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V 

Prefaţă 

Volumul 28 al Operelor lui K. Marx şi F. Engels conţine co
respondenţa dintre Marx şi Engels, precum şi scrisorile adresate 
de ei diverselor persoane în perioada 1852-1855. 

Scrisorile incluse în acest volum au fost scrise în perioada 
reacţiunii politice care s-a instaurat în Europa după înfrîngerea 
revoluţiilor din 1848-1849 şi a durat pînă la sfîrşitul de(:eniului 
al 6-lea. Aceştia au fost anii samavolniciei poliţieneşti în ţările 
continentului european, anii represiunilor sălbatice deZJlănţuite îm
potriva participanţilor la mişcările revoluţionare, în primul rînd 
împotriva revoluţionarilor proletari. Intreaga economie capitalistă 
se afla într-o perioadă de avînt. Dar prosperitatea economică avea 
un caracter instabil. In 1853 într-o seme de ţări capitaliste, în 
primul rînd în Anglia, se observă o scădere a producţiei. Apar 
simptomele unei apropiate crize economice, care a işi izbucnit 
în 1857 ; a fost prima criză cu caracter mondial. Cînd într-o ţară, 
cînd în alta masele, şi în primul rînd C'lasa muncitoare, îşi mani
festau nemulţumirea prin greve, mişcări şi uneori prin insurecţii. 

Marx şi Engels au considerat că în această perioadă principala 
lor sarcină constă în a aprofunda şi a dezvolta învăţătura lor, în 
a pregăti cu răbdare şi perseverenţă cadrele de revoluţionari pro
letari, în a folosi toate posibilităţile existente pentru p ropagarea 
concepţiilor lor şi demascarea exponenţilor reacţiunii europene. 
Avînd în toţi aceşti ani convingerea fermă că va urma un nou 
avînt revoluţionar, Marx şi Engels au dezvăluit în presă şi în 
corespondenţă caracterul antipopular al regimurilor din ţările eu
ropene, au arătat şubrezenia lor, inevitabilitatea căderii lor. Ei 
au influenţat activ procesul de formaire a forţelor revoluţionare, 
chemate să pună capăt dominaţiei reacţiunii. 

Scrisorile lui Marx şi Engels dezvăluie cititorului amploarea 
şi divernitatea activităţii lor în aceşti ani. Aici ei şi-au exprimat 
uneori mai complet şi mai puternic atitudinea faţă de diferite eve-
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nimente şi persoane decît au putut-o face în articolele publicate 
în ziarele burgheze. Scrisorile reflectă, de asemenea, modul in 
care au elaborat Marx şi Engels diferite probleme ştiinţifice. Co
respondenţa dintre întemeietorii comunismului ştiinţific arată cum, 
pe baza schimbului de păreri vi u şi creator dintre cei doi mari 
savanţi revoluţionari, s-au dezvoltat cele mai importante teze ale 
teoriei marxiste, ale materialismului dialectic şi ale materialismu
lui istoric, cum această armă ideologică a pai tidului proletar s-a 
asouţit şi s-a perfecţionat prin aplicarea la evenimentele istorice 
concrete. 

Scrisorile lui Marx şi Engels cuprinse �n volumul de faţă, în
deosebi cele din 1852, ca şi cele din volumul anterior, voi. 27, al 
Operelor, reflectă munca uriaşă depusă de întemeietorii marxis
mului pe linia generalizării teoretice a experienţei revoluţiei 
din 1848-1849. In primele luni ale anului 1852, Marx a scris una 
dintre cele mai remarcabile lucrări ale comunismului ştiinţific -
„Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte". In această lucrare, 
Marx a îmbogăţit învăţătura sa despre revoluţia proletară şi dic
tatura proletariatului cu concluzia că sfărîmarea maşinii de stat 
burgheze este condiţia absolut necesară a victoriei clasei munci
toare, a fundamentat teza cu privire la alianţa dintre clasa mun
citoare şi ţărănime. Corespondenţa arată istoria elaborării şi pu
blicării acestei l'llcrări, pe care Marx a scris-o din decembrie 1851  
pină în martie 1 852, aşadar cînd evenimentele petrecute in Franţa 
erau încă de strictă actualitate. Din corespondenţă reiese cu cită 
atenţie au urmărit întemeietorii marxismului desfăşurarea .şi urmă
rile loviturii de stat bonapartiste de la 2 decembrie 1851  din 
Franţa. Scrisoarea lui Marx către Engels din 20 ianuarie 1852, 
precum şi scrisorile lui Engels către Marx din 22 ianuarie şi 
18 martie şi cele către Weydemeyer din 23 şi 30 ianuarie 1852 
consacrate analizei acestui eveniment au multe pasaje al căror 
conţinut se aseamănă cu lucrarea lui Marx „Optsprezece brumar 
al lui Ludovic Bonaparte " .  

Deosebit de importantă ş i  de valoroasă din punct d e  vedere 
teoretic este scrisoarea adresată de Marx lui Weydemeyer la 5 mar
tie 1852. Aici Marx nu se limitează la a face, într-o formă <::on
centrată, bilanţul experienţei revoluţiei din 1 848-1 849, ci totali
zează concluziile revoluţionare la care a ajuns pe baza studierii 
legilor de dezvoltare a societăţii omeneşti, dezvăluie esenţa învă
ţăturii sale despre lupta de clasă şi rolul, de importanţă istorică 
mondială, al proletariatului de gropar al capitalismului şi de 
făuritor al unei orînduiri sociale noi, fără clase. Comparînd con
cepţiile sale cu cele ale istoricilor şi economiştilor burghezi, Marx 
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remarca : „Ceea ce am făcut eu nou se rezumă la : am dovedit 
1) că existenţa claselor este legată numai de anumite faze istorice 
de dezvoltare a producţiei ; 2) că lupta de clasă duce în mod ne
cesar la dictatura proletariatului ; 3) că această dictatură insăsi 
constituie numai trecerea la desfiinţarea tuturor claselor şi la o 
societate fără clase• (vezi volumul de faţă, p. 457) . V. I. Len1n a 
caracterizat importanţa acestei scrisori în felul următor : „Prin 
aceste cuvinte, Marx a izbutit să înfăţişeze într-un mod uimitor 
de expresiv, în primul rînd, deosebirea principală şi radicală din
tre teoria sa şi teoriile cugetătorilor celor mai înaintaţi şi mai 
profunzi ai burgheziei şi, în al doilea rî .nd, esenţa învăţăturii sale 
despre stat" (V. I. Lenin. Opere complete, voi. 33, Bucureşti , Edi
tura politică, 1964, ed. a doua, p. 33) . 

Multe din scrisorile publicate în acest volum se ocupă de seria 
de articole „Revoluţia şi contrarevoluţia în Germania" ,  articole în 
care Engels a dezvăluit, de pe poziţiile materialismului istoric, pre
misele, caracterul şi forţele motrice ale revoluţiei din 1848-1849 
în Germania şi Austria. Scrisorile arată cu cită atenţie a privit 
Marx această lucrare a lui EngeLs, ce înaltă preţuire a dat el aces
tor articole, pe care le citea cu atenţie înainte de a le trimite 
ziarului „New York Daily Tribune" .  

lncepînd cu deceniul al 6-lea, conţinutul fundamental al  acti
vităţii ştiinţifice a lui Marx l-a constituit elaborarea teoriei sale 
economice. Intemeietorii marxismului au considerat că aceasta este 
sarcina politică-ideologică �rimordială. Engels a arătat nemijlocit 
importanţa desăvîrşirii de către Marx a operei sale economice 
înaintea noului avînt al mişcării muncitoreşti şi democrate, pe 
care ei îl aşteptau într-un viitor apropiat. „Ar fi bine - îi soria 
el lui Marx Ja 11 martie 1853 - dacă ai termina «Economia rta po
litică» ; am �utea, după aceea, cînd vom avea run ziar, să o pu
blicăm în weekly numbers„. In felul acesta toate organizaţiile 
noastre, reînfiinţate şi ele, ar avea un punct de plecare pentru 
discuţii"  (vezi volumul de faţă, p. 202) . 

In prima jumătate a deceniului al 6-lea, Marx a făcut un pas 
important în elaborarea diferitelor aspecte ale teoriei sale econo
mice, în strîngerea şi analizarea materialului economic pentru lu
crarea sa, în critica concepţiilor economiei politice burgheze. 
Scrisorile arată că atît Marx, cit şi Engels, au urmărit cu atenţie 
dezvoltarea economică în ţările din Europa şi în America, au 
analizat date statistice care confirmau concluzia lor cu privire la 
caracterul ciclic al  dezvoltării producţiei capitaliste, la caracterul 
vremelnic al prosperităţii economice, la inevitabilitatea unei noi 
crize, care trebuia să constituie, în condiţiile de atunci, un stimu-
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lent puternic pentru un nou avînt al mişcării revoluţionare din 
Europa (vezi scrisorile lui Marx către Weydemeyer din 30 aipri
lie 1852 şi către Lassalle din 23 ianuarie 1 855, precum şi scrisorile 
lui Engels către Marx din 24 august 1852 şi către Weydemeyer 
din 27 februarie 1852). Intemeietmii marxismului au studiat cu 
deosebită atenţie si tuaţia economică a Angliei, la acea dată, ţara 
cu industria cea mai dezvoltată. Procesele care aveau loc [n eco
nomia engleză erau considerate de Marx şi Engels, aşa cum reiese 
din scrisorile lor, caracteristice într-o anumită măsură pentru în
treaga lume capitalistă. Ei au descoperit legităţile specifice eco
nomiei capitaliste, au prevăzut apropierea iminentă a unei noi crize 
economice analizînd în primul rînd comerţul şi industria Angliei 
(vezi scrisoarea lui Marx către Engels din 29 ianuarie 1853) . 

Marx a acordat o mare atenţie criticii economiei politice bur
gheze vulgare. Din acest punct de vedere prezintă un deosebit 
interes aprecierea concepţiilor economistului american Carey, apre
ciere făcută în scrisoarea către Weydemeyer din 5 martie 1852, 
precum şi in scrisoarea adresată lui Engels la 14 iunie 1853. In 
aceste scrisori Marx il demască pe Carey ca apologet al capita
lismului, care caută să-i estompeze contradicţiile cu ajutorul unor 
afirmaţii, complet eronate, despre armonia şi colaborarea dintre 
clase ca principale premise ale unei existenţe normale a societăţii 
capitaliste. Marx relevă, de asemenea, caracterul apologetic al 
încercării lui Carey de a pune calamităţile sociale din capitalism, 
care decurg din însăşi orînduirea bazată pe exploatare, pe seama 
unor fenomene derivate care sînt doar consecinţa inevitabilă a 
dezvoltării economiei capitaliste (de pildă „acţiunea centralizatoare 
a marii industrii " ,  situaţia de monopol a unei ţări capitaliste, în 
speţă a Angliei, pe piaţa mondială) . „Pentru a scăpa de consecin
ţele industriei burgheze, de care face uăspunzătoare Anglia -
scrie Marx, subliniind contradicţia dintre concepţiile lui Carey şi 
metoda sa defectuoasă -, el recurge, ca un veritabil yankeu, la 
accelerarea în mod artificial a acestei dezvoltări în America" (vezi 
volumul de faţă, p. 238). Critica pe care o face Marx concepţi�lor 
lui Carey şi ale altor economişti vulgari dezvăluie inconsistenţa 
încercărilor reprezentanţilor economiei politice burgheze de a do
vedi posibilitatea înlăturării racilelor societăţii burgheze IÎn con
diţiile menţinerii bazelor acestei societăţi. 

Marx se ridică cu hotărîre şi împotriva voluntarismului în 
ştiinţele sociale, împotriva doctrinarismului scolastic, împotriva 
ignorării legilor economice obiective. Astfel, in una din scrisorile 
adresate lui Engels, Marx, arătînd sterilitatea eforturilor democra
ţilor mic-burghezi, care nu sînt în stare să înţeleagă adevăratele 
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forţe motrice ale dezvoltării societăţii, subliniază că „manifestele, 
a.pelu:rile etc. aile doctrinarilor Ledru [-Rollin] , Louis Blanc şi ale 
altora de toate nuanţele 111-au moved nici un 1pai din loc, pe oind 
criza socială şi economică pune totul în mişcare" (vezi volumul 
de f;aţă, p. 269) . 

Pentru a pătrunde mai adînc esenţa proceselor .care se desfă
şoară în societatea capitalistă, Marx şi Engels au recurs în perma
nenţă la trncutul istoric al diferitelor ţări şi popoare. Ceea ce i-a 
determinat să se ocupe de aceste cercetări istorice a fost şi stră
duinţa lor de a se lămuri asupra rădăcinilor istorice ale multor 
evenimente şi fenomene contemporane. Acest lucru era important 
pentru elaborarea poziţiei juste a revoluţionarilor proletari foţă de 
aceste evenimente şi era •dictat de necesitatea de a le aprecia, sub 
toate aspectele, în presă. Corespondenţa lui Marx şi Engels din 
această perioadă reflectă interesul lor faţă de diferitele probleme 
istorice, conţine o serie de concluzii şi teze generalizate ale ştiinţei 
istorice marxiste. 

Intr-o serie de scrisori Marx şi Engels dezvăluie trăsăturile 
caracteristice ale formaţiunilor social-economice precapitaliste. Ast
fel, în scrisoarea către Engels din 8 martie 1855, Marx formulează 
următoarea concluzie cu privire la istoria Romei antice, pe care o 
studia în acel timp. „Istoria internă se reduce pur şi simplu la 
lupta dintre mica şi marea proprietate !funciară, bineînţeles modi
ficată în mod specific de relaţiile sclavagiste" (vezi viol. de faţă, 
p. 393) . V. I. Lenin a relevat această idee a lui Marx 1în „Con
spectul «Corespondenţei dinLre K. Marx şi F. Engels» 1844-1883" 
(Moscova, 1959, p. 1 1 ). 

Un deosebit interes prezintă scrisoarea lui Marx către Engels 
din 27 iulie 1 854, care conţine observaţii cu privire la cartea cu
noscutului istoric francez Thierry („Essai sur l'histoire de la for
mation et des progres du tiers etat"). In această scrisoare, bazîn
du-se pe datele din cartea lui Thierry, Marx studiază trăsăturile 
principale ale procesului de apariţie şi dezvoltare în cadrul feuda
lismului a germenilor viitoarei orînduiri, capitaliste. Marx arată 
că elementele noi, burgheze, au fost încă de la apariţia lor în 
contradicţie cu sistemul social şi politic al societăţii !feudale, ceea 
ce  şi-a găsit expresia vie în lupta de eliberare dusă de oraşele 
medievale .împotriva seniorilor feudali. 

Această scrisoare a lui Marx este importantă şi pentru ca
racterizarea istoriografiei burgheze. Aprecierea dată de Marx lui 
Thierry este valabilă pentru întreaga orientare a istoricilor bur
ghezi francezi din perioada Restauraţiei, care recunoşteau impor
tanţa hotărîtoare a luptei de clasă în procesul de destrămare a 
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feudalismului şi de statornicire a societăţii burgheze, iar critica  
făcută de Marx concepţiilor acestui istoric dezvăluie neajunsurile 
proprii chiar şi celor mai buni reprezentanţi ai ştiinţei istorice 
burgheze. Relevînd meritele lui Thierry, numindu..J „părintele 

luptei de clasă»", Marx dezvăluie totodată limitele 1lui burgheze, 
incapacitatea lui şi a altor istorici burghezi de a explica ipînă la 
capăt rădăcinile materiale ale contradicţiilor de clasă, de a depăşi 
înţelegerea îngustă a luptei de clasă ca fenomen propriu exclusiv 
societăţii feudale, de a înţelege natura şi caracterul antagonisme
lor de clasă şi luptei de clasă în capitalism. lnsăşi „starea a treia", 
subliniază Marx, este considerată de Thierry în mod greşit drept 
o clasă unitară, opusă claselor feudale - n obilimii şi clerului ; 
Thierry nu observă că, încă în această perioadă, în cadrul „stării 
a treia" se coceau contradicţiile dintre vîrfurile exploatatoare -
burghezia - şi masa exploatată, contradicţii care s-au manifestat 
făţiş după înlăturarea orînduirii fellldale. „Dacă d-l Thierry - s crie 
Marx - ar fi citit lucrările noastre, ar fi ştiut că antagonismul 
c ategoric dintre burghezie şi pellliple începe, fireşte, abia atrmci 
cînd ea încetează să se opună ca stare a treia clerului şi nobili
mii. ln ceea ce priveşte însă «rădăcinile istorice ale unui antago
nism care a luat naştere ieriii cartea lui ne furnizează cea mai 
bună dovadă că aceste «rădăcini» au luat naştere de fuidată ce a 
apărut starea a treia" (vezi voi. de faţă, p. 340). Scrisoarea Jui 
Marx arată deosebirea dintre istoriografia marxistă şi cea bur
gheză în ceea ce priveşte concepţia aslllipra luptei de clasă, con
tradieţiile şi inconsecvenţele manifestate de istoriografia bur
gheză chiM şi în perioada ei de înflorire. 

ln scrisoarea sa Marx subliniază rolul maselor p opulare, al 
ţărănimii ca aliat al burgheziei în lupta împotriva feudalismului, 
îndeosebi in perioada revoluţiei burgheze franceze. El arată că 
Thierry „a dovedit fără să vrea că nimic 111-a întîrziat mai mult 
victoria burgheziei franceze decît faptul că ea s-a hotărît abia 
în 1789 să facă common cause cu ţăranii" (vezi volumul de faţă, 
p. 340). Relevînd această idee a lui Marx, V. I. Lenin arăta că 
„burghezia franceză a învins c î n  d a hotărî I să meargă împreună 
cu ţăranii" (V. I. Lenin. „Conspectul «Corespondenţei dintre K. Marx 
şi F. Engels»", p. 7) .  Principalele concluzii ale lui Marx cu privire 
la rolul maselor populare în transformarea revoluţionară a socie
tăţii, la posibilităţile revoluţionare ale ţărănimii au fost folosite de 
întemeietorii marxismului, iar ulterior de V. I. Lenin, continuatorul 
măreţei lor opere, pentru elaborarea şi fundamentarea �nvăţăturii 
despre ţărănimea muncitoare ca aliat al clasei muncitoare în re
voluţia socialistă. 
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Intensificarea expansiunii coloniale a Angliei şi a altor state 
e-• .uopene şi aocentuarea contradicţiilor dintre ele Îill Orientul Aipro
piat au atras atenţia lui Marx şi Engels asupra destinelor istorice 
ale popoarelor din ţările Orientului, victime ale politicii de cotro
pire a colonialiştilor. In scrisorile adresate lui Marx între 26 mai 
şi 6 iunie 1 853, Engels arată cum se poate face o analiză ştiinţifică 
a celor ce se spun în Biblie şi în Coran despre popoarele din 
Orient, dezvăluie condiţiile materiale care au dus la apariţia isla
mului, la crearea statului arab şi la cuceririle arabe. Afirmaţiile 
lui Engels şi Marx dau cheia interpretării materialiste a mişcărilor 
religioase din Orient, arată că în spatele luptei religioase s-a 
ascuns conflictul dintre diferitele elemente sociale ale societăţii 
din Orient, conflict provocat de schimbarea condiţiilor vieţii ma
teriale, de trecerea de la viaţa nomadă la viaţa sedentară, de 
schimbarea căilor comerciale etc. 

1n această perioadă, Marx acordă o atenţie deosebită Indiei 
- principala colonie a capitalismului britanic. Pe baza studierii 
istoriei Indiei şi a altor ţări ale Orientului (Turcia, Iran, Arabia), 
Marx formulează, într-o scrisoare adresată lui Enge1s la 2 iunie 1853, 
teza sa clasică ou privire la particularităţile dezvoltării ţărilor 
Orientului în evul mediu„. „„.toate fenomenele din Orient... -
scrie Marx - se explică prin inexistenţa proprietăţii private asu
pra pămîntului. Aceâ.sta e adevărata cheie pentru cunoaşterea 
chiar şi a firmamentului oriental" (vezi volumul de faţă, p. 226). 
Completînd şi îmbogăţind această teză, Engels subliniază că o 
dezvoltare atît de slabă a proprietăţii private asupra pămîntului 
în Orient, îndeosebi în perioada feudalismului timpuriu, a fost 
determinată în primul rînd de necesitatea irigaţiilor artificiale, pe 
care o putea înfăptui numai o putere centrală. Ca urmare, în multe 
ţări răsăritene, iniţial a predominat proprietatea statului asupra 
pămîntului şi a sistemului de irigaţii, statul feudal, 011încen ex
ploatator al maselor populare, trebuind totuşi să se îngrijească în 
permanenţă de întreţinerea sistemului de irigaţii. „„.Guvernul avea 
în Orient - a arătat Engels - întotdeauna numai trei departa
mente : al finanţelor (jefuirea ţării proprii), de război (jefuirea ţării 
proprii şi a altor ţări) şi travaux publics (grija pentru reproduoţie)" 
(vezi volumul de faţă, ip. 232). 

Pe baza clarificării particularităţilor structurii economiei şi ale 
orînduirii sociale a ţărilor Orientului, Marx şi Engels au putut să 
treacă la dezvăluirea cauzelor dezvoltării lor istorice relativ lente 
în perioada trecerii de la feudalism la capitalism. In scrisoarea 
adresată lui Engels la 1 4  iunie 1 853, Marx menţionează izolarea 
micilor obşti săteşti care constituie mici lumi Qnchise, deosebite, 
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şi concentrarea lucrărilor publice în mina statului despotic, carac
teristice pentru India şi pentru o serie de alte ţări din Asia ca 
împrejurări care ,determină „caracterul stagnant al acestei păliţi 
a Asiei" (vezi volumul de faţă, p. 239) . Concentrarea iprilll.cipalelor 
mijloace de producţie �n mina statului feudal a frînat dezvoltarea 
capitalismului Sn ţările Orientului. Irigaţiile şi, dat fiind rolul $pe
cific al acestora în Orient, toate forţele de producţie au fost mult 
prejudiciate de frecventele invazii duşmane. Toate acestea au 
constituit, după cum au remarcat Marx şi Engels, cauzele rămînerii 
în urmă a ţărilor Orientului, care cîndva atinseseră un înalt nivel 
de dezvoltare a civilizaţiei în comparaţie cu ţările capitaliste ale 
Occidentului, ceea <:e a favorizat transformarea lor în colonii. 

In scrisorile lor, întemeietorii marxismului au condamnat cu 
profundă indignare stăpînirea colonialistă a burgheziei europene, 
în primul rînd a celei engleze, în ţările orientale cotropite. O serie 
de observaţii şi afirmaţii cuprinse în corespondenţa lui Marx şi 
Engels din perioada 1 852-1 855 completează articolele lor în care 
este demascat sistemul colonial al capitalismului. Astfel, într-o 
scrisoare către Marx, Engels a subliniat urmările dezastruoase ale 
dominaţiei colonialiştilor englezi în India, arătînd că, din cauza 
acestei dominaţii, „agricultura indiană se duce de ripă" (vezi volu
mul de faţă, p. 232) . „De altfel - caracterizează Marx această do
minaţie -, stăpînirea britanicilor în India a fost - şi este şi as
tăzi - o adevărată porcărie" (vezi volumul de foţii, p. 239) . 

Scrisorile incluse în volum arată că unul din obiectele fun
damentale ale cercetărilor teoretice ale lui Engels au continuat să 
fie, ca şi !În perioada anterioară, ştiinţele militare, istoria artei 
militare. Intr-o serie de scrisori, Engels face un schimb de păreri 
cu Marx şi Weydemeyer în problemele militare care-l interesează. 
Scrisorile irespective reflectă succesele lui în studierea probleme
lor militare, a istoriei războaielor, planurile sale ştiinţifice şi lite
rare 1n acest domeniu. Diînd o înaltă apreciere cunoştinţelor mili
tare ale lui Engels, care îşi asumase sarcina de a trata evenimentele 
militare în corespondenţele pentru „New York Daily Tribune" şi 
pentru alte ziMe, Marx s-a consultat în permanenţă cu „ministerul 
de război din Manchester", cum il numea el în glumă pe prietenul 
său (vezi volumul de faţă, p. 265).  Marx l-a ajutat adesea pe Engels 
în studierea problemelor IIIlilitare, îndeosebi la strîngerea materia
lului pentru articolele rpe teme militare, ca, de pildă, pentru seria 
de artic-Oile „Armatele Europei" (vezi volumul de faţă, p. 402-404). 

Engels a legat strîns studiile sale militare de sarcinile viitoarei 
revoluţii. De aceea el a acordat o deosebită atenţie istoriei răz
boaielor revoluţionare din 1848-1849, intenţionînd să scrie o carte 
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pe această temă. „Aş vrea ca pma la viitoarea revoluţie - îi 
scrie Engels lui Weydemeyer la 12 aprilie 1853 - să mai am timp 
să studiez temeinic şi să scriu măcar despre campania italiană şi 
cea ungară din 1848-1849" (vezi volumul de faţă, p. 522). Dar el 
n-a reuşit să transpună în lfapt această intenţie şi de aceea apre
cierile lui Engels, cuprinse în corespondenţă, cu privire la parti
cularităţile războaielor revoluţionare şi analiza critică atît a expe
rienţei pozitive a acţiunilor militare ale armatelor revoluţicmare 
în 1848-1849 cit şi a lipsurilor şi greşelilor acestora (vezi scriso
rile lui Engels către Marx din 6 iulie 1852, 10 iunie 1854 şi altele) 
au o deosebită importanţă. Deosebit de interesante sînt şi o serie 
de alte aprecieri ale lui Engels cu privire la problemele militare, 
în special în legătură cu posibilitatea unei invazii a armatelor 
continentale în Anglia, cu bătălia de la ldstedt în timpul războiului 
din Schleswig-Holstein în 1850 etc. (vezi scrisorile lui Engels către 
Marx din 9 mai 1854 şi către Weydemeyer din 23 ianuarie 1852), 
precum şi observaţiile sale critice pe marginea planului propus de 
Lassalle cu privire la desfăşurarea operaţiilor pe frontul de pe 
Dunăre (vezi scrisoarea lui Engels către Marx din 23 martie 1854). 
Pentru a ânţelege rolul lui iEngels ca critic al ştiinţei militare bur
gheze este deosebit de important să se cunoască modul cum a 
apreciat el rpe unii teoreticieni şi scriitori militari burghezi ca, de 
pildă, Clausewitz, Willisen, Jomini, Napier etc. (vezi scrisorile lui 
Engcls către Mu.rx din 9 mai şi 10 iunie 1854 şi altele). Scrisoa1ea 
adresată de Engels lui Lincoln, redactorul ziarului „Daily News", 
la 30 martie 1854 arată înalta exigenţă manifestată de el faţă de 
literatura militară, în special în ceea ce priveşte exactitatea şi 
obiectivitatea în descrierea evenimentelor militare, în ceea ce pri
veşte selecţionarea şi verifioarea atentă a izvoarelor folosite. Opi
niile lui Engels cu privire la istoria războaielor şi la arta militară 
exprimate în scrisorile din această perioadă reflectă o etapă im
portantă în dezvoltarea ooncepţiilor marelui teoretician militar al 
proletariatului. 

Preocupările lui Marx şi Engels in domeniul ştiinţei au cu
prins şi lingvistica, studierea limbilor europene şi asiatice. Astfel, 
în această perioadă, paralel cu istoria Spaniei Marx începe să 
studieze limba spaniolă. Citeşte în original pe Cervantes, Calder6n 
şi pe alţi clasici ai liter·aturii spaniole. In aceşti ani Engels stu
diază limbile slave şi în primul rînd limba rusă. La 12 aprilie 1853, 
el îi scria lui Weydemeyer : „lama aceasta illlil făcut iprogrese 
serioase în studierea limbilor slave„., iar pînă la sfîrşitul anului 
voi înţelege binişor limba rusă şi sîrbo-croată" (vezi volumul de 
faţă, p. 518). Motivele care l-au determinat să studieze limbile 
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slave, menţionate chiar de el în scrisoarea către Marx din 18 mar
tie 1852 (vezi volumul de faţă, p. 34-35), dovedesc că pe Engels nu 
l-a ililteresat numai aspectul ştiinţific, d şi sarcinile practice ale 
activităţii xevoluţionare. ln dceiaşi ani Engels începe să studieze şi 
limbile orientale, îndeosebi limba persană, dovedind în această pri
vinţă strălucite aptitudini lingvistice. Atitudinea lui Engels faţă 
de problemele de lingvistică reiese şi din remarca lui ironică la 
adresa lui Weitling în legătură cu încercările utopice ale acestuia 
de a construi o „limbă a viitorului". Această remarcă dovedeşte că 
Engels s-a ridicat cu hotărîre împotriva confundării legilor lingvis
ticii cu cele ale sociologiei (vezi vollliIIlul de faţă, p. 233). 

Conţinutul scrisorilor cuprinse în acest volum arată importanţd 
uriaşă pe care au acordat-o Marx şi Engels în anii reacţiunii acti
vităţii publicistice ca mijloc de a exprima punctul de vedere pro
letar în cele mai importante probleme politice, de a influenţa opi
nia publică în favoarea proletariatului revoluţionar. Scrisorile 
dovedesc eforturile susţinute depuse de Marx şi Engels pe linia 
dezvoltării presei proletare, care în acea perioadă se afla în condiţii 
extrem de nefavorabile. Chiar şi în ţările unde exista posibilitatea 
de a se edita în mod legal organe de presă muncitoreşti - în 
Anglia şi S.U.A. -, editarea lor era însoţită de mari dificultăţi, 
legate de cheltuieli materiale uriaşe, de plata taxei de timbru pe 
ziare, taxă care era foarte LTidicată etc. ln 1852 Marx şi Engels an 
continuat să sprijine revista „Notes to the People", editată de li
derul aripii revoluţionare a cartismului E. Jones. In scrisoarea către 
Weydemeyer din 20 februarie 1852, Marx a dat o înaltă apreciere 
acestei reviste, referindu-se la ea ca la un organ de presă în care 
se poate găsi „întreaga istorie contemporană a proletariatului en
glez" (vezi vollliIIlul de faţă, p. 443). Marx şi Enge1s colaborează la 
ziarul lui Jones „People's Paper" care începuse să apară din 
mai 1852 şi atrag şi alţi colaboratori din rîndurile tovarăşilor lor 
de luptă (Eccarius, Pieper etc.). Din corespondenţă se vede ce 
mare ajutor a acordat Marx lui Jones în redactarea acestui organ 
de presă, în elaborarea rubricii ide ştiri externe, precum şi ân re
glementarea chestiunilor financiare (vezi scrisorile lui Marx către 
Engels din 19 august, 2 septembrie, 23 septembrie 1852 şi 23 no
iembrie 1853). 

Marx şi Engels au sprijinit cu căldură încercarea lui Weyde
meyer de a organiza la New York editarea săptămînalului proletar 
„Revolution". întemeietorii marxismului au expediat la New York 
o serie intreagă de lucrări ale lor. Lucrări ca „Optsprezece brumar 
al lui Ludovic Bonaparte" a lui Marx, articolele despre Anglia ale 
lui Engels au fost scrise special pentru „Revolution". Considerînd 
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colaborarea la „Revolution" o importantă sarcină de partid, ei s-au 
străduit să atragă la această muncă pe prietenii şi tovarăşii lor 
de luptă: Wilhelm Wolff, Georg Weerth, Ferdinand Wolff, Ernest 
Jones, Wilhelm Pieper, Johann Georg Eccarius şi Ferdinand Frei
ligrath. „Soţul meu a recrutat pentru dv. aproape toate condeiele 
comuniste care există aici" - îi scria Jenny Marx lui Weyde
meyer la 13 februarie 1852 (vezi volumul de faţă, p. 439). Totuşi 
din cauza Jipsei de mijloace materiale, „Revolution" nu a putut să 
apară sistematic. Marx şi Engels au sprijinit toate încercările lui 
Weydemeyer şi Cluss de a organiza publicarea materialelor tri
mise pentru „Revolution", acordînd o mare importanţă apariţiei 
acestor materiale în presă, la timpul potrivit. „Dacă noi, ca partid, 
nu vom căuta să dăm lovituri prompte - îi scria Marx lui Clus5 
în jurul lui 10 mai 1852 -, vom veni întotdeauna post festum" (vezi 
volumul de faţă, p. 471). O serie de scrisori reflectă eforturile lui 
Marx de a folosi, cu ajutorul lui Cluss şi Weydemeyer, pootru 
propaganda revoluţionară comunistă, ziarul muncitoresc „Reform", 
care apărea în 1853-1854 la New York. Prin intermediul lui Cluss 
şi al lui Weydemeyer, Marx îşi exercită influenţa asupra orientării 
ziarului, organizează trimiterea corespondenţelor din Londra (scri
sorile lui Marx către Cluss din 17 aprilie, 14 iunie, mijlocul lui 
octombrie, mijlocul lui noiembrie 1853 şi altele). 

Dar influooţa organelor de presă muncitoreşti, puţine la număr 
în acea vreme, se limita la un cerc foarte restrîns de cititori. ln 
majoritatea ţărilor nu exista în genere presă proletară şi de aceea 
Marx şi Engels trebuiau să folosească pentru propagarea ideilor 
lor presa burgheză progresistă. In afară de aceasta, ziaristica era 
în acei ani singura sursă de dştig a lui Marx. Marx şi-a exprimat 
clar atitudinea sa faţă de colaborarea la presa burgheză într-o 
scrisoare adresată lui Cluss la 14 iunie 1853 : „Nu le facem un 
serviciu duşmanilor noştri cînd scriem pentru ei. Tout au contraire. 
Nu le-am 1putea juca o festă mai usturătoare" (vezi volumul de 
faţă, p. 531). 

In perioada 1852-1855 Marx şi Engels continuă colaborarea, 
începută în 1851, la ziarul „New York Daily Tribune". Colaborato
rul oficial al ziarului era Marx, şi articolele scrise la rugămintea 
acestuia de către Engels erau trimise la redacţie sub semnătura 
1ui Marx. Articolele lui Marx apărute în paginile acestui ziar, care, 
aşa cum l-a caracterizat Marx, apăra interesele burgheziei indus
triale americane, constituie un model de îmbinare a maleabilităţii 
cu o înaltă principialitate proletară. Marx a reuşit adesea să dez
volte în ziar idei diametral opuse coocepţiilor redactorilor lui (vezi 
scrisorile lui Marx către Engels din 14 iunie 1853 şi 3 mai 1854). 
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Articolele lui Marx şi Engels din „New York Daily Tribuneu 
au suscitat un larg interes, ceea ce a contribuit la creşterea popu
larităţii şi prestigiului ziarului. Oameni de ştiinţă şi oameni poli
Uci au făcut referiri la ele (vezi vol. de faţă, p. 237, 246). Artico
lele IIIlilitare ale lui Engels, în care se reflectau pas cru pas eveni
mentele războiului Crirneii şi care erau publicate fără semnătură, 
au fost atribuite de publicul larg unor specialişti miilitari cunoscuţi 
(vezi vol. de faţă, p. 282). Insă.şi redacţia ziarului a recunoscut ade
sea 1în mod oficial serviciile aduse de !Marx şi Engels. In special în 
numărul din 7 aprilie 1853 a fost publicat un articol, reprodus de 
Marx în scrisoarea adresată lui Engels la 26 aprilie 1853, in care 
!'edacţia, e:iQprimîndu"şi dezacordul cu multe din concepţiile lui 
Marx, afirmă Îln acelaşi timp că corespondenţele lui constituie „una 
dintre cele mai instructive izvoare de informare în ceea ce priveşte 
marile probleme ale actualei politici europene" (vezi vol. de faţă, 
p. 211). Aceasta, însă, nu a 1îrrnpiedie'at redacţia ziarului „TribuneM 
să intel'vină în articolele lui Marx cu completări şi modificări ar
bitrare şi să le publice în mod sistematic fără semnătură, sub formă 
de editoriale. „«Tribune» şi-a însuşit iarăşi toate articolele mele ca 
leader, iar numele meu apare n•uniai sub cele fără importanţă„. 
Apoi lăudăroşenia devenită «legală», cu articolele tale militare" -
îi scrie Marx lui Engels la 22 aprilie 1854 (vezi volumul de faţă, 
p. 307-308). Protestele lui Marx au rămas fără rezultat. Acţionînd 
intru totul în spiritul moravurilor presei burgheze americane, re· 
dacţia lui „New York Daily T<ribune" îşi exploata fără cruţare co· 
respondenţii. Munca încordată depusă de Marx pentru ziar era re· 
tribuită cu sume derizorii, şi chiar şi aceste sume trebuiau deseori 
aşteptate Juni de zile. 

In afară de colaborarea la „New York Daily Tribune" un loc 
important în activitatea publicistică a lui Marx l-a ocupat colabo· 
rarea, în 1855, la ziarul burghezo-democratic german „Neue Oder· 
Zeit ung". Dintre toate organele de presă care apăreau în acea 
vreme în Germania, acest ziar, în pofida legăturii cu liberalii şi a 
obstacolelor puse de cenzură, se situa pe poziţiile cele mai pro· 
gresiiste. ,.După părerea mea, - scria Marx la 11 septembrie 1855 
lui Elsner, redactorul lui „Neue Oder-Zeitung" -, ziarul dv., avînd 
în vedere condiţiile grele şi spaţiul restrîns de care dispuneţi, a 
fost redactat cu multă iscusinţă şi tact, dind cititorilor inteligenţi 
posibilitatea de a citi printre rînduri" (vezi volumul de faţă, p. 558). 
Pentru Marx şi Engels publicarea de articole în coloanele acestui 
ziar a fost singura posibilitate de a se adresa nemijlocit cititorului 
german. 
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In activitatea publicistică a lui Marx şi Engels s-a manifestdt 
-deosebit de pregnant colaborarea lor creatoare de zi cu zi. Prin 
-corespondenţa dintre ei pătrundem parcă în laboratorul în care 
-erau create lucrările lor publicistice. Ea oferă o imagine vie a 
ajutorului permanent pe care l-a acoroat Engels- lui Marx în munca 
de corespondent. Formele acestei colaborări au fost foarte diferite. 
Paralel cu articolele despre revoluţia din 1848-1849 din Germa

nia, scrise pentru „New-York Daily Tribune" Engels traducea în 
acelaşi timp în limba engleză corespondenţele sorise de Marx pen
tru acest ziar în limba germană. In ianuarie 1853 Marx a început 
.să scrie în limba engleză articole destinate presei şi curînd după 
aceea Engels îi aducea elogii pentru talentele lui publicistice : 
„Felicitările :mele - îi scrie el lui Marx la 1 iunie 1853 -. Engle

.zeasca ta nu e numai bună, e chiar splendidă" (vezi volumul de 
faţă, p. 222). Cînd din diverise motive - sarcini de partid, lucrări 
ştiinţifice, boală sau griji familiale -, Marx nu putea să scrie 
corespondenţele curnnte, el se adresa lui Engels cu rugămintea de 
a le sc'rie el, iar Engels făcea bucuros acest lucru. ln timpul co
laborării lor în presă cei doi prieteni şi-au împărţit sarcinile po
trivit preocupărilor lor ştiinţifice 111emijlocite din perioada dată. In 
acei ani Marx trata de regulă fo articolele sale situaţia economică, 
politica internă şi externă a statelor europene, mişcarea muncito
rească, prnblemele coloniale, evenimentele revoluţionare din Italia 

�i Spania. Engels, în afară de iemele militare, trata probleme ca 
soarta popoarelor supuse Turciei, situaţia din Elveţia, panslavis
mul etc. Adesea o corespondenţă sau alta era de fapt opera am
biloil.' autori. Scrismile arată că planul, iar uneori şi conţinutul 
multor articole erau rezultatul unei strînse colaborări între Marx 

;Şi Engels. Deosebit de caracteristică în această privinţă este scri
soarea lui Marx către Engels din 31 ianuarie 1855, care conţine 
date amănunţite despre activitatea guvernului de coaliţie Aberdeen, 
-<late prelucrate ulterior de Bngels în vederea publicării Jn presă 
a articolului „Fostul guvern englez" , precum şi o serie de alte 
scrisori ale lui Marx şi Engels, care au servit în parte sau în în
tregime ca bază pentru articolele respective (vezi, de exemplu, 
volumul de faţă, p. 293-294). 

Corespondenţa lui Marx şi Engels cuprinde materiale impor
tante care aduc completări esenţiale articolelor publicate în această 

-tJerioadă. ln scrisori se face, de pildă, o profundă apreciere nu 
numai a situaţiei economice, ci şi a celei politice a Angliei, pro
bleme care au constituit obiectul multor scrisori ale lui Marx în 
-aceşti ani. Caracterizînd orînduirea politică a Angliei, Marx face 
în scrisori aprecieri asupra principalelor partide politice din An-
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glia. El arată procesul de destrămare a vechilor partide ale oli
garhiei burghezo-aristocratice - toryi şi whigii (vezi scrisorile lui 
Marx către Engels din 13 iulie, către Cluss din 20 şi 30 iulie 1852). 
relevă inconsecvenţa acţiunilor opoziţioniste ale adepţilor liberu
lui-schimb - reprezentanţi ai burgheziei industriale -, teama lor 
faţă de clasa muncitoarn şi tendinţa de a face compromisuri cu 
aristocraţia. „Orice cucerire democratică, ca, de pildă, votul secret, 
este o concesie pe care o fac 1II1uncitorilor, fireşte, numai en cas 
d'urgence " ,  îi scria Marx lui Enge1s despre adepţii liberului schimb 
la 23 februarie 1 852 (vezi volumul de faţă, p. 24) . Intr-o serie de 
scrisori Marx subliniază caracterul antidemocratic al sistemului 
electoral englez, care priva majoritatea poporului de drepturi elec
torale (vezi îndeosebi scrisoarea lui Marx către Cluss din 20 iu
lie 1 852) . Istoricul elaborării şi publicării pamfletelor „Lordul Pal
merston" şi „Lordul John Russell", în care este demascat sistemul 
guvernamental englez, politica  oligarhiei engleze în persoana re
prezentanţilor ei cei mai tipici, poate fi urmărit în oorespondenta 
întemeietorilor marxismului (vezi scrisoarea lui Marx către Engels 
din 7 august 1 855 şi scrisorile lui Marx către Lassalle din 6 aprilie 
şi 1 iunie 1854). 

In scrisorile lor, Marx şi Engels au acordat o deosebită atenţie 
mişcării muncitoreşti engleze. Conducătorii proletariatului interna
ţional au urmărit cu atenţie toate acţiunile cît de cît importante 
ale maselor proletare din Anglia. In scrisorile lor sînt viu comen
tate şi mişcarea grevistă a proletariatului englez, care a alins mari 
proporţii în a doua jumătate a anului 1853, şi creşterea agitaţiei 
cartiste în această perioadă, şi puternicele demonstraţii ale mun
citorilor împotriva legilor antipopulare promulgate de parlamentul 
englez în vara anului 1 855 (vezi,  de pildă, scrisorile lui Marx şi 
Engels din 30 septembrie 1853, din 26 iunie şi 3 iulie 1855). 

Un interes deosebit prezintă caracterizarea Franţei bonapar
tiste în scrisorile lui Marx şi Engels. Aceste scrisori dezvăluie
esenţa şi trăsăturile caracteristice regimului antipopular al c elui 
de-al doilea imperiu, oferă o imagine clară a speculaţiilor de bursă
şi agiotajului, care pătrunseseră în întreaga viaţă economică a 
ţării şi cuprinseseră toate sferele guvernamentale, a măsurilor so
ciale cu caracter îndoielnic luate de guvern in scopuri demagogice
şi însoţite de o teroare poliţienească sălbatică împotriva tuturor 
elementelor opoziţion1ste .  Intr-o serie de scrisori, Marx şi Engels. 
subliniază pericolul de care este ameninţată pacea in Europa ca 
urmare a politicii aventuriste a guvernului lui Napoleon al III-lea. 
Dezvăluind şubrezenia regimului bonapartist, Marx şi Engels au 
prevăzut căderea lui inevitabilă. Ei au prevăzut că politica econo-
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mică a guvernului lui Ludovic Bonaparte va provoca în cele din 
urmă un haos [n economie şi va agrava conseoinţele grele ale apro· 
pialei crize economice. Incă la 27 octombrie 1 852, Marx îi scria 
lui Engels : „Bonaparte se pricepe ca nimeni altul să aranjeze lu· 
crurile în aşa fel, incit de astă dală criza comercială să lovească 
Franţa încă mai cumplit dedt Anglia" (vezi volumul de faţă, p. 146). 
In multe scrisori Marx şi Engels relevă creşterea nemulţumirii 
maselor largi ale populaţiei faţă de regimul bonapartist. Engels 
arată cit de dezamăgilă a fost ţărănimea franceză de BOIIlaparte 
{vezi volumul de faţă, p. 520). Întemeietorii marxismului conside· 
rau că principala forţă menită să răstoarne cel de-al doilea im
periu este proletariatul francez. Astfel, releviînd afluxul de mun
citori francezi în .capitala Franţei din cauza preţ,ului mai scăzut 
al pîinii, Marx arată că în felul acesta „Parisul recrutează armata 
revoluţiei"  (vezi volumul de faţă, p. 269). lntr-o scrisoare adresată 
lui Cluss la 25 martie 1 853, atrăgîllld atenţia asupra faptului că 
la funeraliile soţiei cunoscutului revoluţionar Raspail, care s-au 
transformal de fapt întrr"-o demonstraţie antibonapa1.1tistă, au parti
cipat un număr însemnat de muncitori parizieni, Marx scrie : 
„După cum vezi, leul ip role tar nu e încă mort" (vezi volumul de 
faţă, p. 5 15) .  

In legătură cu războiul Crimeii, Marx şi  Engels aoo1.1dă un loc 
important în publicistica şi  în scrisorile lor politicii externe a 
<'laselor dominante din ţările europene. „Sînt bucuros - îi scrie 
Marx lui Engels la 2 noiembrie 1853 - că întîmplător am reuşit 
să urmăresc mai îndeaproape politica externă - latura ei diplo
matică - din ultimii 20 de ani. Noi am neglijat prea mult acest 
punct şi trebuie să ştim cu cine avem de-a face"  (vezi volumul de 
faţă, p. 272) . 

Marx şi Engels au analizat problemele politicii 1nternaţionale 
din pUIIlctul de vedere al intereselor proletariatului din Europa şi 
.al democraţiei. Ei sperau că inevitabilul conflict dintre marile pu· 
teri în aşa-numita problemă orientală va depăşi cadrul unei cioc
niri de interese ale vîrfurilor dominante din statele europene, va 
duce la un avînt al mişcărilor democratice şi de eliberare naţio
nală, la un război revoluţionar european împotriva ţarismului şi a 
altor forţe contrarevoluţionare şi, în ultimă instanţă, la o nouă 
revoluţie, care va mătura regimurile antipopulare din Europa şi va 
rezolva sarcinile rămase nerezolvate ca urmare a înfrîngerii revo
luţiilor din 1 848-1849. După p ărerea lui Marx şi Engels, numai o 
revoluţie populară era în stare să rezolve cu adevărat şi problema 
orientală, problema soartei naţionalităţilor asuprite de Turcia. De 
aceea, ei considerau că este de datoria lor să critice scopurile 
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rapace urmărite de statele apusene în războiul Crimeii şi, respec
tiv, acţiunile menite să localizeze războiul şi să împiedice dezvol
tarea miş cărilor populare : „Un război local poate fi numai un 
simulacru de război - scria în această privinţă Engels -, pe cine}. 
războiul european trebuie să devină o realitate " (vezi volumul de 
faţă, p. 541 ) .  

I n  scrisoarea din 1 0  m artie 1 853, dezvăluind cauzele conflic
tului dintre puteri în problema orientală, Marx îi atrage atenţia 
lui Engels asupra următorilor factori : „Amestecul Rusiei în Turcia. 
Poftele Austriei. Ambiţiile Franţei. Interesele Angliei. Importanţa 
comercială şi militară a acestui măr al discordiei " (vezi volumul 
de faţă, p. 198) .  Intr-o altă scrisoaire, Marx arată contradicţiile ;pro
funde dintre Anglia şi Franţa, care au intrat ca aliaţi în războiul 
Crimeii. Anglia, afirmă el, a căutat să obţină în primul rînd dis
trugerea puterii maritime a Rusiei şi ruperea Crimeii, Caucazului 
etc. de Imperiul :rus, urmărind să-şi asigure astfel dominaţia exclu
sivă în această regiune şi pe căile maritime ; totodată ea era 
interesată în menţinerea puterii terestre a Rusiei pentru a o opune· 
celorlalte rputeri continentale. „Pentru Franţa, în schimb, lrupta 
propriu-zisă ar începe abia atunci cînd puterea maritimă a Rusiei 
şi influenţa ei în Asia de sud ar fi zdrobite " (vezi volumul de [aţă, 
p. 355) . Politica Franţei bonapartiste, sublinia Marx, este determi
nată de aspiraţia vîrfurilor ei conducătoare la hegemonia în Europa, 
la subordonarea tuturor ţărilor rivale, inclusiv Ang1ia, la întărirea 
puterii celui de-al doilea imperiu nu numai printr-o politică de 
cuceriri în Orientul Apropiat, ci şi prin extinderea teritoriului ei 
pe seama ţărilor vecine. 

Scopurilor de cucerire ale burgheziei engleze şi franceze, care 
au ieşit la iveală în oonflictul din Orient, Marx le-a opus o plat
formă cu adevărat revoluţionară şi democratică 1n vederea rezol
vării problemelor orientale. Principalul rpunct al platformei [I con
stituia aoordarea independenţei popoarelor slave şi celorlalte 
popoare din Peninsula Balcanică subjugate de Imperiul otoman 
precum şi formarea în Balcani a unor state independente. „Destră
marea inevitabilă a Imperiului otoman " ,  aşa a .formulat Marx 
acest punct (vezi volumul de !faţă, p. 1 98) . Acelaşi ipunct de ve
dere l-a susţinut şi Engels, care numea teza lansată de diploma
ţia vest-euro.peană cu p rivire la integritatea despoticului Imperiu 
otoman „o veche rprostie filistină u şi „un refren diplOIIIlaticu  (vezi 
volumul de !faţă, p. 195). 

Schimbul de p ăreri din corespondP.nţa pe care o purtau a 
constituit pentru Marx şi Engels una din formele de elaborare a 

tacticii revoluţionarilor proletari, inclusiv a tacticii lor �n perioada 
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războiului Crimeii. Scrisorile din această perioadă arată că con
ducătorii prnletariatului au fost adversari înverşunaţi şi demasca
tori ai ţarismului rus, în care vedeau bastionul reacţiunii europene 
şi unul din principalii duşmani ai mişcărilor rnvoluţionare din 
Europa. Scrisorile conţin un material bogat în care sînt demascate 
politica externă de cotropire dusă de ţarism, precum şi intrigile 
diplomaţiei ţariste. Relevînd faptul că ll"ăzboaiele dintre Rusia şi 
Turcia au contribuit obiectiv la eliberarea popoarelor din Balcani 
de sub jugul turcesc, ei au considerat totodată necesar să demaşte 
în presa europeană şi americană incercările ţarismului de a folosi 
în scopurile lui de cuceriri miişcarea de eliberare a acestor popoare 
şi simpatiile lor faţă de poporul rus. lntemeietorii marxismului au 
acordat o mare importanţă dezvăluirii esenţei reacţionare a ideilor 
panslaviste, de care se  folosea absolutismul rus în politica sa 
externă (vezi volumul de faţă, p. 374, 399, 555). 

In aceşti ani, Marx şi Engels au cunoscut mai îndeaproape 
situaţia internă din Rusia, ceea ce le-a dat posibilitatea să-şi pre
cizeze poziţia într-o serie de probleme. Aşa, de pildă, în 1 853, 
Engels s-a ridicat cu hotărire împotriva planurilor care circulau 
în cercurile aristooratk:e de şleahtici ale emigraţiei poloneze de 
a se rupe teritoriile bieloruse şi ucrainene de Rusia şi de a le  
alipi la  Polonia : „Cit despre fostele provincii poloneze de pe 
partea aceasta a Dvinei şi Niprului, nici nu mai vreau să aud de 
ele de oind am aflat că acolo toţi ţăranii sînt ucraineni, şi numai 
nobilii şi o parte din orăşeni sînt polonezi, şi că p entru ţăranul 
de acolo, ca şi pentru cel din Galiţia ucraineană din 1 846, restau
rarea Poloniei ar echivala cu restaurarea vechii puteri 111obiliare 
în plenitudinea forţei ei" (vezi volumul de faţă, p. 5 1 9) .  !n Jupta 
împotriva absolutismului ţarist, Marx şi Engels şi-au pus diin ce în 
ce mai mult speranţele ffn !forţele revoluţionare interne ale Rusiei. 
Arătînd ce urmări sociale ar putea avea pentru Rusia un război 
revoluţionar împotriva ţarismului, Engels scria că „o .revoluţie 
nobiliaro-burgheză l a  Petersburg care să aibă drept consecinţă u111 
război iei vil în interiorul ţării„." este întru totul posibilă (vezi \Vo
lumul de faţă, p. 5 1 9). Marx şi Engels au urmărit cu atenţie lite
ratura revo[uţionară rusă c•are apărea în străinătate, remaraînd în 
special faptul c ă  A. I. Herzen a înfiinţat la Londra în 1 853 „BOJI'l>
Hafl pyccKafl TMrrorpaqnrn" (vezi volumul de faţă, p. 237) . Dar 
apropierea lui Herzen de cercurile de emigranţi mic-bUTghezi ostile 
revoluţionarilor proletari, precum şi unele iJei utopice greşite dez
voltate de el („reînnoirea" Europei C'U ajuwrul obştei săiteşit:i ruse) 
i-au determinat pe Marx şi Engels să aibă o atitudine foarte rezer-
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vată faţă de el. Aşa se exiplică faptul ca, 1m corespondenţa lor, ei  
fac uneori afirmaţii destul de severe la adresa lui Herzen. 

Interesul pentru problemele de politică externă l-a determi
nat pe Marx să se ocupe de istoria diplomaţiei. Scrisorile sale din 
perioada 1 852-1855 conţin o serie d e  caracterizări şi aprecieri im
portante ale reprezentanţilor diplomaţiei burghezo-nobiliare. Ana
lizînd amănunţit cartea „Congres de Vemne " a soriitorului şi 
diplomatului francez Chateaubriand, Marx l-a înfierat pe acest reac
ţionar şi intrigant, care a contribuit la adoptarea de către congres 
u hotărîrii cu privire la intervenţia în Spania (vezi volumul de 
faţă, p. 359-365) . Intr-o altă scrisoare Marx demască caracterul 
antinaţionail al diplomaţiei guvernelor englez şi Jrancez [n pe
rioada războiului de şapte ani (vezi volumul de faiţă, p .  354) . De
mascarea ipoliticii exteme a oligarhiei burghezo-aristocratice en
gleze constituie .principalul oonţinut al pamfletului lui Marx „Lor
dul P almerston", menţionat mai sus. Unele din concluziile la care 
s e  ajlllI1g e  in acest pamfJ.et se  găsesc şi  în -corespondenţă. Marx 
îl demască pe Palmerston ca reacţionar înverşunat, care „a sacri
ficat Polonia" ,  „a l ăsait Italia în voia soartei" (vezi volumul de 
faţă, ipag. 545) . In dorinţa sa de a smulge aureola acestui „trwy 
English minister " ,  Marx uneori a exagerat. Astfel, nu poate fi con
siderată ca riguros exactă afirmaţia lui Marx că Palmerston a fost 
agent al Rusiei ţariste. Dar în această caracterizare a lui Pal
merston făcută de Marx sînt foarte bine rprinse comunitatea sco
purilor contrairevoluţionare ale d�plomaţilor burghezo-aristocraţi 
ai Apusului şi ale diplomaţiei Rusiei ţariste, 1\lra lor oomună faţă 
de forţele democrate-revoluţionare, faiptul că politicienii vest
europeni erau gata oricînd să se sprijine pe ţarism pentru a re
prima mişcările revoluţionare. 

Corespondenţa conţine şi mărturii directe care infirmă păre
rile vulgare potrivit cărora, în problemele de politică externă 
concepţiile lui Marx ar fi coincis cu c ele  ale cunoscutului publi
cist şi diplomat englez reacţionar - turcofilul Urquhart. Marx şi 
Engels l-au ridiculizat în p ermanenţă pe Urquhart, care idealiza 
Turcia sultanilor, au subliniat caracterul .reacţionar al concepţiilor 
acestuia (vezi volumul de faţă, p. 194-195, 288-289, 309) . În scri
soarea adresată lui Lassalle la 1 iunie 1 854, Marx arată că are un 
punct de vedere comun cu Urquhart numai în aprecierea lui Pal
merston ; „în rest - scrie Marx, - opiniile 111oastre sînt diametral 
opuse„. El e un .reacţionar romantic, un adevărat turc, şi ar vrea 
să întoarcă întregul Apus la inmmele şi rînduielile turceşti " „ .  
(vezi volumul de faţă, p. 547) . In 1 853 Marx i-a furnizat lui Clus:> 
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materiale pentru a dezvălui în  presa americană concepţiile reac
ţionare ale lui Urquhart. 

Marx şi Engels au urmărit cu deosebită atenţie mişcările 
populare din Europa, pe care le considerau un simptom al noii 
revoluţii care se apmpia. ln acest sens au apreciat ei insurecţia 
de la Milano din februarie 1 853, despre care Marx a arătat că 
„sistemul de j af " ,  introdus de austrieci, „face din Italia un «crater 
revoluţionar» cum n-ar reuşi niciodată Mazzini prin vraja perora
ţiilor saile" (vezi volumul de ifaţă, ;p. 1 90) . Marx a urmăirit cu un 
deosebit interes evoluţia evenimentelor revoluţionare în Spania 
anului 1 854. ln seria de arbicole „Spania revoluţionară" şi în s cri
sorile sale c ătre Engels, dezvăluind caracterul şi mersul revoluţiei 
burgheze spaniole din 1 854, Marx a anali:z;at şi istoria !llliş.cării 
revoluţionare a poporului spaniol, începînd cu războiul lui de eli
berare de sub dominaţia napoleoneană din anii 1 808-1814  (vezi, 
de pildă, volumul de faţă, p. 346) . 

Corespondenţa dintre Marx şi Engels din perioada 1 852-1855 
oferă un bogat material pentru caracterizarea activităţii practice 
a lui Marx şi Engels de îndrumare a revoluţionarilor proletari, a 
luptei desfăşurate de ei în aceşti ani pentru crearea partidului 
proletar. ln perioada reacţiunii, cînd majoritatea revoluţionaril0r 
au fost siliţi să emigreze în Anglia sau Ame rica, o deosebită im
portanţă a avut lupta lui Marx şi Engels pentru p ăstrarea şi edu
carea ideologică a primelor cadre de Tevoluţionari proletari. Scri
sorile reflectă grija lui Marx şi Engels faţă de tovarăşii lor din 
Liga comuniştilor, atenţia pe care au acordat-o ei în permanenţă 
prietenilor şi tovarăşilor lor de luptă, eforturile lor de a le acorda 
acestora sprijin material şi spiritual, de a-i atrage la activitatea 
publicistică revoluţionară, de a-i îndruma spre studierea unor im
portante probleme teoretice. Totodată, ei erau foarte exigenţi faţă 
de tovarăşii lor de luptă şi condamnau cu hotărîre cele mai mici 
manifestări de şovăire, apatie, dezorientare sau stări de spirit 
mic-burgheze. Un loc important în volumul de faţă îl ocupă 
corespondenţa lui Marx şi Engels cu Weydemeyer şi Cluss -
membri ai Ligii comuniştilor care emigraseră în S.U.A. şi des
făşurau acolo o muncă importantă de Tăspîndire a ideilor comu
nismului ştiinţific.  Marx şi Engels au acordat un sprijin permanent 
lui Cluss şi Weydemeyer în activitatea lor. lntr-o serie de scriso t i  
ei le-au dat sfaturi practice, le-au expus amănunţit concepţiile lor 
într-o problemă sau alta, ajutîndu-i să adopte o poziţie justă în 
situaţia creată. 

O pagină luminoasă în activitatea politică desfăşurată de Marx 
şi Engels în 1 852, care se reflectă în multe scrisori, este lupta lor 
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împotriv.a organizatorilor procesului comuniştilor de la Koln însce
nat de poliţia iprusiană. Luni de zile, începînd cu arestarea, 
în mai 1851, a o serie de militanţi din Germania ai Ligii comunişti
lor, eJiorturile lui Marx, Engels şi ale tovarăşilor lor de luptă au 
fost îndreptate în direcţia atragerii atenţiei opiniei publice asupra. 
acestllli act airbitrar ,al autorităţilor prusiene. Scrisorile arată că  
Marx şi  Engels au c ăutat mereu să rupă „conspiraţia tăcerii " cu 
care au fost înconjuraţi .arestaţii de l a  Koln de către presa bur
gheză, inclusiv cea liberală şi democratică. Urmărind cu atenţie 
comunicatele oficiale, ţinînd o legătl.11ră permanentă cu tovarăşii 
lor din Koln, Marx şi Engels îi ililformează cu regularitate pe prie
tenii Jor asupra desfăşurării anchetei 1în ;procesul membrilor iLigii 
comun�tilor. ln octombrie-noiembrie 1852, în timpul dezbaterilor 
judiciare în procesul de la Koln, Marx şi iEngels au depus o 
a ctivitate susţinută în scopul apărării tovarăşilor lor. [n aceste luni 
Marx şi Engels au concentrat efectiv în mîinile lor organizarea 
apără:rii celor acuzaţi în procesul de 1a Koln. O imagine a muncii 
uriaşe desfăşurate în aceste zile de Marx, Engels şi tovarăşii lor 
de luptă din Liga comuniştilor oferă scrisoarea lui Jenny Marx 
către Cluss din 28 octombrie 1852 publicată în anexe (ve7li volumul 
de faţă, p. 575-577) . Marx şi Engels iau măsuri ipentru ca mate
rialele care respingeaiu acuzaţiile aiduse de procuror inculpaţilor 
să ajungă la Koln, trimit documente care dovedesc caracterul ten
denţios al procesului, dau apărătorilor mijloace pentru a demasca 
sistemul odios al provocărilor poliţieneşti, al mărturiilor minci
noase şi a.I falsurilor cu ajutorul cărora a fost înscenat procesul. 
Core51Pondenţa dintre Marx şi Enge1s arată istoricul elaborării 
pamfletului lui Marx „Dezvăluiri aS1Upra procesului comuniştilor 
de Ja Golonia " .  Acordînid o mare importanţă publicării şi răspîn
dirii acestei lucrări, caire -demască întregul sistem guvernamental, 
prusian, Marx îi scrie lui Cluss la 25 martie 1853 că ,,în momentul 
de faţă ar fi lovitura ipe care scumpii noştri prusieni ar simţi-o 
cel mai !dureros " (vezi volumul de lfaţă, p. 514) . 

După ce tribunalul din Koln a pronunţat sentinţa împotriva. 
membriloll' Ligii comuniştilor, Marx a organizat în America cu 
ajutorul lui Cluss o colectă de b ani pentru ajutorarea reprezentan
ţilor proletariatului care au fost condamnaţi şi a familiilor lor. 
La 7 decembriie 1852 Marx trimiţînd lui Cluss un apel scris de el  
cu privire l a  c olecta de bani îi scrie că  : „aici nu e vorba de o 
cerşeală în numele Tevoluţiei de felul celei la care se pretează 
Kinkel etc. ,  ci de o sarcină de partid bine defini tă, a cărei inde
plinirre este o datorie de onoare pentru partidul muncitorilor " 
(vezi volumul de faţă, p. 502) . 
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In condiţiile create în Europa nu avea mc1 o raţiune ca după 
procesul de la Koln organizaţia secretă să-şi continue activitatea. 
La 19 noiembrie 1852 Marx i-a comunicat lui Engels că la 17 noiem
brie în cadrul unei şedinţe a circumscripţiei din Londra a Ligii co
muniştilor s-a luat hotărîrea, la propunerea lui, ca Liga să se di
zolve. D ar şi după dizolvarea Ligii comuniştilor, Marx, Engels şi 
tovarăşii lor de luptă au continuat sub alte forme munca lor poli
tică de unire a rîndurilor proletariatului şi de propagare a lidei
lor comunismului ştiinţific. Corespondenţa arată îndeosebi că şi în 
anii de după încetarea activităţii Ligii comuniştilor în Europa, 
Marx şi Engels au menţinut legătura cu reprezentanţii mişcării pro
letare din diverse ţări - Anglia, Germania, S.U.A. -, că ei au 
acordat ajutor conducătorilor diferitelor organizaţii muncitoreşti, 
puţine la nurrnăr în acea vreme, au sprijinit editarea organelor de 
presă muncitoreşti. Ei considerau ca o sarcină importantă a orga
nizaţiilor muncitoreşti păstrarea independenţei de c lc.isă. Acest lucru 
îl recomandă Marx în 1853 lui Klein, fost membru al Ligii comu
niştilor, „Muncitorii de fabrkă trebuie s ă  rămînă exclusiv în pro
priul lor mediu " (vezi vOllumul de faţă, p. 257) . 

Fiind convinşi că în acea perioadă premisele materiale pentru 
crea;rea unui partid proletar de masă existau mai ales în Anglia 
(nivelul înalt de dezvoltare a industriei, existenţa unui proletariat 
numeros organizat în trade-unionuri etc.) , Marx şi Engels consi
derau ca una idin căile de îndeplinire a acestei sarcini lupta pen
tru reorganizarea şi întărirea Asociaţiei cartiste naţionale conduse 
de Jones, lupta pentru extinderea influenţei ei asupra maselor pro
l etare. Corespondenţa oferă un bogat material care arată străduin
ţele lui Marx şi Engels de a-i ajuta pe Jones şi pe ceilalţi rnpre
zentanţi ai aripii de stînga, revoluţionare, a cartismului în vederea 
reînvierii cartismului pe baze socialiste. Scrisorile arată cu cită 
consecvenţă au apărat Ma1 x şi Engels principiul independenţei miş
cării cartiste şi au condamnat trecerea unui alt lider cartist - Har
ney - pe poziţiile radicalismului burghez. Urmărind cu atenţie 
lupta care se dădea în acea perioadă în interiorul mişcării cartiste, 
Marx şi Engels au dat o înaltă preţuire activităţii lui Jones, care 
opunea o rezistenţă fermă încercărilor elementelor reformiste de a 
lipsi mişcarea cartistă de caracterul ei proletar. „J ones a pornit 
p e  drumul cel bun - îi scria Engels lui Marx la 1 8  martie 1 852 -
şi pe drept cuvînt putem spune că fără învăţătura noastră el nu ar 
fi nimerit calea cea justă" (vezi volumul de faţă, p. 35) . 

Sprijinindu-I pe Jones şi agitaţia desfăşurată de el în rîndu
rile muncitorilor englezi, îndeosebi iniţiativa manifestată de el cu 
prilejul convocării parlamentului muncitoresc la Manch'!ster (martie 
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1854), apreciindu-l pe Jones ca pe un adevărat conducător proletar, 
Marx şi Engels l-au criticat ulterior, atunci cînd, o dată cu creş
terea tendinţelor reformiste în rîndurile clasei muncitoare engleze, 
.Jones a dat dovadă de inconsecvenţă şi şovăială. Astfel, în 1 855, 
Marx îl condamnă pe Jones pentru legăturile sale prea strînse cu 
emigraţia 11I1ic-burgheză, pentru participarea la  mitingurile ei care 
nu erau „în general deoît un bluf" .  Marx considera că  asemenea 
acţiuni pot compromite cauza cartiştilor. „Dacă nu poate face o agi
taţie adevărată - îi scria în acel timp Marx lui Engels despre 
Jones, - el caută aparenţa unei agitaţii, improvizează movements 
peste movements (oînd, bineînţeles, nimic nu se urneşte din loc) „. 
L-alffi avertizat, însă zadarnic" (vezi voi. <le faţă, p. 389) . 

lntr-o scrisoare către Weydemeyer din 12 aprilie 1 853 Engels 
a formulat clar sarcinile revoluţionarilor proletari în perioada reac
ţiunii subliniind importanţa pregătirii teoretice, ară tînd că trebuie 
să se tragă învăţă.miinte din luptele de pînă atunci şi să fie înlă
turate din lfîndurile partidului elementele întîmplătoare şi străine. 
Vorbind despre perspectivele luptei pentru crearea unui partid, 
Engels şi-a exprimat convingerea că, o dată cu noul avînt revolu
ţionar, revoluţionarii proletari îşi vor completa rîndurile cu ele
mente tinere, că, în noile condiţii, partidul proletar, pe cale de 
formare, va da dovadă de o mai mare maturitate şi fermitate ideo
logică-teoretică. „„.Apariţia noastră pe scena istoriei - scria En
gels profetic - va fi, in general, mai impresionantă decît dat:i 
trecută. In primul rînd, în ceea ce priveşte oamenii, din fericire, 
ne-am debarasat de toate vechile secături - Schapper, Willich şi 
consorţii ; în al doilea rînd, am devenit în oarecare măsură mai 
puternici ; în al treilea rînd, ne putem baza pe tînăra generaţie din 
Germania (dacă nu altceva, cel puţin procesul de la Koln e sufi
cient pentru a ne g aranta acest lucru) , şi, în sfîrşit, noi toţi am în
văţat foarte multe în exil" (vezi volumul de faţă, ip. 522). 

Marx şi Engels au condamnat cu hotărîre pe renegaţii de tot 
felul ş i  transfugii din mişcarea muncitorească. Corespondenţa arată, 
de pildă, atitudinea intransigentă a lui Marx şi  Engels faţă de 
grupul sectar Willich-Schapper, care s-a desprins în 1850 de Liga 
comuniştilor, şi s-a transformat de fapt într-un apendice al emi
graţiei mic-burgheze. Intemeietorii marxismului s-au ridicat cu de
osebită vehemenţă impotriva lui Willich, conducătorul acestui grup. 
care s-a comportat ca un dogmatic închistat, ignorînd complet si
tuaţia reală. Marx şi Engels au supus unei critici nimicitoare pro
iectele „revoluţionare " cu caracter aven�uros ale lui Willich, care 
aduceau prejudicii reale mişcării muncitoreşti oferind poliţiei pre
texte pentru a dezlănţui represiuni împotriva participanţilor l a  



Prefaţă XXV I I  

această mişcare (vezi, î n  special, scrisorile lui Marx către Engels 
din 30 august şi către Cluss din 3 septembrie 1852). Declaraţiile ca
lomnioase ifăcute de Willich in presă la adresa revoluţionarilor pro
letari l-au determinat pe Marx să scrie împotriva lui o lucrare sa
tirică - broşura „Cavalerul nobilei conştiinţe". 

Considerînd, ca şi în anii precedenţi, că una din cele mai 
importante sarcini ale lor constă în a-i feri pe revoluţionarii pro
letari de influenţele burgheze şi mic-burgheze, în a menţine puri
tatea poziţiilor ideologice şi independenţa poziţiilor tactice ale pro
letariatului, Marx şi Engels au acordat în scrisorile lor o mare 
atenţie criticării diferitelor grupări şi o rganizaţii ale emigraţiei mic
burgheze, care transformau activitatea politică  într-o arenă a ca
rierismului, certurilor şi intrigilor şi care înjoseau măreaţa cauză 
a revoluţiei. In această perioadă Marx şi Engels au scris îm
preună pamfletul „Marii bărbaţi ai emigraţiei", îndreptat împo
triva ireprezentanţilor emigraţiei mic-burgheze germane (Kinkel, 
Ruge, Heinzen şi alţii) . Emigraţia e „complet falimentară" - acesta 
a fost, după părerea lui Marx şi Engels, rezultatul activităţii ste
rile şi zgomotoase a cercurilor emigraţiei mic-burgheze (vezi 
volumul de faţă, p. 1 90) . întemeietorii marxismului au criticat ele
mentele de conspiraţie şi aventurism dominante în tactica  revolu
ţionarului burghez Mazzini, precum şi caracterul îngust al iprogra
mului său social, caire nu ţinea .seama de interesele mate,riale ale 
muncitorilor italieni. Ei au condamnat cu asprime cochetarea re
voluţionarului maghiar Kossuth cu cercurile bonapartiste, precum 
şi actiunile lipsite de temei ale lui F. Pyat şi ale altor emigranţi 
mic-burghezi francezi în Anglia (vezi volumul de faţă, p. 1 24-125, 
1 93, 321, 485-481) .  

Cwespondenţa conţine un material biografic extrem de pre
ţios despre Marx şi Engels, material care ne ajută să reconstituim 
chipul viu al conducătorilor proletariatului, condiţiile lor de viaţă 
în aceşti ani, impresionanta lor prietenie, ne descrie situaţia grea 
pe care a avut-o familia Jui Marx în emigraţie. Ani de zile a în
durat Marx, după cum scirie el însuşi, toate „murdăriile existenţei 
mic-burgheze" : crunte lipsuri materiale, o acută lipsă de bani, 
urmărirea de către creditori. „„.Cele mai neoesaire lucruri luaseră 
toate drumul muntelui de pietate - îi sc<rie el lui Engels la 8 oc
tombrie 1 853 -, familia ajunsese să  umble în zdrenţe, şi încă de 
acum 10 zile nu mai avem o para chioară în casă" (vezi volumul 
de faţă, !P· 266) . Fără ajutorul neprecupeţit al lui Engels, lfamil.ia 
Marx ar fi fost nu o dată ameninţată să ajungă la o mizerie 
neagră ; despre acest lucru vorbesc elocvent multe scrisori. O 
lovitură grea a fost pentru Marx moartea fiului său Edgar. Şi 
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în această perioadă tristă prietenia lui Engels i-a fost un spn]m 
de preţ. „In aceste zile de suferin�ă cumplită - scrie Marx - m-au 
susţinUJt gîndul la tine şi Ja 11Jrietenia ta şi totodată speranţa că  
noi  doi mai avem încă de înfăptuit ceva bun pe lume" (vezi volu
mul de !faţă, p. 379) . Corespondenţa ne -redă imaginea viguroasă a 
acestor doi mari gînditori, c are şi-au consacrat viaţa luptei pentru 
cauza proletariatului, pentru viitorul fericit al întregii omeniri. 

„ „ 

In vO'lumul de faţă sînt incluse 9 scrisori care se publică pen
tru prima oară. Printre documentele publicate pentru prima oară 
în volumul de faţă figurează sorisoarea lui Marx către Engels din 
1 augJUst 1855. Un interes deosebit prezintă grupul de scrisori ale 
lui Marx c ătre Cluss, scrise în anii 1 852-1 853 şi păstrate sub formă 
de citate în scrisorile lui Cluss către Weydemeyer. Aceste scrisori 
ne dau o imagine a modului concret în care au condus Marx şi 
EngeLs activitatea membrilor Ligii c'Omuniştilor caire după revo
luţia din 1848-1849 iau emigrat în S.U.A. Scrisoarea tlui Marx din 
27 august 1852, adresată lui Imandt, membru al Ligii comuniştilor, 
inclusă în acest volum, reflectă lupta lui Marx şi Engels împotriva 
etnig.raţiei mic-burgheze. Adaosul la scrisoarea lui Engels către 
Marx din 23 septembrie 1852 arată modul în care vedeau întemeie
torii marxismului munca de traducere. 

· In anexele la volum sînt publicate scrisorile scrise de Jenny 
Marx Ja rugămintea lui Marx, precum şi fragmente din scrisorile 
lui Cluss către Weydemeyer, în care este redat conţinutul unor 
scr1sori, care nu s-au ipăstrat, ale lui Marx către Cluss. 

Institutul de marxism-leninism 
de pe lingă C.C. al P.C.U.S. 
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Dragă Marx, 

1 8 5 2  

1 

Engels către Marx 
la Londra 

5 

Sper că acum eşti complet restabilit şi de asemenea că soţia 
ta nu mai e supărată iPe mine din pricina acelui coup d'etat 1) care 
te-a cufundat pentru două zile într-o melancolie atît de adîncă 1• 
In orice caz, te rog să-i transmiţi ei şi copiilor cele mai cordiale 
salutări. 

Am să pregătesc pentru Weydem[eyer] 2 un articol care să 
plece cu vaporul de vineri şi sper să primesc de la tine ceva ac
tualităţi pentru „Tribune" pe care am i.să le traduc imediat 3. Pen
tru acest ziar, e drept, nu e nevoie să-ţi baţi prea mult capul. Bar
num paradează în coloanele ziarului în toată splendoarea lui ş i  
engleza în care este scris e îngrozitoare. Cu toate acestea ziarul 
are şi unele calităţi care, de altfel, nu privesc line 2) a noastră. 
In caz că mi-ai trimite articolul pîlilă joi - chiar şi cu poşta a 
doua - ai avea traducerea la Londra la timp pentru vaporul de 
sîmbătă, adică l-ai primi cu poşta a doua, care soseşte acolo vi
neri. Săptămîna viitoare vor fi luate în lucru articolele cu privire 
la Germania şi terminate repede 4• 

Modul vulgar în care austriecii îl imită pe L[udovic]-N[apo
leon] grăbindu-se să-şi abroge şi ei constituţia e prea de tot 5• Să 
vezi acum ce harababură va fi în Prusia - fără îndoială <:ă ea a 
fost trădată şi vîndută de Austria, şi dacă nu abrogă şi ea consti
tuţia se prea poate să fie strivită de o coaliţie Tuso-austro-fra!Il
ceză 6• 

In 1851 indUJStria engleză a bumbacului a consumat săptăm[nal 
32 OOO de baloturi de bumbac faţă de 29 OOO de baloturi în 1850. 
Intregul surplus şi chiar mult mai mult a luat calea Indiilor orioo
tale şi a Chinei ; Manchesterul trăieşte acum aproape numai din 
l ivrările pentru aceste două pieţe şi din H()IIIle Trade 3) , întrudt pe 

1) - aici : escapadă. - Nota trad. 
'l - linia. - Nota trad. 
3) - comerţul interior. - Nota trad. 

3 - Marx-Engels, Opere, vol. 28 
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continent se exportă foarte puţin. Asta nu mai poate să dureze mult. 
Aici situaţia este cît se poate de încordată şi este destul de sem
nificativ, de pildă, faptul că, deşi recolta se anunţă nemaipomenit 
de bogată, preţurile la bumbac sînt în plină creştere numai pentru 
că se aşteaptă un consum şi mai mare. 

Astăzi am primit cîteva rînduri de la Weerth din Bradford -
se interesează de bădăranul de Liiders, care i-a scris. De mi-ai putea 
comunica dacă şi 'În ce măsură dobitocul ăsta a participat la in
trigile de acolo mi-ai face un serviciu şi ipoate se va dovedi util. 
Alte noutăţi nu-s ipe aici, business with us islack 1), ceaţă şi fum 
din belşug. 

[Manchester] , 6 i anuarie 1852 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•,  Bd. 1, 
Stuttgart, 1913  

2 

Al tău 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx călre Engels 7 
la Manchester 

Dragă iEngels I 
[Londra] , 20 ianuarie 1852 

28, Dean Street, Soho 

Abia ieri m-am dat j os din pat şi abia azi am reluat scrisul. 
Tuitruoit nu puteam să ies din casă să mă duc, potrivit planu-

lui meu, la Chapman, Pieper, cu entuziasmul de care e întot
deauna cuprins în primele zece minute, s-a oferit .să-mi sconteze 
poliţa. In seara următoaire .mi-a adus banii, dar m-a înştiinţat că 
î ţ i  va trimite ţie poliţa ca  s-o scontezi la Manchester. Atît eu 
aît şi soţia mea i-am explicat că ştim că nu poţi s-o foci. Cum 
avea :însă scrisoarea gata pregătită şi  mi-a dat să înţeleg destul 
de limpede că, după cit se p are, din motive inavuabile, ii foc greu
tăţi, l-am lăsat, trimiţîndu-1 la dracu, să facă ce vrea, fiind sigur 
că îi vei înapoia fiţuica. Acum, cînd imi ·comunică acest fait 2) , 
îmi dau seama că mai curînd a viut să-şi dea importanţă decît să 

1) - afacerile merg prost. - Nota lrad. 
•1 - fapt. - Nota trad. 
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mă preseze. Toată povestea asta mi-a fost penibilă de teamă să nu 
o consideri o lipsă de tact din partea mea. 

In Fnunţa lucrUTile merg a merveille 1). Sper că la belle 
France 2) nu va trece in mod uş.uratic prin aoeastă şcoală, ci  va 
trebui să înveţe temeinic timp mai îndelungat. Războiul, cîteva 
luni mai devreme sau mai tîrziu, mi se pare inevitabil. Nous 
avons eu ,le Napoleon de la paix 3) . Louis 4) nu poate by 1110 means 5) 
să-l imite pe Ludovic-Filip. Et alors 6) ? 

Ştii că cei din Ki:iln 8 nu au fost deferiţi Curţii cu juri sub 
pretextul că, fiind vorba de un caz atît de complicat, ancheta tre
buie reluată. 

Madier a fost adineaori aici şi mi-a demonstrat de la maniere 
la plus cra.paude 7) că franţujii pot ocupa Londra la micul dejun 
şi ataca în cinci ore toată coasta Angliei. Prea îţi inspiră milă 
aceşti săraci cu duhul ca să nu taci quand ils deraisonnoot 8) . 

Scrie-mi curînd. 

Gum merge le comrnerce ? 9) 

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

3 

Al tău 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 9 
la Londra 

Dragă Marx, 
Iţi trimit alăturat al şaptelea articol pentru „Tl'ibune" 10). Al 

optulea etc. vor fi gata mîine seară, astăzi termin ceva pentru 

11 - admirabil. - Nota trad. 
•1 - frumoasa Franţă. - Nota trad. 
'I - Un Napoleon al păcii am avut. - Nota trad. 
'I Ludovic Bonaparte. - Nota red. 
•1 - în nici un caz. - Nota trad. 
'l - Şi atunci 1 - Nota trad. 
71 - în modul cel mai filistin. - Nota trad. 
•1 - cînd deraiază. - Not'l trad. 
'I - cu afacerile 1 - Nota trad. 
"I F. Engels. „Revoluţie şi contrarevoluţie în Germania•.  Art. VII. [Vezi 

K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. B, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 46---50. 
- Nota trad.). - Nota red. 

3* 
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Weyd[emeyer]. Pellltru W[eydemeyer] mă rezum deocamdată la 
Anglia 10, deoarece nu mă pot hotărî să citesc ziare germane şi să 
scr1u despre Germania. N-ai putea să-l convingi pe Lupus 1) , care 
sper că s-a însănătoşit, să trimită ceva material „Aus dem Reich" 11 ? 
- Weerth va scrie săptămîna viitoare un arhcol pentru Weyde
meyer, săptămîna acea.sta nu poate. Poiimîine sper să-l văd aici, ş i  
în 8-14 zile poate că vine la Londra fiindcă iar arde de nerăbdare, 
de iparcă arr sta pe jăratic. 

Intrucît „Pacific "  a sosit ieri din New York, s-ar putea să pri
mesc mîine de fo W[eyldemeyer) exemplarele prom1se 2) - dar nu 
sînt sigur, fiindcă el a aşteptat poate cursa regulată engleză de poştă. 
De altfel, ar trebui să trimită mai puţine exemplare , 50 e prea mult, 
şi transportul va costa, probabil, o grămadă de bani ; şi cui să tri
mitem atitea ? Am să văd cit va costa şi, ld rigoare, dacă nu poate să 
aranjeze expedierea lor ieftină printr-o casă de expediţii, 10 exem
plare sînt suficiente, căci în Europa nu poate conta pe abonaţi. 
Poate cîţiva la Londra şi eventual şi la Hamburg. Pentru aşa ceva 
ar fi nevoie de o agenţie, ceea ce n-ar renta. 

Sper să primesc în curînd de la tine pentru traducere un articol 
pentru „Tribune" .  

Jones mi-a scris ş i  mi-a cerut articole. I-am promis c ă  am s ă  fac 
tot posibilul 12• Toate astea îmi tot răpesc din timpul meu liber des
tinat tocelii, ceea ce nu e bine. Am să caut să mă aranjez, trăgînd 
chiulul de la birou. J [ones] mi-a scris despre o ticăloşie de-a lui 
H[airney] fd�ă de etl 13 şi despre 1cele 15 1. st. pc care i le-a estor
cat, amănUJiltele fiindu-ţi cunoscute şi ţie. Despre ce este vorba ? 
Era, natural, very busy 3) şi a soris el1ptic, cu multe semne de 
exclamare. 

In ceea ce priveşte manevra lui Pieper, cu poliţa, speculaţia lui 
a fost, fireşte, foarte limpede pentru mine, şi Monsieur le bel 
ho:mme 4) a priceput, desigur, că trebuie să fie mai abill dacă vred 
să�i estoncheze 8 lire. Intrucit ounoşteam foarte bi1I1e situaţia 
sa financiară la 2 ianuavie, am făcut haz de pretinsa lui lipsă de 
bani, l-am pus în gardă împotriva agenţilor de bursă şarlatani şi 
nesolvabili de la Londra, i-am explicat că poliţa trebuie totuşi ex
pediată cit mai repede posibil şi J„a.m sfătuit în cele din urmă s-o 
Încaseze rprin Weyd[emeyer) - de unde va ajunge iarăşi .în mina 
ta, iar .Ia sosirea avizului de plată, oare, fără îndoială, va veni tot 
la tine sau la mine, s-ar ivi un prilej •CU totul firesc pentru o nouă 

'} Wilhelm Wolff. - Nola red. 
'l Revista „Die Revolution". - Nota red. 
•1 - foarte ocupat. - Nota trad. 
'l - Domnul făt-frumos. - Nota trad. 
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operaţie de scont cu această piroaspătă casă comercială. Ii datorez 
lui Pieiper 2 lire, pe •Care voia isă i le restibui, dar şi pe acesrea 
i le-am IPilomis abia la începutul lui februarie. 

Este îimpede ca lumina zilei că bravul Ludovic-Napoleon tre
buie să declanşeze războiul şi, dacă poate să ajungă la o înţelegere 
cu Rusia, a tunci desigur se va lua la harţă cu Anglia. Asta ar avea 
şi părţi bune şi părţi proaste. Iluzia francezilor cum că în 5 ore ar 
putea să cucerească Londra şi Anglia nu prezintă primejdie. Ceea ce 
într-adevăr îşi pot permite acum sînt atacuri p�ratereşti prin surprin
dere cu 20 OOO, cel mult 30 OOO de oameni, dar care nicăieri nu pot 
face mare scofală. Brighton este singll['ul oraş Tea1mente ame
ninţat ; Southampton şi alte oraşe sînt în mai mare măsură apărate 
de poziţia lor în golfuri adînci, navigabile numai în timpul fluxului, 
şi numai cu piloţi locali decît de toate fortificaţiile. Maximum de 
succes pe care l-ar putea repurta o debarcare a trupelor franceze ar 
fi distrugerea oraşului Woolwich ; dar chiar şi atunci ar trebui să 
se ferească ca de foc să înainteze spre Londra. Dacă întregul conti
nent s-ar pregă.ti pentru o invazie serioasă, el ar da englezilor cel 
puţin a years notice 1) , iar 6 luni ar fi isufidente pentru oa Angliu 
să fie gata să se apere împotriva oricărui atac. Alarma c are s-a dat 
acum este intenţionat exagerată, şi whigii au contribuit la asta din 
plin. Ajunge ca englezii să recheme vreo zece vase de linie şi va
poare, să echipeze alte zece vase de toate tipurile, care stau pe 
jumătate gata pregătite în porturi, să sporească efectivul armatei cu 
încă 25 OOO de oameni, să organizeze batalioane de vînători volun
tari dotaţi cu puşti Minie şi, pe deaslllpra, oeva miliţLe şi o oarecare 
instrucţie pentnu yecxmanry 2) , pentru ca Anglia isă fie deocamdată 
la adăpost. Alarma însă este foarte utilă, pentru că guvernul a ne
glijat într-adevăr extraordinar această problemă, dar asta nu se va 
mai repeta ; şi dacă e să se întîmple ceva, englezii vor fi atît de 
bine înarmaţi, incit vor putea să respingă orice încercare de debar
care şi să-şi ia imediat revanşa. 

De altfel, văd pentru L[udovic]-N[a.poleon] numai două posibili
tăţi de a declanşa războiul : 1) împotriva Austriei, adică împotnva 
întregii Sfinte Alianţe, sau 2) împoti.iiva Prusiei, dacă Rusra şi 
Austria o părăsesc. Această ultimă variantă este însă foarte îndo
ielnică şi rămîne de văzut dacă se va încumeta să provoace Sfînta 
Alianţă. Piemontul, Elveţia şi Belgia nu-i vor fi cedate nici de 
Anglia, nici de Sfînta Alianţă. Lucrurile sînt atît de încîlcite, incit 
pînă la urmă va decide numai întîmplarea. 

1) - un răgaz de un an. - Nota tcad. 
!) - voluntarii călare. - Nota tcad. 
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A l'interieur 1) ce dezvoltare straşnică ! Tentativele de omor 
devin banale, iar măsurile luate - tot mai grozave. De-ar zbura în 
sfîrşit d-l de Momy, care mai face încă pe cavalerul fără de pri
hană, şi de-ar confisca nob�lul nostrn prieten 2) bunurile casei de 
Orleans 1 14 

Nu se poate netezi mai bine calea pentru un guvern Blanqui 
decît o face acest dobitoc. 

[Manchester] , 22 ianuarie 1852 

Al tău 
F. E. 

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

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Dragă Frederic ! 

4 
Marx către Engels 

la Manchester 

[Londra] , 24 ianuarie 1 851 
28, Dean Street, Soho 

lţi scriu doar cîteva rînduri pentru că chiar acum am primit o 
scrisoare de la Bermbach din Koln, pe care vreau să o ai încă mîine. 
Este absolut necesar ca 1) să-mi trimiţi o scrisoare adresată redacto
rulni ziarului „Times " în legătură cu cele ce se petrec la Koln 
împreună cu cîteva rînduri care să preceadă corpus delicti ; 2) să 
scrii acelaşi lucru, în numele tău, redacţiei lui „Daily News",  deşi, 
fireşte, corpus delicti propriu-zis, adică declaraţia însăşi, va fi sem
nată „A Prussian" 3) sau aşa ceva. Cred că pentru „Times" e mai 
potrivit „Doctor",  iar pentru „Daily News" „Manchester Mer
ohant" 4), vreau 5ă spun că vor fi IIIl.ai multe şanse ca scrisoama să 
fie publicată. Numeşte-i pe toţi cu titlurile lor. Dr. Becker, Dr. (I) 
Biirgers, Dr. Daniels, Dr. Klein, Dr. Jacobi, Otto (chimist cu renume 
în cercurile ştiinţifice din Germania) , Roser şi Nothjung. Această 

1) - ln ţară. - Nota trad. 
') Ludovic Bonaparte. - Nota red. 
') - „Un prusian•.  - Nota trad. 
') - „Un negustor din Manchester•. - Nota trad. 



4 .  Marx către Engels. 24 ianuarie 1852 11 

Cameră de punere .sub acuzare tdilll K6ln este nec iplus ultra 1) a 
laşităţii. De altfel, potrivit noii legi disciplinare, judecătorii nu mai 
sînt 11inamovibili 111 cel puţin nominal. 

ArticolUJl tău .pentru Dana 2) esbe excelent. 
De cînd ai fost aici !IlU i-am iputut, fireşte, triJmite lui ipoor 8) 

Weydemeyer decît un articol 15• De astă dată hemoroizii mi-au dat 
mai mult de furcă decit revoluţia franceză. Să văd ce am să izbutesc 
să fac isăptămlîna viitoare. Să merg la bib1iotecă încă nu-mi permite 
posteriorul. 

Confiscarea averilor orleaniste furate şi cerşite I Demisia lui 
Fou1d I Peraigny ! Bravo ! c;:a ma11che 4) 16, 

Curios cum army, navy, colonies, fortifications and the whole 
administration 5) s-au descompuis isub acest ciudat regim de clică 
aJ. a'!'istocraţiei in fruntea puterii executive 17 ipe care din 1688 bur
ghezia engleză l-a cărat din tradiţie după ea. După toată fanfaronada 
englezilor şi vociferările liberale sub egida lui Kossuth, după imnu
rile cosmopolite-filantropice-comerciale de p ace din timpul expozi
ţiei 18, într-un cuvînt după această perioadă de autotămîiere a bur
gheziei, este îmbucurător să auzi acum canaliile cum găsesc că nu 

1 1ceva11 ,  ci „totul 11 e iputred în DanemaPca 6) .  Şi apoi ip rea privesc 
aceşti domni cu nepăsare luptele care se dau pe continent. 

Salut. 

Al tău 
K. M. 

Inapoiază·mi cit mai curînd cele două scrisori anexate, sau 
măcar scrisoarea lui Cluss. 

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

1) - culmea. - Nota trad. 

Se tipăreşte dupi. manuscris 

Tradus din limba germană 

21 F. Engels. „Revoluţie şi contrarevoluţie în Germania". Art. VII. {Vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 81 Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 46--50. 

- Nota trad.). - Nota red. 
'} - bietul. - Nota trad. 
'} - merge strună. - Nota trad. 
5} - armata, flota, coloniile, fortificaţiile şi întreaga administraţie. 

Nota trad. 
8) Shakespeare. „Hamlet• ,  actul I, scena a IV-a. - Nota trad 
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Dragă Marx, 

5. Engels către Marx. 28 ianuarie 1852 

5 
Engels către Marx 

la Londra 

Iţi 1Jrimit alăturat scrisoarea pentru „Times" 1) . Scrii doar atît : 
Sir, I believe the publication of the scandalous faots contained in 
the annexed letter will contribute to throw some lights upon the 
state of things on the Continent. The correctness of these facts I 
guarantee 2) etc. Numele şi adresa. 

Scrisoarea mea către „Daily News" pleacă astă-seară cu poşta 
a doua ; deci dacă nu tărăgănezi lucrurile, atunci ambele scrisori 
ajung aproape în acelaşi timp Ja respectivele Offices 3) şi pot să. 
apară în numărul de vineri 19• Predă însă scrisoarea la Charring 
Cross deoarece la oficiile poştale mai mici durează prea mult pînă 
se expediază sorisorile. 

înapoiez alăturat scrisorile lui Cluss şi Bermbach. La scrisoarea 
ta de sîrmbătă 4) sigiliul arată din nou jalnic ; ţi-l trimit o dată cu 
prezenta. Cum se explică '? 

In „Daily News" semnez simplu : A. German Merchant 5) . 
Scrie-mi curînd. 

Manchester, 28 ianuarie 1852 

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

Al tău 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) K. Marx şi F. Engels. „Scrisoare către redactorul ziarului «Time&» ".  
(Vezi K. Marx şi  F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, 
p. 232-234. - Nota trad.). - Nota red. 

') - Sir, consider că publicarea faptelor scandaloase cuprinse în alăturata 
scrisoare va arunca o oarecare lumină asupra stării de lucruri de pe continent. 
Pentru autenticitatea acestor fapte garantez. - Nota trad. 

•) - redacţii. - Nota trad. 
'l Vezi scrisoarea anterioară, volumul de faţă, p. 1 0--1 1 .  - Nota red. 

5) - Un negustor german. - Nota trad. 



Dragă Marx, 

6. Engels către Marx. 29 ianuarie 1 852 

6 
Engels către Marx 20 

la Londra 

13 

E enervant că nu te poţi baza decît pe ceea ce faci tu însuţi. 
Din cauza prostiei curierului nostru, scrisoarea mea către „Daily 
News " nu a plecat ieri ; acum e prea tîrziu. Nu-mi rămîne deci 
decît s-o reţin pînă văd dacă scrisoarea ta apare în „Times" de 
mîine sau de sîmbătă. Dacă nu, o expediez imediat. Pînă atunci o 
reflecţie : n-ar fi oare Freiligrath omul indicat pentru „D [aily] 
News " ? Dacă el ar scrie pentru acesta, eu aş putea să încerc la  
„Weekly Press" şi la „Sun" .  Noi doi am mai suferit un eşec la  
„D [aily) N[ews] " .  

Alăturat âncă un artiool pentru Dana 1) . Eventual a r  putea fi 
împărţit în două (acolo unde se termină problema poloneză) , deşi ar 
fi mai bine să rămînă întreg. Chiar dacă îl împarţi, trimite totuşi 
ambele părţi cu acelaşi vapor, pentru că abia de mîine în 8 zile 
pleacă un alt vapor. Am să caut să merg de acum încolo mult mai 
repede, să scriu say 2) două artiaole ipe isăiptămînă, pentru a epuiza 
tema. Vor fi în total vreo 15-1 6  articole. 

De la Weyd[emeyer] nu am primi.t nici un exemplair 3) şi nici 
vreo scrisoare. Asta mă miră. Diseară am să scriu iarăşi un articol 
pentru el 4) . 

Francezii sint nişte adevăraţi dobitoci. Madier mi s-a adresat 
în legătură cu o chestiune comercială şi cum tocmai era aici cum
natul meu 5), care cunoaşte toate aceste şilietlkuri, i•am dat lui 
Madier îndrumări şi sfaturi foarte utile. Acum vita îmi scrie că din 
pricina flecMelilor stuipide ale urnui crapaud 6) ,  oare 'llJU .se pricepe 
in de-alde astea, are de gînd să prooedeze alUel şi most unbusi.nies
slike 7) ş.i mă roagă isă p rocur scrisori de irecomanda11e de la 
cumnatul meu (care din fericire se află pe continent) nu pentru el, 
ci pentru asociatul lui, un om pe care nu l-am văzut niciodată ! Iţi 

1) F. Engels. „Revoluţie şi contrarevoluţie în Germania".  Art. VJII-JX. 
(Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Editura politică, 1960, p. 51--59. -

Nota trad.). - Nota red. 
2) - să zicem. - Nota trad. 
"l - din revista „Die Revolution". - Nota red. 
') F. Engels. „Anglia", art. II. (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, 

Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 227-231 .  - Nota trad.).  - Nota red. 
•j Emil Blank. - Nota red. 
') - filistin. - Nota trad. 
7) - cit se poate de necomercial. - Nota trad. 
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aminteşti că M[adier] ne-a prezentat un imprimeur de stămburi care 
pleca la Manchester. Individul mă vizitează, îmi dau toată osteneala 
să-l ajut, fac tot ce pot, îl tratez în modul cel mai reverenţios, şi 
drept răsplată animalul dispare deodată, fără să am idee c'e s-a 
întîmplat cu el. Ce specimene I 

Manchester, 29 ianuarie 1 852 

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

7 

Al tău 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Dragă Marx, 
Iţi aduci aminte de un emigrant Richter din Torgau (Saxonia 

prusiană) , şelar şi tapiţer - care a fost mai de mult la Londra ? 
Omul acesta, pe care îmi amintesc că l-am văzut la Londra - înalt, 
blond, cu maniere de emigrant -, pică pe neaşteptate aici la mine, 
chipurile �eîntors de la Barmen, unde pretinde că a lucrat cîtva 
timp fără act de identitate şi îmi aduce salutări din partea lui 
Hiihnerbein şi alţii. Nu-mi amintesc absolut nimic despre el în afară 
de faptul că I-am văzut. Listele noastre de emigranţi sau memoria 
bună a lui Pfiinder ori a lui Rings vor furniza, în orice caz, amă
nunte despre el. Am o vagă bănuială că individul face p�te din 
clica lui Willich 21 - în c�e caz îl dau imediat afară. Omul a şi 
găsit aici de lucru. 

Despre povestea cu cei din Koln n-am găsit pînă acum nimic 
în „TIÎIDes" 1) . Aştept doar ră&punisul itău, ca imediat, s 'il y a lieu 2) , 
să scriu lui „Daily News" .  Vaporul american a sosit, dar, spre marea 
mea surprindere, n-am primit nici o scrisoare de la Weydemeyer şi 
nici un exemplar 3) , cel puţin pînă acum. S-ar putea să vină mîine. 

[Manchester] , 2 februarie 1 852 

1) Vezi volumul de faţă, p. 12. - Nota red. 
2) - dacă este cazul. - Nota trad. 
3J - al revistei „Die Revolution•. - Nota red. 

Al tău 
F. E. 



8. Marx către Engels. 4 februarie 1852 1& 

Spune-i lui Pieper că zilele acestea îi voi trimite cele 2 1 .  st. 
întrucît am intrat Îlll februarie. 

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

8 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 22 

la Manchester 

Drngă Engels ! 

[Londra], 4 februarie 1852 1) 
28, Dean Street, Soho 

Weerth a plecat astăzi dimineaţă în Olanda. Unde are de gînd 
să se ducă de acolo nu ştiu şi probabil că nici Weerth nu ştie. Ca 
întotdeauna, era nemulţumit de soarta lui, iar în ceea ce o priveşte 
pe a noastră, singurul lucru neplăcut, după părerea lui, e că trebuie 
să stăm la Londra, şi nu la Cadix, Saragossa sau în vreun alt loc 
din :Spania. Căci Weerth, de cînd a locuit din nou în Yorkshire, 
declară că în Spania a trăit cea mai firumoasă perioadă din viaţa sa. 
El 'pretinde că nu poate suporta clima din Anglia şi de aceea va 
găsi, probabil, că cea olandeză este foarte plăcută. Să-i dorim le bon 
voyage 2) şi attendans 3) să vedem dacă se va ţine de cuviînt şi 
se va gîndi la Weydemeyer. 

Joia trecută, il y a donc presque une semaine 4), am triimis 
lui „Timesu o „letter to the Editor "  5) . Se p.are că aoum, oind îşi 
face o profesiune din polemica împotriva lui Bonaparte, acest ziair 
consideră necesar să menajeze Prusia. Aşadar trebuie să te adresezi 
lui „Daily News " .  Dacă nu reuşim nici aici, atunci rămîne „Spec
tatoru.  11 est presque sur 6) . 

•) In original : 1 85 1 .  - Nota red. 
2) - drum bun. - Nota trad. 
'I - să aşteptăm. - Nota trad. 
4) - adică acum aproape o săptămină. - Nota trad. 
5) Vezi volumul de faţă, p. 12. - Nota red. 
8) - Acesta e aproape sigur. - Nota trad. 
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G. J. Harney mi-a trimis ieri primul număr din revista sa „Friend 
of the People " 23, care a reînviat acum într-un format ceva mai volu
minos. Dacă pentru asta a părăsit lumea 8 luni de zile şi s-a înmor
mîntat în melancolica Scoţie - dar un seul passage suffira pour te 
faire gouter ce fruit delicieux : 

„Justice - lmmuable, Universal, Eternal - proclaims the su
blime prmc1ple which will be, at OIIlce, our guiding s tar, the mie of 
our conduct, and the test etc . "  24 En voi�a assez ! 1) Pe Bonaparte 
l-a pedepsit însă de ajuns numi111du-l „Louis the Base " 2) . 

Nu ştiu dacă ex-scumpul mi-a trimis revista pentru a trezi în 
noi compătimire sau dacă din maliţiozitate faţă de noi a devenit cu 
mult mai democrat-vulgar decît am fi crezut că e posibil. De altfel, 
alături de platitudine şi de „dreptate imuabilă" găsim exhibiţiile 
neruşinate ale unui trading demagogue 3) . Impotriva lui Jones el a 
recuxs la „spiritul Jibertăţii " 4) al declamatorului Massey, secre
tarul asociaţiei croitorilor din Castle Street, lingăul servil al popilor 
care ţin această dugheană. Grainic a tort et a travers des petits 
grands hommes 5) alungaţi de pe continent, calomniatorull [ui 
Jones, soţul unei saltimbanque 6) care i-a băgat î111 cap că c 
C'lairvoyante 7) , Harney face, prin intermediul acestui Maissey, apo
logia asociaţiilor &n general şi a lui Amalgamated Society 25 in spe
cial, apologie care ameninţă să se depene de-a lungul mai multor 
nUIIl1e11e. Şi Rodomont 8) Harney doar i-a spus el însuşi liui Jones 
că de fapt părerile lor în ceea ce priveşte asociaţiile coincid. Tot
odată, el anunţă publicarea articolului <>ău : „Kossuths Reception 
and Progress in America" :rn, cu toate că într-o scrisoare către Jones 
a spus despre K [ossuth] că e un bluf. Aşa sînt aceşti domni cu „prin
cipii sublime" .  Je ne sais que c 'est que des principes, sinon des 
regles qu'on prescrit aux autres pour soi 9). Harney s-a retras 
pentru cîtva timp, lăsîndu-1 pe Jones cu al său temperament fou-

1) - o singură frază va fi de ajuns pentru a-ţi face o idee despre acest 
fruct savuros : 

„Dreptatea imuabilă, universală, eternă este proclamată măreţul principiu 
care va fi în acelaşi timp farul nos tru călăuzitor, legea conduitei noastre şi 
piatra de încercare etc.• Asta ajunge I - Nota trad. 

•) - „Ludovic nelegitimul . "  - Nota trad. 
3J - demagog de profesie. - Nota trad. 
') Aluzie ironică la revista „Spirit of Freedom" redactată de Massey. 

Nota red. 
51 - fără discernămînt al marilor bărbaţi mărunţi. - Nota trad. 
8) - saltimbance. - Nota trad. 
7) - clarvazătoare. - Nota trad. 
8) Erou din poemul lui Ariosto „Orlando furioso" .  - Nota red. 
"J - „Nu ştiu ce altceva sînt principiile decit reguli prescrise altora in 

propriul tău interes•.  - Nota trad. 
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gueux 1)  1să scutpe Îlll ciorba popularităţii, pentru a o înghiţi apoi 
el însuşi. Dar chiar dacă îi dăunează lui J [ones] , el însuşi nu va 
ajunge la nimic. Ca scriitor s-a zis cu el, şi după cum mi-a povestit 
Lupus, care i-a ascultat discursul rostit pe Jones Street 27, şi ca 
orator, dar înainte de toate ca hoonme 2 ) .  DUJCă-<Se dracului ar.este 
mişcări populare şi mai ales idacă sînt pactfiques 3 ) .  Datorită ipal'ti
c'ipării la această agitaţie cartistă O'Connor şi-a pierdut minţile 
(ai citit despre ultima �ui scenă IÎn faţa tribunalului ?) , Harney a 
devenit anost şi Jones a dat faliment. Voila le demier but de la vie 
dans tous Ies mouvements p.opulaires 4) .  

Ieri a fost la mine „Colonelul Bangya" .  El mi-a povestit, printre 
altele, că Kossuth a ţmut următorul logos emigranţilor unguri adu
naţi la el la Londra : „Voi avea grij ă de voi toţi, vă cer însă să-mi 
fiţi cu toţii credincioşi, devotaţi şi ataşaţi. Nu sînt atît de prost să 
hrănesc oameni care urzesc intrigi cu duşmanii mei . Cer ca fiecare 
să declare fără echivoc în ce ape se scaldă" .  Aşa a vorbit modestul 
Kossuth în culise. Am mai aflat de la B[angya] că Szemere, Kasimir 
Batthyany şi Perczel (le general) vin la Londra pentru a organiza un 
contracomitet împotriva lui Kossuth. In sfîrşit, iconducătorul întregii 
acestei dodge 5) este signor Mazzini. El îl foloseşte pe K[ossuth] 
drept purtătorul său de cuvînt şi se consideră în cabinetul acestuia 
oarecum un Machiavelli. El trage sforile. Numai că domnia-sa nu 
ştie că marionetele ipe care le face să danseze sînt eroi numai în 
propria sa imaginaţie, nu însă şi în a altora. Aşa, de pildă, i-a scris 
lui Kossuth să intre în relaţii strînse cu Kinkel. Personal n-a putut 
face acest Jucru fiindcă are sur �e bras 6) o !Seamă de alţi germani 
de vază. Se pare că Kossuth s-a împrietenit într-adevăir cu Kinkel, 
iar Kinkel vorbeşte în fiecare din scrisorile sale de venerabilul, 
eminentul său prieten şi „egal " Kossuth. La rîndul său, Kossuth îşi 
închipuie că se sprijină, pe de o rparte, pe dktatoml Germaniei, 
Kinkel, pe de altă parte pe dictatorul Italiei, Mazzini, şi 1că în 
spate are un aliat sigur, dictatorul Franţei, Ledru[-Rollim.] . Sănna
nuJ de el, a decăzut rău de tot. 

M-a vizitat un francez, un anume Massol. Scurt timp a colaborat 
la  „Reforme " sub Lamennais. Inainte a fost printre civilizatorii che
maţi de Mehmet Ali din G alia 28• Este unul dinbre puţinii horn.mes 
d'esprit 7) care se mai găsesic printre francezi. După părerea lui, şe-

1) - temperament vulcanic. - Nota trad. 
') - om. - Nota trad. 
'l - pacifiste. - Nota trad. 
'1 - Acesta este finalul în toate mişcările populare. - Nota trad. 
5) - intrigi. - Nota trad. 
') - literal : pe braţe ; aici în sensul : pe cap. - Nota trad. 
'l - bărbaţi spirituali. - Nota trad. 
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derea lui Sazonov la Par.is (pe C'are a.cesta, de altfel, trebuie să-l 
părăsească) se explică printr-un paşaport fals foarte solid şi prin 
relaţiile sale ou cîteva femmes galantes 1) cu influenţă în cercurile 
cele mai înalte. Massol are să-ţi placă. 

De asemenea i-am văzut pe Jes dtoyens 2) Va�lieres (vechi 
barbesist 3) şi ofiţer ipe baricadă) , Bianchi şi Sabatier. Acesta din 
urmă este !foarte distins, dar en general 4) nu depăşeşte nivelul 
mediu. 

Dronke, după cum am auzit, este în Savoia. 
Bangya mi-a propus colaborări din partea lui Szemere şi Perczel 

pentru Weydemeyer. Oare care momente din istoria Ungariei (război 
sau altele) li se poate cere acestor domni să le trateze îndeosebi ? 
Se înţelege că nu trebuie să semneze cu numele lor, căci nu vrem 
să ne �dentificăm cu nici o ,alică. Dar Perczel este du moins bon 
republkain 5) şi ştie multe. 

Fii atît de bun - dar nu uita - să-mi trimiţi „Tribuneleu .  
Johnson, prietenul lui Freiligrath, vrea să citească articolele despre 
Germania. 8) . Lupus vrea să scrie pentru W[eydemeyer) un articol 
împotriva lui Kossuth. 

Cit priveşte situaţia economică nu mai înţeleg nimic. B a  se 
pare că criza bate la uşă, că City-ul e într-o t lare de deprimare, b a  
totul se redresează din :nou. Ştiu c ă  toate astea n u  vor opri cata
strofa. Dar pentru a urmării mişcarea actuală, în momentul de .faţă 
Londra nu este locul indicat. 

Salut. 
Al tău 

K. M. 

Cu sigiliul este ceva suspect. Inapoiază-mi-1 :re cel de faţă, pe 
care l-am controlat cu atenţie. 

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

11  - cocote. - Nota trad. 
'I - cetăţenii. - Nota trad. 
3) - adept al lui Barbes. - Nota trad. 
'I - în general. - Nota trad. 
5) - cel puţin un bun republican. - Nota trad. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba german.li 

1) F. Engels. „Revoluţie şi contrarevoluţie în Germania". (Vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 3-1 13. - Nota trad.J. 
- Nota red. 
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9 

Marx către Engels 
la Manchester 

19 

[Londra), vineri 6 februarie 1 852 
28, Dean Street, Soho 

Dragă Engels I 
Chia� acum am primit articolul tă.u 1) . 
Iţi scriu în grabă numai cîteva rînduri, căci trebuie să expe

diez poşta pentru America şi abia după aceea am să pot ieşi pentru 
a mă interesa de „Riichter" 2). 

Aş fi, desigur, bucuros dacă deocamdată mi-ai trimite mie prin 
mandat cele 2 lire. Primesc săptămîna viitoare some money 3) şi 
atunci le  voi preda lui P [ieper] din ipartea ta. Pentru mine este im
portant să le am la  începutul săptămînii, pe cînd lui i-ar fi indife
rent cînd îi  primeşte, întrucît deocamdată nu duce lipsă de bani. 

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

1 0  

Al tău 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Dragă Marx, 
Ai să fii furios că răspund aşa de laconic, dar să mă ia naiba 

dacă ştiu unde îuni stă capul de allîtea itreburi şi afaceri. Voici [es 
faits 4) : 1) Charles 5) a plecat în Germania şi mi-a lăsat nu numai 
toată partea -sa de luc'fu, 'Ci şi o grămadă de lucrări restante legate 
de încheierea anului ; 2) bilanţul din anul trecut prezintă o pierdere 

1) F. Engels. „Revoluţie şi contrarevoluţie în Germania". Art. X. (Vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 60-fjJ. 
- Nota trad.). - Nota red. 

') Vezi volumul de faţă, p. 14-15. - Nota red. 
3) - ceva bani. - Nota trad. 
') Iată faptele. - Nota trad. 
5) Charles Roesgen. - Nota red. 



20 10. Engels către Marx. 17 februarie 1852 

reală pentru bătrînul meu 1) ,  ceea ce lui nu-,i strică, dar în ce mă 
priveşte înseamnă un noian de chestiuni neplăcute, calcule, bătaie 
de oap etc. ; 3) unul dintre Ermeni 2) a denun�at oontrractul şi poţi 
să-ţi închipui intrigile şi corespondenţa pe care le va implica aceasta. 
Intr-un cuvînt : astă-seară stau pînă la ora 8 la bi!"ou şi în loc să-ţi 
scriu ţie detaliat trebuie să mai scriu o scrisoare bătrînului meu şi 
să o duc la poştă înainte de ora 12 noaptea ; mîine seară trebuie să 
scriu ceva pentru Jones 29, iar poimîine vreau să termin un articol 
pentru „Tribune" 3) . De timp Jiber înainte de orele 7-8 seara 
nu poate fi vorba şi, ceea ce e mai rău, de acum încolo va trebui să 
mă dedic cîtva timp acestui comerţ blestemat, altminteri totul va 
merge aici ipe dos, şi bătrinul îmi va retrage surpplies 4) . 

Ai primit probabil cele 2 I.st. Scrie-mi curînd, chiar dacă eu nu 
am să am <timp să răspund mai pe Jarg la ultima ta scrisoare. 

Juidednd după număruJ de azi al lui „Daily News " L[udovic]
Napoleon va dezgropa povestea cu Kaspar Hauser şi, cu ajutorul 
mătuşii sale Stephanie, va revendica succesiunea la tronul Bade
nului. Voila de grandes nouvelles pour le citoyen Seiler dont 
l'etoile va se lever inoessamment 5) . Nu l�aţi putea convinge pe 
marele istoriograf al Jui K[aspar] H[aU.5er] 30 să-i sorie lui L[udovic]
N[apoleon] şi să-i ofere preţioasele sale izvoare pentru această 
treabă ? 11 y a la de quoi faire un grand ccup 6) . 

[Manchester] , 17 februarie 1 852 

Al tău 
F. E. 

Cum se face că Weydemeyer nu dă nici un semn de viaţă ? 
Dacă mîine dimineaţă vaporul „Arctic"  nu-mi aduce nici o scri
soare, renunţ. Trebuie să se fi întîmplat ceva acolo. După cite 
ştiu, n-a mai scris de la 5 ianuarie, cel puţin eu nu am auzit nimic. 

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

') Friedrich Engels, tatăl lui  Engels. - Nota red. 
') Gottfried Ermen. - Nota red. 

Se tipăreşte după mdnuscris 

Tradus din limba germană 

') Din seria „Revoluţie şi contrarevoluţie in Germania" .  (Vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 3-1 13.  - Nota 
trad.}. - Nota red. 

'l - subsidiile. - Nota trad. 
1) - Iată noutăţi mari pentru cetăţeanul Seiler, a cărui stea se va înălţa 

tot mai sus. - Nota trad. 
'l - Asta ar putea prilejui o lovitură grozavă. - Nota trad. 
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1 1  
Marx către Engels 

la Manchester 

[Londra], 18 fP.bruarie [1 852] 
28, Dean Street, Soho 

Sîmbătă îţi voi scrie detaliat. Astăzi nlllillai cîteva Tinduri. 
Incă nu au sosit banii pe care trebuia să-i primesc de acasă, 

aşa incit nu i-am putut remite lui Pieper cele 2 I.st. ale tale, dar 
i-am spus că am primit de la tine citeva rînduri în care îmi comunici 
că îmi vei trimite bani pentru el. Sper să-i pot plăti încă săptămîna 
aceasta. 

Dacă eşti atît de ocupat e, desigur, mai bine să scrii pentru 
Dana decit pentru Jones. Din alăturata scrisoare a lui Weydemeyer 
ai să-ţi dai şi mai bine seama cit de necesar este să nu întrerupi 
aceste articole 1 ) .  Ar fi bine să dublezi aoum în „Tribune" atacurile 
la adresa stîngii din Frankfurt, mai ales cind va fi vorba de „Uniu
nile din martie" 31• Iţi trimit astăzi cartea lui Bauer 32 cu care te 
poţi ajuta, căci se găsesc în ea cel puţin oîteva facta 2) . 

Din nou te rog să-mi trimiţi cit mai repede posibil numerele 
din „TribuneM,  întrucit Johnson este singurul englez căruia in 
exllremis - şi întotdeauna mă aflu la marginea prăpastiei - mă 
pot adresa. Nu uita de data aceasta. 

Oum se face că W[eydemeyer] nu a primit nici unul dim arti
colele tale ? 33 Trebuie să cercetezi acest Jucru. 

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 germană 

') F. Engels. „Revolutie şi contrarevolutie în Germania". (Vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 3-1 13.  - Nota 
trad.). - Nota red. 

2) - fapte. - Nota trad. 

4 
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Dragă Marx, 

12. Engels către Marx. 19 februarie 1652 

1 2  
Engels către Marx 

la Londra 

Deşi mi-am dat toată osteneala - am primit scrisoarea ta abia 
azi dimineaţă -, nu am terminat pînă acum, ora 1 1  seara, articolul 
pentru Dana 1) .  Ailil prianit oartea lui Bauer 2) - îmi iprinde foarte 
bine. Ai să primeşti in schimb, orice s-ar întîmpla, pentru vaporul 
care pleacă marţi, două articole pentru D[ana]. Deoarece scrisorile 
t ale către W[eydemeyer] sosesc la destinaţie, iar ale mele nu, bagă, 
te rog, alătwatul bilet către W[eydemeyer] 3) în plicul tăru şi expe
diază-l imediat. Este o poveste curioasă. Se pare că şi două sau 
trei scrisori adresate bătrînului meu s-au pierdut. Cela n'est 
pas dair 4) . 

Spune-i lui Jones că voi scrie ceva pentru numărul care apare 
săptăm.îna viitoare 5) sau scrie-i un bilet că dracu ştie cum se 
face că m-au năpădit deodată tot felul de obligaţii, incit nu mai 
sînt în stare de nimic. Dar sîmbătă şi duminică mă închid în casă 
şi sper să termin ceva. 

De ce nu trimite afurisitul de Weydemeyer articolul lui Simon 34 
pentru a putea aprecia 111oi înşine ? I-am demonstra lui Dana cu 
un contraarticol caustic că în zadar publică articole îndreptate 
împotriva noastră. 

Al tău 
F. E. 

Manchester, 19 februarie 1 852 

Comunică-mi adresa exactă la care i-ai scris tu lui 
Weyd[emeyer] . 

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

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) Alt articol din seria „Revoluţie şi contrarevoluţie în Germania". (Vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 3-113.  
- Nota trad.). - Nota red. 

:) Bruno Bauer. „Der Untergang des Frankfurter Parlaments•. 
'J Vezi volumul de faţă, p .  440-441 .  - Nota red. 
') - Este ceva neclar. - Nota trad. 
') Este vorba de revista „Notis to the People". - Nota red. 
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1 3  

Marx către Engels 35 
la Manchester 
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[Londra) , 23 februarie [18521 
Dragă Frederic, 
Incă o dată trebuie să te pisez cu „Tribune " ,  deoarece Johnson 

mă ip1sează în fiee1are zi 1) . Te rng trimite-mi şi mie tot ce ai p.rimit 
de la Weydemeyer. Adresa la care i-ai scris lui W[eydemeyer] 
era absolut exactă. 

Aprnpo. Straubingerul 36 de Richter este, ,după cum spune 
Pfănder, o creatură a lui Willich. 

E. Jones a anunţat •Coresipondenţa .ta !) , fireşte, fără .să-ţi men
ţioneze numele, pe un ton de ;reclamagiu. Concurenţa lui Harney, 
care, naiba ştie cum, şi-a procurat bani şi plimbă prin City afişe 
mari icu inscripţia „Read the «Friend of the Peop.le» "  3) şi al 
cărui ziar este etalat şi oferit �n toate Sozialistenshops 4) , îl obligă 
să recurgă la această metodă de bilei. 

Am să caut să fac rost de numărul din „Tribune " în care 
d-l Simon îşi face reclamă şi ţi-l voi trimite şi ţie. GînpăceaJă 
şcolărească I Şi tot mai semnează „Simon von Trier" .  Individul 
acesta nu poate să renunţe la titlul nobiliar parlamentar. Seiler 
a dtit 11Staatszeitung" ,  în care a apărut traducerea acestui rahat. 
După cum ştii, din relatările lui nu se poate înţelege nimic. Iată 
ce am dedus eu : Ludwig Simon von Trier tratează de la „înălţimea 
Alpilor" în numele emigranţilor elveţieni marea problemă a core
laţiei dintre „agitaţie" (denumire .sub care Ruge et Co. îşi ascund 
viaţa lor statică şi goală) şi „emigraţie" 37, ca pe o problemă de o 
colosală importanţă, .ca pe o question brfilante 5) a Europei. Cu 
acest prilej - cînd şi Willich a fost citat ca un om de o excepţio
nală importanţă şi s-au făcut tot felul de reflecţii în legătură cu 
achiziţionarea acestui erou - Simon trece la al treilea partid 
primejdios din Londra, „Partei der Oktroyierung•, de sub şefia 
lui Marx şi Engels. Că noi vrem, va să zică, să impunem (oktroyie-

1) Vezi volumul de faţă, p. 18, 21 .  - Nota red. 
'l „Die wirklichen Ursachen der verhăltnismăssigen Inaktivităt der franzo-

sischen Proletarier im vergangenen D ezember•. - Nota red. 
•) - citeşte „Friend of the People". - Nota trad. 
'l - dughenele socialiştilor. - Nota trad. 
5) - problemă arzătoare. - Nota !rad. 
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ren) popoarelor cu de-a sila „libertatea" . Sîntem nişte tirani mai 
răi decît împăratul Rusiei. Am fost primii care am tratat cu „sar
casm şi dispreţ" „votul universal " etc. Că şi pînă acum am stricat 
totul în „dorinţa noastră de a ne impune vederile " (Oktroyie
rungsgeliiste) . Le pauvre gan;-on 1 1) Am fost noi aoeia care am 
octroiat germanilor pe împăratul Brusiei, Uniunile din martie sau 
pe regentul imperiului Vogt ? 38 Lui îi vom octroia un coup de 
pied 2 ) .  Dobitocii ăştia n-au învăţat nimiic din experienţa bona
partistă. Ei tot mai crec! in „votul universal" şi nu sînt preocupaţi 
decît de 'Calcule meschine cum ar putea să impună încă o dată 
poporului german nulitatea lor. Nu-ţi vine să crezi urechilor cînd 
îi auzi pe aceşti nătărăi cl\lm cîntă neobosit la vechea flaşnetă. 
Sînt nişte adevărate vite, vite tari de cap. lmi explic foarte bine 
cum a nimerit la . • Tribune" acest ticălos înfumurat. Le citoyen 
Frobel aura ete I homme inteflIIlediaire 3) . El se are de multă vreme 
bine cu Dana. 

Anexez o scr isoare de la Reinhardt care cuprinde cancanuri 
distractive. 

Russel) a căzut în mod a:nuzant 39• Tot oe doresc e ca Derby 
să vină la cirmă Ai văzut in timpul aoestei scurte sesiuni ce jal
nici sînt mancheslerienii 40 cînd nu- i  împinge la fo11ce des choses 4) . 
Nu le· o iau în nume de rău. Orice ouoerire democratică, ca, de 
pildă, votul secret, este o concesie pe care o fac muncitorilor, 
fireşte, numai en cas d"urgeruce 5) . 

Ieri am vorbit cu un merchant 6) francez care tocmai venea 
de la Paris. Afacerile merg mizerabil. Şi ştii ce spune dobitocul ? 
Bonaparte foit pin• que la republique. Les affaires allaient 
mieux 7). E un adevăr at  noroc că burghezia franceză face în
totdeauna răspunzător guvernul pentru crizele comerciale. B [ona
parte] este vinovat probabil şi de şomajul din New York şi de 
falimentele de la Londra. 

lncă ceva interesant (tu sens ici l'influence de l'illustre 
Seiler 8) ) în legătură cu Bonaparte. Bangya, după cum ţi-arm 

1) - sărmanul I - Nota trad. 
') - o lovitură de picior. - Nota trad. 
3) - Cetăţeanul Friibel a fost, probabil, intermediarul. -- Nota trat1. 
') - forţa lucrurilor. - Nota trad. 
'l - in caz de nevQie. - - Nota !Jad. 
6) - negustor. - Nota trad 
'J - Sub Bonapa1 te e m3i rău decil in timpul Repubiicii. Inainte afa

cerile mergeau mai bine. -· NPra trad. 
6) - simţi aici influenta ilustrului Seiler. - Nota trad, 
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scris 1) ,  este în irelaţii cu Szemere şi Batthyany. El este agentul 
lui Batthyany. Mi-a comunicat în secret că Batthyany şi Czartoryski 
uneltesc cu Bonaparte şi îl văd aproape în fiecare zi. Bonaparte 
urmăreşte ca în spatele Rusiei şi Austriei să-şi asigure aliaţi printre 
emigranţii aristocraţi şi să atragă Polonia şi Ungaria. In afară de 
asta, el a declarat categoric că, în pofida împăratului Nicolaie şi a 
celorlalte împrejurări, va ataca Belgia şi probabil şi Badenul şi 
încă în scurt timp. 

Ewerbeck mi-a trimis 12 exemplare din voluminoasa sa lu
crare „L'Allemagne et Ies Allemands" 2) . Un exemplar l-am rezervat 
pentru tine. Aşa ceva nu s-a mai văzut şi nu s-a mai auzit. Partea 
istorică care începe ab ovo 3) este o Copie a manualelor şcolare 
învechite. Realizările sale în domeniul istoriei contemporane le 
poţi aprecia după următoarele precizări : F. List a introdus în 
Germania do.ctrina liberului schimb, Ruge - ştiinţele sociale. 
Hegel a devenit nemuritor lămurindu-i pe germani asupra catego
riilor calitate, cantitate etc. (literal) , iar Feuerbach a arătat că, în 
ceea ce priveşte cunoaşterea, oamenii nu pot depăşi limitele raţiu
nii omeneşti. Pedro Diisar (fratele soţiei lui Struve) este unul dintre 
cei mai mari luptători pentru libertatea Germaniei, iar Freiligrath 
s-a făcut cunoscut colaborînd la „Neue Rheinische Zeitung" .  ln 
afară de aista, are un stil a pouffe>r de Tiire 4) . De pildă : aşa cum 
au crescut luptătorii lui Iason din dinţii balaurului, tot astfel tri
burile germanice s-au Juat în permanenţă de păr. Romulus Augus
tulus etait un jeune homme doux et agreable 5), şi germanii s-au 
obişnuit de trei isecole să fie numiţi de vecinii lor des betes 6) . 
Ai citit discursul pe cit de stupid pe atît de infam al lui Mazzini ? 

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

1) Vezi volumul de faţă, p. 17. - Nota red. 
'l - „Germania şi germanii" .  - Nota trad. 

Al tău 
K. M. 

Se tipareşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

3) - literal, de Ia ou, adică de Ia început. - Nota trad. 
') - să te prăpădeşti de ris. - Nota trad. 
') - era un tinăr blind şi plăcut. - Nota trad. 
6) - dobitoci. - Nota trad. 



26 1 4. Marx către Engels. 27 februarie 1852 

Dragă Engels I 

1 4  

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra], 27 februarie 1852 
28, Dean Street, Sobo 

Văd că data trecută am uitat să-ţi trimit scrisoarea lui Rein
hardt. Am trimis Lui Dana articolul 1) , dar nu mi-a răspuns la cererea 
mea de a-mi indica o bancă la Londra. tn pofida promisiunii făcute, 
bătrîna mea 2) încă nu ,a dat nici un semn de viaţă. Şi nici la 
scrisorile adresate 1cunoscuţilor ,din Germania nu am primit răspuns. 
De o isăptămînă am ajuns în plăcuta situaţie de a nu mai putea 
ieşi din casă din cauză că hainele sînt amanetate şi de a nu mai 
mînca carne din lipsă de credit. Toate astea sînt fleacuri, dar mă 
tem că această porcărie se va termina odată cu un scandal. Singura 
veste bună am pri!mit·o de la cumnata mea crninistereasa 3) , şi  
anume, unchiul 4) soţiei mele care avea o sănătate de fier s-a  îm
bolnăvit. Dacă acest cîine moare acum, atunci am scăpat de belele. 

Astăzi nu-ţi scriu amănunţit fiind ocupat cu dictarea unui articol 
pentru W[eydemeyer] 5) şi cu e:x;pedierea şi corectarea celorJalte 
materiale pentru el. 

ln „Augsburger Zeitung" am văzut (datorită complezenţei lui 
Seiler) că d-l Stirner a publicat o „Geschichte der Kontrerevolu
tion" 41• El vrea să dovedească că revoluţia a pierit pentru că era 
„sfîntă" ,  iar contrarevoluţia a învins fiindcă s-a comportat în mod 
„egoist" .  

L a  2 5  februarie francezii a u  sărbătorit revoluţia din februarie 
printr-un banchet, mai bine zis o adunare �a care în loc de vin s-a 
servit ceai şi sandvişuri. Eu şi soţia mea am fost invitaţi. Ceilalţi 
au plătit 1 franc intrarea. tntrucît nu puteam şi nu voiam să merg, 
am brimis-o ipe isoţia mea cu urnul dintre frenchmen 6) . Ledru[-Rolli.nj , 
Pyat, Thore, Martin Bernard etc., într-un cuvint itoată cJi<:a lui 

1) „Revoluţie şi contrarevoluţie în Germania", Art. XI. (Vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1 960, p. 64-69. - Nota 
trad.). - Nota red. 

'l Henriette Marx, mama lui Marx. - Nota red. 
3) Louise von Westpbalen. - Nota red. 
'J Heinrich Georg von Westphalen. - Nota red. 
&) „Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte". (Vezi K. Marx şi F. Enge/s. 

Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 1 1 5-217. - Nota trad.). -
Nota red. 

8) - francezi. - Nota trad. 
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Rollin, de la care a pornit iniţiativa, nu a apărut fiindcă nu li s-a 
părut !destul ide distinsă o entree 1) în folosul emigranţilor. Şi 
L. Blanc s-a scuzat în scris că nu poate veni. A participat numai 
drojdia emigranţilor, care în cea mai mare p arte îşi spun blanchişti. 
Cînd însă micul fals corsican 2) , care ,se afla lintMm iParlour 3) 
din apropiere, şi-a făcut apariţia după ce spionii săi l-au asigurat 
de absenţa lui Ledru-Rollin et Co., cochetul frac albastru ca oţelul, 
dată fiind lipsa totală de talent şi de autoritate, a fost întimpinat 
cu rnpturoUJS applause 4) . Discursul său, după a cărui rostire a 
plecat imediat, i-a încîntat pe duşmanii săi. I-a captivat. I-a cucerit. 
Şi ce a !Spus that little man 5) , aic•est Johnny Russe11 al socia
lismului ? Aici, peste graniţă, lumea este uimită de evenimentele 
stranii din Franţa, dar el se încrede mai mult ca oricînd în steaua 
patriei. Şi de ce ? Je veux, spune el, vous expliquer le mouvement 
historique 6) etc. Şi anume, în viaţa tuturor marilor militari, ca, 
de pildă, Frederic le Grand, Napoleon le Grand, există mari victorii 
şi 1ID.ari înfrîngeri . Eh bien I La France est um.e nation militaire ;) . 
Ea are ses elans et ses catastrophes. Quod erat idemonstrandum 8) . 
Tot ce a vrut a realizat întotdeauna. In 1789 i-a măturat pe feudali, 
în 1830 - pe regi. Pe cine a vrut să doboare în 1 848 ? Crezi poate 
că burghezia ? Nicidecmn I La misere, la Mdeuse misere 9) . Ur
mează un potop de lacrimi socialiste pe care misere îl face să le 
verse. La misere ce n'est p as quelque chose de fixe, quelque chose 
de saiis1ssable 10) , totuşi, în noua revioluţie, naţiunea franceză va 
învinge mizeria şi atunci la mere ne detruira plus de ses propres 
mains le fruit de ses entrailles, la petite fille de sept ans ne se 
„groupera" iplus sous la machme 11) şi multe alte asemenea 
tîmpenii. Pe lingă aceasta, făcînd risipă de duh, a reuşit să plaseze 
în discursul său trei spirite. L-a numit pe Bonaparte 1) un aven
turier, 2) un bâtard şi 3) le singe de son oncle 12) . Această 

1) - taxă de intrare. - Nota trad. 
'l Louis Blanc. - Nota red. 
3) - încăpere. - Nota trad. 
'l - aplauze furtunoase. - Nota trad. 
•1 - acest omuleţ. - Nota trad. 
8) - Vreau să vă explic mişcarea istorică. - Nota trad. 
1) - Ei bine I Franţa este o naţiune de militari. - Nota trad. 
8) - elanurile ei şi catastrofele ei. Ceea ce era de demonstrat. 

Nota trad. 
'l - Mizeria, îngrozitoarea mizerie. - Nota trad. 
10) - Mizeria nu este ceva precis, ceva palpabil. - Nota trad. 
1 1) - mama nu va mai omori cu propriile ei miini fructul pintecului 

ei, iar fetiţele de 7 ani nu vor mai trebui „să se grupeze• sub maşini. -
Nota trad. 

"l - 2) un bastard şi 3) maimuţa unchiului său (Napoleon I). - Nota trad. 
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ultimă noutate a provocat celor prezenţi adevărate convulsii. Qu'en 
dis-tu ? 1) Te duc la desperare aceşti crapauds 2) . 

Istoria lor, în genere, este epigramatică, o adevărată capodo
peră dramatică, dar ce indivi2li I Mon tdieux 3) I Gluma inspirată 
a d-lui Blanc îmi aminteşte de o anecdotă pe care mi-a povestit-o 
Massol. După ora 1 2  noaptea, Bonapavte se îmbată cu regularitate 
în compania acelor „mâlesu şi „femelettesu 4) pe care îi strânge 
în jurul său în timpul orgiilor. In aceste ocazii proferează tot felul 
de înjurături. Una dintre doamnele din compania sa îl dezvino
văţea ispunînid. : „Mais c 'est un militaire " I !  5) 

Adio. 
Al tău 

K. Marx 

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

Se tipareşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Dragă Marx, 

1 5  
Engels către Marx 

la Londra 

Cele 5 I.st. trimise ieri, din care jumătate ţie direct şi jumă
tate într-un plic adresat lui Lupus le-ai primit probabil. In legătură 
cu vestea despre boala bătrînului din Braunschweig 6) , care nu se 
mai îndură să vă lase să-l moşteniţi, te felicit şi sper că în sfîrşit 
catastrofa se va produce. 

Lucrarea lui Stirner „Geschichte der Reaktion" este, după 
aprecierea lui „Allgemeine Zeitung" din Augsburg, o compilaţie 
mizerabilă sau mai bine zis o înşiruire de cunoştinţe spicuite din 
diferite cărţi (Lesefriichte) şi de articole de ziar, publicate şi nepu
blicate, ale lui Stirner, „Pagini şi floricele de stil neagreate " („Ver-

1) - Ce spui de asta ? - Nota trad. 
2) - filistini francezi. - Nota trad. 
"l - Doamne I - Nota trad. 
'J - „masculi" şi „femeiuşti" .  - Nota lrad. 
"l - „Dar e un militar !" - Nota lrad. 
1) Heinrich Georg von Westphalen. - Nota red. 
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schmăhte Blătter und Bliiten")  despre tot ce e pe 1ume ş1 mcă 
multe altele ; două volume care se încheie cu ameninţarea că al 
treilea va cuprinde „principiile şi bazele învăţăturii " .  Departe de 
a se ridica pînă la nivelul sacrului, comentariile sale sînt mai 
degrabă destinate fetelor de pension. 

Micul Simon von 'Trier trebuie să se fi compromis teribil în 
ochii lui Dana atribuindu-ne asemenea absurdităţi ridicole, cînd 
Dana citeşte articolele noastre, care cuprind anything but that 1) . 
Mi-e ciudă pe Dana că nu ne trimite „Tribune " şi nici ţie banii ; 
cred că cel mai bine ar fi dacă i l-am trimite pe cap pe Weyd[eme
yer] , care ne-ar putea iremite cel puţin „Tribune " şi totodată ar 
aranja verbal povestea cu banii. Este totuna dacă Dana îţi indică 
o bancă la Londra sau îţi trimite o poliţă. Articolul pe care 
urma să-l expediez cu vaporul de Southampton n-am mai apucat 
să ţi-l trimit cu acesta, deoarece din greşeală am crezut că pleacă 
cu o zi mai tîrziu ; îl vei primi însă vineri împreună cu un al 
doilea, care va continua cu evenimentele pînă la sfîrşitul anului 
1 848 2) . Vor urma apoi Camerele prusiene, campan.ic:1. pentru con
stituţia imperiului şi, în sfirşit, neînţelegerile pruso-aust:iece din 
1 850-1851  42, după aceea concluzia finală - toate împreună vor 
mai alcătiu.i, poate, 6-8 articole, summa summarum 3) 17-20 de 
articole. Peste 1 4  zile se întoarce Charles 4) , aşa că vo� avea mai 
mult timp. Pînă atunci Jones trebuie să aibă răbdare. 

Aşadar, d-l Derby a declarat pe faţă că, urmînd exemplul lui 
sir J. Graham, va preda Austriei şi consorţilor pe eventualii viitori 
Bandiera 43• Prin urmare, noi p erlustră.Di în masă. Cei ce vor suferi 
îndeosebi din această pricină vor fi Mazzini şi ungurii. Pe noi ne 
va deranj a prea puţin. 

Derby e de o impertinenţă crasă. „Prin prezenta vă declar că 
la timpul potrivit voi institui un impozit pe cereale. Cînd, asta voi 
decide numai eu singur. Şi dacă voi, majoritatea din Camera co
munelor, :nu vreţi să fiţi des factieux 5) , trebuie să mă lăsaţi în 
pace pînă mă voi consolida într-atît şi voi toryfica ţara în aşa 
măsură, incit, cu toată seninătu.tea, să pot răsturna întregul progres 

1) - tot ce vrei, numai aşa ceva nu. - Nota trad. 
2) F. Engels. „Revoluţie şi contrarevoluţie în Germania". Art. XII şi XIII. 

(Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, 
p. 70-82. - Nota trad.). - Nota red. 

3) - în total. - Nota trad. 
') Charles Roesgen. - Nota red. 
6) - instigatori. - Nota trad. 
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din ultimii 20 de ani " 44• Biata House of Commons 1 1) In Jocul 
unui cabinet care se găsea într-o relativă minoritate, capătă acum 
unul care întruneşte minoritate absolută şi permanentă, şi nici măcar 
să-i facă opoziţie nu are voie. lnsă laşii freetraderi o merită. După 
ce au cîştigat o bătălie şi au cucerit o nouă linie strategit:: ă negli
jează să o ocupe şi să o fortifice, ba neglijează să profite de victorie 
şi cel puţin să-l urmărească pe duşman. Acum ei trebuie să dea 
!Încă o ldată Jupta pe acelaşi teren. Acest .tory-avenement 2) i-a 
făcut însă să vadă deodată problemele extrem de limpede. Acum, 
pentru fabricanţi problema vitală este reforma p arlamentară, şi 
anume o reformă care cel puţin să înlăture pentru totdeauna de la 
putere pe toryi şi pe whigii puri şi să asigure industriaşilor majo
ritatea în cabinet şi parlament. Aici aceşti gentlemeni sînt din nou 
foarte activi. ln momentul de faţă Liga împotriva legilor cereale
lor 45 s-a întrunit şi discută dacă să se organizeze din nou. Cobden, 
Bright, M[ilner] Gibson etc. sînt aici. Probabil vor încerca să încle
ieze din nou, de bine, de rău, scheletul organizaţiei. Dar abia cînd 
se va ajunge la dizolvarea parlamentului va începe adevăratul 
bucluc. Dizolvarea parlamentului trebuie însă să se producă în 
curînd, conflictul este inevitabil în pofida vorbelor dulci şi inten
ţiilor amiabile, împăciuitoare ale lui Derby. 

Din păcate sînt puţine şanse ca o dată cu dizolvarea parla
mentului să se dezlănţuie şi criza comercială. La noi afacerile merg 
splendid. Ştirile din America sînt extrem de favorabile. Ceea ce 
amină criza şi poate s-o mai amine cîtva timp este : 1) California 
- atît piaţa de desfacere de acolo, cit şi cantităţile de aur cani 
intră în circulaţie, precum şi emigrarea într-acolo, într-un cuvînt 
tot stimulul pe care California îl reprezintă pentru Statele Unite 
în ansamblu ; 2) frîul, pe care preţurile ridicate la bumbac din 
1849 şi 1 850 l-au pus industriei de bumbac, care a început să se 
dezvolte rapid abia din primăvara anului 1851 ; 3) scăderea colo
sală a preţurilor la bumbac - cu aproape 500/o într-un an şi jumă
tate. La New Orleans bumbacul (middling - calitate mijlocie) 
costa la 1 septembrie 1 850 131/2 cenţi =73/4 pence la Liverpool ; 
acum la New Orleans calitatea mijlocie costă 75/s cenţi = 47/s pence 
la Liverpool şi a costat cîtva timp 7 cenţi. Fireşte că asta măreşte 
considerabil consumul. Anul trecut - in ianuarie şi februarie -
s-au consumat aioi, ân 1regilunea industriei bUIIIlbacului, săptămînal 

11 - Cameră a comunelor. - Nota lrad. 
•1 - venirea torylor la putere. - Nota trad. 
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29 OOO .de balotwi, anul acesta 33 OOO, exclusiv bumbac american, 
fără a mai socoti suralul, bumbacul egiptean etc. Dacă lucrurile 
continuă tot aşa, Anglia va consuma anul acesta 800 OOO 000-
850 OOO OOO de pfunzi de bumbac ; 4) teama generală de speculaţii 
care face ca nici măcar minele de aur şi navigaţia să nu exercite 
o atracţie prea mare. Judecind după tot ce văd, cred că încă 
6 luni de producţie forţată ca •acum 'Vor fi isuficiente p€ntru a su
prasatura cu mărfuri întreaga lume ; în plus, încă vreo 4 Juni pînă 
cind mărfurile ajung la destinaţie şi soseşte ştirea suprasaturaţiei 
definitive cu mărfuri cit şi intervalul de timp pînă cînd 
oamenii se dumiresc, pînă îi apucă panica - aşa că perioada 
noiembrie 1852 - februarie 1 853 pare cea mai probabilă pentru 
izbucnirea crizei. Toate astea sint însă gues-swork 1) şi o putem 
avea tot atît de bine şi în septembrie. Dar ea va fi straşnică, căci 
niciodată nu au fost aduse pe piaţă asemenea cantităţi de mărfuri 
de tot felul şi nici nu au existat vreodată asemenea mijloace de 
producţie colosale. Greva neghioabă a constructorilor de maşini 46 
o va întirzia, desigur, cel puţin pentru o lună ; acum nu se fac 
aproape de loc maşini, şi cererea e foarte mare. Hibbert, Platt & 
Sons au sute de comenzi atît din Anglia cit şi din străinătate, şi, 
natural, nu pot isă execute nici una. Dacă 1această lfurtună come:
cială lil va lua prin surprilJldere pe d-l Derby, va ifi rău de el ! 

La ultimul bilanţ, bătrînul meu a ieşit în pierdere, în pofida 
prosperităţii generale, s-a alarmat grozav şi probabil va desfdce 
contractul (adică se va despărţi de Ermen) . Atunci firma de aici 
îşi va înceta activitatea chiar la anul. Zăpăceala care s-a produs 
la noi din această cauză a ajuns la culme şi am de rezolvat o 
mulţime de treburi. 

Să nu cumva să-mi trimiţi cartea lui Ewerbeck 2) . Nu merită 
cele 6 pence porto. 

Salutări soţiei tale şi copiilor. 

Manche5ter, 2 martie 1852 

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

1) - ipoteze. - Nota trad. 

Al tău 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din l imba germană 

2) H. Ewerbeck. „Deutschland und die Deutschen• .  - Nota red. 
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Dragă Engels I 

1 6  

Marx către Engels 47 
la Manchester 

3 martie 11852] 
28, Dean Street, Soho, Londra 

Luni am primit cele 5 I.st., deşi Lupus nu locuieşte la nr. 4, ci 
\a nr. 3 de pe Broad Street, iar astăzi articolul foarte reuşit pen
tru Dana 1) . 

Pachetul tău cu „Revolution" şi „Tribune " a fost violat. Nu 
şi-au dat nici măcar osteneala să-l lipească la loc. 

Din scrisoarea alăturată poţi vedea cum stăm cu poliţia. Cele 
relatate .sînt inexacte în afară de faptul că Lupus a prezidat în 
locul meu ila 5 februarie şi că denunţătorul a confuI11dat scrJsoarea 
noasbră către „Times " 2) cu 1t1n răspuns adresat .soţiei lui Danie1s. 
Spionul este „Hirsch" din Hamburg, pe care acum 1 4  zile l-am 
exclus din Ligă 3) . BI a fost ?rJmit în Ligă ·în 1Germania, şi pentru 
că niciodată nu am avut deplină încredere în el, nu am spus nici
odată ceva subversiv în prezenţa lui. 

In legătură cu artioooul lui W[eydemeyer] împotriva lui HeJn
zen, Jones i-a trimis cu poşta de azi o scrisoare oficială în care 
vorbeşte despre Heinzen avec un dedaiin .supreme 4) şi îl :învaţă 
ce este „war of classes " 5) 48, Alaltăieri National Reform League 49 

a ţinut un mare miting la care au participat cel puţin 2 OOO de per
soane. Jones is-a răfuit cum se cuvine cu domnii Hume, Walmsley 
et Co. şi a repurtat un adevărat triumf. Se pare că Londra şi Man
chester îşi împart acum în aşa fel munca, încît burghezia se dedă 
acolo mai mult la atacuri politice, iar aici mai mult la atacuri 
comerciale. 

Acum cîteva zile mi-a căzut în mînă un manifest în Jimba 
italiană întocmit de signor Mazzini. El e qua.nd meme u) sfîn tul 
burghez, îi ocărăşte pe burghezii francezi „profani" şi transferă iniţia-

1) F. Engels. „Revoluţie şi contrarevoluţie în Germania•, Art. XII. (Vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 70-77. -
Nota !rad.). - Nota red. 

"l K. Marx şi F. Engels. „Scrisoare către redactorul ziarului «Times • .  
(Vezi K. Marx ş i  F .  Engels. Opere, voi. 8 ,  Bucureşti, Editura politică, 1960, 
p. 232-234. - Nota !rad.). - Nota red. 

1) Liga comuniştilor. - Nota red. 
'l - cu un dispreţ suveran. - Nota trad. 
5) - „lupta de clasă• .  - Nota !rad. 
1) - totuşi. - Nota trad. 
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tiva de la Paris la Roma. „11 materialismo " şi „il egoismo "  au 
ruinat Franţa. Muncitorii au moştenit de la burghezi ambele vicii. 
Din 1815  Franţa a încetat să mai fie ţara iniţiativei. Italia şi Un
garia sînt acum ţările alese. 

In timp ce „signore Mazzini" în rolul lui Petru Eremitul îi 
muştruluieşte pe francezii imorali, el se tîrăşte în faţa liber-schim
biştilor englezi, care, desigur, întruchipează „le devouement" şi 
„la foi" .  J..'imbeciile 1 1) 

Te rog să-mi înapoiezi alăturata scrisoare. Astăzi doar atît 
pentru că am pînă peste cap de lucru cu poşta pentru America. 

Al tău 
K. Marx 

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

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Dragă Marx, 

1 7  

Engels către Marx 50 
la Londra 

!Manchester] 18 martie 1852 

Iţi înapoiez scrisoarea prichindelului 2) , Sînt pour le moment 
entietrement depourvu 3) şi n-aim să pot - cel puţin în luna curentă 
- face rost de 2 I.st. ; pe de altă parte scrisoarea lui poartă data 
de 5 şi cine ştie dacă banii l-ar mai găsi acolo. Apoi, este riscant 
să trimit bani lui Ewerbeck, individul este în stare să ridice pre
tenţii pentru dumnezeu ştie ce cheltuieli vechi de porto şi să con
fişte toată SUIIIla sau oea mai ma.re paPte din ea. Diill 1oate aceste 
motive mrnnentan nu-l pot ajuta pe ipric.'hindel 2) , cu atît mai mult 
cu '.cit mă îndoiesc că va putea smulge dintr-o dată mai mult de 
5 sous de la monsieur Ewerbeck. Intre timp ipiocolo 2) a venit de 
la Geneva la Paris, aşa incit va sosi şi la Londra, chiar dacă după 

1) - „devotamentul" şi „credinţa•, Imbecilul ! - Nota trad. 
11 Ernst Dronke. 
1) - pentru moment sint decavat. - Nota trad. 
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unele „peripeţii" ; de altfel noi ştim de ce tot caută să tapeze pe 
unul şi  pe altul. 

Cînd va veni piciul 1) vei avea destul de furcă ca să-J. domo
leşti temperamentul său pugnaziQSes 2), desigur exacerbat acum din 
cauza „multiipJelor peripeţii"  ; încăierările şi duelurile costă prea 
mulţi bani în această ţară ca să i se poată permite asemenea fan
tezii. Cel mai bun lucru ar fi dacă l-ai da pe mina lui Pieper ca să-I 
învete economia politică. Povestea lui Massol 3) este foarte inte
resantă şi, dacă rămîne acolo, aş dori să-l cunosc. 

Ceea ce îmi scrii despre Jones mă bucură foarte mult - numai 
că acum am al naibii de puţin timp, altfel i-aş trimite mai multe 
articole. Charles 4) încă nu s-a întors din Germania şi aipoi, dnd 
zaci toată ziua 1n birou, e cam mult să scrii regulat în fiecare 
săptămînă şi pentru Jones şi pentru Weydemeyer, în afară de arti
colul pentru „Tribune" şi un raport săptămînal pentru bătriînul 
meu. ln afară de aista trebuie să isprăviesc o dată cu studiul lim
bilor slave 51• ln felul diletant în care am învăţat pînă acum n-am 
realizat mare lucru, dat fiind însă că am început şi sint prea 
avansat ipentru a renunţa, trebuie acum să mă ocup cîtva timp 
regulat de treaba asta. De 14 zile am tocit limba rusă şi acum 
aproape că am terminat cu gramatica, încă 2-3 luni pentru în
suşirea lexicului necesar şi pe urmă mă pot apuca de altceva. 
Anul acesta trebuie să termin c'U J.imbile slave şi au fond 5) nu 
sînt chiar amt de grele. ln afară de interesul .lingvistic pe care 
ele îl prezintă pentru mine, mai intervine şi considerentul ca în 
momentul desfăşurării viitoarelor acţiuni spectaculoase, măcar unul 
dintre noi să cunoască istoria, literatura şi particularităţile anumi
tor instituţii sociale, tocmai ale acelor naţiuni cu care se va a1unge 
imediat la un conflict. Bakunin a căpătat oarecare notorietate nu· 
mai datorită faptului că nimeni nu ştia limba rusă. Iar vechiul 
dodge 8) panslavii.st de ·a transfornna vechea proprietate [n obşte 
slavă în comunism şi de a-i prezenta pe ţăranii ruşi ca pe nişte 
comunişti înnăscuţi va fi din nou pus în circulaţie cu multă 
asiduitate. 

Bine face Jones că întinde toate coardele acum, cînd bătrînul 
O'Connor şi-a ieşit de-a binelea din minţi. In prezent şansele sînt 
de partea lui şi dacă mai iese din joc şi Citizen Hipphipphurra i), 

1) Ernst Dronke. - Nota red. 
•j - bătăios. - Nota trad. 
3) Vezi volumul de faţă, p. 1 7. - Nota red. 
') Charles Roesgen. - Nota red. 
5) - de fapt. - Nota trad. 
1) - truc. - Nota trad. 
') Harney. - Noia red. 
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atunci Jones este sigur de succes. Judecind după cele ce văd, car
tiştii se află într-un stadiu de completă descompunere şi dezor
ganizare şi totodată duc o asemenea lipsă de oameni capabili, incit 
sau se vor destrăma cu totul şi se vor scinda în clici, adică practic 
vor deveni un simplu apendice al adepţilor reformei financiare 52, 
sau vor fi reorganizaţi pe o bază cu totul nouă de o mină pricepută. 
Jones a pornit pe drumul cel bun şi pe drept cuvînt putem spune 
că fără învăţătura noastră el nu ar fi nimerit calea cea justă şi nu 
şi-ar fi dat niciodată seama, iJe de o rparte, că ura de claisă linshnc
tivă a muncitorilor faţă de burghezia industrială - unica bază 
posibilă de refacere a partidului cartist - poţi nu numai s-o cultivi, 
ci să şi o adînceşti, s-o intensifici şi s-o pui la temelia propagan
dei de lămurire şi, pe de altă parte, să fii totuşi progresist, să iei 
poziţie faţă de veleităţile reacţionare ale muncitorilor şi de pre
judecăţile lor. Dacă continuă aşa, master Harney va avea de ce 
se minuna ; dica de admiratori care îl susţin îi va da foarte curînd 
un picior şi nici portretul lui Kosciuszko şi al altor „patrioţi " ,  pe 
care el le pune pînă şi pe hîrtia sa de toaletă, nu-l vor putea salva. 

Quoad Napoleonem 1) nu i-a spus acest om ilui L. Blanc cinrl 
a plecat în Franţa : Quand je serai president, je mettrai en prati
que vos irdees 2) ? De altfel se vede oum jena !financiară poate de
termina -chiaJr şi pe un „sooialiist adevărat" -ca L(udovk]-N[apod.eon] 
să treacă la măsuri financiare burgheze model, ca, de pildă, con
versiunea Tentei 53• Shopkeeper 3) -ul şi mi.eul industriaş îi iartă două
zeci de experienţe socialiste pentru această economie de 1 8  OOO OOO, 
iar „Daily News" admiră măsura. De altfel, despre toate acestea 
cred că nu se poate vorbi mai tîmpit şi mai vulgar ca în „Debats " .  
Vechiul cintec : reforma poştală = socialism I Conversiunea ren
tei = sociaHsm I F.ree t11ade 4) = socialiism. Mă tem numai că 
Mynheer Napoleon, care, 'CU toate acestea, dă dovadă de multă 
timiditate cind e vorba de măsuri propriu-zis socialiste şi nici în 
povestea cu ipotecile nu depăşeşte instituţiile de credit burgheze 
prusiene, sub presiunea împrejurărilor va fi în cele din urmă silit 
să renunţe la toate veleităţile sale socialiste, mulţumindu-se cu 
simple reforme burgheze, şi atunci nu ne poate salva decit jena 
financiară, care e de neînlăturat. „Daily News" are dreptate, con
versiunea ·rentei este o mesure eminemment pacifique 5) şi tot
odată un simptom fatal că L(udovic]-N(apoleon] păşeşte mai curînd 

1) - Cit priveşte pe Napoleon. - Nota trad. 
1) - „Cînd voi ajunge preşedinte voi pune în aplicare ideile dv.• -

Nota trad. 
31 - Negustorul. - Nota trad. 
4) - Liberul-schimb. - Nota trad. 
6) - măsură eminamente pacifistă. - Nota trad. 
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pe făgaşul common sense 1) burgheze. Dar, desigur, cînd a mai 
fost convinsă Franţa cu common sense şi de ce ooncurs de împre
jurări este nevoie pentru a duce la common sense pe un L[udovic]
N[apoleon] I In orice caz, atmosfera de pe continent nu mi se pare 
prea revoluţionară, deşi prichindelul va aduce cu totul alte veşti. 

Nu cred ca Derby să obţină majoritatea, deşi aici, unde toţi sînt 
la unison cînd e vorba de legile cerealelor 54, ne aflăm pe un point 
d' observation 2) prost. ln ce mă priveş,.te, aş wea să întrunească 
majoritatea, atunci lucrurile ar merge cum spui tu. De altfel este 
un prost că nu dizolvă imediat parlamentul. Cu cît şovăie mai mult, 
cu atî t  riscă ca alegerile să coincidă cu o criză comercială şi atunci 
capătă un parlament format, pe de o parte, din tory fanatici, care 
chiar şi pentru el sînt rprea turbaţi, pe de altă p arte din man
cli estermeni energici, avizi de profituri şi ameninţaţi de faliment ; 
aceştia din urmă vor constitui, probabil, atunci majoritatea şi vor 
fi deci elementul hotărîtor. 

Firma noastră de "aici va fi, probabil, radiată încă în acest 
an. In acest caz voi fi, chiar ocupîndu-mă de lichidare ,  cu mult 
mai liber, întrucît lucrările de birou nu mă vor mai ţine în per
manenţă legat. Mai tîrziu, iîmi scrie bătrunul 1II1eu, tfără Jndoială cC'i 
se va găsi pentru mine un loc mult mai bun. Bănuiesc că este 
de acord cu vechiul meu plan : să mă stabilesc în Liverpool şi să 
cumpăr bumbac pentru el. Asta ar fi grozav, şi în acest caz, dacă 
vei fi gata cu lucrările pregătitoare pentru „Economia politicău 55, 
trebuie să vii acolo cu întreaga familie pentru 6 luni - vom locui 
la New Brighton, la mare, şi vei putea economisi şi ceva bani. In 
orice caz voi cere un spor, asta e limpede. Din păcate, astăzi nu 
am linişte::i necesară ca să scriu articolul pentru „Tribune" ; cum 
însi:i. miercurea viitoare pleacă un vapor american, îl primeşti pînă 
luni sau marţi, iar pentru vaporul de vineri am să mai pregă
tesc unul. 

Multe salutări. 
Al tău 

F. E. 

De astă dată sigiliul de pe scrisoarea ta a fost pentru prima 
oară intact. 

Publicat pentru prima oară 
în întregime în : Marx-Engels. 
Gesamtausgabe. Dritte Abteilu"lg, 
Bd. 1, 1 929 

') - raţiunii sănătoase. - Noto lraa. 
'l - punct de observaţie. - 1\ota !rad. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Marx către Engels 56 
la Manchester 

37 

30 martie 1852 
28, Dean Street, Soho, Londra 

Dragă Frederic I 
Chiair acurm am primit articolul tău 1) . O dată cu prezenta pri

meşti un teanc întreg de noutăţi americane care ţi-ar fi parvenit 
mai devreme dacă o parte din ele nu ar fi trebuit copiate şi arătate 
membrilor Ligii 2) . 

Pe aici sînt multe noutăţi. Gottfried Christus Kinkel trimite sau 
mai ph�� zis i-a trimis pe studenţii Schurz şi Schimmelpfennig 
pentru a trîmbiţa în Elveţia, la Paris, în Germania şi Belgia con
vocarea pentru mijlocul lunii aprilie la Londra a unui congres 
av�nd drept scop gairantarea [mµrumutului pentru sprijini-rea revo
luţiei 57, reglementarea definitivă a administrării acestor fonduri şi 
organizarea guvernului democrat Îiil rpartibus 3) . Pînă sîmbătă tre
buie i11JSă să-mi înapoiezi t<>t spanacul. 

Kossuth, demascat de Szemere în America şi certat de-a binelea 
cu comitetul de la Londra 58, pe care l-a abandonat, va ' fi uimit 

c înd va afla ce sciziuni s-au produs în acest timp în demokratische 
Klerisei 4) . 

Iată despre ce e vorba. D-l Mazzini, de doi ani papă al bise
ricii democrate �n ipartibus, •a collJSidera1 că, în sfîrşit, a sosit timpul 
să împroaşte cu venin socialismul şi Franţa, şi anume în limba 
franceză, în revista „Nation" din Bruxelles, cumpărată de el, în 
înţelegere cu Ledru-Rollin, cu 10 OOO de franci din fondul italian. 
Acolo el pune evenimentele de la 2 decembrie, ocuparea Romei 119, 
într-un cuvînt întreaga contrarevoluţie, pe seama socialiştilor, 
tunînd şi fulgerînd în maniera sa dominicană emfatică împotriva 
ereticilor, sectelor, materialismului, scepticismului, babilonului fran
cez, în acelaşi mod categoric în care la Londra face temeneli în 
faţa burghezilor liberali englezi. Cică Franţa a pierdut iniţiativa 

1) Pentru 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. 
- Nota trad.). - Nota red. 

•) Liga comuniştilor. - Nota red. 
3) - in partibus infidelium - care nu există în realitate (textual : „în 

ţara necredincioşilor", fo1mulă care se adaugă la titlul unui episcop catolic 
numit în funcţia, pur nominală, de episcop într-o ţară necreştină) . - Nota lrad. 

') - clerul, dar şi clanul democrat. - Nota lrad. 

5 - Marx-Engels, Opere, voi. 28 
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revoluţionară. Peuple-'roi 1) nu mai există. Alte popoare se situează 
acum pe primul loc etc. Intr-un cuvînt o bulă de excomunicare în 
toată regula care a avut cinstea să fie primită în „Patrie " şi în 
„Constitutionnel •. Asta li s-a părut francezilor prea de tot. Micul 
L. Blanc, care a văzut aici totodată un prilej de a se reabilita şi de 
a se sălta iar pe primul loc, i-a convocat în mare grabă pe Cabet, 
Pierre Leroux, Bianchi, Nadaud şi Vasbenter (proudhonişti) .  In 
„Morning Advertiser" l-au atacat pe d-l Mazzini în modul cel mai 
grosolan. Partea teoretică a replicii lor este aproape tot atît de 
slabă ca şi atacul lui Mazzini. Partea care se referă la persoana lui 
Mazzini - pentru care Massol i-a furnizat lui Leroux materialul -
îl 1tace ip raf pe arogantul theoipompos 2) . 

Ledru[-Rollin] , la rîndul său, pentru a nu pierde orice influenţă, 
s-a văzut obligat să se retragă din Comitetul central european. Şi 
el a răspuns în „Nation" la atacurile împotriva Franţei. Un articol 
j alnic, fără cap şi coadă. Apără „iniţiativa revoluţionară a Franţei " ,  
dar în  ce mod I C"est .pour foire ipitie I 3 )  Se spune că  Ledru[-Rollin] 
vrea acum să plece în Statele Unite. 

In felul acesta, pe de o parte, idiotul de Ruge pierde Comitetul 
său central european, pe de altă parte, Kinkel, care în America s-a 
comportat servil ca un ciine faţă de concurentul său Kossuth, vede 
cum se spulberă „confuzia" generală, adică fuziunea tuturor pre
tendenţilor democraţi sub steagul frazeologiei, devenită răsuflată 
din 1848, despre „republica democrată" ,  „votul universal " etc. Bunul 
Willich intră astfel şi în calitate de „comunist" în conflict cu ei. 

Intre timp, guvernul englez expediază în masă în fiecare săp
tămînă în America, pe cheltuiala statului, calicimea emigranţilor 
francezi. Lamentabilul little 4) Blanc vrea să !folosească întîmplă
toarea demonstraţie generală împotriva lui Mazzini pentru a se 
erij a în conducător ev�dent al eccles.ia pressa 5) . Pentru a dejruca 
mÎlcile sale intrigi ·n VIOi. monta pe Mass<>tl limpotriva lui Pierre 
Leroux. In sfîrşit, pentru a face confuzia completă, vine şi Proudhon 
încoace. 

In ce măsură au decăzut celebrităţile consacrate poţi vedea 
din faptul că soumpul ·Felix Pyat - ..:et homme artiste 8) , termen 
sub care francezii înfrumuseţează toate slăbiciunile, toată lipsa 
de caracter şi de minte a unui individ - a transpus zilele din 
decembrie într-o piesă melodramatică. A găsit pentru asta un im-

'I - Poporul-rege. - Nota trad. 
'I - trimis al lui dumnezeu. - Nota trad. 
•1 - Să-i plingi de milă. - Nota trad. 
•1 - micui. - Nota trad. 
"I - bisericii oprimate. - Nota trad. 
1) - această fire de artist. - Nota trad. 
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presar englez cu care va prezenta acest ghiveci la New York : 
scene cu omoruri, expulzări, deportări etc. etc. Se poate oare spe
cula în mod mai josnic nenorocirea propriei tale ţări ? Şi dobitocul 
consideră această prostituare a mizeriei franceze drept un act 

patriotic. 
Cum fatrigile :reprezintă secretul lăuntric al acţiunilor spec

taculoase ale politicienilor emigranţi, Siegwart 1)-Kinkel lface pe 
peţitorul, mijlocind o căsătorie între studentul Schurz şi sora 
doamnei Ronge, care se spune că e bogată. 

Regretabil este numai faptul că aceşti dobitoci cu uneltirile 
lor cu care se fălesc furnizează în permanenţă material poliţiei, 
înrăutăţind situaţia prietenilor noştri din Germania. 

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

1 9  

Al tău 
K.M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Dragă Marx, 
Am primit astăzi dimineaţă scrisoarea ta, de astă dată intactă. 

Noua adresă pare să fie bună. 
Documentele amuzante despre emigraţie, din care am să-mi 

fac cîteva notiţe, am să ţi le restitui mîine. 
Se pare că micul Dronke s-a lăsat prins de-a binelea la Paris, 

altfel s-ar fi auzit de el. Să se lfi adunat într-adevăr în cafeneaua D. ,  
după cum scrie „K[ălnische] Zeitungu, cîţiva oameni din „secta 
marxistă" ?  Nu ştiu de unde ar fi putut să apară asemenea rămă
şiţe. In orice caz ar fi de neiertat dacă Dr[onke) s-ar fi arătat publi
quement 2) în societatea lor într-o cafenea. Dacă ar mai fi ânsă 

1) Erou din romanul lui Johann !Martin Miller, „Siegwart. Eine Kloster
geschichte•. - Nota red. 

') - în mod public. - Nota lrad. 

5* 
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liber şi ar exista o posibilitate de a coresponda cu el, acum ar 
trebui într-adevăr făcut tot posibilul pentru a-l aduce la Londra. 
Dronke a fost expulzat, şi banda aceea e în stare să-l trimită în 
Algeria pentru rnpture de Btln 1) .  De e cumva cu putinţă să se 
obţină ştiri mai amănunţite, am să mă strărl.:iiesc să procur 2 pfunzi, 
pentru a găsi mititelului un loc sig�r. Scrie-mi dacă afli ceva 
despre el. 

Acum IIllă duc acasă să mdi termin un articol pentru Dana 2), 
şi dacă�l isprăvesc,  ţi-l trimit cu a doua poştă. Săptămîna tDecută 
am fost groaznic de răcit şi mai sînt şi acum, aşa că nu am fost 
în stare să fac nimic mai multe seri de-a rîndul. Altfel ar fi fost gata 
mai multe articole. 

Spune-i lui Jones că săptămîna viitoare va primi c ite ceva 
de la mine 3) - din păcate toate articolele mele pentru el sînt 
mizerabile ; din cauza scurtimii fiecăruia din ele şi a spaţiului redus 
care le este acordat, uit sistematic ce am scris săptămîna trecută. 
Pe lingă aceasta trebuie să scriu în grabă şi nici nu am timp să 
adun şi să sistematizez materialul referitor la ultimele evenimente 
din Franţa. Veşnicul supt din deget demoralizează. 

Dacă nu termin astă-seară articolul pentru Dana, e mai ales 
pentru că mai am de citit o bună parte din „Neue Rheinische Zei
tung" din aprilie şi martie 1849, căd trebuie să mă folosesc de 
prilej ca să mă răfuiesc zdravăn cu cei din Frankfurt. Aici nu 
ajunge articolul lui Bauer 4) . 

[Manchester] , 1 aprilie 1 852 

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

1)  - trecerea ilegală a frontierei. - Nota trad. 

Al tău 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

•) Pentru seria de articole „Revoluţie şi contrarevoluţie în Germania" .  
(Vezi K .  Marx ş i  F .  Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, 
p. 3-1 13. - Nota trad.). - Nota red. 

3) Este vorba de al 3-lea capitol al lucrării „Adevăratele cauze pentru 
care proletarii francezi au rămas oarecum pasivi în decembrie anul trecut•, 
scrisă de Engels pentru revista „Notes to the People". (Vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 235-346. - Nota trad.). -
Nota red. 

') Bruno Bauer. „Der Untergang des Frankfurter Parlaments• .  - Nota red. 
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Dragă Frederic ! 

20 

Marx către Engels 60 
la Manchester 

28, Dean Street, Soho, 
Londra, 5 aprilie I 852 

Anexez noi materiale primite de la Cluss, pe care trebuie să 
mi le înapoiezi :pî'Ilă mierouri (ziua şedinţei Ligii 1) . • 

Dronke i-a scris din închisoare lui Freiligrath, chiar a doua zi 
după ce mi-ai înapoiat prima sa scrisoare, ceea ce am uitat să-ţi 
comunic. F[reiligrath] a trimis imediat această scrisoare lui Lassalle, 
penbru ca acesta să-i trimită lui Dronke bani la Paris ; b anii au 
putut fi trimişi cu atît mai repede cu cit acea scrisoare i-a dat 
posibilitate lui Lass:i.lle să-i solicite pe toţi burghezii liberali din 
Di.isse1dorif. Din păcate, în „Patrie" scrie că la Dronke s-au găsit 
scrisori compromiţătoare. Să fi fost atît de nerod să poarte asupra 
sa testimonia 2) de la anostul său .Jyonez 3) şi de la alte persoane 
de legătură ? 

După cum am prevăzut, Louis Blanc vrea să folosească decla
raţia comună împotriva lui Mazzini pentru a crea o nouă „reseau 
d'action" 4) şi să se impună ca şef al partidului revoluţionar. 
Chiar şi pe mine a vrut să mă atragă la fuziunea tuturor socialişti
lor „francezi" iniţiată de el şi printr-un emisar mi-a propus o 
întîlnire. Nu l-am învrednicit, fireşte, nici măcar cu un răspuns, ci  
am dat doar să înţeleagă intermediarului că mă uimeşte această 
importunitate. Intrucît Proudhon vine încoace, o alianţă cu mine 
i-ar conveni acum de minune. 

Dana a scris în sfirşit şi a rplătit 9 I.st. pentru cele 9 articole ") 
publicate. Totodată m-a rugat, întrucît în această perioadă alege
rile prezidenţiale ocupă toate coloanele ziarului, să comprim restul 
în 5-6 articole şi în ultimul să expun în special prospects of 
revolutiona.ry Germany 6) . Ar fi un p.rilej minunat de a înfiera 

1) Liga comuniştilor. - Nota red. 
'l - dovezi. - Nora !rad. 
3) Probabil Moses Hess. - Nota red. 
� - „reţea de acţiune". - Nota lrad. 
5) Este vorba de seria de articole ale lui Engels „RevoluUe şi contra

revoluţie în Germania• ,  care au fost publicate în „New York Tribune• sub 
semnătura lui Marx. (Vezi K. Marx şi F. Enge/s. Opere, voi. 8, Bucureşti, 
Editura politică, 1960, p. 3-1 13. - Nota lrad.). - Nota red. 

1) - perspectivele Germaniei revoluţionare. - Nota lrad. 
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emigraţia, şi într-o viitoare scrisoare am să-ţi expun pe larg păre
rile mele în legătură cu aceasta. 

Szemere îmi trimite acum în 3-4 tranşe manuscrisul său despre 
„Kossuth, Gorgey şi Louis Batthyănyu (în limba germană) pentru 
ca Weydemeyer să-l editeze în America 61, ceea ce reprezintă 
pentru el o afacere straşnică, cu atît mai mult cu cit va primi, 
probabil, de aici 500 de dolari pentru ziarul său 1) . 

Dar, înainte de a trimite textul german în America, el urmează 
să fie tradus în englezeşte aici, ca să fie publicat în broşură pentru 
publicul englez, după ce va apărea în limba germană în America .  
Nu prea cred :ca tu să ai timp pentru aşa ceva, chiar dacă 1-ai 
lăsa pe Dana să mai aştepte. ln acest caz va trebui să-i dau lui 
Jones să facă această treabă. Pentru traducere se plăteşte 1 I.st. 
de coală. 

L-am cunoscut aici pe colonelul Szerelmey, care este foarte 
cultivat. A luat parte la 14 bătălii în Ungaria. Fiind totodată un 
pictor excelent, el scoate acum o lucrare admirabilă cuprinzînd 
descrierea bătăliilor cu ilustraţii la text. Schiţele făcute de e! însuşi 
sînt executate de cei mai buni pictori francezi. Mi-a promis şi mie 
un exemplar. Le va vinde cu 10 I.st. bucata. Aşa că primeşti o 
contribuţie pentru biblioteca ta militară. 

Al tău 
K.M. 

Vezi că atunci cînd Kinkel octroiază, el îl depăşeşte ou mult 
pe Ludovic Bonaparte. Mai întîi îi numeşte pe membrii Camerei 
sale de deputaţi : congresul garanţilor 62• Apoi, temîndu-se de pro
pria sa creaţie, nu respectă nici ziua stabilită, nici locul fixat, ci 
convoacă adunarea într-o zi şi într-un loc în care nu pot participa 
mai mult de 7 oameni. 6 din aceşti 7 îi dau vot de încredere. Cu 
ei alcătuieşte proiectul constituţiei sale ; ei îl desemnează ca repre
zentant al Americii şi faţă de ei face răspunzător comitetul 
creat de el. 

Publicat pentru prima oară 
in : Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. 1, 1929 

1) „Die Revolution•. - Nota red. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Mar.x: către Engels 
la Manchester 

43 

14 aprilie 1852 
28, Dean Street, Soho, Londra 

Dragă Frederic, 
Iţi scriu doar aceste două rînduri pentru a te înştiinţa că astăzi 

la ora unu şi un sfert mi-u murit copilaşul 1) . 

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

22 

Al tău 
K.M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 63 
la Londra 

Dragă Mau:, 
Cu mîhnire am aflat că temerile mele cu pnvire la fetiţa 

ta s-au adeverit tare curînd. De ar exista vreun mij loc ca împreună 
cu familia să te niuţi într-un cartier mai sănătos şi într-o locuinţă 
mai spaţioasă ! 

Cu dragă inimă ţi-aş fi trimis ceva bani, dar la Londra 64 am 
cheltuit mai mult decît am avut de gînd, aşa că pînă la sfîrşitul 
lunii am să trag pe dracul de coadă, iar luna viitoare trebuie să 
achit dintr-o dată 12 1 .  st. pentru facturi şi diferite cărţi comandate 
în Germania. Mă voi strădui totuşi, în măsura posibilităţii, să-ţi 
trimit ceva bani chiar la începutul lunii mai. Regret că n-am ştiut 
mai devreme cum stau lucrurile la Londra, aş fi renunţat la călătoria 
mea la Londra, au fond 2) cu totul de prisos, şi aş fi avut mÎIIla 
ceva mai liberă. 

Pindar este aici, deoarece la Liverpool nu a găsit de lucru. 
Caută o slujbă sau lecţii particulare, şi fireşte că am să-l recomand. 
Pentru a-i dovedi bunăvoinţa mea, am luat de la el ore de limba 

1) Fiica llii Mar:s:, Franziska. - Nota red. 
Z) - de fapt. - Nota Jrad. 
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rusă. Dar pentru a-l putea recomanda aici trebuie să ştiu mai 
multe în privinţa lui, şi cum asemenea lucruri nu se pot scoate 
de la el decît cu cleştele, aş dori tare mult să-mi scrii tot ce ştii 
despre el şi situaţia lui, de unde îl cuno,5ti ş.a.m.d. Taciturn cum 
e, nu cred însă că aici o să facă vreo ispravă. 

Faţă de actualele aspecte alle comerţu�ui , în special 1în ceea ce 
priveşte lnd.iiJe orientale, nu Lrebuie scăpat din vedere un punct 1) . 
Cu toată creşterea permanentă din ultimii 3 ani a importului masiv 
de produse industriale engleze în Indiile orientale, de citva timp 
sosesc de acolo iarăşi veşti destul de bune. Stocurile de mărfuri 
se vînd treptat şi Ia preţuri mai mari ca în altă parte. Singura 
explicaţie .a:r fi că IÎil provinciile cucerite de englezi în Sind Punj,ab 
etc., unde pînă acum s-a menţinut aproape exclusiv meşteşugul 
indigen, acesta a fost în cele din urmă strivit de concurenţa engleză 
- fie că fabricanţii de aici au început abia de curînd să producd. 
ţesături potrivite pentru aceste pieţe, fie că natives 2) au sacrificat 
în cele din urmă preferinţa lor pentru ţesăturile indigene, preţurilor 
mai ieftine ale ţesăturilor englezeşti exportate de obicei în India .  
La această stare de lucruri au contribuit în mare măsură ultima 
criză din 1 847 din India şi considerabila depreciere a produselor 
englezeşti în India care i-a urmat ; chiar şi din lucrările bătrînului 
Giilich rezultă că nici măcar acea parte din India ocupată de englezi 
în vremea sa nu renunţase încă nici pe departe la vechea ei pro
ducţie proprie bazată pe munca mdnuală 85 • Numai aşa se explică 
faptul că la Calcutta şi Bombay s-a repetat nu de mult, într-o formă 
mai accentuată, povestea din 1 847. Cînd însă cele 3 OOO OOO de 
baloturi de bumbac din ultima recoltă vor ajunge pe piaţă, vor fi 
prelucrate şi, în cea mai mare parte, expediate ca mărfuri finite 
în lndiile orientale, lucrurile se vor schimba. Industria bumbacului 
este acum atît de înfloritoare, incit, deşi recolta de bumbac din 
anul acesta depăşeşte cu 300 OOO de baloturi recolta din 1 848-1849, 
preţul bumbacului creşte atît în America cit şi aici, iar fabricanţii 
americani au cumpărat cu peste 250 OOO de baloturi mai mult decît 
anul trecut (cînd au consumat în total numai 4 1 8  OOO de baloturi), 
în timp ce fabricanţii de aici au şi început să susţină că nici o 
recoltă de 3 OOO OOO de baloturi nu ar fi suficientă pentru necesităţile 
lor. Pînă acum s-au exportat din America în Anglia cu 1 74 OOO, în 
Franţa cu 56 OOO şi în celelalte ţări de pe continent cu 27 OOO mai 
multe baloturi decî t anul trecut (datele se referă la perioada 1 sep
tembrie - 7 aprilie a ambilor ani). In condiţiile unei asemenea pros
perităţi este, fireşte, foarte explicabil că Ludovic-Napoleon îşi poate 

') Vezi volumul de faţă, p. 464. - Nota red. 
1) - indigenii. - Nota trad. 
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pregăti atît de tihnit bas-empire-ul său 66 ; sporul importului direct 
de bumbac în Franţa între 1850 şi 1852 reprezintă pînă acum 1 10 OOO 
de baloturi (302 OOO faţă de 192 OOO), adică peste 330/o. 

După toate regulile, criza trebuie să se producă în acest an, 
şi, probabil, se va şi produce ; avînd însă în vedere actuala elasti
citate cu totul neaşteptată a pieţei din India orientală, perturbare;i 
provocată de California şi Australia, preţurile scăzute la majoritatea 
materiilor prime care fac ca şi produsele industriale să fie ieftine, 
precum şi absenţa oricăror speculaţii mari, aproape că eşti ispitit 
să prezici actualei perioade de prosperitate o durată deosebit de 
lungă. In orice caz este posibil ca această situaţie să dureze pînă la 
primăvară. Pînă la urmă însă, cel mai sigur este, within six months 
more or less 1) ,  să te călăuzeşti după vechile reguli. 

Multe salutări soţiei tale şi scrie-mi curînd. 

[Manchester] 20 aprilie 1 852 

Al tău 
F.E. 

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

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Dragă Frederic ! 

23 

Marx către Engels 67 
la Manchester 

24 aprilie 1852 
28, Dean Street, Soho, Londra 

Săptămîna trecută am trecut printr-o istorie scîrboasă cum nici 
nu-ţi poţi imagina. In ziua îrunormîntării 2) banii promişi din toate 
părţile nu i-am primit, aşa că, în cele din urmă, am fost silit să 
alerg la nişte vecini francezi ca să-i pot plăti pe cîinii de gropari 
englezi. Din nefericire, a mai venit şi scrisoarea lui Weydemeyer din 
care rezultă că şi în America se pare că s-au spulberat toate 
speranţele. Cluss, a cărui scrisoare o vei primi săptămîna viitoare, 
m-a înştiinţat că acum perspectivele sînt mai bune. Quoique de dure 
complexion 3) , de data asta însă această mizerie m-a zdruncinat 
tare mult. 

') - ca în decurs de aproximativ şase luni. - Nota trad. 
') Fiicei lui Marx, Franziska. - Nota red. 
') - Deşi sint tare din fire. - Nota trad. 
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Anexez o scrisoare de la canalia de Ewerbeck, care nu tim
brează niciodată scrisorile şi întotdeauna îţi răpeşte ultimii 10 pence. 
Apoi un articol al lui B.  Bauer din „Daily New York Tribune" 68• 

Articolul tău 1) a atras într-acolo toate canaliile. Ai să rîzi de 
descoperirile lui B [auer] în legătură cu „armatele" .  Cînd îmi 
mai trimiţi articole pentru Dana, aşteaptă pînă se adună mai mulle, 
ca să le expediez pe toate la un loC'. 

D-l Tellering scoate o revistă lunară sau săptămînală la New 
York din care, cîinele, mi-a trimis şi mie primul număr - adevărate 
absurdităţi de licean dintr-a III-a. 

Heise (de la „Hornisse" )  este acum prietenul intim al lui 
Willich ; dorm în acelaşi pat. Ce-i cu individul ăsta ? Ei se laudă 
iarăşi cu un puci pe care-l plănuiesc în Germania. 

Dronke este un adevărat imbecil. Cele 4 lire sterline pe care 
i le-aim 'Procurat de la Rin i-au deschis apetitul pentru mai mult 
şi a plecat la Koblenz pentru a estorca ceva. Dobitocul nu s-a gîndit 
că furnizează un nou material împotriva celor din Koln. Individul 
se comportă într-adevăr detestabil. 

Apropo I Nu uita să trimiţi imediat la Londra următoarele două 
hîrţoage : 1) o împuternicire pentru Liebknecht de a ridica de la  
Hain o liră sterlină ; 2) un bileţel pe care să-l scrii lui  Hain în 
care să-i comunici în două rînduri „dragului prieten" că, aflînd 
că-i merge bine, l-ai însărcinat pe Liebknecht să ia de la el o liră 
sterlină. Trebuie să avem grijă să nu se işte vreo vrajbă. 

Iată despre ce este vorba. Aseară, unul dintre cunoscuţii noştri, 
care pînă acum a dormit la Liebknecht, a fost azvîrlit afară de 
gazdele acestuia, şi cum nici unul dintre noi nu a putut să-i dea 
bietului om un penny, i-am scris lui Liebknecht un bilet în care 
i-am spus că tu l-ai rugat să ceară de la Hain o liră sterlină. 
D-l Hain s-a cam îndoit şi i-a cerut lui Liebknecht să vadă mai 
întîi scrisoarea ta. 

Trimite-mi cîteva timbre, căci trebuie să-ţi expediez o mulţime 
de lucruri. 

Publicat pentru prima oară 
in : Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. 1, 1929 

Al tău 
K.M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) F. Engels. „Revolulie şi contrarevolulie în Germania". (Vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 3-1 13. - Nota 
trad.). - Nota red. 
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24 
Engels către Marx 69 

la Londra 
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Aseară am primit de la Hain un bilet pe care ţi l-am trimis ieri 
împreună cu răspunsul meu. Cred că după asta d-l Hain nu se va 
mai codi să plătească. 

Anexez cîteva timbre ; în curînd vor urma mai multe. Iţi 
înapoiez şi hîrţoagele. Scrisoarea lui Ewerbeck e aidoma lucrării 
sale 1). „Ajutaţi-mă, vă rog, împotriva lui Ribbentrop I .LI voi denunţa 
în faţa democraţiei ca pe un i.pocrit şi desfrînat ce este" .  Omul a 
dat complet în mintea copiilor. 

Nici amicul Bruno nu a făcut progrese în cunoaşterea lui 
dumnezeu şi nu a devenit mai !Înţelept. 11 valait bien la peine 2) 
de a pune în mişcare din Berlin presa americană 3) ipentru a face 
cunoscut, pe acest lung drum ocolit, lumii uimite că armatele de 
pe continent servesc la menţinerea ordinii interne. D-l Bruno mai 
reprezintă încă dialectica hegeliană pe treapta totalei ei împot
moliri. Pe această treaptă de dezvoltare, înţelegerea profundă a isto
riei nu constă dec:ît în demonstrarea prolixă a celor mai banale 
locuri comune cu o doză corespunzătoare de patos şi de analiză 
aparentă, prezentate apoi drept descoperiri cu totul noi, drept 
rezultate ale muncii de cercetare. Toate acestea mai pot fi suportate 
în cazul unor întîmplări din trecut, dar cînd realitatea nemijlocită 
îţi este prezentată în acest mod mistificat, asta e prea de tot şi 
orice dobitoc îşi dă seama că are de-a face cu o simplă vorbărie. 
Tot aşa adevărul profund : guvernele au dreptate cînd sînt împotriva 
revoluţiilor, pentru că acestea încă nu s-au copt, iar revoluţiile au 
şi ele dreptate cînd sînt împotriva guvernelor, pentru că ele repre
zintă, ce-i drept într-o formă embrionară şi nematură, în esenţă însă 
ideile viitorului - nu-i decît un vechi calambur hegelian care, cu 
siguranţă, nici în America nu mai este nou I Şi această veşnică 
pălăvrăgeală despre „supărarea" ,  „nemulţumirea " ,  „indiferenţa to
tală" a „·c'etăţeamilui ". „In unele ţări clasele luptă îrnpobriva clase
lor, în altele naţionalităţile împotriva naţionalităţilor " .  La drept 
vorbind, c:i.ceastă frază hiperinleligentă este tot ceea ce a învăţat 
Bruno de la revoluţie. 

11 G. Ewerbeck. „L'Allemagne et Ies Allemands".  - Nota red. 
'I - Merita osteneala. - Nota trad. 
'I Vezi scrisoarea anterioară. - Nota red. 
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D-l Tellering a fost, se vede, alungat din Franţa ca membru 
vagabond, fără patrie, al lumpenproletariatului şi nici măcar So
cietatea 1 O decembrie 70 n-a avut .nevoie de el. 

Dacă nu ştii precis că Dronke a plecat de bunăvoie în Germania, 
mi se pare mai verosimil că, întrucît a mai fost expulzat o dată 
din Fra1IJ.ţa, acl.IJIIl să nu fi fost trimis Ja o graniţă oarecare, ci la 
graniţa germană. Nerodul a reuşit însă să ajungă cu bine în Nassau. 
Dar de ce s-o fi dus la Koblenz, cînd făcea mult mai bine dacă 
pleca la Hamburg şi de acolo, unde nu-l cunoaşte nimeni şi unde 
ar fi găsit pe Weerth şi Strohn, deci şi bani, s-ar fi dus în Anglia I 
Dar din Nassau, ştiindu-se atît de aproape, fără îndoială că perspec
tiva de a face rost de ceva bani l-a minat la Koblenz şi, dacă ar 
fi putut să treacă, cu siguranţă că ar fi pornit spre Koln. Pentru cei 
din Koln 1) însă este bine C'ă au şi trecut prin Camera de punere 
sub acuzare, altfel arestarea lui Dr[onke] ar fi dat prilej la alte 
6 luni de anchetare. El va fi trimis foarte curînd la Koln şi probabil 
chemat ca martor în faţa juraţilor. De astă dată işi merită soarta. 
Dacă a avut nevoie de bani, îi putea obţine la Frankfurt sau n-avea 
decît să-i ceară lui Lassalle să-i trimită undeva, dar nu, drăgălaşul 
trebuia neapărat să meargă la Koblenz, unde îl cunosc toţi jandarmii 
şi toţi cîinii de pe stradă. En attellldant il est surement loge 2) .  

Manchester, 25 aprilie 1852 

Al tău 
F.E. 

Publicat pentru prima oarii 
in  : Marx-Engels. GPsamtausgabe. 
Dritte Abteilung. Bd. 1 ,  1929 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Dragă Marx, 

25 

Engels către Marx 
la Londra 

Iţi trimit alăturat ultimele veşti de la Weydemeyer, care sînt 
ceva mai bune. Am reţinut articolul 71 tău, 1) pentru a-l citi şi 
2) pentru a-l traduce eventual mai tîrziu în englezeşte, ceea ce ar 

1) Este vorba de membrii Ligii comuniştilor care au fost arestaţi şi judecati 
la Kăln. - Nota red. 

•) - Deocamdată e cazat în siguranţă. - Nota trad. 
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merge foarte bine eliminînd unele floricele de stil inteligibile numai 
pentru germani. 

Voila donc1) - în „KfOlnische] Zf eitung] " - Moses Hess urmări t 
cu mandat de arestare pentru înaltă trădare. Pun mina în foc că asta 
s-a întîmplat din cauza blestematelor de hîrtii în legătură cu 
importantele lor afaceri de la Geneva găsite la taica Dronke. Cela 
valait bien la peine I 2) Intre timp Moses a ajuns din nou martir, 
ceea ce va înfrumuseţa a sa otium C'llm dignitate 3) ; poate îl vor 
expedia repede la Londra - est-ce que nous n'echapperons jamais 
â cet imbecile I 4) In orice caz, toată această poveste poate fi 
extrem de nefavorabilă pentru nenorociţii din Koln şi un nou motiv 
pentru tergiversarea procesului ; dacă într-adevăr ar fi fost deferiţi 
Curţii cu juri, am fi aflat şi noi. 

Freiligrath mi-a scris cerindu-mi o scrisoare de recomandare 
către .cumnatul meu 5) - i-o voi trimite astăzi ; aş.adar, vrea ne
apărat să-şi gă1>ească slujbă. 

Cele mai cordiale salutări soţiei tale şi copiilor. 

Manchester, 27 aprilie 1852 

Al tău 
F.E. 

Scrutinul de aseară cu prilejul bill-ului cu privire la miliţie 72 a 
fost grozav. Să dea dumnezeu încă cîteva bill-uri de astea, şi noile 
alegeri se vor amina pînă în septembrie sau octombrie. Serves the 
Whigs right and the financials too I 6) Văd că Jones vrea să scoată 
fără întîrziere ziarul său. Comportarea lui Harney în istoria cu 
„Star" este execrabilă, dar e mai bine că i-a suflat lui Jones aceasită 
veche şi discreditată gazetă 74 aflată în declin. N-are decît s-o în
mormînteze Harney pe ea şi pe sine. 

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

1 )  - Iată-l pe.  - Nota trad. 
2) - Merita osteneala l - Nota lrad. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

'l - odihnă binemeritată (Cicero. „Pro Sextia" ,  cap. 45). - Nota trad. 
'l - oare nu vom scăpa niciodată de acest imbecil ? - Nota trad. 
5) Emil Blank. - Nota red. 
1) - Aşa le trebuie whigilor şi de asemenea şi reformatorilor financiari 73, 

- Nota trad. 
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D. M., 

26. Engels către Marx. 29 aprilie 1852 

26 

Engels către Marx 75 
la Londra 

Iţi trimit o dat! cu prezenta încă o scrisoare de la Weyde
meyer. Ziarele nu fe-am primit. Sosirea „Atlanticului" fiind însă 
anunţată telegrafic ]ientru astăzi dimineaţă, sper să vină mîine dimi
neaţă. Weyd[emeyer] , pare ... se, a !Înţeles greşit îndrumările rpe care 
i le-am dat în ceea ce priveşte ambalarea şi expedierea materialelor 
sale astfel incit să nu prilejuiască în mod inutil cheltuieli de francare 
prea mari. I-am şi scris, Jămurind lucrurile. 

Aşadar, toată povestea din Koblenz cu piccolo 1) a fost o simplă 
născocire şi, dacă putem da crezaire lui „Kolner Zeitung", taica 
Dronke trebuie să fie acum la Londra, aventurile sale luînd astfel 
sfîrşit. Tant mieux pour lui 2) . Acum însă de-abia mi se pare de 
neînţeles povestea •CU arestarea lui Moses 3) . 1n orioe caz ne putem 
aştepta la noi şicane împobriv.a celor din Koln 4) . Dumnezeu ştie 
ce hîrţoagă veche a •Căzut iar iin mîinile poliţiei. Pauvre Moses, 
atît de egregiously post festum 5) să devină şi martir in partibus 
infideJium. 

Săptămîna viitoare voi pregăti cîteva articole în serie pentru 
Dana 6) şi voi căuta să tratez tema pînă la sfîrşitul campaniei pentru 
constituţia imperiului 76• Pentru a putea termina apoi mai repede, 
mi-ar prinde bine dacă mi-ai face un scurt punctaj pentru ultimele 
articole IÎll legătură cu revolutioinary prospects of Germany 7) şi 
poziţia partidului nostru în timpul şi după revoluţie. Tocmai conclu
ziile sînt importante, şi apoi un asemenea punctaj mi-ar da posibi
litatea să scriu articolele nu numai mai bine, dar şi mult mai 
rapid. In felul acesta, cu un oarecare efort aş reuşi să termin toate 
cele � articole restante în două săptămîni şi între timp ai putea 
să şi începi corespondenţa cu Dana pentru o nouă serie de articole 

1) - piciul (este vorba de Dronke). - Nota trad. 
•) - Cu atit mai bine pentru el. - Nota trad. 
3) Moses Hess. - Nota red. 
'} Membri ai Ligii comuniştilor care au fost aresta\i şi judecaţi la Koln. 

Nota red. 
5) - Bietul Moses, atit de extraordinar după ce totul s-a terminat. 

Nota trad. 
1) Este vorba de seria de articole „Revoluţie şi contrarevoluţie în Ger

mania•. (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 
1960, p. 3-1 13. - Nota trad.). - Nota red. 

7) - perspectivele revoluţionare ale Germaniei. - Nota trad. 
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pe o temă mai actuală, soit la France, soit l'Angleterre 1). Intruci t  
broşura editată de Weyd[emeyer] urmează să apară în curînd, 
, ,Optsprezece brumar" nu mai poate fi vîndulă lui Dana, afară doar 
dacă i-am schimba forma ; el ar avea-o atunci for nothing 2) şi ar 
putea s-o traducă singur. Totuşi, n-ar strica să-l întrebi pe D[ana] 
dacă nu vrea o traducere prelucrată pentru publicul anglo-american ; 
în acest caz ar trebui considerabil comprimată perioada pînă la 
2 decembrie 1851  şi continuată expunerea pînă în zilele noastre, 
astfel încît să poată urma relatări regulate, săptămînale sau la 
două săptămîni, despre Franţa. 

Manchester, 29 aprilie 1852 

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

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 77 
la Manchester 

Dragă Frederic I 

30 aprilie 1852 
28, Dean Street, Soho, Londra 

Concomitent cu această scrisoare primeşti un transport giganti c 
de materiale din America. Astăzi am primit şi de la Cluss o scri
soare din care îţi redau mai jos fragmente - mai am nevoie de ea 
pînă săptămîna viitoare. 

Dronke a sosit sain et sauf 3) . �mi place mai mult <lecit m-am 
aşteptat. S-a lungit şi a luat proporţii. Drept urmare a căpătat mai 
mult aplomb. Deocamdată se îmbată la Anschiitz, care l-a primit cu 
braţele deschise. Va deschide aici o mică agenţie, deoarece a 
primit de la Paris o reprezentanţă pent.m port-ţigarete şi portofele. 
Primeşte un comision de 100/o. Prin Anschiitz are posibilitatea să-şi 
creeze imediat relaţiile necesare pentru acest trade 4 ) .  

1 )  - fie Franţa, fie Anglia. - Nota trad. 
•) - pe gratis. - Nota trad. 
3) - teafăr şi nevătămat. - Nota trad. 
4) - comerţ. - Nota trad. 
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De la el am aflat că „bunul" Techov a trimis în Elveţia o 
c aracterizare a noastră, în care ne ocărfu?te vîrtos, în special pe tine. 
MiHtarii sîlllt invidioşi pe tine pentru că văd în tine run concurent. 
Et je pense 1) că mtr-o bună zi le vei justifica leurs pressentiments 2) .  
In afară de asta, Schily a cerut celor d e  l a  Geneva s ă  se împace 
cu noi. A urmat o notă, semnată de Willioh, Techov, Schapper, 
Schimmelpfenrug, în care se spune iprintre altele : 1) că au 11.'upt cu 
desăvîrşire ro acest pa'ftid fără nici o putere ; 2) că printre noi 
există spioni ai poliţiei care informează guvernul prusian despre 
tot ce .se ântîmplă. 

Nu ştiu dacă ţi-am scris sau dacă ai auzit încă pe cind ai fost 
aici că, în total, domnii Kinkel et Co. posedă numai 3 OOO de dolari 
şi că toate personalităţile respectabile, ca, de pildă, Lowe din Kalbe, 
s-au retras, că relaţiile dintre Willich, Kinkel şi Reichenbach sînt 
foarte încordaite şi că întreaga tărăşenie se destramă. 

PunctajUll ou priv.ire la Geranania 3) îJ vei primi. 
Ieri canaliile au avut o şedinţă a garanţilor. Au ales un comitet 

permanent. D-l Ruge a scris o scrisoare în care a protestat. Willich 
n-a fost prezent. Reichenbach a refuzat din capul locului să mai 
participe la această istorie murdară. Membrii comitetului vor fi re
muneraţi. Sînt aleşi : Kinkel, Willich (e îndoielnic că va accepta) , 
Lowe din Kalbe (refuză în orice caz) , Fickler, Ronge, Schiitz din 
Mainz şi încă unul. Ei se completează prin cooptare. In scrisoarea 
sa, Ruge îl atacă pe Kinkel ca pe un agent al principelui de Prusia 
şi ca francmason. 

Din scrisoarea lui Cluss următoarele : 
Huzel (a nu se confunda cu Huzzelwitt, prietenul lui Cluss, 

[prezent ca garant] 4), la cong.resul lui Kinkel de Ja Cincinnati r� 

îi scrie lui Cluss printre altele : „Kinkel a vrut să mă demobilizeze 
debitînd nişte infamii împotriva lui Marx şi Engels. Mi-a reuşit ceea 
ce am vrut, l-am strîns într-atît cu uşa, că acum îl am în mină 
pentru mult timp. Ca să se pună la adăpost, mi-a cerut cuvîntul de 
onoare că nu voi sufla o vorbă despre incidentul dintre noi şi că 
nu voi da nimic publicităţii ca să nu „ajungă în gura lumii M „. 
Un oarecare Tellering îl înjură ca un birjar pe Marx într-o scrisoare 
către Anneke„. M 

Mai departe Cluss însuşi scrie : „La New York, la faimoasa 
adunare a cărei dare de seamă v-am trimis-o în ultima mea scrisoare, 
numeroasele societăţi de giffi[lastică s-au constituit separat şi s-au 

1) - Şi cred. - Nota trad. 
•) - presimţirile. - Nota trad. 
3) Vezi volumul de faţă, p. 50. - Nota red. 
'l Manuscrisul deteriorat. - Nota red. 
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declarat solidare cu protestul meu şi cu articolul lui Weydemeyer 
împotriva memoriului lui Kinkel" 79• 

Apropo, îi dădusem lui Bangya, pentru Szemere, cîteva schiţe 
despre marii bărbaţi germani de la Londra. Această scrisoare a fost 
citită, nu ştiu cum, unui editor german, fără să i se pomenească 
numele meu. El vrea acum „portretele literare" ale acestor domni şi, 
după cum spune B [angya) , e gata să plătească 25 I.st. pentru cîteva 
coli de tipar. Fireşte, anonim sau cu ;pseudonim. Qu'en rpenses-tu ? 1) 
De fapt, o asemenea lucrare umoristică ar trebui să o facem îm
preună. Eu ezit oarecum. Dacă eşti de părere să primesc, atunci 
trebuie să extragi din scrisorile mele şi din materialele pe care le 
ai la tine tot ceea ce ar fi nimerit pentTu o caracterizare a acesta: 
ticăloşi. ln orice caz trebuie să-mi trimiţi cîteva însemnări despre 
Willich în timpul „acţiunii" 80 şi „în Elveţia" .  

Printre materialele pe care ţ i  le  trimit găseşti schiţa unei pre
zentări pentru un volum ilustrat de însemnări din război întocmit de 
bătrînul Szerelmey. El vrea să mai lungeşti schiţa şi s-o prelucrezi în 
traducerea engleză, dindu-i o notă de reclamă pentru care treabă 
promite fiecăruia dintre noi cite un exemplar. Je crois que <;a vaut 
la pei11e de foire un rpetit Puff 2). 

Că d-l Carey intenţionează să publice o carte de economie 
despre „Armonia intereselor" ,  am prevăzut de cînd am dat cu ochii 
de prima sa lucrare 81. 

Mais que dis-tu, mon cher 3) , de Ruge, care, în „Janus" pe care 
ţi l-a trimis, încearcă să-şi însuşească comunismul ca pe cel mai 
recent produs al „gîndirii sale l\lffianiste" ? Şi  încă cum ! Mon 
Dieu 4) ! 

Ai citit despre lupta de cocoşi dintre Harney şi Jones ? Dacă 
nu, îţi trimit fililpk•�le 82 'lor recipmce. Ambii, unul de bunăvoie, 
celălalt de nevoie, coboară cu acest prilej la nivelul polemicii 
emigranţilor germani. 

Al tău 
KM. 

Ai citit vreodată o tîmpenie mai mare decît articolul lui B. Bauer 
din „Tribune" : „Decăderea Angliei" ? Mai caracteristic decît orice 
pentru acest incorigibil bătrîn teolog este următorul pasaj : „ln 
timp ce parlamentul englez a urmat pînă acum politica romană, 
folosind pentru întemeierea dominaţiei sale mondiale instinctul de 
viaţă al poporului şi iniţiativa naţiunii, în timp ce, tot în spiritul 

6 

1) - Ce părere ai ? - Nota !rad. 
•) - Cred că merită să faci puţină reclamă de bilei. - Nota trad. 
') - Dar ce spui, dragul meu. - Nota lrad. 
'l - Dumnezeule I - Nota trad. 
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vechi-roman, a folosit dezbinările interne din Anglia, ca, de pildă, 
dezbinarea dintre biserica anglicană, presbileranismul scof ian şi 
catolicismul irlandez, în scopul cultivării şi dezvoltării artei sale 
aristocratice de a domina, acum, în lupta care se desfăşoară pe 
continent între popoare şi guverne, el a devenit partid şi apără ca 
partid constituţionalismul în momentul cind acesta se îndreaptă spre 
declinul său inevitabil" .  Wenn das nkht gut fiir die Wanzlăus ist, 
so weiss ich nicht, was besser ist 1). 

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

28 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 83 
la Londra 

Dragă Marx, 
Iţi trimit alăturat un mandat poştal pentru 30 de şilingi, mo

mentan tot disponibilul meu. Din păcate, n-ai să-i poţi încasa mîine, 
fiind duminică, dar cel puţin ştii că îi ai. Dacă în cursul lunii 
îmi va fi posibil să-ţi mai trimit o dată un mandat pentru aceeaşi 
sumă, fii convins că-l vei primi, dar, deocamdată, nu pot să apreciez 
cum am să stau cu banii. 

Imi pare bine că ipiciul 2) şi-a făcut apariţia şi că a devenit mai 
chipeş, după cum nu-i de lepădat faptul că a găsit în Anschiitz a 
triend in need, a friend indeed 3) . La vară, după ce mă va fi vizitat 
bătrînul meu, să vină şi pe la mine. 

In ceea ce priveşte schiţele biografice ale mairilor bărbaţi 4) 
menţionate de tine e nostim că de cîtva timp mă bate şi pe mine 
gîndul de a alcătui o colecţie în ordine alfabetică de asemenea 
biografii, care să fie mereu completată ş i  păstrată gata pregătită 
pentru momentul „pornirii ", cind ar putea fi pusă pe neaşteptate în 
circulaţie. Cit priveşte oferta editorului, 25 �.st. nu-s de lepădat, 
trebuie însă cumpănit faptul că, în pofida anonimatului sau pseudo-

') - Dacă asta nu-i bun pentru ploşniţe, nu ştiu ce-ar putea fi mai bun -
proverb german răspîndit în Renania. - Nota trad. 

•j Ernst Dronke. - Nota red. 
3) - un prieten Ia nevoie, un prieten adevărat. - Nota trad. 
'J Vezi volumul de faţă, p. 53. - Nota red. 
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nimului, nimeni nu se va îndoi de quel cote ces fleches vien
nent 1) , şi răspunderea va cădea asupra noastră .a amîndurora. 
Cartea, publicată în Germania sub aotualul regim, ar rfi privită ca 
un sprijin al reacţiunii şi nici cea mai bine intenţionată prefaţă din 
lUJIDe nu ar putea impiedka o asemenea convingere. Şi aceasta 
e întotdeauna riscant. Dacă ne-am limita la numai cîţiva, să zicem, 
vreo zece dobitoci dintre cei mai notorii - Kinkel, Becker, Struve, 
Willich, Vogt şi alţii de teapa lor -, ar mai merge, omiterea nume
lor noastre nu ar mai bate la ochi, şi 1:oată povestea ar putea h 
considerată ca emanînd direct de la reacţiune. In orice caz ar trebui, 
pe cit posibil, să facem împreună această lucrare. Acum fă ce crezi 
că e mai bine şi nous venons 2) . Cele 25 I.st. valent bien illn peu 
de scandale a) . 

Scrisoarea lui Cluss ţi-o voi înapoia săptămîna viitoare. Pre
zentarea pentru Szerelmey am s-o fac. Materialele din America nu 
au sosit pînă azi la prînz, dar s-ar putea ca acum să fie la mine acasă. 

Manchester, 1 mai 1852 

Publicat pentru prima oară 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. 1 ,  1929 
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Al tău 
F.E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 84 
la Londra 

Dragă Marx, 
Incă nu a sosit voluminosul tău colet din America. M-am in

teresat la Pickford, deoarece pe strada mea s-au schimbat numerele 
de la case, din care cauză se produc confuzii ; dar la P[ickford] nu 
a sosit nici un colet pentru mine. Ori nu l-ai expediat încă, ori, 
dacă l-ai trimis prin poştă, poate că nu avea forma reglementară, ori 
s-a întîmplat ceva. De aceea caută să afli cum stau lucrurile. 

1) - din ce parte vin aceste săgeţi. - Nota trad. 
') - vom vedea. - Nota trad. 
3) - merită un mic scandal (Engels parafrazează cuvintele lui Henric 

al IV-iea : „Paris vaut bien une messe• - „Parisul merită o liturghie" , rostite 
în 1593 în legătură cu promisiunea parizienilor de a-l recunoaşte drept rege 
dacă va trece de la protestantism Ia catolicism). - Nota trad. 

6* 
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Săptărnîna aceasta am să dau ochi cu bătrînul meu, şi atunci 
se va termina cu toată porcăria asta de afacere şi totodată se va 
clarifica şi situaţia mea. Fie că contractul va fi reînnoit şi firma va 
funcţiona mai departe, ceea ce însă e foarte îndoielnic, fie că voi 
căuta să-l conving pe bătrînul meu să iasă din asociaţia de aici cel 
tîrziu la sfîrşitul acestui an, poate chiar la sfîrşitul lunii iunie. 
Atunci vom avea o lichidare a dracului de complicată, care se va 
termina însă în vreo 6-8 luni, după care va trebui să mă apuc 
de altceva ; am să mă duc la Liverpool sau dumnezeu ştie ce am 
să fac. In două săptămîni cred că totul va fi hotărît. Imi pare bine 
că bătrînul vine chiar acum, ca să se termine cit mai repede 
posibil porcăria asta inevitabilă şi să se clarifice în sfîrşit şi si
tuaţia mea. 

Iţi înapoiez şi scrisoarea lui Cluss. Am articolele lui Jones, nu 
însă şi articolele lui Harney, pe care te rog să mi le trimiţi cu o 
ocazie, ca să cunosc cele două părţi şi să-l văd pe taica Harney în 
noul său rol. Sîrguinciosul Jones va scoate foarte curînd din arenă 
pe această potaie trîndavă dacă reuşeşte să se menţină cîtva timp. 
Şi fără îndoială că va fi în stare să Tidice tirajul 1) la 4 OOO de 
exemplare, ceea ce înseamnă deja un profit (3 600 de exemplare 
acoperă cheltuielile) . 

Venirea bătrînului meu amină planurile mele în legătură cu 
Dana 2) cu 8-1 4 ziile. In schimb poţi !În acest timp să continui, prin 
Szemere, tratativele cu editorul în legătură cu schiţele şi, pentru 
caracterizarea viitorilor noştri eroi, să răsfoieşti corespondenţa t<i 
şi „Neue Rheinische Zeitung" (în special votările şi discursurile din 
Adunarea naţională) , iar dacă perfectaţi editarea lucrării 3) , vii 
pentru o săptărnînă la mine şi o elaborăm. Cred totuşi că o vom 
putea ticlui în aşa fel incit să nu fie descoperită paternitatea ei, şi 
chiar de ar fi descoperită, aceasta să nu-i dăuneze. 

După cum îmi scrie Ebner, el tot mai duce tratative pentru 
lucrarea ta de „Economie politică " 85 cu Lowenthal, care vrea să se 
stabilească la Bruxelles şi deocamdată mai rămîne asociatul firmei 
din Frankfurt. 

1) Revistei „People"s Paper ". - Nota red. 
•) Este vorba de lucrarea lui Engels „Revoluţie şi contrarevoluţie în Ger

mania" (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 
1960, p.  3.---1 1 3. - Nota trad.). - Nota red. 

'I K. Marx şi F. Engels. „Marii bărbaţi ai emigraţiei". (Vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 8 ,  Bucureşti, Editura politică, 1960, p.  249-358. - Nota 
!rad.). - Nota red. 
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Cum se împacă Freiligrath cu cumnatul meu ? 1) Răspunde-mi în 
legătură cu Pindar, c'est u111e bete ennuyeuse et assez confuse 2) . 
Este în Ligă ? 

Tot nu au sosit încă numerele din „Turn-Zeitung " avizate de 
Weyd[emeyer] , desigur că le-a zăpăcit. 

Scrie-mi curînd. 

Manchester, 4 mai 1 852 

Al tău 
F.E. 

La pachetele care nu merg prin poştă e mai bine să scrii pe 
plic, în locul vechiului număr 70, ambele numere, cel vechi şi cel 
nou, aşa : 

Nr. 44170, Great Ducie St.r[eet] , Strangeways, Manchester. 
Prezentarea pentru Szerelmey, dacă va fi posibil, am s-o fac 

mîine. 

Publicat pentru prima oară 
in : Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. 1 ,  1929 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

30 

Marx către Engels 86 

la Manchester 

6 mai 1852 
28, Dean Street, Soho, Londra 

Dragă Frederic I 
Coletul pentu"u tine n-a plecat pentru că Pickford a ce11Ut soţiei 

mele 21/2 şilingi. Şi atît de mult nu merită porcăria asta. 
Ciudatul bilet pe care îl primeşti alăturat este o copie luată la 

iuţeală de pe o circulară adresată de d-nii Kinkel-Willich membrilor 
secţiei lor 87• Nostimada e că conducătorul unei secţii duce de fie
care dată aceste mîzgăleli consulului general prusian Hebeler, care 
îl plăteşte. Guvernul prusian posedă, fireşte, nu mai puţin ca şi 
Kinkel-Willich, cheia acestor mistere pseudoirnportante. Iar Willich, 
în pofida tuturor scrupulelor principiale, a acceptat totuşi postul în 
comitetul permanent : cine are bani îl are şi pe Willich. 

1) Emil Blank. (Vezi volumul de fată. p. 495) . - /\i ola red. 
') - este un individ anost şi cam confuz. - Nola lrad. 
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Un lucru este sigur, că se pune la cale un puci quelconque. 1) 
Generalul KJapka a şi pleciat la Malta avînd în buzunar numirea, 
semnată de Kossuth-Mazzini, în postul de general-comandant al ar
matei ungaro-italiene. Cred că acţiunile vor începe în Sicilia. Aceşti 
domni nu se simt bine dacă nu suferă măcar două înfrîngeri pe an 
şi nu sînt bătuţi. Ei nu vor să admită că istoria universală evoluează 
fără ajutorul lor, fără intervenţia lor, şi anume intervenţia lor ofi
cială. Dacă lucrurile merg prost, ceea ce e sigur, d-l Mazzini are din 
nou prilejul să-şi dea importanţă în scrisori indignate către un 
Graham 88 quelconque 1) . Şi tligestia nu-i va fi tulburată din 
această cauză. 

Corectez acum traducerea făcută de Bangya a portretelor scrise 
de Szemere în maghiară 2) . Originalul, pe care mă străduiesc să-l 
reconstitui din traducerea mizerabilă, adesea aproape neinteligibilă, 
în perman€nt război cu gramatica şi cu consecutio tamporum 3) , 
trebuie să fie straşnic. Din ele reiese limpede : înlăturarea dinastiei 
austriece, care a fost proclamată într-un moment cînd acest lucru 
era poiiticeşte greşit şi dăunător, a fost pusă la cale de d-l Lajos 
Kossuth cu scopul de a-i;.i asigura postul de guvernator. El se temea 
că, dacă va ezita, va trebui să-l cedeze mai tîrziu, fără impotrivire, 
victoriosului Gorgey. Greşeala de a porni asaltul împotriva 
Ofen 4)-ului în loc de ·a porni marşul asupra Vienei a fost comisă 
tot din îndemnul lui Lajos, care ardea de nerăbdare să-şi facă intra
rea triumfală în capitală împreună cu familia 89• 

Apropo. Tocmai am primit o scrisotlre de la Bangya. Editorul 
din Berlin a făcut acum propunerea definitivă : 25 1. st. pentru 5-6 
coli de portrete, 24 de exemplare drep t de autor. Primesc banii de 
la B[angya] de îndată ce îi predau manuscrisul. Dar editorul ne cere 
să ne grăbim. 

Planul meu este următorul : deocamdată întocmesc brouil
lon 5)-ul cu .Drnnke, în telul acesta stilul meu va di.spărea plus 
ou moins 6) . După 14 zile poate va fi ip<>sibil ca împreună să ter
minăm lucrarea 7) . In orice <:az lrebuie să-uni comunici 1n curirent 

1) - oarecare. - Nota trad. 
1) B. Szemere. „Graf Ludwig Batthyăny, Artur Gorgey, Ludwig Kossuth" .  -

Nota red. 
3) - concordanţa timpurilor. - Nota trad. 
'l - Buda. - Nota trad. 
5) - ciorna. - Nota trad. 
6) - mai mult sau mai puţin. - Nota trad. 
7) K. Marx şi F. Enge/s. „Marii bărbaţi ai emigraţiei" .  (Vezi K. Marx şi 

P. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 249-358. - Nota 
trad.). - Nota red. 
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letters 1) ale tale unele date despre Willich (în timpul camrpaniei 9°' 
şi in Elveţia) . 

Alătur scrisoarea de la Cluss. 
Ieri am fost cu Freiligrath la librarul Trubner. El crede că va 

putea să plaseze aici la  Londra un număr de exemplare din „Revo
lution" 2) şi o altă p arte să o difuzeze IÎn Germania prin Campe. 
Aşadar, de îndată ce sosesc exemplarele de la W[eydemeyer] , tri
mite-le încoace. „Turn-Zeitung" ,  probabil, s-a rătăcit. 

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

3 1  

Al tău 
K. Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 91 
la Londra 

Dragă Marx, 
lţi înapoiez scrisoarea lui Cluss. Cu acest prilej mi-a trecut prin 

cap că acum, oind d-l Dana a fatrat iÎn legătură cu B. Bauer şi Simon 
von Trier şi totodată, sub pretextul alegerilor prezidenţiale, a re
strîns spaţiul rezervat ţie, ar fi, desigur, indicat să luăm unele măsuri 
în stil american împotriva d-lui Dana. Cluss şi alţii să-i scrie din 
diferite locuri d-lui Dana, întrebîndu-1 cum se face că aceste articole 
incomparabile apar atît de rar şi cu asemenea întreruperi şi să-şi 
exprime nădejdea că acest lucru nu se datorează redacţiei, care, 
după cum e de aşteptat, va pune capăt acestei practici şi va publica 
mai des articole ale lui Karl Marx etc. Weyd[emeyer] ar putea orga
niza foarte uşor treaba asta ; ar fi suficient să invoci că D[ana] inten
ţionează să-ţi ,rezerve mai puţin spaţiu, şi !Pentru a ne păstra accesul 
la acest .organ o .asemenea demonstraţie ar fi nimerită. A. Barnum, 

') - scrisorile curente. - Nota /rad. 
') Este vorba de lucrarea lui Marx „Optsprezece brumar al lui Ludovic 

Bonaparte• ,  publicată la New York într-un număr special al revistei „Revolu
tion •. (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, 
p. 1 15-217. - Nota lrad.). - Nota red. 
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Baml.llIJl et demi 1) . Dacă eşti de acord, pot să dau cu primul vapor 
indicaţii în acest sens lui Wey[demeyer] . 

Circulara Convenţiei adresată secţiilor este plină de haz. !mi 
pun capul dacă secţiile St. Petersburg, Varşovia, Berlin, Roma etc. 
îşi au sediul la o distanţă mai mare de 4 mile de Charing Cross 92• 
Această atitudine carbonară, emfatică, această alură energică, acest 
ton de comandă trădează cit de mult se înşală din nou aceşti domni 
pe ei înşişi asupra pretinselor lor forţe organizate. A pune acum la 
cale un puci înseamnă o belise 2) şi o mîrşăvie. Dar, desigur, „trebuie 
totuşi să se întîmple ceva ! trebuie să se întreprindă ceva I "  Ar fi 
de dorit ca şefii care urmează să conducă această treabă să fie prinşi 
cu toţii şi împuşcaţi ; dar, fireşte, marii bărbaţi se vor feri, şi eroul 
Willich va rămîne liniştit la Londra cită vreme mai sînt bani în casă, 
mai are credit la Schărttner, haine şi cizme gratuite ad libitum 3) 
la „croitorie şi cizmărie" .  Aşa înţelege d-l Willich aprovizionarea 
armatelor I 

Chestiunea cu portretele 4) merge bine. ln 4 săptămîni lucrarea 
poate fi gata. Să te îngrijeşti numai de o persoană de încredere care 
să o transcrie pe curat, pentru ca la tipografie să meargă un scris 
cu totul necunoscut. Cind vii încoace adu şi ziarele americane, 
colecţia completă „Neue Rheinische Zeitung " şi documentele scrise 
necesare. Bătrînul meu vine mîine şi nu cred să poată rămine aici 
mai mult de 8-10 zile. 

Am primit, în sfîrşit, cărţile mele de ştiinţă militară din Ger
mania. Pînă acum am citit doar puţin din ele. Mult lăudatul domn 

Gustav vo111 Hoffstetter nu-mi pare tocmai un Napoleon, ci pînă acum 
doar .un COIIIlandant de batalion desluJ de destoinic, bun pentru o 
bătălie de anvergură mică. Dar n-am terminat încă de citit cartea 
sa 93• ln schimb e destul de bună o broşură despre noile fortificaţii 
în general, scrisă de un căpitan genist prusian Kiintzel 94 ; e mai isto
rică 'Şi mai materialistă decit oricare altă .J.ucrare în milita.ribus 5) 
citită de mine pînă acum. In ce-l priveşte pe d-l Willisen, trebuie 
spus că la Idstedt nu au inYins danezii pe cei din Schleswig-Holstein, 

1) Fată de Barnum fn'i te porţi ca un Barnum şi jumătate (Barnum, reputat 
afacerist şi antreprenor american) ; parafrazare a proverbului francez „a corsaire, 
corsaire et demi" - „fată de un hot să te porţi ca un hot şi jumătate• .  -
Nota trad. 

•) - prostie. - Nota trad. 
1) - la discreţie. - Nota trad. 
•1 K. Marx şi F. Engels. „Marii bărbaţi ai emigraţiei". (Vezi K. Marx şi 

F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura· politică, 1960, p. 249-358. - Nota 
trad). - Nota red. 

1) - în probleme militare. - Nota trad. 
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ci a învins tactica obişnuită a bunului-simţ uman asupra speculaţiei 
hegeliene 95• La drept vorbind, cartea lui Willisen 96 ar trebui să se 
intituleze : Filozofia marelui război. Este astfel de la sine înţeles că 
lucrarea cuprinde mai mult raţionamente filozofice decît ştiinţă mi
litară, că lucrările cele mai de la sine înţelese sînt construite apriori 
cu cea mai meticuloasă şi profundă temeinicie, printre care dai de 
raţionamente şcolăreşti despre simplu şi complex şi alte asemenea 
opoziţii. Ce să spui despre o ştiinţă militară care începe cu noţiunea 
de artă en general 1 ) ,  dovedeşte apoi că şi arta culinară este o artă, 
face o expunere amplă asupra raportului dintre artă şi ştiinţă şi, în 
sfîrşit, rezumă toate regulile, corelaţiile, posibilităţile etc . ale artei 
militare într-o singură frază absolută că cel puternic trebuie întot
deauna să-l învingă pe cel slab ! Pe ici, pe colo întîlneşti cite un 
apen;u 2) destul de bun şi concluzii acceptabile din principii 
simple ; ar fi destul de regretabil dacă ar lipsi şi astea. La aplica
ţiile lui în practică încă nu am ajuns ; nu pledează însă pentru Wil
lisen faptul că cele mai mari succese ale lui Napoleon au fost obţi
nute de fiecare dată fără ca el să fi ţinut seama de regulile funda
mentale ale lui Willisen - rezultat pe care, de altfel, şi-l poate 
explica foarte bine un hegelian ortodox, fără ca regulile să sufere 
cîtuşi de puţin. 

După cum văd au şi apărut memoriile lui Gărgey 97 - însă 
costă 6 taleri şi acum încă n-am să pot să mi le procur. Cu ele se 
poate considera deocamdată terminat materialul despre latura mili
tară a războiului din Ungaria. Despre războiul din Ungaria voi sarie 
în orice caz ceva, poate chiar despre toate războaiele din 1848-
1849 98• De îndată ce termin cu istoria războaielor anterioare, am să 
caut un editor care să ia asupra sa şi cea mai mare parte a cheltuie
lilor pentru procurarea izvoarelor. 

Probabil că ai primit cei 30 de şilingi pe care ţi i -am trimis 
sîmbăta trecută. 

Manchester, 7 mai 1 852 

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

1) - Îll general. - Nota !rad. 
1) - observaţie. - Nota !rad. 

Al tău 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Dragă Engels I 

33. Engels către Marx. 19 mai 1852 

32 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 13 mai 1852 
28, Dean Street, Soho> 

Astăzi îţi scriu doar cîteva rînduri. Bătrînul Szerelmey, care 
a terminat primul său caiet, mă plictiseşte în fiecare zi şi cu pre
zentarea pentru volumul său de �nsemnări din război 1 ) .  Dacă acum 
îţi este imposibil să o faci, atunci, cel puţin, înapoiază-mi imediat 
brouillon 2) -ul lui. 

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

33 

Al tău 
K.M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 99 
la Londra 

Dragă Mdrx, 
Les affaires vont bien 3) . Bătrînul meu e foarte mulţumit de afa

cerile sale şi pleacă mîine sau poimîine. Intreprinderea de aici va 
fi complet reorganizată şi continuată pe baze noi. Am reuşit să 
obţin un spor de salariu, şi de îndată ce se vor semna contractele 
şi bătrînul meu va pleca, vei avea b ancnota pomenită. Cel mal 
mult din toate astea îmi place că eu nu semnez nimic ; bătrînul meu 
e destul de înţelept ca sub aspect politic să nu se prea încreadă în 
mine şi de aceea îşi ia toate măsurile de precauţie ca mai tîrziu să 
nu aibă din cauza mea vreun nou bucluc. Pe de altă parte, la nevoie, 
pot, fără a încălca buna-cuviinţă, aranja în aşa fel lucrurile, incit 
să fiu înlocuit de unul din fraţii mei, şi prin plecarea mea bătrînul 
să nu aibă de pierdut decît cel mult cîteva iluzii, iar cel sacrificat 

1) Vezi volumul de faţă, p .  53. - Nota red. 
•) - ciorna. - Nota trad. 
•1 - Treburile merg bine. - Nota trnd. 
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să fiu •au, nu el. Scrie-mi imediat cum stau lucrurile cu schiţele 
tale de portrete 1) .  Din cauza tuturor acestor schimbări, pentru 
moment am de lucru cu toptanul, aşa că cu greu va putea fi vorba 
în zilele următoare de o colaborare substanţială cu tine, cu toate 
că mi-ar face plăcere să te văd aici cît mai curînd. Ar fi bine dacă 
ai putea, împreună cu Dronke, să pregăteşti pe cit posibil lucrareC1, 
ca apoi s-o definitivăm aici în cîteva seri ; aş scoate atunci, înainte 
de venirea ta, din documentele aflate aici pasajele necesare cu 
privire la respectivii (pe care trebuie să mi-i indici) pentru a putea 
înainta repede. Am o idee, cel mai bine ar fi să vii de rusalii, adică 
în ajun (de poimîine în 8 zile) , c înd aici toată lumea prăznuieşte 
holidays 2) . Dacă va .fi timp !frumos, vom merge pe insula Man sau 
în altă parte, iar dacă va fi timp urît, vom lucra. Caută însă să vii 
singur ; pe Dronkius îmi va face plăcere să-l văd, dar mai tîrziu, 
deocamdată nu am nevoie de el, iar la lucru ne-ar stingheri. 

De altfel, esenţial în noul aranjament e nu numai că de la 
1 iulie voi avea mai mulţi bani, ci că banii mei sînt cu totul ai mei, 
aşa că nimeni nu mă mai poate întreba cum îi întrebuinţez. Amă
nunte cînd ne vom vedea. 

Manchester, 19 mai 1 852 

Publicat pentru prima oară 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. I ,  1929 

34 

Al tău 
F.E. 

Se tipăreşte după. manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Dragă Marx, 
Bătrînul meu a plecat. All is right 8) . Iţi trimit alăturat prima 

jumătate de bancnotă de 10 I.st. La sfîrşitul săptămînii sper să te 

1) K. Marx şi F. Engels. „Marii bărbaţi ai emigraţiei " .  (Vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 249-358. - Nota 
lrad.}. - Nota red. 

•) - sărbătorile. - Nota trad. 
') - Totul e în ordine. - Nota lrad. 
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văd aici. Presupun că în clipa de faţă acasă mă aşteaptă o scrisoare 
de la tine, dar nu am timp să mă reped pînă acolo. Cealaltă jumă
tate de bancnotă urmează astăzi cu poşta a doua sau mîine. 

Al tău 
F. E. 

Manchester, 21 mai 1852 

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

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Dragă Marx, 

35 

Engels către Marx 100 

la Londra 

Iti scriu astăzi numai ca să-ţi comunic, pentru orice eventuali· 
tate, că ieri ţi-am trimis pe adresa ta, cu prima poştă, jumătate de 
bancnotă de 10 I.st. şi că ceal altă jumătate a fost trimisă conco
mitent într-un plic adresat lui Lupus, cu rugămintea de a ţi-o preda 
ţie ; sper că le-ai primit. 

Acum se desfăşoară aici o vie electioneering activity 1) - doi 
candidaţi whigi, adepţi ai liberului schimb, propuşi de tory, ca  să-i 
înlăture pe Bright şi Gibson -, se dă o luptă aprigă pentru cîşti
garea alegătorilor şi se trage la măsea. Fireşte, indivizii nu au nici 
o şansă, în schimb îi va costa bani grei. 

După cum m-am aşteptat, acum 3 săptămîni pe piaţa de bumbac 
s-a observat o accentuare a speculei ; cum însă şansele nu sînt încă 
destul de pronunţate şi proprietarii de filaturi şi negustorii de aici 
au căutat s-o contracareze, momentan totul a căzut baltă. Dar 
specula va porni foarte curînd din nou, de îndată ce întreaga re
coltă va fi strînsă în America. Tot aşa şi lina, din cauza declinului 
neaşteptat al creşterii oilor în Australia, are toate şansele să devină 
un articol de speculă, şi în genere există perspectiva ca la toamnă 
specula să fie în floare. Acţiunile căilor ferate etc. au început şi 
ele din nou să crească - cele mai bune dintre ele devin tot mai 
rentabile faţă de dobinda de 1-1 1/20/o care se mai poate obţine 
acum pentru capitalurile depuse la bănci. In America specula cu 

1) - campanie electorală. - Nota lrad. 
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bumbacul este de 6 săptămîni în toi, iar multiplele societăţi pe 
acţiuni sui-generis, care se înfiinţează acum pretutindeni, dovedesc 
cit de insistent caută capitalul debuşeuri pe toate pieţele financiare 
mari. Apres tout 1) aoum vestitorii furtunii se arată ceva mai lim
pede şi în număr mai mare. Cela sera beau 2) .  

Cel tîrziu mîine dimineaţă sper să primesc o scrisoare de la tine. 

Al tău 
F. E. 

Manchester, 22 mai 1852 

Publicat pentru prima oară 
in : Marx-Enge>ls. Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. 1 ,  1929 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Dragă Frederic I 

36 

Marx către Engels 101 
la Manchester 

[Londra] 22 mai [1 652) 
26, Dean Street, Soho 

Azi dimineaţă am primit prima jumătate din bancnota de 10 I. st. 
Mă gîndesc să plec de aici vineri, şi anume cu vaporul pînă la 

Liverpool şi de acolo la Manchester. 
Apropo I Cetăţeanul Schramm 3) pleacă 1n America prin Liver

pool. Individul intenţionează, după cum ne-a comunicat, să te vizi
teze miercuri sau joi. Fă în aşa fel incit să-l poţi evita. 

Willich a avut o aventură destul de nostimă. D-nei von Brii
ningk, în casa căreia s-a bucurat de masă gratuită, i-a plăct1t să 
cocheteze cu acest ţap bătrîn, ca  şi cu ceilalţi ex-locotenenţi. Într-o 
zi, ascetul nostru, urcindu-i-se sîngele la cap,  s-a năpustit cu bruta
litatea unui animal asupra doamnei, drept care a fost izgonit din 
casă cu alai. Dragoste pierdută I Masă pierdută I Nous ne voulons 
plus de jouisseurs 4) . 

Cherval, despre ale cărui fapte de vitejie în faţa Curţii cu juri 
de la Paris în procesul complotului germano-francez 102 ai citit. a 

1) - ln cele din urmă. - Nota trad. 
') - Va fi frumos. - Nota trad. 
3) Conrad Schramm. - Nota red. 
') - Nu ne mai trebuie petrecăreţi. - Nota trad. 
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reuşit, cum ai văzut poate în presa engleză („Morning Advertiser" ) ,  
cu o îndrăzneală uluitoare, să scape din mîinile agenţilor de poliţie. 
Ulterior a reieşit că a evadat cu încuviinţarea poliţiei, căreia i-a 
trădat tot ceea ce a ştiut. Inşişi Great Windmiller-ii 103, care l-au 
plimbat pe erou ca pe sfintele moaşte prin Londra, au fost siliţi să-l 
excludă. 

Camera de punere sub acuzare i-a deferit, în sfîrşit, pe cei din 
Koln 1) Curţii ou juri. Dacă nu se fixează o sesiune extraordinară a 
Curţii cu juri, ei vor compărea abia în iulie. 

Dronke îţi trimite salutări. 

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

37 

Al tău 
K.M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Dragă Marx, 
Dacă vrei să pleci abia vineri din Londra pe mare la Liverpool, 

nu vei fi aici mai devreme de iluni seara, ipoate chiar abia marţi 
dimineaţa. Dacă ţii să călătoreşti neapărat pe mare, aranjează-te 
să vii prin Hull ; de 3-4 ori pe săptămînă pleacă un vapor din 
City la ora 8 dimineaţa, iar călătoria nu durează atît de mult - ar 
trebui să porneşti miercuri dimineaţa, cel tîrziu joi dimineaţa, fare 2) 
este de 6 şilingi şi 6 pence la Hull, de la Hull pînă aici cu clasa a 
III-a circa 7-8 şilingi. Trebuie să fii aici vineri după-masă pentru ca 
în aceeaşi seară pe la orele 6 să mai putem pleca la Liverpool. Par
liamentary train 104 direct de la Londra pleacă prea tîrziu ca să-l mai 
poţi folosi. Drumul prin Liverpool rpe mare l-ai putea folosi la în
toarcere. 

1) Este vorba de membrii Ligii comuniştilor arestaţi şi judecaţi la Koln. -
Nota red. 

') - costul călătoriei. - Nota !rad. 
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Prin urmare : quoi que tu fasses, il faudra que tu sois ici le ven
dredi, a 4 heures de l'arpres-midi 1) 105• 

Aştept să-mi comunici amănunte. 
Al tău 

F. E. 
Manchester, 24 mai ( 1 852] 

Povestea cu Willich este foarte amuzantă. Aşadar, soarta tot l-a 
lovit pe nobilul, neprihănitul Willich I 

Publicat pentru prima oarii 
în : 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 

Dragă Marx, 
Trebuie să fiţi extrem de ocupaţi cu copierea manuscrisului 2J 

ori s-a întîmplat ceva neplăcut, altfel, desigur, primeam o veste ele 
la tine. En attendant 3) alăturez o scrisoare şi extrase de la Wey
demeyer. 

Micul tău portvizit cu scrisoarea din Koln s-a găsit - nu l-am 
luat astăzi cu mine, altfel ţi l-aş fi trimis împreună cu prezenta. 

Salutări cordiale - mă grăbesc 

Manchester, 30 iunie 1852 

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

Al tău 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba permană 

1) - indiferent ce ai să faci, trebuie să fii aici vineri la 4 după amiază. -
Nota trad. 

'l K. Marx şi F. Engels. „Marii bărbaţi ai emigraţiei" .  (Vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 249--358. - Nota 
trad.). - Nota red. 

') - Deocamdată. - Nota lrad. 



68 

Dragă Engels, 

39. Marx către Engels. 3 iulie 1 852 

39 
Marx către Engels 106 

la Manchester 

[Londra] 3 iulie 185:2 
28, Dean Street, Soho 

Sosesc C'U întiîrziere, dar sosesc 1) .  Motivul amînării ţi-l vei 
explica din următoarea relatare : 

La Londra manuscrisuJ 2) .a fost copiat imediat. Luni la prânz 
era complet gata. Am dictat alternativ cind soţiei mele, cind lui 
Dronke. Miercuri la prînz am primit banii. Bangya a reţinut cele 
7 l. st. de care ştii. In afară de asta suma datorată lui Dronke pentru 
colaborarea lui. Astfel că IIlU a rămas nici atît aît să ajungă pentru 
casă. Strohn nu era im circu.mstances 3) de a face plăţi. La aceasta 
s-a mai adăugat un ghinion neaşteptat. 

Soţia lui Klose, care era de multă vreme bolnavă şi se stingea 
de tuberculoză în spital, a fost expediată acasă de aceste lepre toc
mai în momentul crizei fatale, şi acum trei zile a murit. In casă -
nici o leţcaie pentru cheltuielile de înmormîntare etc. Freiligrath nu 
putea face nimic pentru că tocmai tapase toate cunoştinţele sale 
pentru a trimite înapoi la Breslau 4) pe soţia şi copilul lui Heilberg, 
a asigura cele necesare pentru trai lui Heilberg însuşi şi, în cele 
din urmă, pentru a-l interna in spital. Aşa că mi-a revenit mie sar
cina să fac rost de bani şi abia după muHă alergătură am reuşit 
să-i procur. Maitenant 5) totul s-a potolit. 

„Banda" uşi sparge ieapul -cu broş,ura noastră. Mai ales cărăbu
şul 8) e speriat de moarte. El „nu-şi CIJIIlinteşte să ifi greşit vreodată 
cit de cit faţă de noi" .  Willich a încercat prin terţe persoane să 
afle dacă broşura cuprinde şi povestea cu Briiningk. Asta îl neli
nişteşte nespus. 

„Adevărata desfăşurare" a acestei întîmplări bizare este ur
mătoarea : 

1) Parafrazare a unor cuvinte din drama lui Schiller „Piccolomini" (actul I ,  
scena 1 ) .  - Nota trad. 

•) K. Marx şi F. Engels. „Marii bărbaţi ai emigraţiei" .  (Vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 249-358. - Nota 
trad.). - Nota red. 

•1 - situaţia. - Nota trad. 
') Wroclaw. - Nota red. 
5) - Acum. - Nota trad. 
1) Meyen. (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura 

politică, 1960, p. 334. - Nota trad.), - Nota red. 
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Mai întîi, după cum ştii, \"iillich a negat de-a dreptul. A doua 
versiune a sa a fost : „Briiningk a vrut să-l corupă din punct de 
vedere politic ; domnul von Willich încoace, domnul von Willich 
încolo şi alte mijloace de corupere " .  Din „intenţii morale"  el a aten
tat, ca diversiune, la pudoarea ei. 

Acum însă comandantul nostru de partizani iar şi-a reconstruit 
cazul. „Briiningk [asta i-a povestit mai demult Imandt) este o spioană 
rusă. Ea caută să ademenească tineri emigranţ1. Bătrînul Willich o 
stînj enea, de aceea a născocit acel incident pentru a-l discredita în 
ochii emigranţilor. In ce măsură acest < cancan > este o minciună 
politică, intenţionată şi diaboJică, reiese şi din faptul că însuşi soţul 
lui Briiningk popularizează dezonoarea ei ,  numai ca să-l compro
mită ipe Willich" .  

Dar povestea nu s-a terminat. Cavalerescul Schimmelpfenniny 
declară ca Willich a născocit zvonul cu spionajul pentru a masca 
revolta „Cazzo " 1) -ului său. Acum lucrurile stau aşa : povestea 
oscilează între cei doi nobili cavaleri, iar Willich, zbătîndu-se între 
o minciuna şi alta, de-abia se compromite. 

In legătură cu încornoratul de Briiningk îmi amintesc de o anec
dotă bună pe care am citit-o acum cîteva zile înti -o comedie a lui 
Machiavelli : 

Nicia (încornoratul) : Chi e san Cuccu ? 
Ligurio : E il ipiu onorato santo che sia in Francia 2) . 
Willich şi Kinkel sînt cuprinşi de spaimă cum să facă revoluţie 

cu 1 200 I. st. Schurz, Schimmelpf[enning] , Strodtmann etc .  îl pară
sesc tot mai mult pe Kinkel. - Willich n-ar putea fi urnit de la 
coffre-fo1 t 3) nici cu 100 de cai putere .  - Săptămîna trecută Kinkel 
îşi face apariţia la Imandt, ştiind că acesta se întîlneşte cu mme, 
şi îi spune : „Păcat că <Economia politică > a mea nu apare încă, ca 
să avem, în 5fîrşit, o bază pozitivă" .  I [mandt] l-a întrebat de poezia 
lui Freiligrath 107 •  „Asemenea lucruri nu citesc " ,  a răspuns Godo
fredus. 

Cel mai nostim e că aceşti ticăloşi, dupa ce au trăit ani de zile 
numai din injuriile la adresa noastră, declară acum că ar fi sub 
„demnitatea noastră" şi nepotrivit cu „poziţia noastră" să scriem 
asemenea clevetiri. Les droles I 4) 

lntre timp, neconsolaţilor Willich-Kinkel, care urmează să facă 
revoluţie, li s-a deschis o nouă perspectivă. Domnii Rodbertus, 

1) - „Carne". - Nota trad. 
') - Cine este sfintul încornorat 1 E sfintul cel mai venerat din Franţa. -

Nota trad. 
'l - casa de bani. - Nota trad. 
') - Caraghioşii I - Nota trad. 

7 - Marx-Engels, Opere, voi. 28 
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Kkchmarun şi alţi ambiţioşi candidaţi la postul de minisbru au trimis 
un legat la Londra. Aceşti domni vor, imitîndu-i pe francezii a la 
Vogt, să înfiinţeze o societate germană a carbonarilor, să intre în 
relaţii şi cu cele mai extremiste partide. Pentru cheltuielile necesare, 
în Germania se vor emite bani de hîrtie. Deoarece ei caută acum 
pe cit posibil să-şi apere pielea, aceste hîrtii vor trebui să fie sem
nate de către persoane din rîndurile emigranţilor, şi anume din 
„ toate 11 partidele. 

Schapper mi-a comunicat prin Imandt că regretă şi tatonează 
terenul în vederea unei împăcări. I-am răspuns să o rupă mai întîi 
în mod public cu Willich, mai departe se va vedea. Aceasta ar fi o 
condiţie sine qua 1) .  

A i  citit, desigur, despre noile arestări d e  l a  Paris 10s. Aceşti 
idioţi (de astă dată clica lui Ruge) av. trebuit, fireşte, să pună iar 
pe tapet o conspiraţie fictivă. După cum mi s-a comunicat încă de 
mult timp, corespondentul lor la Paris, un englez, agent de poliţie 
notoriu (la Paris) , depune, natural, imediat la poliţie fiecare scri
soare a lor. Poliţia franceză, nesatisfăcută cu atit, îl trimite aici pe 
Simon ,Deutsch pentru a scoate tot ce se poate de la Tausenau. 
L[udovic]-N(apoleon] are în orice caz nevoie de o conspiraţie. 

Dar îl ameninţă o conspiraţie de existenţa căreia se pare că nu 
are habar : aceea a familiei d'Orleans, al ·cărei agent este aC'Um 
d-l Bangya (dar în înţelegere cu „radicalii 11 maghiari). Planul : într-o 
seară B[onaparte] urmează să fie prins la prostituata de mina a doua 
la care se strecoară pe furiş ca să nu afle englezoaica. A fost corupt 
unul din agenţii principali ai poliţiei. Se spune că doi generali îi 
sprijină. lnsuşi ducele de Nemours a fost acum două săptămîni la 
Paris. S-au cheltuit sume mari de bani pentru răspîndirea de pam
flete împotriva lui L(udovic]-N(apoleon] . 

Ce rpărere -ai ? Dacă l!JilUl dintre Orleani mai pleacă o dată la 
Paris şi s-ar cunoaşte cumva data, n-ar trebui d'une maniere ou 
d'une autre 2) denunţat „vrai prince 11 lui „faux prince11 3) ? Comu
nică-mi părerea ta în această privinţă. 

Ticălosul de Cherval a predat prusienilor şi scrisoarea primită 
de el de la Pfănder. 

Au revoir 

1) - obligatorie. - Nota lrad. 
1) - într-un fel sau altul. - Nota trad. 
'l - „adevăratul prinţ" ,  „falsului prinţ•. - Nota trad. 

Al tău 
K. M 
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De la podoaba de Weydemeyer nici o veste. Mai curînd va 
ajunge Bonaparte în America decît brnşura mea despre el 1) în 
Europa. Trimite-mi, dacă se poate, cit mai repede un articol pen
tru Dana 2) . 

Din Pietro Aretino, strămoşul celor de teapa lui Cassagnac (dar 
mai spiritual) , îţi extrag următoarea introducere la „Dubbi amorosi" : 

Preiazione. Magnifico utriusque Ser Agnello, 
Voi qui scribere scitis quare, quia, 
Espelle, volte fatte co'l cervello, 
Di Bartolo e Baldo notomia, 

E le leggi passate co'l costello, 
Nella vostra bizarra fantasia, 
Questi dubbii, di grazia, mi chiarite 
Ch'oggi in Bordello han mosso un gran lite. 

Vi sono genti fottenti, e fottute ; 
E di potte e di cazzi notomie. 
E nei culi molt' anime perdute etc. 

Publicat pentru prima oară Se tipareşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
in : Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. I ,  1 929 

Dragă Marx, 

40 

Engels către Marx 109 

la Londra 

Bine că manuscrisul a plecat 3) . Să sperăm că peste 3-4 săptă
mîni vom avea exemplarele broşurii. Probabil că te împotmoliseşi 

1) K. Marx. „Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte• .  (Vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 1 1 5-21 7. - Nota 
lrad.). - Nota red. 

') Este vorba de articolele din seria „Revoluiie şi contrarevoluiie în Ger
mania" .  (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. B, Bucureşti, Editura politică, 
1 960, p. 3-1 13.  - Nota trad.). - Nota red. 

3) K. Marx şi F. Engels. „Marii bărbaii ai emigraiiei " .  - Nota red. 

i *  
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iaraş1 rău de tot dacă ai fost nevoit să iei ca antidot porcăriile lui 
Pietro Aretino. Cazzo di Dia, queste sona forti 1) .  

Am pînă peste cap de lucru. M ă  aşteaptă încă 1 1  scrisori de 
afaceri pe care trebuie să le mai scriu astăzi, şi este aproape ora 7. 
Totuşi vreau să fac, dacă va fi posibil astăzi, cel mai tîrziu mîine 
seairă, un articol pentru Dana 2) . 

Tocmai mi-a căzut în mînă d-l Gorgey. Din comunicatele aus
triece am dedus atunci în „N[eue] Rh[einische] Z [eitung] " cît se 
poate de bine mersul războiului din Ungaria şi pronosticurile noas
tre, fenomenale şi totuşi prudente, au fost exacte 110• Cartea lui Gor
gey 3) este mizerabilă şi nu cred să existe ceva mai plin de invi
die măruntă, de meschinărie josnică şi obtuză. Partea militară este 
bună, leita Gorgey, ex-locotenentul talentat care a devenit de îndată 
general şi care nu s-a desprins încă din găoacea serviciului militar 
la nivelul companiei şi a amănuntului tactic elementar. Ungurii care 
susţin că G[orgey] n-ar fi putut scrie o asemenea carte sînt nişte 
dobitoci. Elementul pur gorgeyan şi cel austriac sînt tot atît de dis
tincte în carte pe cît sînt de distincte cele două elemente eterogene 
la Chenu 111 • Cartea poate servi foarte bine ca izvor - dar cu pru
denţă. Obtuzitatea lui răutăcioasă merge atît de departe, încît îl 
mînă sa se discrediteze el însuşi, ca, de pildă, prin istoria cu pro
clamaţia de la Waitzen 112, în care îi reproşează lui Kossuth că în 
realitate este mai inteligent decît în dic;cursurile sale bombastice, şi 
prin întreaga expunere stîngace prin care autorul, fară să vrea, se 
compromite mereu. Deşi această obtuzitate nu-i permile lui G [u1gey]  
să facă o adevărată caracterizare a vreunui personaj , cartea cuprinde 
totuşi observaţii juste şi unele comentarii despre Kossuth şi mulţi 
alţii. In pofida acestei stupidităţi de om înrăit, G [orgey] - asta se 
vede pretutindeni - le-a fost superior tuturora. Cum or fi atunci 
toţi ceilalţi ! 

In orice caz voi scrie despre razboiul din Ungaria l l 3. 

Complotul de la Paris rn - judecînd dupa fapte - pare să 
emane mai degrabă de la carrement, crânement 4) sumbrul Barth
[elemy] etc., în înjghebarea aventuris1 ă a unei artilerii este ceva 
qui sent son Willich de vingt lieues ;;) . Că şi Ruge etc. sînt ames-

1) - S-o ia naiba de treabă, e prea de tot ! - Nola trad 
') Din seria de articole „Revoluţie ş1 contrarevoluţie în Germania' . (Vezi 

K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8,  Bucureşti, Editura politica, 1960, p. 3-1 13.  -
Nota lrad.). - Nota red. 

3) A. Gărgey. „Mein Leben und Wirken in Ungarn in den Jahren 1843 
und 1849" ,  Bd. 1-2. Leipzig, 1 852. - Nola red. 

'l - nedeghizat, ostentativ. - Nota trad. 
&) - care de la o poşta miroase a Willich. - Nota trad. 
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tecaţi în această afacere este foarte posibil, dar aceste tunuri din 
tuburi de gaz aerian învelite cu foi de cort sînt de provenienţă ho
henzollerniană. 

Al tău 
F. E. 

Manchester, 6 iulie 1 852 

Cu privire la Orleani. Pourquoi pas ? 1) A-l trata pe bravul 
Joinville sau pe unul de-o teapă cu el a la du c d'Enghien us ar fi 
frumos şi pourquoi le neveu ne ferait-il pas fusiller aussi son 
Bourbon ? 2) 

Publicat pentru prima oar 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. 1, 1 9_9 

Se tipareşte dupa manuscris 

Tradus din limba germană 

Dragă Engels ! 

4 1  

Marx către Engels 1 1 6 

la Manchester 

[Londra] 13  iulie 1852 

Intrucît nu am m 1 o scrisoare de la tine, deduc că stimabilul 
'i\T eydemeyer nu renunţă, orice ar fi, la „sistemul" său. Această po
veste începe într-adevar sa fie de neînţeles şi, abstracţie făcînd de 
pierderea banilor pe care tocmai acum o resimt foarte mult, ma face 
să ajung de rîsul puchinoşilor de emigranţi şi a editorilor, cărora 
m-am adresat în aceasta chestiune nenorocită. 

N-am scris nici un articol despre alegeri pentru că, dupii pa
rerea mea, trebuie să aşteptăm mai întîi rezultatul general al ale
gerilor 1 17• După cite am văzut pînă acum, se pare că vechiul parla
ment va învia din cap pînă în picioare, în afară de 5-6 locuri în 
favoarea whigilor. Stimabilii se învîrtesc într-un cerc vicieux 3) din 
care nu mai poţi ieşi. Pînă acum au pierdut mult numai peeliştii m. 

„Morning Chronicle " de:clară însă într-o apologie a lui Graham că a 
mai rămas doar o ieşire. Că whigii sînt la fel de incapabili ca şi 

1) - De ce nu ? - .\ oia trad. 
') - De ce nepotul (Ludovic Bonaparte) sa nu împuşte şi el pe bourbonul 

s u ?  - Nota trad. 
3) - vicios. - l\"ota l rad 
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toryi. Singurii oameni capabili în afară de Graham şi de adepţii lui 
sînt Cobden, Bright & Co., şi aceştia ar trebui să cîrmuiască îm
preună. Ciudat este că a doua zi, cum ai văzut probabil, şi „Times " a 
publicat un articol elogios despre Graham 119. 

Marele Techov împreună cu madam Schmidt-Stirner pleacă săp
tămîna viitoare în Australia. Dar ceea ce te va întrista mai mult este 
că australian golddigging 1) exercită aceeaşi atracţie asupra lui 
Damm „însuşi " .  Încă cîteva luni de pace şi toţi săpătorii noştri la 
temeliile lumii 2) , JPe care voT să le răstoarne, vor săpa în noroaiele 
australiene. Numai Willich, ţintuit de coffre-fort 3), se cramponează 
de deviza 1Sa : să trăieşti, dar by no 1111eans 4) să nu munceşti. 

Bangya este acum în relaţii foarte intime cu intrigantul orleanist 
„de Remusat" .  Un quelconque 5) maghiar l-a prevenit de omul care 
în complotul germano-francez 120 i-a „trădat" pe germani. Remusat 
are agenţi chiar la iprefectura din Paris. El le scrie, sans mot dire 
a M. Bangya 6) , să-i dea informaţii asupra acestui domn. I 1Se răs
punde, după cum am aflat, că Bangya este în afară de orice suspi
ciune. Că a şters-o la timp, altfel l-ar fi prins şi pe el. Trădătorul 
este „un certain Cherval, nomme Frank, mais dont le veritable nom 
est Crămer " 7) . 

Acest Cherval a acţionat de la început în întelegere cu poliţia. 
Mai mult. Remusat a primit scrisori originale adresate de C[herval] 
ambasadei prusiene în care el explica ambasadei că potrivit promi
siunilor ce i s-au făcut la Mazas 121 şi întrucît a aderat la „principe"  
de  l'mdre 8) ,  este de „leur devoir" 9) să-i dea Ies „moyens " 10) ne
cesare. Dar ambasada iprusiană i-a explicat că din moment ce iesle 
plătit ca spion de partea franC'eză, iar un double emploi 11) nu 
merge, nu poate să pretindă nimic părţii prusiene. Aşadar este 
trimis la Londra pentru a-i urmări pe emigranţii germani şi, 

1) - căutatul aurului în Australia. - Nota trad. 
') In original : „Weltumwiihler, wiihlen" - „săpătorii la temeliile lumii , 

a săpa" ; aluzie la „Wiihler" (a\î\ătorii) cum erau numiţi în 1848-1849 în Ger
mania democraţii republicani de către constituţionaliştii burghezi. - Nota trad. 

3) - casa de bani. - Nota trad. 
') - în nici un caz. - Nota trad. 
s) - oarecare. - Nota trad. 
6) - fară să-i spună un cuvint d-lui Bangya. - Nota trad. 
7) - „un oarecare Cherval ,  numit şi Frank, al cărni nume adevărat însă este> 

Crămer". - Nota trad. 
') - „principiul" ordinii. - Nota trad. 
1) - „datoria lor" .  - Nota trad. 
10) - „mijloacele".  - Nota trad. 1 1) - funcţie dublă. - Nota trad. 
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afară de asta, pentru „a nu scăpa din ochi Claremont"-ul m . tn 
această din urmă calitate a venit la Remusat, oferindu-şi servi
ciile ca agent. R [emusat] , pe baza unor instrucţiuni de la Paris, se 
preface că este de acord şi îi indică ca mediator pe unul dintre va
leţii de la Clar�mont, care primeşte dispoziţii ca prin Cherval să 
inducă în eroare poliţia franceză. Propaganda orleanistă este atît 
de bine organizată, incit aceşti indivizi posedă puncte de trecere 
clandestină în toată regula, ceea ce le dă posibilitatea să trimită în 
Franţa scrisori, colete, broşuri tot atît de sigur cum se trimit prin 
poştă lucruri inofensive. 

Important pentru mine era să obţin una din scrisorile originale 
ale lui Cherval cu privire la legăturile sale cu ambasada prusiană. 
O asemenea piesă poate să răstoarne întregul eşafod al actului de 
acuzare 123• 

Am convenit cu Bangya ca, de îndată ce va fi gata încă o copie, 
tu să p['imeşti în manuscris broşura lui Szemere 1) . Este un document 
indispensabil pentru munca ta, întrucît conţine scrisori ale lui Gor
gey, Kossuth şi alţii nepublicate pînă acum. 

Soţia mea este foarte bolnavă, slăbeşte şi tuşeşte. Totuşi me
dicul declară că nu este ceva grav, şi în afară de medicamente i-a 
prescris să bea mult porto. 

Dacă ai putea să trimiţi pînă vineri încă un articol 2) am 5ă 
încerc să scontez la Johnson cele 5 1 .  st. care rmi se vor cuveni 
atund de la Dana. 

Apropo. „Orlando Innamorato " în versiunea lui Domenichi este 
o prelucrare. Originalul este foarte rar şi se găseşte numai în biblio
tecile mari, ca cele de aici. Chiar şi ediţia lui Domenichi este rară. 
O ediţie accesibilă este „Orlando " în prelucrarea lui Berni 124• 

Publicat pentru prima oară 
în : Marx•Engels .  Ges amtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. 1, 1929 

Al tău 
K.M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

•) B. Szemere. „Graf Ludwig Balthyăny, Arthur Gorgey, Ludwig Kossuth" .  -

Nota red. 
'l Din seria de articole „Revoluţie şi contrarevoluţie în Germania".  (Vezi 

K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 3-1 13. -
t-.'ota trad.). - Nota red. 
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Dragă Marx, 

42. Engels către Marx. 15 iulie I 852 

42 

Engels către Marx 125 

la Londra 

Manchester, 15 iulie 1852 

Concluzia ta în ceea ce-l priveşte pe Weydemeyer este justă. 
Nu am primit nici un rînd de la el. De cînd i-am scris explicit cum 
să ne trimită lucrurile se simte, probabil, obligat să nu mai dea nici 
un semn de viaţă. De altfel, poate că-i merge destul de prost şi la 
urma urmelor aleargă să se îngrijească de ale gurii. 

Ai citit acum 2-3 zile articolul din „Morning Herald" despre 
diferiţi lideri ai opoziţiei ? Articolul nu poate fi scris decît de Dis
raeli însuşi. Fraza : „And now stand forth, thou man of «unadorned 
eloquence» ,  Richard Cobden ! "  1) este straşnică. Mister John Bright 
este calificat foarte bine ca singurul individ periculos, deşi domnii îşi 
fac iluzii şi în ceea ce-l priveşte pe Graham. Acest ambiţios bătrîn, 
hpsit de scrupule, este tocmai acum foarte periculos pentru dom
nii toryi. 

Bon voyage 
2) căutătorilor de aur patrioţi ! Cuvîntul „săpător " 

(Wtihler) capătă în sfîrşit adevărata sa semnificaţie şi conţinutul 
său 3) . 

Noua legătură cu d-l Remusat este straşnicct. O sc1 isoare a lui 
Cherval către ambasada prusiană ar fi o piesă formidabilă în acest 
preces. Fă tot posibilul ca s-o obţii. Ce mutră va face vechiul nostru 
prieten, le jeune 4) Saedt, care îşi dă aere, cînd din cele 50 de pagini 
ale actului său de acuzare, anunţate lumii întregi prin „Allgemeine 
Zeitung" din Augsburg 126, se va alege, datori tă acestei scrisori 
praful şi pulberea ! Aceste scrisori se află deja în posesia lui R [emu
sat] . De altfel, din ştirile din presă rezultă nu numai că d-l Man
teuffel vrea să se servească de procesul de la Koln pentru o acţiune 
spectaculoasă, îndărătul căreia se ascunde fără îndoială o lovitură 
politică, ci şi că, pe de altă parte, nu există absolut nici o dovadă 
de vinovăţie, toate calomniile poliţiei şi minciunile spionilor mas
cînd doar neputinţa acuzării. N-ai mai auzit nimic altceva de la 

1) - Şi acum prezintă-te, tu, bărbat al elocinţei sobre, Richard Cobden ! --
Nota trad. 

2) - Drum bun. - Nota trad. 
3) Vezi volumul de faţă, p. 74. - Nota red. 
'l - tinărul. - Nota trad. 
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B[angyaJ ? Iţi înapoiez scrisoarea stimabilului pe care am tot uitat 
să ţi-o trimit. 

Dar dacă primeşti scrisoarea lui Cherval există oare posibili
tatea să-i certifici autenticitatea ? Altminteri preşedintele e în stare 
să refuze chiar şi citirea actului în instanţă. 

Tocmai acum, cînd după cum aud, procesul se judecă la 28 ale 
lunii, este important să avem mai multe legături sigure cu Ki:ilnul. 
Dacă am şti în ce măsură se poate conta pe activitatea lui B [erm
bach] . Scrisorile i-ar putea fi trimise fără nici un risc iprin Bradford. 
Dacă Weerth ar fi la Hamburg, chestiunea ar fi rezolvată. De aceea 
am să-i scriu încă astăzi lui Strohn. Totodată poate fi folosit, la 
nevoie, chiar Naut. Acesta, agent al unei mici firme evreieşti din 
Bradford, după ce a plecat de la Emanuel, mi-a procurat contrar 
tuturor aşteptărilor, extrem de prompt, cîteva lucrări militare de la 
un anticar din Ki:iln ; enigma se dezleagă însă dacă am să-ţi spu n  
că vrea să luoreze ca agent pentru E [rmen] & E [ngels] , ş i  î n  piue; 
m-a rugat să-l ajut să capete reprezentanţa unei filaturi de aici. Am 
să-i promit toate astea şi am să-l recomand bătrînului meu. Astfel, 
cit timp vor dura aceste conciliabule, ne putem bizui pe punctuali
tatea lui. 

Cărţile militare pe care mi le-a procurat Naut - se pare din 
biblioteca unui ofiţer de artilerie în retragere - îmi prind foarte 
bine, mai ales pentru că în cea mai mare parte se referă la ştiinţa 
militară inferioară, la serviciul militar propriu-zis etc. Tocmai aşa 
ceva îmi lipsea. Pe lingă asta conţin lucruri grozave despre fortifi
caţie etc. In curînd am să-mi pot permite să fac şi în faţa publicului 
aprecieri independente în probleme militare. 

Lucrarea lui Szemere 1) va fi foarte bine venită, totuşi incă nu 
mă pot gîndi la finisarea ei. 

Iţi trimit alăturat articolul pentru Dana 2) . Acum am să termin 
repede încheierea ; scrie însă şi tu ceva despre Anglia. Dacă îi putem 
s toarce individului 3 1. st. pe săptămînă, izbutim - numai să nu-şi 
vîre dracul coada - s-o trimitem pe soţia ta încă înainte de sfîrşitul 
verii pentru cî tva timp la ţară ; asta îi va fi mai de folos decî t  orice 
Porto. In orice caz mă bucur să aud că boala ei nu este gravă. 

1) B. Szemere. „Graf Ludwig Batthyăny, Arthur Gorgey, Ludwig Kossuth" .  -
Nota red. 

•j Din seria articolelor „Revoluţie şi contrarevoluţie în Germania". Art. XV 
(Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8,  Bucureşti, Editura politică, 1960. 
p. 88-92. - Nota trad ) . - Nota red. 
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Lasă-mă numai să mai tocesc încă un an ştiinţa militară şi loco
tenenţii democraţi vor rămîne perplecşi. 

Salutări soţiei tale, copiilor, lui Dronke şi Lupus. 

Publicat pentru prima oară 
in : Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
Dritle Abteilung, Bd. 1 ,  1929 

43 

Al tău 
F. E. 

Se tipareşte după manuscns 

Tra.dus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Engels ! 

20 iulie 1) 1852 
28, Dean Street, Soho, Londra 

Dronke îţi va aduce manuscrisul - ce-i drept mizerabil de con
fuz - despre Gorgey 2) , precum şi „Neveu de Rameau" şi „Jac
ques le fataliste " 127 în original. 

Din Koln am primit ieri o scrisoare de la Bermbach. Iţi redau 
ce e mai important : 

„In ultimul timp s-au căutat în diferite locuri şi la diferiţi 
oameni scrisori de la dv. pe care se presupune că democraţii renani 
le-ar primi prin intermediul acelor persoane. Prietenii dv. din Koln 
vor apărea în sfîrşit în faţa Curţii cu juri. Actul de acuzare, o operă 
foarte voluminoasă, este întocmit, termenul pentru dezbaterea pu
blică a fost fixat pentru 28 ale lunii curente şi ancheta obişnuită

� 
s-a 

terminat. Ei vor fi judecaţi după Code penal, întrucît delictul a fost 
săvîrşit înainte de intrarea în vigoare a noii legislaţii prusiene 128• 

După cum pot să-mi dau seama, din punct de vedere juridic ei stau 
extrem de bine, se ştie însă că în faţa juraţilor are mai multă greu
tate punctul de vedere moral, şi sub acesl aspect nu se poate nega 
că unii dintre acuzaţi sînt în pericol. Principalii acuzaţi, Roser, 
Bi.irgers, Nothjung şi Reiff au recunoscut mult prea multe. Au recu-

1) In original : august. - Nota red. 
2) B. Szemere. „Graf Ludwig Batthyăny, Arthur Gărgey, Ludwig Kossuth" - 

(este vorba de o parte din manuscris) . - Nota red. 
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noscut existenţa unei uniuni cu anumite tendinţe şi care fiinţează 
de cîtva timp ; au vorbit despre primirea de noi membri, primire 
care implică anumite formalităţi şi  obligaţii şi multe altele de acest 
fel. Toate acestea nu pot fi calificate infracţiuni, în anumite împre
jurări însă pot face o impresie neplăcută juraţilor, care sînt aleşi 
în cea mai mare parte din r îndurile ţăranilor, mai ales cînd va ieşi 
la iveală că respectul faţă de dumnezeu şi faţă de proprietatea fun
ciară e aproape inexistent. Şi în ceea ce priveşte apărarea se vor 
ivi greutăţi mari ; domnii avor::aţi nu înţeleg nimic din lucruri de 
alde astea, ei sînt în cea mai mare parte adversari principali a i  
acuzaţilor şi  se  gîndesc cu groază la sesiunea de 1 0  zile prevăzută 
pentru acest proces. Freilig1 ath va fi decapitat in contumaciam 1) .  
- Tocmai am citit actul de acuzare care cuprinde nu mai puţin de 
65-70 de pagini. Dacă acuzaţii înfundă închisoarea e numai dato
rită propriilor lor depoziţii. Nu există dobitoci mai mari decît aceşti 
muncitori germani ; Reiff a făcut pur şi simplu declaraţii cu caracter 
denunţător, şi  tot aşa de nătîng s-au comportat şi alţii. Acum se 
vede limpede ce periculos este să ai cu muncitorii legături care 
trebuie să rămînă secrete. De aceea nu este de mirare că aceşti 
oameni au fost supuşi la asemenea chinuri ; cu cit erau ţinuţi vreme 
mai îndelungată izolaţi, cu atît făceau mărturisiri mai complete. 
In general nu există nici un fel de dovezi, şi dacă cea mai mare 
parte dintre acuzaţi nu ar fi mărturisit atît de cuminte, nu ar fi 
existat nici o dovadă împotriva lor. Actul de acuzare cuprinde prin
tre altele cîteva amănunte din care reiese că ei cunosc destul de 
bine anumite relctţii si persoane datorită interceptării scrisorilor şi 
spionajului " .  

Aşa scrie Bermbach. 
Willich a retractat în faţa lui Schimmelpfennig declaraţia sa în 

legătură cu B [riiningk] . S [chimmelpfennig] a pus acum în circulaţie 
versiunea că Willich a încercat prin hipnotism să facă să capituleze 
virtutea d-nei B [riiningk] . Le vertueux 2) Willich I 

Un oarecare Coeurderoy (d'ailleurs tres bon republicain 3) ) ,  
care a publicat un mic pamflet împotriva lui Mazzini, Ledru[-Rollin] , 
L. Blanc, Cabet etc . ,  scoate acum o carte în toată regula despre 
toată emigraţia franceză 129 • 

Proudhon publică o nouă lucrare 130• Fiindcă a devenit o impo
sibilitate să scrii despre religie, stat etc., nu mai rămîn decît „indi
vizii " .  In această descoperire îl pastişează pe Stirner. 

1) - în lipsă. - Nota trad. 
'J - Virtuosul. - Nota trad. 
') - de altfel un foarte bun republican. Joc de cuvinte : Coeurderoy 

„coeur du roi " = „inimă de rege". - Nota trad. 
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Din cauza tărăgănelii de neiertat a măgarului de W[eydemeyer], 
sînt într-o asemenea jenă financiară, incit nu am astăzi nici măcar 
destui bani oa să timbrez această scrisoare. 

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

44 

Al tău 
K. M. 

Se tipareşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Dragă Marx, 
lţi trimit alăturat articolul pentru Dana 1). Şti1ile lui Bermb [ach] 

sînt neplăcute ; dacă ar scăpa cel puţin cei care nu au trăncănit ! 
De altfel, proC'esul este îndreptat autant 2) împotriva noastră cit şi 
împotriva celor de la Koln ; ne vor lua şi pe noi la refec, mai ales 
că le jeune 3) Saedt are de gînd să-şi ia acum nestingheril 
revanşa 131 • 

N-ai putea să-mi procuri lucrările lui Coeurderoy - adică, dac<l 
valorează ceva şi conţin mai mult decît simple peroraţii. 

După cum am aflat din c ărţile lui Smitt 132, Worcell al nostru 
a fost într-adevăr conte şi unul dintre principalii participanţi la 
insurecţia din Volînia, unde s-a evidenţiat prin faptul că a fost des
părţit de ai săi şi vreo 3-4 săptămîni a condus, ascuns în păduri, 
un fel de bandă de tîlhari pînă c înd R6zycki l-a adus în Polonia ; 
Sznayde al nostru, din cite am aflat pînă acum, a comandat cîtva 
timp un detaşament de cavalerie - fără a se fi distins. Smitt laudă 
foarte mult o lucrare a lui Mieroslawski apărută la Berlin rîn 1847 133 
despre campania poloneză. Acest Mieroslawski este totuşi cel mai 
răsărit dintre toţi polonezii şi va face carieră. 

Nu uita de articolul englez I 
1) F. Engels. „Revoluţie şi contrarevoluţie în Germania " .  Art. XVI. (Vezi 

K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 3-1 1 3. -
Nota lrad.). - Nota red. 

') - în aceeaşi masură. - Nota lrad. 
3) - tinărul. - Nota lrad. 
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II aştept pe Drunkel 1) astă-seară împreună cu bagajul cu cărţi. 
In special de „N[eue] Rh[einische] Z [eitung] " am acum nevoie ; sper 
că le aduce. 

Salutări cordiale soţiei tale şi copiilor. 

Manchester, 22 iulie 1 852 

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

4 5  

Al tău 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 134 
la Manchester 

[Londra] 2 august 1852 

Dragă Engels ! 
Iţi trimit alăturat un spanac pentru Dana 135• Este cu atî t mai 

necesar să-l atacăm din toate părţile cu cit A. Ruge, acest bătrîn 
farsor, şi-a plasat într-un număr recent una din defecările sale sti
listice. 

La cererea procurorului de stat 2) , dezbaterea în instanţă a dara
verii de la Kăln a fost din nou amînată cu 3 luni. I-au fugit martorii 
principali : Haupt a plecat în Brazilia şi un ucenic de croitor a şters-o 
într-un lieu iniconnu 3) . 

Crezi că Dana va ridica obiecţii în privinţa înrudirii de nume 
di.intre whigii englezi şi cei americani ? 136 

Mîine î ţi scriu, probabil, mai pe larg. 

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

1) Ernst Dronke. - Nota red. 
'l Saedt. - Nota red. 
'l - loc necunoscut. - Nota trad. 

Al tău 
K.M. 

Se t pareşte dupa manuscris 

Tradus din limba germanJ 



82 46.  Marx către Engels. 5 august 1852 

Dragă Engels ! 

46 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 5 august 1852 
28, Dean Street, Soho 

Nu uita să-mi trimiţi pînă marţi restul articolului 1) . Capitolul 
despre tory 2) fără altceva este prea puţin. De astă dată nu trebuie 
să-i trimitem lui Dana porţii prea mici din două molive : 1 )  Licheaua 
de Heinzen a trecut la Cincinnati de partea whigilor împotriva de
mocraţilor, deoarece consideră pe drept cuvînt că acest electione
ering Ume 3) este momentul potrivit pentru a putea fi cumpărat. 
Greeley a publicat în „Tribune " discursul pe care l-a ţinut acolo şi 
l-a lăudat pe Heinzen 137• Mă ameninţă deci o furtună din această 
parte. 2) Pentru că de c,îteva săptămîni, şi mai ales în ultilmele 
1 4  zile, trebuie să bat zilnic 6 ore drumurile ca c;ă procur cei 6 pence 
necesari pentru mîncare şi  pe lîngă asta am din nou neplăceri cu 
lanidlady 4) , n-am avut altă soluţie şi i-am scris ieri lui Johnson 
întrebîndu-1 dacă vrea să-mi sconteze o poliţă pe numele „Tribunei M .  
Dacă omul e înţelegător ş i  acceptă, ceea ce e încă in dubio 5) , 

trebuie să-i scriu despre asta lui Dana. Iar dacă Dana capătă articole 
scurte, consideră asta o c îrpăceală şi  mă dă pe uşă afară, acum cînd 
are supply 6) în masă de la Heinzen, Ruge şi B .  Bauer. Şi culmea 
gMnionului, chiar astăzi am văzut în „Times " că „Daily Tribuneu 
este rprotecţi-0nistă. Prin urmare toate astea sint very ominous 7) . 
Trebuie să trimitem individului cît mai repede posibil articole pînă 
nu renunţă la ele. Nu pot încă să expediez misiva fiindcă am nişte 
dureri de cap /Îngrozitoare, şi  nu de la bere. 

Păcat că  Dronke nu va fi aici sîmbătă. în această zi Goegg a 
convocat o adunare generală a emigranţilor, la care ar fi indicată 
prezenţa piciului, căci Pieper nu este de loc potrivit. In orice caz 

1) K. Marx. „Cartişti i" .  (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucu
reşti, Editura politică, 1960, p. 365-374) . - Nota red. 

') K. Marx. „Alegerile în Anglia. - Toryi şi whigii". (Vezi K. Marx şi  
F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 359-364. - Nota 
trad.). - No ta red. 

3) - perioadă de campanie electorală. - Nota trad. 
'l - proprietăreasa. - Nota trad. 
5) - îndoielnic. - Nota trad. 
ei - colaborări. - Nota trad. 
7) - foarte ameninţătoare. - Nota lrad. 
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D [ronke] trebuie să facă în aşa fel incit să fie aici c înd vine plă
cinta de la Berlin, pentru că singur nu ţine piept canaliilor ăstora. 

Am tot felul de materiale de la Cluss pe care ţi le voi trimite 
de îndată ce-mi vei anexa cîteva timbre, altminteri ele te costă 
dublu, iar eu nu am pour le moment 1) nici un penny pentru porto. 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
in : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", Bd. I, 
Stuttgart, 1 91 3  
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A l  tău 
K. M. 

Se tipareşte după manuscris 

Tradus din limba germauă 

Engels către Marx 
la Londra 

Dragă Marx, 
Prima jumătate a articolului 2) în limbile engleză şi  germana 

ai primit-o, probabil, ieri după-amiază. A doua 1umătate 3) o vei 
avea marţi dimineaţa. Cit priveşte pericolul de a fi daţi afară de 
la „Tiribune 11 , nu-ţi face grij i .  Sîntem tari pe poziţie acolo. Pe 
lingă asta, aceşti yankei nu sînt decît nişte diletanţi în domeniul 
politicii europene, în care învinge cel ce scrie mai bine şi are 
mai mult spirit. Heinzen nu este periculos ; dacă îl cumpără whigii, 
atunci o fac ca el să-i asculte, nu să le comande lor. Ruge, Bauer 
etc. asigură, alături de noi, „multilateralitatea 11 „Tribunei 11 • In ceea 
ce priveşte filoprotecţionismul „Tribunei" ,  n-are importanţă. Whigii 
americani sînt cu toţii adepţi ai protecţionismului industrial, ceea 
ce nu î nseamnă însă nici pe departe că sînt adepţi ai protecţio-

1) - pentru moment. - Nota trad. 
') K. Marx. „Alegerile in Anglia. - Toryi şi whigii" .  (Vezi K. Marx şi 

F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 359-364. - Nota 
trad.}. - Nota red. 

3) K. Marx. „Cartişt i i" .  (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucu
reşti, Editura politică, 1960, p. 365-374. - Nota /rad.). - Nota red. 



84 47. Engels către Marx. 6 august 1852 

nismului agrar-aristocrat de tip derbyan. Dar nu sînt atî t de proşti 
încît să nu ştie tot aşa de bine ca List că pentru industria engleză 
liberul schimb este cel mai avantajos De altfel, la nevoie, pot, 
atunci cînd e vorba de liber-schimbişti, să strecor pe ici, pe colo 
cite un cuvînt, şi dacă nu-ţi place n-ai decît să-l ştergi. Dar nici 
măcar nu e nevoie>. 

Credeam că de mult ai aranjat cu Johnson chestiunea cu scontui 
şi sper că vei reuşi. In ce mă priveşte, din zi în zi stau mai prost 
cu banii. Vizita lui taica Dronke, ce-i drept, îmi face plăcere, cum 
însă seara nu se poate lucra, se toacă destul bănet, în plus disbur
sements 1) curente şi 20 de I .st. pe care le datorez firmei, - toa te  
aste.a te  fac să ajungi la ananghie. Săptămîna viitoare (la început) 
Dronke vrea să se întoarcă şi atunci mă voi pune cîtva timp 
temeinic pe lucru ; am aici destul material şi pînă la sfîrşitul lunii 
septembrie V'Oi avea disponibili şi ceva bani - cîteva lire, în sep
tembrie 2), sînt sigure. Culmea ghinionului, într-un ceas rău m-:l 
tapat de ceva bani şi d-l Pindar, care încă mai alearga de la o 
lecţie la alta şi pare înduioşător de înamorat - pauvre gan;:on, 

.il faut l 'avoir ou sous l 'ernpire de l 'emotion pJus ou IJiloins 
vierge 3) . După toate celea, în ultimele zile ale lui iunie nu am 
reuşit, din dife!·ite motive, să mai încasez pentru bătrînul meu 
unele sume resiante, care acum trec în contul meu. Acum facem 
bilanţul, care, chiar dacă încă nu mă priveşte, va fi pentru mine un 
indiciu cit de departe mă pot lansa. Dacă iese bine, ceea ce am să 
ştiu în 4-6 săptămîni, îmi permite unele libertăţi şi atunci pri
meşti imediat ceva bani. Numai în luna asta sînt la strîmtoare din 
cauza celor 20 sau 25 I. st. pe care le datorez firmei. 

Nu ştiu cum să fac ca să scriu pentru Dana un articol despre 
Germania fără ştirea lui Dr[onke] , care nu cunoaşte chestiunea 138 ; 

la birou am acum mult de lucru pînă pe la 7 seara şi deci nu pot 
să-l fac. Cependant je verrai 4) . 

Salutări soţiei tale şi copiilor de la 
Al tău 

F. E. 
[Manchester] vineri 6 august 1852 

1) - cheltuielile. - Nota trad. 
') In original : decembrie. - Nota red. 
3) - bietul băiat, trebuia să-l fi văzut sub imperiul unor sentimente mai 

mult sau mai puţin feciorelnice. - Nota trad. 
4) - Totuşi, voi vedea. - Nota trad. 
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Iţi trimit mărci de 9 şilingi şi cîteva pence. 
Dr [onke] m-a rugat să-ţi comunic că probabil vine la începu

tul săptămînii vii to are. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx • ,  Bd. I, 
Stuttgart, 19 13  
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Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 139 

la Manchester 

Dragă Engels I 

[Londra] 6 august 1 8 52 
28, Dean Street, Soho 

D'abord 1) deci peripeţiile cu Johann Gottfried Kinkel 2) .  
Intr-una din alăturatele scrisori de l a  Cluss ai s ă  vezi c ă  d-l 

Kinkel a declarat la Cincinnati într�un cerc de burghezi că Marx şi 
Engels nu sînt revoluţionari, ci două secături care la Londra au 
fost daţi afară din cîrciumi de către muncitori. Fiindcă îl cunosc pe 
Gottfried al nostru, i-am trimis mai întîi următorul bilet, în care 
m-am prefăcut că nu sînt pe deplin sigur de cele de mai sus, pen
tru a-i da prilejul să se exprime din nou în doi peri. 

„5, Sutton Street, Soho, Office of «The People's Paper»,  22 
iulie 1 852. 

D-lui dr. Johann Gottfried Kinkel 
După cum sînt informat, v-aţi permis să afirmaţi la Cincinnati, 

în prezenţa lui Anneke sau a altor germani, următoarele " (urmează. 
pasajul) . „Aştept de urgenţă explicaţia dv. Tăcerea va fi socotită 
drept recunoaştere. 

Dr. K. Marx0 3) 

) - Mai întîi. - Nota trad. 
'I Marx îl numeşte în ironie pe Gottfried Kinkel Johann dupa numele 

soţiei s ale Johanna Kinkel, care a j ucat un rol însemnat în activitatea acestuia. 
- Nota red. 

•1 Vezi volumul de faţă, p. 483-484. - Nota red. 

8 
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Kinkel a trimis imediat următorul bilet : 

„D-lui dr. Karl Marx 
De cînd a apărut sub auspiciile dv., în timp ce mă aflam 140 în 

închisoare, articolul despre mine, nu mai vreau să am nimic de-a 
face cu dv. Dacă credeţi că pe baza mărturiei lui Anneke sau a al
tor oameni de onoare, şi nu a unei insinuări anonime, puteţi face 
dovada că am spus sau am publicat vreun neadevăr de natură să 
lezeze onoarea dv. sau a d-lui Engels, trebuie să vă indic, ca şi  
oricărui om cu care nu întreţin relaţii nici în viaţa particulară, 
nici în cea politică, calea obişnuită pe care legea o pune la dis
poziţie oricui împotriva injuriilor sau calomniilor. In afara acestei 
căi nu mai am ce discuta cu dv. pe viitor. 

Gottfried Kinkel" 

Inţelegînd din acest bilet că d-l Gottfried nu va accepta scri
sori cu ştampila poştei din Soho şi nu va primi nici un fel de 
emisari, am convenit cu Lupus să pună la poşta din Windsor o 
misivă avînd formatul unui billet-doux 1 ) ,  pe care se afla impri
mat în culori un buchet de trandafiri şi de nu-mă-uita şi cu urmă
torul cuprins : 

„D-lui dr. Johann etc. Kinkel 
Comparînd scrisoarea dv. 
cu o declaraţie aflată î111 faţa mea făoută de garantul dv. Huzel, 

căruia în mod laş i-aţi cerut la Cincinnati pe cuvînt de onoare să 
nu sufle o vorbă despre clevetirile dv. de acolo, promisiune făcută 
însă de Huzel numai condiţionat ; 

cu o scrisoare aflată de asemenea în posesia mea, adresată cu 
puţin înainte de d-l Gottfricd Kinkel personal fostului său garant 
Cluss 141, în cuprinsul căreia acelaşi Kinkel se laudă cu legăturile 
politice în care vrea să intre cu mine ; 

am o nouă dovadă peremptorie - şi tocmai în acest scop a 
fost provocată scrisoarea dv. - că numitul Kinkel este un popă 
pe cît de josnic, pe atît de laş 

Dr. K. Marx• 142 

D-l Johann etc. a înghiţit găluşca, evitînd cu gri jă  să mai 
dea vreun semn de viaţă. 

Circulara secretă a lui Kossuth, despre care Cluss vorbeşte în 
ultima sa scrisoare, o găseşti în englezeşte în numărul de mîine al 
ziarului lui Jones 143• De aceea n-am mai anexat-o. 

1) - unei scrisori de dragoste. - Nota trad 
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Marţi 3 august a avut loc adunarea garanţilor organizată de 
Kinkel. Punctul principal a fost următorul : Reichenbach păzeşte 
comoara ca un cerber. Cele 200 l.5t. pe care Kinkel şi Willich le-au 
cheltuit pînă acum au fost luate cu împrumut de la Gerstenberg 
în contul fondurilor pentru sprijinirea revoluţiei. Potrivit 1statutului, 
de aceste fonduri puteau dispune numai împuterniciţi - în număr 
de cel puţin trei - desemnaţi de garanţi. Şi Rekhenbach insistă 
să fie îndeplinită această formalitate. Pentru a ieşi dim impas, 
Kinkel şi Willich au hotărît să obţină ca cel de-al treilea să fie 
numit Techow. Techow, e drept, pleacă peste 3 săptămîni în Austra
lia, dar statutUJl împrumutului în vederea ·revoluţiei prevede că 
comitetul, compus din cei trei membri obligatorii, poate tSă nu
mească cu de la sine putere alţi doi noi membri. Aşadar Techow 
urma să servească doar ca 1) Reichenbach să predea comoara 
şi 2) mai tîrziu ei să poată coopta în comitet în locul lui Techow 
doi oameni de paie. Adunarea însă s-a pronunţat imediat împotriva 
lui Techow, sub motiv că el serveşte numai ca paravan, întrucît  
pleacă în Australia. Lui Kinkel şi Willich li s-a declarat că  adu
narea nu este mulţumită de felul cum administrează ei, nu mai 
are încredere în ei, că li se cere să prezinte un raport detaliat cu 
privire la cele 200 I.st. cheltuite, pentru a putea fi aprobate. A<:eastă 
aprobare a cheltuielilor, precum şi luarea altor hotărîri urmează 
să aibă loc astăzi, vineri 6 august, într-o nouă adunare a garanţilor. 

La şedinţa din 3 august, Reichenbach a propus ca cele 1 OOO I.st. 
să fie depuse la banca Angliei şi nimeni să nu se atingă de 
ele pînă la izbucnirea revoluţiei. Li:iwe (ctlictt cu Ruge) a propus 
să se înored.inţeze banii Uniunii revoluţionarilor din America 141• 

Kinkel, deşi în alăturata scrisoare adresată lui Huzel declară el 
însuşi că  Ruge îl suspectează ca agent al principelui Prusiei, deşi 
din această c auză la adunarea gdranţilor din mai şi-a dat cuvîntul 
de onoare că niciodată nu se va învoi să fie în acelaşi comitet cu 
Ruge, Gottfried, aşadar, de dragul cauzei, se declară acum gatd 
să meargă împreună cu Goegg, Ruge etc. şi împreună să chiverm
sească banii, pentru ca în general să poată chivernisi. Willich însă, 
convingîndu-.se că din cele 1 OOO l.st. nu îi va mai pica, ca în cazul 
celorlalte sume de 200 I .st., nimic ,  pare-se că e hotărît să plece în 
America, unde s-au grăbit s-o şteargă credincioşii Gebert şi Dietz. 

Săptămîna trecută, taica Goegg a convocat iarăşi Uniunea 
sa de agitaţie 145• La o numărătoare mai exactă a reieşit că asocia
ţia era formată din exact 8 oameni, şi anume, în locul lui Sigel şi 
Fickler, c are au dispărut, au intrat Oswald 1) şi Dralle. In afară de 

1) In original : Oscar. - Nota red. 

g• 
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dsta a reieşit că Goegg, deşi între timp a devenit celebru ca slu
jitor al lui Ko�uth şi, ca agitator al Ligii revoluţionarilor, a adus 
o „contribuţie de seamă" ,  nu a adus însă nici măcar destui golo
gani ca să acopere datoriile făcute pentru cheltuielile de călătorie. 
ln această situaţie critică, agitatorii s-au văzut nevoiţi să încerce o 
alianţă cu Kinkel pentru a ajunge [n mod onorabil la cele 1 OOO l.s�. 
La rîndul său, Kinkel vede în această alianţă o ultimă posibilitate 
de a preîntîmpina divorţul definitiv de cele 1 OOO I.st. Cu scopul 
tainic de a aduce la îndeplinire acest plan, Goegg a convocat 
pentru mîine, 7 august, o adunare generală a emigranţilor la 
Schărttner, cMpUTile pentru a raporta despre grands oeuvres 1) 
ale sale. In realitate, pentru ca aclamaţiile adunării să-l împingă 
într�o ailianţă cu Kinkel şi cu cele 1 OOO 1.  st. Dar n-o să izbutească. 

Acum însă se profilează o a treia porcărie care ar avea c a  
prim rezultat, e drept, îndepărtarea ambelor părţi - atît Kinkel c î t  
ş i  Goegg - d e  „comoară" .  Ş i  anume, pe de  o parte Eduard Meyen 
al nostru se agită ca banii să fie folosiţi pentru editarea la Londra 
a unei mari weekly paper 2) . Pe de altă parte, „criticul" Edgar 
Bauer numai ce a auzit de impaS'1lll în •Care se află cele 1 OOO de 1 .s t . ,  
că  s-a şi vîrît  şi el ,  solicitînd, prin intermediul lui Schily, Imandt, 
Schirnmelpfennig etc., la rîndul său, banii pentru un ziar. Imandt 
şi ceilalţi consideră că aceasta e singura cale pentru a apăra banii 
de Kinkel şi Goegg. Faţă de aceşti oameni Edgar Bauer pozează 
în „umoristul inofensiv" .  

Despre şedinţa d e  astăzi voi primi o dare d e  seamă amănunţi tă, 
întrucît Imandt este acum M.L.C. 3) Despre şedinţa din 3 crt.  :mai 
sînt de adăugat următoarele : după ce au terminat cu politica înaltă 
s-a ridicat cavalerul Schimmelpfennig şi a declarat : unele per
soane au suspectat-o pe Bri.iningk că este spioană, după părerea 
lui ei sînt nişte calomniatori ordinari. Kinkel : în ceea ce-l priveşte, 
n-a făcut niciodată o asemenea declaraţie. (A făcut-o totuşi faţă 
de afemeiatul Kamm 4) din Boom, oind acesta a fost pe aici în  
trecere.) Willich, asupra căruia s-au îndreptat toate privirile, a 
tăcut chitic. Techow : Şi mai josnic este oind asemenea calomnii 
sînt colportate de oameni care timp de un an au beneficiat de 
ospitalitatea d-nei Bri.iningk. Ei ar avea, dimpotrivă, obligaţia să 
combată asemenea zvonuri ori de c ite ori le ajung la ureche. Toate 
privirile s-au îndreptat asupra lui Willich. \Villich nu s-a mişcat, 
dar în tot timpul şedinţei, în cursul căreia s-au spulberat atîtea 

' )  - marile opere. -- Nota lrad. 
-) gazete saptaminale. - Nota trad. 
'I - membru al Ligii comuniştilor. - Nota trad. 
') Friedrich Kamm. - Nota red. 
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visuri „de aur " ,  a fost prezent ca expresie clasică a „conştiinţei 
cătrănite ''. 

Dar destul pentru astăzi despre această porcărie. 
Tocmai am primit de la Freiligrath scrisoarea pe care o anexez. 

din care rezultă că j avra de Johnson nu vrea să audă de nimic.  
ln cazul acesta nu mai ştiu cum să ies din încurcătură şi situaţia 
devme oribilă. 

Aşadar, bravul Goegg îl invită pe Freiligrath I Incă nu pot 
renunţa la el, dar pînă la urmă nu vor avea încotro. 

Salutări prichindelului 1) . 
Al tău 

K M  

Astăzi nici urmă de scrisoare de la tine, căci este deja ora 
2 după-amiază. 

Iţi trimit alăturat scrisori de la CJuss : 

1 .  Din 20 iunie. 
2. Din 4 iulie. 
3.  Din 8 iulie împreună cu circulara lui Kinkel. 
4. Circulara lui Kinkel din 2 august. 
5. Scrisoarea lui Kinkel către Huzel, Cincinnati, 6 aprilie. 
6. Scrisoarea lui Hillgărtner către Huzel. 
7.  Scrisoarea lui Cluss din 22 iulie. 

Publicat pentru prima oară 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
Dritte Abte1lung, Bd. 1 ,  1 929 
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Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Dragă Marx, 
Am făcut o prostie. „Daily News" în Mail Table 2) n-a indicat 

nici un vapor american pentru miercuri - m-am lăsat, aşadar, 
ademenit de atît de fireasca trîndăvie duminicală pentru un com
men;:ant 3) -, iar azi văd dintr-un bUJletin comercial că poimiine 

1) Ernst Dronke. - Nota red. 
-) - mersul vaporului poştal. - Nota trad. 
•) - negustor. - Nota lrad. 
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pleacă într-adevăr un vapor. Am înoeput să lucrez 1 ) ,  dar mm1c 
nu e gata. Diseară vine Pindar la mine şi chiar dacă l-aş expedia, 
mă îndoiesc că aş reuşi să termin ceva în cele cîteva ore pînă la 
închiderea poştei. Donc 2) tu şi  eu ne-am ars. Dar nu mi se va mai 
întîmpla să dau crezare informaţiilor comerciale din presa burgheză. 

[Manchester, 9 august 1 852] 
Luni seară 

Publicat pentru prima oară 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. 1, 1929 
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Al tău 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 146 

la Manchester 

Dragă Engels I 

10 august 1852 

28, Dean Street, Soho, Londra 

In primul rînd îţi trimit  alăturat textul original al circularei 
secrete a lui Kossuth 3) . 

Acum raportul : 1 .  şedinţa garanţilor de la 6 august, 2. adunarea 
din 7 august organizată de Goegg. 

La punctul 1. Au participat : Kinkel, Willich, Reichenbach, Lowe 
von Calbe, Meyen, Schurz (Techow a l�psit de astă dată) , Schimmel
pfennig, Imandt, dacă au fost şi  alţii nu ştiu. Era să-l uit pe 
Scharttner. 

Kinkel a obţinut în America şi  Elveţia să fie ales al treilea 
membru necesar (Techow) . Rămăsese doar să se determine parti
c iparea la alegeri a celor 12-1 5 garanţi din Londra. După cum 
ţi-am comunicat, aici nu a fost ales Techow ; ulterior el a declarat 
că nu poate să accepte această funcţie deoarece pleacă în 
America. 

1) Probabil la  traducerea in limba engleză a articolului lui Marx „Car
tiştii •. (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, 
p. 365-374. - Nota trad.). - Nota red. 

') - Deci. - Nota Irod. 
'l Vezi volumul de faţă, p. 86. - Nota red. 
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Kinkel a propus să se procedeze la o nouă alegere a celui 
de-al treilea membru şi din nou a suferit un eşec. 

Lăwe von Gaibe : ln primul rînd : „Irnprumutul german nu a 
reuşit deoarece nu mai exista configuraţia p olitică (mai 1852 147) 
în condiţiile căreia a fost proiectat şi nici nu a fost realizată suma 
de 20 OOO de dolari scontată" .  ln al doilea rînd : „Banii să fie resti
tuiţi comitetelor americane" .  

Prima parte a moţiunii este adoptată, a doua respinsă. 
Imandt : „Banii existenţi, dacă ceilalţi garanţi din majoritate 

nu s-au răzgîndit, să fie folosiţi la editarea unui ziar german la 
Londra" .  „Rekhenbach rămîne kustee 1) al banilor I "  „Să fie ales un 
comitet alcătuit din Reic.henbach, Lowe şi Schimmelpfennig, căruia 
Kinkel şi Willich să-i predea lista garanţilor din America şi Elveţia : 
actualul comitet nu mai are nimic de-a face cu această chestiune ; 
noul comitet va informa garanţii din celelalte ţări de hotărîrile luate 
şi le va cere părerea " .  

Reichenbach sprijină propunerile lui Imandt, care au fost 
adoptate în întregime. Kinkel şi Willich protestează, declarînd cii 
nu este de competenţa exclusiv a garanţilor de a dispune de bani. 
Acest drept este rezervat numai donatorilor banilor, respectiv co
mitetelor financiare din America. - Sic transit gloria 2) . Willich 

este mai hotărît ca oricînd să plece în America dacă reuşeşte să-şi 
facă rost de bani de drum. 

La punctul 2. Adunarea convocată de ministrul de finanţe 
Goegg, întors din America fără finanţe. 

Au participat : Preşedinte : „Dammu (încă nu s-a cărat în Austra
lia) , Goegg, Ronge, Dr. Slrauss, Sigel celălalt 3) , Frank (din Viena) ,  
Oswald, Dralle (toţi aceştia sînt „agitatori " 4 ) ) ,  Kinkel, Schurz, 
Meyen, Willich, Imandt, Schily, Becker, un chelner de la Schărt
tner, lumpenproletarul beţivan Herweg din Neuss, candidatul 
Hentze din Konigsberg, Garthe, un june (necunoscut) din Viena.  

Goegg deschide şedinţa, relatează despre activitatea sa in 
America, care a dus la crearea Uniunii revoluţionarilor 148, act in 
urma căruia republica americană va fi jumulită pentru a se crea 
republica germană-badeneză, democraţilor americani li se va asi
gura victoria asupra whigilor etc. De altfel, modestul tînăr a susţi
nut (şi acest lucru i l-a confirmat candidatul în filozofie Hentze, de 

'l - curator. - Nota trad. 
') - Sic transit gloria mundi - aşa trece gloria lumii. - Nota trarl. 

3) Franz Sigel. - Nota red. 
'l Adică membri ai Asociatiei de agitaţie. - Nota red. 
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curînd sosit) , că în America nemţii din toate colţurile Germaniei 
sînt cu privirile aţintite asupra Londrei, pentru ca în momentul de 
mare însemnătate, cînd cei prezenţi la adunare vor cădea unii în 
braţele altora, să izbucnească în urale frenetice, care vor găsi 
ecou în mii şi mii de glasuri de peste ocean. De aceea cere c a  
adunarea să s e  constituie c a  filială a Uniunii revoluţionare, pentru 
a nu mai lăsa pe hieţii compatrioţi să se consume în aşteptare. 

Imandt mulţumec;;te lui Goegg pentru informaţiile sale asupra 
stării de lucruri din America. Propune, de altfel, să fie ridicată 
şedinţa, întrucît hotărîri poate lua numai o adunare generală şi 
publică a emigranţilor. 

Damm îi ia cuvîntul. 
Kinkel : (Incă în timpul discursului elocvent al lui Goegg, senti

mentalul poet-martir şi-a vădit, dind ochii peste cap, hotărîrea sa 
irevocabilă de a întinde braţele pentru împăcare.) Şi el ştie că  
Germania priveşie spre ei .  El este dispus să strîngă mina întinsă 
pentru împ ăcare. De dragul cauzei este gata să uite j ignirea gravă 
care i s-a adus. Ştie şi el că în mina lor stă nu numai eliberarea 
Germaniei, ci şi transformarea radicală a Americii. Cununa, a spus 
el, făcînd aluzie la învinuirea lui Ruge că ar fi „agentul princi
pelui Prusiei " ,  se cuvine celui care se învinge pe sine. Totuşi, 
la rîndul său, cere ca Uniunea revoluţionară să garanteze şi îm
prumutul său. Şi cu „onorabilul" Willich el e în dezacord din punct 
de vedere politic, deşi e de p ărere că ei doi, împreună, ar realiza 
lucruri mari. 

Imandt : El apreciază smerenia creştinească a lui Kinkel, care 
a uitat că  Ruge l-a făcut agent al principelui Prusiei şi care,  pă
truns de dragoste pentru revoluţie , a înăbuşit în pieptul său în
flăcărat indignarea care cu două luni înainte i-a dictat în prezenţa 
garanţilor (în mai) declaraţia solemnă : „ca bun republican trebuie 
să considere drept j ignire propunerea de a activa alături de Ruge, 
becisnicul său calomniator, şi ar prefera să renunţe la orice acti
vitate politică decî t  să se împace cu ticălosul de Ruge " .  Din sme
renie creştinească Kinkel a golit pînă la fund paharul amar pe care 
i l-a preparat Fickler prin scrisorile sale cumplit de ofensatoare 
(într-una din aceste scrisori Fickler l-a numit „un curcan proţăpit 
pe un morman de gunoi ")  ; a devenit de o bunătate angelică 
- cum spun despre el  p rietenii lui Goegg că a fost întotdeauna -
de vreme ce s-a hotărît să c adă în braţele rivalilor săi americani. 
E un lucru frumos „unirea" dintre domnii Kinkel şi Goegg, căci, 
deşi ea nu urmăreşte altceva decît ca  primul să poată păstra, cu 
ajutorul celui de-al doilea, administrarea fondurilor împrumutu
lui, i ar cel de-al doilea să încapă şi el ,  cu ajutorul primului, în 
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această administrare, totuşi,  datorită împăcării acestor doi bărbaţi 
eminenţi, se va ajunge şi  la împăcarea partidelor politice din 
întreaga lume, constituţionalistul va întinde mina republicanului 
şi socialistul va întinde mina republicanului, iar proletarul nu va 
mai fi ex,ploatat de burghez, într-<un cuvînt toţi se vor îmbrăţişa şi  
vor striga ma I Faptul că, în pofida alianţei sale cu „onorabilul " 
Willich, Kinkel a declariat în Amerioa că pentru el proletaTiatul este 
carne de tun (aşa <:Ulil odinioară s-a enlluziasmat la Bonn şi la 
Koln pentru Cavaignaic) nu are nici o importanţă. Cel mult ar mai 
fi de lichidat o bagatelă, şi anume ca Jui Kinkel, precum şi tuturor 
celor care, în loc să studieze deosebirea dintre diferite1e partide, 
în loc să studieze şi  isă apere interesele acestora, sporovăiesc con
fuz ca nişte zănatici, despre unirea elementelor contradictorii, să 
i se poată ireproşa o totală 11psă de principialitate etc .  De altfel îl  
face rpe Kinkel atent că el p oate incheia acorduri cel mult în  nu
mele său, mu însă şi  în numele tuturor garanţilor. ln sfîrşit Imandt 
a propus să fie lăsată in p ace Uniunea irevoluţionară din America 
şi  să se meargă acasă. După aceea Imandt a rplecat. 

Incidente. Damm l-a întrerupt tot timpul pe l [mandt] şi a vrut 
să ia cuvîntul. Beţivanul de Herweg - fiind renan, crede că dacă e 
de faţă. Imandt, e de datoria lui să-l aprobe - şi-a tot îndreptat pipa 
în chip de lorgnion spre asistenţă, în timp ce I [mandt] vorbea 
despre „marii bărbaţi" .  Pictorul Franck s-a ridicat indignat cînd 
s-a pomenit de proletari şi  a spus : „Nu mai pot suporta. Behăiu .  
I [mandt] i-a răspuns că aşa fac  şi alte animale, la care F[ranck] a 
şters-o. Kinkel a negat că a spus „carne de tun " .  I [mandt] a povestit 
întreaga istorie cu Schnauffer şi cu „Wecker" ,  la care K [i11kel] a 
tăcut. L-a întrerupt şi cind a venit vorba de Cavaignac : „Cetăţene 
Imandt, cînd a apărut «Bonner Zeitung» ?" l [mandt] : Puţin îi pasă 
dacă a apărut înainte sau după insurecţia din iunie 149• El a citit 
rn propriii săi ochi. 

lncheiere. Şedinţa a durat două ore. Goegg a implorat să se 
adere cel puţin provizoriu la Uniunea revoluţionară. Junele din 
Viena, amintit mai sus, a declarat „trădător de patrie " pe oricine 
ar ezita chiar şi o oră să adere. Totuşi, după ce toate, dar absolut 
toate propunerile au fost respinse cu majoritate de voturi, asistenţa 
a plecat acasă fără să fi întemeiat o filială a Uniunii revoluţicmare 
americano-europeano-australiene. 

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

Al tău 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Dragă Marx, 

51. Engels către Marx. 16 august 1852 

5 1  

Engels către Marx 150 

la Londra 

Pentru astă-seară mi s-au promis 2 I.st., date cu împrumut mai 
de mult ; dacă le primesc, ţi le trimit chiar mîine prin mandat 
poştal şi-ţi şi scriu mai amănunţit. 

Cum nu am mai auzit absolut nimic de la Weyd[emeyer] şi, 
potrivit scrisorilor lui Cluss, se pare că în cele din urmă mate-
1 ialele 1) tot au fost trimise, poate că ar fi bine să întrebăm la 
Edwards & Co. din Liverpool dacă nu au primit vreun colet. Dacă 
în continuare nu afli nimic (aseară vaporul încă nu sosise) , aş 
putea să mă interesez eu. 

Potrivit celor relatate de tine se pare că prin hotărîrile din 
3 [august] d-lui Kinkel i-au fost p înă una alta suflaţi banii 2) . 
In felul său, d-l Imandt devine tot mai de nădejde. C'est dr6le, 
quand un Schapper nous echappe, un Imandt est toujours sur de 
revenir a nous 3) . In o.rice caz este un deus minimorum gentium, 
canis domesticus c ommunismi germanici 4) şi  ca atare folositor, 
pentru că am învăţat acum să ţinem din scurt asemenea omuleţi. 

Mare trebuie să fi fost frămîntarea nobilului Willich după 
ce, iprin despărţirea de coffre-fort 5) a emigraţiei, a plesnit ultimul 
cerc care mai ţinea laolaltă doagele nobilei sale conştiinţe. De 
altfel a c omunicat, evident, de mult oiracilor săi de peste ocean 
venirea sa, deoarece, pe baza unei scri'Sori importante de la Willich, 
ei au şi convocat mari adunări generale extraordinare. D-l Willich 
va deveni acolo şef al loaifers 6) şi huliganilor, găsind astfel un 
prilej straniu de a se evidenţia. Pe de altă parte, îl întîlneşte acolo 
şi pe duşmanul său de moarte, Schramm 7) ; vor fi nişte scandaluri 
de toată frumuseţea. 

E într-adevăr grozav că d-l Kossuth a şi  reuşit să pună com
paniile să facă instrucţie şi că Napoleon-Sigel face pe majurul. 

1) Exemplarele publicaţiei „Revolution• cu lucrarea lui Marx „Optsprezece 
brumar al lui Ludovic Bonaparte• .  (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, 
Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 1 15---"217. - Nota trad.). - Nota red. 

2) Vezi volumul de faţă, p. 86-88. - Nota red. 
•j - E nostim atunci cind ne scapă un Schapper, poţi fi sigur întotdea

una că un lmandt se întoarce la noi. - Nota trad. 
'l - zeu al oamenilor modeşti, ciine de casă al comunismului germa:i 

- Nota trad. 
5) - casa de bani. - Nota trad. 
1) - haimanalelor. - Nota trad. 
7) Conrad Schramm. - Nota red. 
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Acest K(ossuth) este totuşi un şarlatan nemaipomenit ; faptul că 
Cluss l-a alungat din America 151 este una dintre cele mai formida
bile lovituri ale acestuia. 

In altă ordine de idei, mă apuc în curînd de campania din 
Ungaria şi încă în săptămîna asta îi scriu direct lui Brockhaus. 
Dacă nu va avea încredere în talentele mele militare, voi pregăti 
cîteva articole de specialitate pentru „Gegenwart" ,  unde va putea 
să aprecieze dacă sînt reuşite sau nu. Legătura lui Dronke cu 
Brockhaus prinde foarte bine şi trebuie folosită. Pînă la urmă 
Br[ockhaus] este unul dintre editorii cu care te poţi înţelege cel 
mai bine. Nous aJlons voir 1) . 

Articolul pentru Dana 2) am fost nevoit să-l întrerup joia 
trecută ; săptămîna aceasta, în schimb, mă voi strădui să scriu, 
dacă va fi posibil, două. Aştept de la tine cite ceva şi despre 
Anglia. Săptămîna trecută nu prea a putut fi vorba de lucru. In 
timpul cit  a fost D[ronke] aici am neglijat multe din treburile mele ; 
acum intru treptat iarăşi pe făgaşul normal. 

Salutări soţiei tale şi copi ilor. 

[Manchester] 16 august 1852 

Publicat pentru prima oară 
in : Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
Dritte Abte1lung, Bd. 1, 1Q29 
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Al tău 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 152 

la Manchester 

Dragă Engels I 

19 august 1852 
28, Dean Street, Soho, Londra 

Prin Dronke am primit 10 şilingi ş1 ieri prin poştă 2 I.st. Pe 
cit de bineveniţi sînt banii, pe atî t de ennuyant 3) îmi este că 

1 )  - Vom vedea. - Nota trad. 
'l Este vorba de seria de articole „Revoluţie şi contrarevoluţie în Germania". 

(Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8 ,  Bucureşti, Editura politică, 1960, 
p. 3-1 13. - Nota trad.). - Nota red. 

'l - penibil. - Nota trad. 
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te strîmtorezi pentru mine şi încă într-un moment cînd tu însuti 
stai plus ou rrnoiills 1) prost cu finanţele. 

Pentru războiul din Ungaria ar fi bine dacă ai consulta şi : 
„The fortress of Komarom (Comorn) during the War of Inde

pendence in Hungary. By Colonel Sigismund Thaly. Translated (din 
germană) by Wflliam Rushton. J ames Madden, Leadenhead 
Street" [ 1 852] . 

Dintre scrierile despre arta militară, dacă tot vrei să studiezi 
temeinic toată filiera, îţi mai citez şi următoarele pentru cazul că 
una sau alta ţi s-ar părea poate că merită să o procuri : 

Carrion-Nisas : „Essai sur l'histoire generale de ! 'art militaire 
etc " .  Paris 1 824. 

Kausler : „Kriegsgeschichte aller Volker " .  Ulm 1 825, 
„Worterbuch" und „Atlas der Schlachten" .  1 825 und 1 83 1 .  (Sin
gurele două manuale generale de i5torie a războiului. Se pare că  
sînt slabe.) 

Guerard : „Encyclopădie der Kriegskunst" .  2 .  Aufl. Wien 1 833. 
„Handbibliothek fiir Offiziere iiber das Ganze der Kriegslehre 

fi.ir Eingeweihte und Laien" von einer Gesellschaft preussischer 
Offiziere. Berlin 1 828. 

J. A. M-r (Millerbacher) : „Das Kriegswesen der Romer, nach 
antiken Denkmalen" geordnet von Ottenberger. Prag 1 824. 

Lohr : „Das Kriegswesen der Griechen und Romer " .  2. Aufl. 
Wiirzburg 1 830. 

Blesson : „Geschichte des Belagerungskriegs " .  Berlin 1821 .  
Hoyer : „Geschichte der Kriegskunst " .  Gottingen 1 797. 
Chambray : „Die Verănderungen in der Kriegskunst von 1 700-

1 8 1 5  ". Deutsch. Berlin 1 830. 
Stenzel : „Geschichte der Kriegsverfassung Deutschlands, beson

ders im Miitelalter " .  Berlin 1 820. 
Barthold : „George v. Frundsberg" .  Hamburg 1833. 
De la Cluss au sosit astăzi scrisori pe care ţi le voi trimite de 

îndată ce vor lua cunoştinţă de ele Lupus şi Liga. 
In ce-l priveşte pe vVeydemeyer, Cluss scrie dupa cum u:

meaza : 
„Ca răspuns la demersurile mele, W[eydemeyer] mi-a scris de 

curînd că trebuie să se ţină în mod serios de capul lui Korff, care 
pretinde că a trimis cele 50 de <Brumaires > 2). W[eydemeyer] are 
cred, de încasat ceva bani de la Korff, din care cauză l-a însărcinat 

1) - mai mult sau mai puţin. - Nota trad. 
') Este vorba de lucrarea lui K. Marx „Optsprezece brumar al lui Ludov' c  

Bonaparte" ,  (Vezi K .  Marx ş i  F.  Engels. Opere, voi. 8 ,  Bucureşti, Editura politică, 
1 960, p. 1 1 5  2 1 7. - Nota trad.). - Nota red. 
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să expedieze el broşurile, respectiv să suporte cheltuielile de 
francare. Celelalte 300 de exemp1are„. încă nu au fost trimise„. 
El pretinde că 500 de exemplare mai sînt reţinute ca zălog de 
tipograf, că  încă nu a putut să le răscumpere„. Să-l ajut cu bani, pe 
de o parte, nu pot pentru moment sub nici un motiv, pe de altă 
parte nici nu vreau, chiar dacă aş putea. Intotdeauna mi s-a spus 
că atît şi atît poate acoperi totul, şi întotdeauna cînd suma era pro
curată, n-a folosit la nimic„. Cînd a început să apară revista < Re
volution s-a vorbit de încredere şi de trimiterea grabnică a unor 
avansuri. Am trimis imediat 10 d[olari ) ,  bani pentru plata unor abo
namente, pe care, se înţelege, după aceea tot eu i-am pierdut.. .  Mai 
tîrziu s-a spus că revista trebuie sprijinită şi în acest scop să procur 
20 de dolari, fără întîrziere le-am pus la dispoziţie 15 dolari de la 
mine personal ş i  3 dolari pentru abonamente = 18 dolari. ln loc sa fie 
folosiţi pentru editarea în continuarr:• a revistei, ei au servit pentru 
achitarea vechilor prostii, adică a primelor două numere, scoase de 
florile marului. A venit «Brumaire >, W(eydemeyer] era desperat. 
l-am spus că dau numaidecît 25-30 de dolari dacă cu asta se pot 
aranj a lucrurile, în caz contrar să-mi restituie manuscrisul. A răs
puns : trimite 25 de dolari ; i-am trimis. După cîlva timp iese la 
iveală ca din banii existenţi se pot tipări numai 500 de exemplare ; 
am ripostat ca a�ta nu se poate şi l-am întrebat cit t1 ebuie să mcti 
dau ca să  se tipărească 1 OOO de bucăţi. 20 de dolari a fost răspum,ui · 
a doua zi banii erau pe drum. Acum e rîndul poeziilor 1) ,  ele urmau să 
fie tiparite la New York ; cînd am insistat să se termine cu vorbaria 
şi să se înceapă tipărirea, mi s-au înapoiat poeziile, fiindcă din 
păcate încă nu puteau fi tipărite la New York. Imediat le-am dat 1 
tipar şi la legat, plătind aproximativ 15 dolari (400 de exemplare) şi 
în cea mai mare grabă le-am trimis pentru a fi difuzate la festivalul 
societăţilor corale care tocmai avea loc la N [ew] Y [ork] . Un singur 
colportor s-a ocupat însă de vînzarea lor şi a plasat realmente 60 ( ! )  
de exemplare. Tipărirea celei de-a doua mii  (am păstrat zaţul), pent ru 
care Weydemeyer îmi promisese să procure banii şi chiar mă 
anunţase că îi are ,  a căzut, bineînţeles, b altă, după cum toată treaba 
de care s-a ocupat nu a înaintat, pare-se, de atunci nici cu un pas 
Am să-i scriu lui \A/(eydemeyer] că, întrucît şi eu particip băneşte la 
această afacere, doresc ca  voi să folosiţi ace<;ti b ani în Europa 
pentru alte publicaţii în interesul partidului sau în vreun alt mod 

1) F. Freiligra th. „Lui Joseph \Veydemeyer• (epistola I şi II). - Nota red 
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la aprecierea ta ; prin urmare din cota-parte ce mi se cuvine la 
toate, să nu se mai trimită nici un fel de bani în America. La poezii 
particip numai eu, aşa că în privinţa lor votul meu este hotărîtor. 
N-am să-l slăbesc pînă nu-mi trimite materialul " 153, 

Oare nu-i aceasta întru totul o a doua ediţie a aventurii noastre 
din Bruxelles-Westfalia ?154 Săptămîna trecută i-am scris lui F. Streit 
din Koburg, care e şi el de meserie, în legătură cu retipărirea lui 
, ,Brumaire " 155• 

Apropo. Numărul 15 1) a apărut în „Tribune " .  - Ca variaţie, 
Heinzen figurează acum la St. Louis ca „aristocrat al spiritului" 
(textual) .  El se ocupă cu rumegarea fără noimă a ideilor lui Feuer
bach-Stirner, pe care le cunoaşte din auzite, şi pentru că Uniunea 
revoluţionară e în agonie, „aristocratul spiritului" are de gînd să în
flinieze o uniune „umanistă " .  

I n  completare trebuie să-ţi mai comunic : 
Pe data de 3 a avut într-adevăr loc divorţul formal dintre Kinkel 

şi coffre-fort 2) . Reichenbach a depus banii pe numele său la B anca 
Angliei. 

La această şedinţă Kinkel s-a prefăcut că nu ştie nimic de 
mitingul anunţat de Goegg şi  l-a invitat în mod public pe Imandt 
să citească cu glas tare invitaţia pe care a primit-o. Dar în ziua de 
6, Goegg, adresîndu-se lui K[inkel] , a spus : „Potrivit înţelegerii pe 
care am avut-o cu dv. acasă la c.'lv. ". Willich nu era de faţă. 

Candidatul Hentze a întărit tot ce a spus cu cuvintele : „Eu, 
ca doctor în filozofie, ştiu asta " .  Goegg a explicat în ce fel a sa  
Uniune revoluţionară : 1 .  constituie un sprijin pentru germanii din 
America ; 2. poate influenţa politica americană prin efectul pe c are 
îl are asupra alegerilor şi îmboldi Statele Unite la o politică inter
venţionistă. Şi în ceea ce priveşte partea materială începutul e 
făcut ; cotizaţii săptămînale cie un cent, cutii pentru colectă în toate 
cîrciumile. Gottfried s-a declarat de acord cu toate. A fost doar 
de părere că cotizaţiile în dolari sînt mai bune decît cele în cenţi, 
deoarece în America nimeni nu are destul spirit de sacrificiu patriotic 
pentru a sta să numere cenţii. De asemenea a fost împotriva cutiilor 
pentru colectă. 

Privindu-l fix pe Imandt, marele Kinkel a declarat : „In pofida 
tuturor calomniilor c are au fost răspindite pe socoteala mea, pot 

1) F. Engels. „Revoluţie şi contrarevoluţie în Germania" .  Art. XV. (Vezi 
K. Marx şi F. Enge/s. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 88-92. -
Nota lrad.). - Nota red. 

') - casa de bani. - Nota /rad. 
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păşi cu fruntea sus şi spune că n-am vorbit de rău pe nici unul, 
absolut pe nici unul dintre concetăţenii mei exilaţi " .  

Rezultatul : Intrucît Kinkel nu putea aduce drept zestre bani, 
ci numai preţioasa sa persoană, aceasta a fost dispreţuită, cu toată 
ploconeala şi servilitatea sa. Cei 8 urmaşi ai săi s-au organizat pe 
cont propriu ca  Uniune revoluţionară ,  fără să-I poftească şi pe 
Kinkel s ă  p airtic1pe. Le malheureux 1) ! 

Se spune că Schmolze, dintr-o famil ie de pictori, ar fi făcut o 
serie de caricaturi straşnice : Kinkel ca regele Lear şi Willich ca 
bufon 2) . De asemenea o caricatură în care Willich, reprezentat 
ca leneş, stă într-un pom fructifer şi d-na Schărttner scutură pomul 
ca animalul să cadă din �I. 

Willich a avut proasta inspiraţie să aplice ostracismul său şi 
cinstitului bătrîior „Schily" şi să-I scoată din Bi.indchen 106 din 
pricina unor infracţiuni iluzorii. Sch[ily] a făcut apel Ia o adunare 
generală. Astăzi are Ioc judecata de apoi. Sch[ily] , Ia rîndul său, îl 
acuză pe W[illich) de „demenţă evidentă" şi ca dovadă va citi 
astă-seară şi o scrisoare din Liverpool, de Ia Heise, aşa-zisul prieten 
al lui Willich, în care H[eise], î l  declară pe Willich bolnav mintal. 

Săptămîna trecută n-a lipsit mult ca amicul Jones să-şi vadă 
ziarul 3) duoîndu-se de ripă. Deficit săptămînal. Dispută cu Comite
tul 157 şi cu cei 2 cetăţeni care i-au avansat pînă acum banii. Salvare 
neaşteptată. MacGowan a preluat tipărirea, acoperă deficitul săptă
mînal şi Jones locuieşte acum în localul redacţiei vechiului „Nor
thern Star " .  MacGowan l-a dat afară pe Harney şi dobitocul cum
părase de la el pentru 40 I.st. vechiul „Star " .  

I n  Franţa, după cum anunţă „Gazette agricole" ,  recolta viitoare 
prezintă un deficit de 1/s below the average 4) , ceea ce, după 
J. B. Say, pentru Franţa înseamnă famine 5) 158 • In Germania recolta 
e medie. ln Anglia a şi început să se scurgă aurul de Ia Banca 
Ângliei pentru cumpărarea de cereale. Totodată speculă nebună în 
City. Săptămîna trecută s-au înregistrat falimente la  Stock Ex
change 6) . In sfîrşit, în America de Nord, după cum văd în „New 
York Herald" ,  cea mai deşănţată speculă Ia railways, banks 7) , 
construcţii de clădiri, extindere nemaipomenită a sistemului de 

1 )  - Nenorocitul ! - Nota trad. 
'l Personaje din tragedia lui Shakespeare „Regele Lear". - Nota red. 
3) „The People's Paper" .  - Nota red. 
4) - sub medie. - Nota trad. 
5) - foamete. - Nota trad. 
'l - bursă. - Nota trad. 
7) - căi ferate, bănci. - Nota trad. 
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credit etc. Oare nu înseamnă asta approaching crisis ? 1) Revoluţia 
ar putea veni mai curind decît dorim. Nimic mai rău pentru revo
luţionari decît să fie nevoiţi să se îngrijească de pîine. 

Publicat pentru pnma oara 
in : Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung,  Bd. 1 ,  1929 
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Al tău 
K. M. 

Se tipareşte după manuscris 

Tradus din limba 11ermană 

Engels către Marx 159 
la Londra 

[Manchester, 24 august 1 852) 

Dragă Marx, 
Astă-seară va fi tradus sfîrşitul articolului tău 160, mîine sau joi 

va fi gata articolul despre Germania 2) . Charles 3) a plecat pentru 
cîteva zile, şi am foarte mult de lucru la birou, aşa că seara sînt 
adesea complet năuc. 

!ţi mulţumesc pentru materialele de istorie militară 4 ) .  N-ai 
putea să cauţi ocazional la British MmPum dacă nu există acolo : 
1 )  „Oestereichische militărische Zeitschrift " de la 1 848 încoace ; 
2) 11Milităr-Wochenblatt" pentru Prusia, „Wehr-Zeitung" din B erlin, 
3) şi alte periodice militare, mai ales reviste, - de asemenea fran
ţuzeşti - începînd din 1 848 ? Poate există şi o colecţie de „Allge
meine Zeitung" din Augsburg, în special de la 1 850 încoace. Aceste 
materiale îmi sînt foarte necesare şi pe cit posibil mi-aş face timp 
să le tocesc la Museum, c înd voi ajunge la această perioadci. 

Fragmentul din scrisoarea lui Cluss ni-l arată pe pere 5) 
\Neydemeyer într-o lumină şi mai westfalică decît ne-am fi putut 
aştepta. Bielefeld tout pur 6) .  Asta întrece orice măsură. 

'l - o criză apropiată. - Nota trad. 
') Pentru seria de articole „Revoluţie şi contrarevoluţie în Germania "  

(Vezi K. Marx şi F.  Engels. Opere, voi. 8,  Bucureşti,  Editura politică, 1960, 
p. 3-1 1 3. - Nota lrad.). - Nota red. 

3) Charles Roesgen. - Nota red. 
') Vezi volumul de faţă, p. 96. - Nota red. 
5) - tata. - Nota lrad. 
•) - get-beget. - Nota trad. 
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Sfîrşitul lui Johann Gottfried e foarte satisfăcător. Nobilului 
bărbat nu-i mai rămîne decît conştiinţa neconsolată că şi-a făcut 
datoria şi a sporit s tock of bullion 1) al Băncii Angliei. ln 
afară de toate celea, şi documentul „Morning Chronicle u ,  pe baza 
căruia şi-a legat noua sa dată de eliberare a lumii de un fapt sigur, 
inevitabil, şi nu de cnize comerciale nesigure, se dovedeşte a fi 
fictiv I 

Farsa Willich-Schily trebuie să fi decurs în mod amuzar.t. 
Pauvre �) Willich, cit de des şi-o fi dorind el, hărţuit cum e de toţi 
aceşti filistini, să se regăsească în societatea lui Wolff cel roşu 1 3) 

Aşadar, steaua libertăţii 4) a l ui Harney a aipus, sucombînd ? 
Se pare, într-adevăr, că criza se apropie, chiar dacă recenţii faliţi 

au fost doar precursorii. Din păcate, recolta din nord-estul Germaniei, 
din Polonia şi Rusia  p are pasabilă, în unele locuri chiar bună. 
Vremea bună din ultima perioadă a avut şi aici influenţă. Dar Franţa 
n-a scăpat de pacoste, şi asta este deja mult. Mica panică pe piaţa 
financiară pare-se că a trecut, Consols şi Railwayshares 5) urcă 
din nou rapid, money is easie� 11) , iar specula încă se 1II1ai face 
în egală măsură cu Corn, Cotton, Steamboats, Miningopera
tions 7) etc. Specula cu bumbac devine însă foarte riscantă ; 
cu toate că recolta se anunţă pînă acum excepţională, preţurile 
cresc încontinuu numai din pricina consumului mare şi a posibilităţii 
unei scurte perioade de lipsă de bumbac pînă la sosirea noilor 
stocuri. De taltfel nu sînt de părere că de astă dată criza va fi 
precedată de o speculă febrilă, de largi proporţii, şi dacă altminteri 
împrejurările sînt favorabile, cîteva ştiri proaste din Ind'.a orientală, 
o panică la New York etc. vor dovedi foarte curînd că destui 
cetăţeni onorabili au practicat pe sub mină tot felul de escrocherii. 
Şi aceste veşti proaste, decisive, de pe pieţele suprasaturate doar 
trebuie să sosească curînd. In China şi Indiile orientale se trimit 
fără întrerupere cantităţi masive de mărfuri, şi totuşi veştile venite 
de acolo nu sînt prea bune ; Calcutta este decidedly overstocked 8) 
şi pe ici pe colo dau faliment native dealers ") . Nu cred că perioada 
de pro<iperitate să dureze mai mult decît pînă în octombrie sau 
noiembrie - chiar şi Peter Ermen începe să fie îngrijorat. 

'J - rezerva de aur. - Nota trad. 
') - sărmanul. - Nota traci. 
3) Ferdinand Wollf. - Nota red. 
') „The Star of Freedom ". - Nota red. 
5) - rentele consolidate şi actiunile căilor fera te. - Nota trad. 
1) - bani lichizi se găsesc mai uşor. - Nota trud. 
') - cereale, bumbac, vapoare, intreprinderi miniere. - Nota trad. 
8) - incontestabil suprasaturată de mărfuri. - Nota trad. 
1) - negustori băştinaşi. - Nota trad. 

9 - Marx-Engels, Opere, voi. 28 
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De altfel, de intensitatea crizei depinde în mare măsură dacă 
ea va duce imediat la o revoluţie, adică în 6-8 Juni. Recolta 
proastă din Franţa face impresia că acolo trebuie să se întîmple 
ceva ; dar dacă criza devine cronică şi recolta se dovedeşte a fi 
pînă la urmă ceva mai bună decît  era de aşteptat, mai poate s ă  
dureze pînă în 1 854. E u  mărturisesc că  aş vrea să mai a m  u n  an 
pentru tocit, mi-au mai rămas multe de studiat. 

Australia este şi ea o piedică. ln primul rînd direct din cauza 
aurului găsit acolo şi a încetării tuturor celorlalte exporturi ale ei, 
precum şi a intensificării, din această cauză, a importului de tot 
felul de commodities 1) , apoi din cauza plecării de aic i  a surplusu
lui de populaţie, at the rate of 5 OOO a week 2) . California şi 
Australia reprezintă două cazuri oare nu au fost prevăzute în „Ma
nifest" : crearea unor noi şi mari pieţe din nimic. Va trebui să ţinem 
seama de aceasta. 

Al tău 
F. E. 

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

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germani 

Dragă Frederic: I 

54 

Marx către Engels 
la Manchester 

O dată cu prezenta primeşti : 

[Londra] 27 august 1 652 
28, Dean Street, Soho 

1 .  Scrisoarea lui Massol adresată mie. Omul asupra căruia 
îşi exercită influenţa este Proudhon şi cartea pe care o socoteşte 
rodul fericit (!) al acestei influenţe este ultima carte a lui Proudhon 
despre Ludovic Bonaparte 3) . Despre aceasta îţi voi scrie într-o vii
toare scrisoare. 

') - mărfuri. - Nota trad. 
•1 - în proporlie de 5 OOO pe săptămină. - Nota trad. 
•) P. J. Proudhon. „La revolution sociale demontree par le coup d'etat 

du 2 decembre• ,  Paris 1 852. - Nota red. 
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2. Scrisoarea lui Cluss din care ai primit deja un fragment 1) .  
3. Scrisoarea cit se poate de interesantă a lui Jakob Huzel 

despre Godofredum 2) . 
4. O mîzgălitură a lui Goegg în „Schweizerische National

zeitung".  
5.  şi 6. „Un proiect de acord cu privire la o uniune " între 

Kinkel, Willich şi Goegg. O circulară a primilor doi domni adresată 
comitetelor şi garanţilor lor americani. 

Şi una şi alta nu sînt decît un strigăt de desperJ.re al d-lor 
Kinkel-Willich. Ei vor : 1. să-l îndepărteze de sfîntul Graal 161 pe 
inflexibilul Reichenbach ca să dea o întrebuinţare „rapidă" banilor. 

2. Deoarece Kinkel nu mai are în spatele său o armată, el vrea 
să intre, avînd în spate cele 1 OOO I.st. ,  în aşa-numita Uniune revo
luţionară, de la care aşteaptă, în semn de recu noşlinţă, să-l aleagă 
în comitetul ei suprem. 

3. Willich, a cărui poziţie a devenit intenabilă şi care stă ca pe 
j ăratic, vrea să plece în America imedi at după ce, cum spune el, 
„ va rezolva încă o sarcină" .  Această sarcină este ca, predînd cele 
1 OOO I .st .  Uniunii revoluţionare şi intrînd în Uniune, să-şi „pregă
tească" în America o existenţă parazitară de cavaler trîndav. 

Rîndul viitor mai mult. Salut I 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwech5el zwischen 
E'. Enqels und K. Marx" ,  Bd. J, 
Stuttgart, 1 9 1 3  

55 

Al tău 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 1 62 

la Manchester 

Dragă Engels I 

30 august 1852 
28, Dean Street, Soho, Londra 

Din documentele pe care ţi le-am trimis ai văzut cum manevrează 
Kinkel-Willich. Ei ignorează destituirea lor de către garanţii din ime
diata lor apropiere şi încea1 că să obţină prin viclenie fiecare vot 

9" 

1) Vezi volumul de faţă, p .  96-98. - Nota red. 
•j Gottfried Kinkel. - Nota red. 



104 55. Marx catre Engels. 30 august 1 852 

în parte, din care cauză Schurz a şi plecat după data de 1 2  în 
America. (El mai are încă un scop, şi anume să creeze acolo pentru 
„Amicii luminii"  163 grădiniţe de copii.) Ceea ce ii interesează pe 
aceşti domni este să ajungă în sfîrşit la administrarea fondului, de 
care ameninţă să se dezică dacă nu Ii se face pe plac. Acesta este 
point urgent 1) . Ei au tocat 200 1. st., C'heltui111lă  care cu greu le-ar 
fi aprobată aici. Aşa se explică încercarea de a primi din America 
direct şi cit mai „rapid" împuternicirea de a cheltui banii sau de a 
atrage un al treilea membr u pentru a putea acţiona în calitate de 
comitet constituit. Ei au ti.::luit în felul lor lucrurile în mod abil. 
Mai întii au trimis documentele în America şi Elveţia, în spatele 
garanţilor de la Londra. Aµoi li le-au înmînat pe data de 26 (deşi 
erau datate din 1 1  şi 1 2) cu observaţia că tăcerea va fi considerată 
drept aprobare. 

Dar întrucît majoritatea garanţilor din America şi din Elveţia ar 
putea vota contra lor, ei au convocat pe ascuns la  Anvers pentru 
14 sau 15 septembrie o adunare a garanţilor binevoitori lui Kinkel, 
pentru a se pune astfel la adăpost printr-o hotărîre a unui congres 
fictiv. 

Care sînt organizatiile „puternice"  din Germania, cu care ei se 
laudă, vei vedea din următoarele. 

Ştii că Gebert a plecat, chipurile, în America. Tout le monde le 
croit 2) .  însă lucrurile s-au p etrecut după cum urmează. 

Kinkel-v\Tillich au trimis la începutul acestei luni un emisar 
în Genmania, id est 3) pe beţivanul de Gebert, calfă de croitor. La 
Magdeburg el a adunat o aşa-zisă comunitate comunistă ; consfătui
rile au durat 3 zile consecutiv, au participat 26-30 de membri ; 
preşedinte era un oarecare Hammel ; Marx şi Engels au fost com
bătuţi cu multă îndirjire ; după cîteva probleme administrative şi 
organizatorice s-a ajuns la problema : cum şi în ce fel s-ar putea 
înfiinţa o tipografie ? S-a găsit un biet tipograf care avea o tipografie 
la Magdeburg sau în împrejurimile Magdeburgului şi s-a încheiat un 
contract c u  el. Ca atare, e l  a pus la dispoziţia propagandei localul 
său, menţinîndu-se vechea firmă. Pentru asta i s-au plătit pe loc 
100 de taleri şi o poliţă pentru 350 de taleri plătibili la sfîrşitul 
anului, socotind din momentul de faţă. 

Poliţia era la curent cu totul chiar din momentul plecării lui 
Gebert şi I-a urmărit în permanenţă. Ea avea un informator Ia 
adunarea bădăranilor de la Magdeburg. Pe Gebert voia să-l aresteze 
abia după ce-şi va îndeplini misiunea şi va compromite cit mai 

1) - mobilul. - Nota trad. 
2) - Toată iumea crede aşa. - Nota trad. 
1) - şi anume. - Nota trad. 
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multe persoane. Această afacere este foarte neplăcută pentru 
arestaţii noştri din Koln. Dacă Gebert va fi arestat etc., cred că 
ar f i  momentul pentru a denunţa în mod public toată banda şi  a pune 
publicul în gardă împotriva lor, care, sub paravanul unei pseudo
agitaţii şi pentru a-şi da importanţă, din ascunzătoarea lor sigură 
fac jocul guvernelor germane, îndeosebi al celui prusian. Am în
cunoştinţat imediat pe cei de la Koln. Cum am aflat toate astea 
nu-ţi pot comunica decît verbal. Şi secretul poştal este aici ceva 
problematic. 

Willich a decăzut complet. Nimeni nu mai vrea să-i acorde 
vreun împrumut pe bază că în curînd va izbucni revoluţia. Prietenul 
său Schărttner i-a declarat acum cîteva zile coram publico 1) că de 
acum încolo trebuie să pună capăt mîncării şi băuturii „pe gratis• .  
Willich s-a făcut roşu ca un rac şi  neînduplecatul Schărttner l-a 
obligat să traducă pe loc teoria în practică şi să plătească cu bani 
peşin meniul pe care tocmai îl consumase. Un anumit suport, deşi 
nu îndestulător, Willich îl găseşte în relaţiile amoroase cu gazda sa, 
o filistină bătrînă. Şi acest lucru a devenit de notorietate publică. 
Nimeni nu mai crede în ascetismul acestui Sancho Panza. Cînd scrie, 
a la Johann etc. 2) , „vremea condeiului a trecut, a venit vremea 
spadei" ,  ulti:ma ipaPte a tiradei înseamnă in plain GePman 3) : „a venit 
vremea cerşitului• (des Fechtens) 4) . 

Techow, generalul revoluţiei, pleacă abia pe5te cî teva zile în 
Australia cu madam Stirner 5) şi logodnica sa. După cum ştii, 
.uici locuieşte de mult timp la d-na Stirner. La un moment dat a sosit 
însă logodnica lui, o persoană bogată. Aflînd de sosirea ei, madam 
Schmidt a declarat că renunţă la el. Dar cînd logodnica a prins 
de veste că Techow a trăit cu madam Schmidt, ea a declarat că nu 
mai vrea să ştie de el şi l-a chemat pe logodnicul ei de rezervă, un 
fermier din Prusia orientaiă. Cu toate acestea Techow locuieşte în 
casa ei, iar logodnicul (celălalt) la o depărtare de o oră de Londra. 
Sărmanul Buridan-Techow ! 

Acum cîteva zile ,Pyat (Felix) a convocat la o adunare pe 
francezii solidari cu el şi le-a prezentat un program care acum 
urmează să fie publicat. Bineînţeles, în el era vorba şi de „dum
nezeu " .  Unul dintre cei prezenţi a protestat, invocînd că „dumnezeu" 
n-are ce căuta într-un program revoluţionar. Pyat, potrivit princi
piului suveranităţii poporului, a pus chestiunea la vot. „Dumnezeu " 
a trecut cu o majoritate de 7 voturi. L'etre supreme est sauve 

1) - în auzul tuturor. - Nota lrad. 
'J Gottfried Kinkel. - Nota red. 
3) - în germană curată. - Nota trad. 
') Joc de cuvinte : iechten insearnna a lupta, dar şi a cerşi. - Nota red . 
..;) Nu.ruitd aici după pseudonimul l i terar al soţului ei. - Nota re:1. 
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encore une fois 1) . Inamte se spunea : dumnezeu nu-şi părăseşte 
sluj itorii. Acum se spune : sluj itorii nu-l părăsesc pe dumnezeu. O 
mină spală pe alta. 

Generalul Vetter dispăruse cîtva timp din Londra. Nimeni nu 
ştia unde a plecat. Misterul s-a lămurit. Vetter voiaja cu un paşa
port american, în care figura ca pictor, împreună cu amanta sa, 
o c întăreaţă, o anume Ferenczi. El trecea drept artist. Ea dădea 
concerte în toate localităţile mai importante şi astfel a ajuns el de 
la Genua şi  Milano pînă la Roma, Neapole şi Palermo. Avea pass
words 2) şi recomandări de la Mazzini-Kossuth. In felul acesta îi 
erau accesibile societăţile secrete din Italia, în timp ce a sa osten
&ible trade 3) i-a dat posibilitatea să pătrundă în cercurile mat 
înalte. De c îtva timp s-a înapoiat aici şi  a prezentat un raport în 
faţa Comitetului central „european" 164• (Nota bene : Darasz a murit 
şi a fost înhumat săptămîna trecută.) Spre marea mîhnire a „cucerni
cului" Mazzini, el cuprinde în rezumat următoarele : Italia a devenit 
întru totul materialistă. Acolo se vorbeşte doar despre comerţ, 
afaceri, mătăsuri, uleiuri şi alte deşertăciuni pămînteşti. Burghezii 
calculează cu o precizie înspăimîntător de prozaică pierderile suferite 
prin revoluţia din martie şi nu au alt gînd decît să le recupereze în 
prezent. Cit priveşte iniţiativa insurecţională, ei sînt fericiţi s-o 
lase pe seama francezilor, acest popor frivol şi senzual. Singurul 
lucru de care se tem este ca francezii să nu se grăbească prea tare. 

Poţi să-ţi închipui, dragul meu, ce trăsnet pentru arhanghelul 
Mazzini. Generalul Vetter, gata numit comandant suprem al forţelor 
armate Mazzini-Kossuthiene, le-a declarat că, dacă lucrurile stau 
aşa, el nu are ceva mai bun de făcut decît să plece cu amanta sa în 
Americ a. In cele din urmă nenorocitul de Mazzini s-a înţeles cu 
Kossuth să binevoiască să lase pe seama francezilor iniţiativai 
insurecţiei 4) . 

Dar nu pe seama vile multitude 5) , ci a lui Bonaparte. 
De la Paris mi se scrie despre asta printre altele : 
„Kiss, trimisul lui Kossuth, a intrat aici în legătură nu numtli 

cu orleaniştii, ci şi cu bonapartiştii. Kiss î i  cunoaşte pe fiii lui 
Jerâme 6) . Sprijinindu-se pe această cunoştinţă convenţională, i-a. 
împuiat capul lui Kossuth să încheie cu guvernul francez un acord 
în \favoarea Ungariei. Fantezistul agitator a c ăzut în cursă şi în 

1) - Fiin\a supremă a fost salvată încă o dată. - Nota trad. 
'l - parole. - Nota trad. 
3) - pretinsă profesie. - Nota trad. 
'l Pasajul !ncepînd cu cuvintele : „Italia . . .  • şi pînă la : ,..inltiativa insw-e<?:

tiei" în original în limba franceză. - Nota traci. 
1) - mulţimii detestabile. - Nota trad. 
1) Jerome Bonaparte. - Nota red. 
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acest scop l-a trimis pe Kiss înzestrat cu guldeni încoace la Paris. 
Kiss se distrează în cafenele şi în alte localuri, face din cînd în 
cînd anticameră la Pierre Bonaparte, î i  îndrugă acestuia verzi şi 
uscate, înaintează rapoarte splendide lui Kossuth, şi nu mai există 
nici un dubiu în ceea ce priveşte eliberarea Ungariei. Aceşti revo
luţionari par excellence 1) trimit agenţi pentru a încheia cu 
(( tiranul» un pact pe viaţă şi pe moarte" .  

Mais ce n'est pas tout 2) . 
Dintr-o sursă sigură ştiu c ă  bătrînul smintit Lelewel şi Thadeuzs 

Gorzowski au fost aici în numele „Centralizării"  165 poloneze. Ei au 
prezentat lui Kossuth şi Mazzini planul unei insurecţii al cărui 
pivot î l  constituie participarea lui Bonaparte. Aceşti conspiratori, 
dobitoci bătrîni, se bagă pe zi ce trece tot mai mult în buclucuri. 
Au avut aici şi au Cd agent un anume conte Lanckormiski sau c am 
aşa ceva. Acest individ (locuieşte la adresa : 7 Harington Street, 
Hampstead Ro ad) e'>te agent rus, şi planul lor de insurecţie a avut 
cinstea să fie în prealabil citit şi corectat la Petersburg 166• 
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Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Engels I 

[Londra) 2 septembrie 1852 
28, Dean Street, Soho 

Din alăturata scrisoare lacrimogenă a marelui Weydemeyer ai 
să vezi cum stau lucrurile. Incoace a trimis vita asta 10 exemplare 3) . 

De la d-l F. Streit nu am încă nici un răspuns 4) , ce qui est de 
tres mauvais augure 5) . Am unele perspective, deşi nu prea mari, 

1) - prin excelentă. - Nota trad. 
'l - Dar asta nu-i totul. - Nota trad. 
3) K. Marx. „Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte• .  (Vezi K. Marx 

.şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1 960, p. 1 1 5-21 7. - Nota 
lrad.). - Nota red. 

'J Vezi volumul de fată, p. 98. - Nota red. 
5) - ceea ce e de foarte prost augur. - No!a trad. 
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că un editor londonez se va învoi s ă  publice aceste materiale în 
limba engleză. Ca probă am să-i dau deocamdată primul capitol. 
De iaoeea 11-am pus pe Pieper să-l traducă. T1raduoerea e p lină de 
greşeli şi omisiuni. Corectarea greşelilor î ţi dă însă mai puţin de 
1ucru decît munca plicticoasă de traducere. Ar trebui să-mi faci la 
ea o prefaţă în englezeşte de cel mult 10 rînduri : că această lu
orare a apărut iniţial sub formă de articole  de ziar, de la sfîr
şitul lui decembrie pînă la începutul lui februarie ; la 1 mai a fost 
publioată la New York ca brnşură, acum va apărea într-o a doua 
e diţie în Germania 167 ; că este cea mai veche lucrare care a apărut 
împotriva lui Bonaparte. Oîteva amănunte depăşite pe care le c u
prinde se explică prin data apariţiei e i. 

E. Jones este un şnapan egoist pînă în măduva oaselor. M-a dus 
de IIlas două luni .cu promisiunea de a traduce această hocrare (pen
tru 2liarul lui 1 ) ) .  Din partea mea a văzut numai amabilităţi. ln ipofida 
propriilor mele dificultăţi băneşti, m-am dus cu el zile de-a rîndul 
de la Ana la Caiafa pentru treburile financiare ale ziarului lui. Toate 
ştirile externe speciale pe care le publica amărîta lui gazetă, de 
la mine le avea. Ori de cite ori i se încurcau iţele cu comitetele 10s 
sale, cu a dversarii săi etc. dădea fuga la mine şi sfatul meu i le 
descurca întotdeauna. ln sfîrşit, cînd ziarul lui a devenit o fiţuică 
jalnică, i-am dat cîteva săptămîni editorial support 2) şi într-adevăr 
la Londra numărul abonaţilor la acest spanac a crescut cu 
cîteva sute. 

El, dimpotrivă, n-a dat dovadă nici măcar de o atenţie conven
ţională. Poţi astăzi să-l ajuţi să-şi fabrice ziarul, şi mîine va uita 
să-ţi trimită un exemplar, şi această uitare are loc o dată pe 
săptămînă, deoarece ziarul său nu apare de două ori pe săptămînă. 

I-am spus că e foarte bine că-i egoist, d ar acest egoism trebuie: 
s ă  se manifeste în mod civilizat, nu atî t de prosteşte. Dar întrucît 
ziarul este unicul organ de presă cartist, nu o voi rupe cu el, totuşi 
cîteva săptămîni let shift him for himself 3) . 

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

1) „The People"s Paper".  - Nota red. 
') - ajutor editorial. - Nota trad. 
') - să se descurce singur. - Nota ltad. 
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la Londra 
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Traducerea lui Pieper mi-a dat mult de furcă. Tocmai începutul 
este foarte greu de tradus şi l' aimable 1)  candidat P [ieper] a dat 
cu totul frîu liber adorabilei sale nonşalante. Pe cit posibil iţi voi 
trimite traducerea joi. 

Cu Pindar s-a întîmplat aici un roman. Nu de mult m-am 
dus Ja el acasă - nu ştiu dacă ţi-am scris despre asta - şi am 
găsit acolo pe mama lui, a very respectable old English lady 2) şi 
o doamnă tînără care nu prea părea a fi englezoaică şi pe care, deci,  
am considerat-o rusoaică. Vinerea trecută l-am întrebat pe Pindar 
daică această krasnavitza (beaute 3)) este soţia sau sora lui ; răspun
sul a fost : „ni '1'un ni l 'autrie 4) . Luni a venit mama /lui la anine 
acasă : iubitul ei Edward a plecat, a dispărut. Nu eram acasă, dar 
•cum aim auzit am şi plecat într-a.colo. Je trouve la digne mere en 
pleurs 5) şi aflu următoariele : 

Pindar s-a îndrăgostit la Petersburg de o suedeză (sau finlan
deză) şi a fugit pare-se cu ea după moartea tatălui său. S-a căsă
torit ·cu ea în Anglia - este krasnavitza de mai 1sus. La Londra a 
cunoscut o franţuzoaică, după afirmaţia bătrînei (care, desigur, o 
vorbeşte de rău) , o fostă prostituată din Paris şi amantă a unui 
autor englez de comedii, pe nume Taylor. Pindar îi dă lecţii şi 
liniştitul candidat se încurcă cu ea. Soţia sa a descoperit toată 
povestea (între timp bătrîna sosise de la Kronstadt, adusese ceva 
bani şi se împă{:ase cu suedeza) . Pentru a-l despărţi ipe P [indar) 
de franţuzoaică, întreaga familie a pornit-o la Liverpool. Dar şi 
acolo el îşi cheamă loretta, şi suedeza, care pare să aibă foarte 
multă răbdare şi tenacitate,  descoperă iarăşi totul. O nouă emi

grare la Manchester, unde bătrîna s-a stabilit în cele din urmă şi 
chiar a cumpărat două locuinţe (ea trăieşte din rămăşiţele averii 
agonisite din Timber and Biscuit Trade 6) , de Pindar-Senior 

') - amabilul. - Nota traa. 
•1 - o foarte respectabilă bătrina lady engleză. - Nota trad. 
•i - frumusete. - Nota trad. 
•j - nici una, nici alta. - Nota trad. 
') - O găsesc pe onorabila mamă cu ochii plini de lacrimi. - Nota trad. 
') - comerţul cu cherestea şi faianţă. - Nota !rad. 
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şi irosite de mina ei) . Dar P [indar] a adus-o şi încoace pe franţu
zoaică - ea a fost neîndoielnic de 3 ori aici, ştiu asta fiindcă de 
cite ori venea ea, el împrumuta cu regularitate bani de la mine si 
după aceea mi-i achita cu foarte multă regularitate. Dar pentru ct 
pune capăt la toate astea, sîmbăta trecută a fugit cu ea în Australia. 
cum pretinde mama lui, după părerea mea însă, mai degrabă la 
New York sau doar la Paris. El a luat din avere 190 I. st., care îi 
aparţineau, şi a plecat icu ei, dar în omnibuz a pie11dut illiled.iat 
20 1 .  st. (chelnerul de la hotelul unde a stat foanţuzoaica crede căi 
ea i le-a şterpelit) .  Pramatia avea destui bani, mama lui îl întreţinea 
şi mai avea 1 00 1 .  st. baru de buzUJllar. 

Suedeza a plecat ieri după el la Liverpool şi sînt curios ce 
va ieşi de aici. 

Sărmanul de el, e hărţuit îngrozitor şi pentru toată viaţa de 
căsătoria sa prostească din tinereţe cu idealul suedez - voila ce 
qui a ltoujours pese sur lui 1 ) .  Cu ceva mai multă experienţă şil 
abilitate putea foarte bine să o întreţină pe franţuzoaică aici CU! 
cele 1 00 I.st. ale sale, dar de unde să aibă experienţă un individ 
care la 21 de ani se îndrăgosteşte de o suedeză, o răpeşte şi, ca. 
orice mic-burghez, se căsătoreşte cu ea I Dacă nătăfleţul mi-ar fi 
povestit istoria, era o bagatelă de găsit un aranjament. Dar să se 
încurce într-o a doua poveste plus ou moins 2) pe viaţă şi în orice 
caz iSerioasă, să  fugă cu o franţuzoaică a l 'etranger 3) , quelle 
belise I 4) Elle lui en fera voir, ma foi ! 5) , mai ales dacă în
tr-,adevăr a plecat în Australia. Şi în afară de asta bătrîna este 
nespus de blaj ină şi de docilă, o persoană de la care ar fi putut 
obţine orice. Dar aşa cum Kinkel vede în logodnă adevărata esenţă 
a fiecărei legături amoroase, Pindar o vede în fuga cu iubita. 

Cele comunicate de tine în legătură cu Vetter etc. şi londonezii 
sînt grozave. Iţi înapoiez scrisoarea lui Massol şi cea a lui 
Weyd[emeyer] . Scrisorile lui Cluss le păstrez aici j usqu'a nouvel 
ol'dre 6) . Ce se aude n1 articolele pentru Dana ? De dnd lipseşite 
Pindar am mai mult timp şi acum mă ocup de limba rusă mai mult 
oon amore 7) , sine ira et studio 8) şi am şi prins cite ceva. Mili-

'I - iată, ce l-a apăsat întotdeauna. - Nota !rad. 
•1 - mai mult sau mai putin. - Nota trad. 
•1 - în străinătate. - Nota trad. 
'I - ce prostie I - Nota trad. 
'I - O să-i dea de furcă, pe legea mea ! - Nota trad 
'I - pîna la noi ordine. - Nota trad. 
'I - aici : de plăcere. - Nota trad. 
8) - aici : fară exces de zel. - Nota trad 
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taria 1) în momentul de faţă at a discount �). Munca la birou este 
foarte însufleţită. 

De Îilldată ce va fi posibil, adică peste cîteva zile, am să-ţi 
trimit 2 l.sl.1 mai mult nu pot pentru moment. 

fManchester] marţi 1 septembrie 1 852 
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la Manchester 

Dragă Engels ! 

8 septembrie 1 852 
28, Dean Street, Soho, Londra 

Scrisoarea ta a picat azi într-o atmosferă foarte agitată. 
Soţia mea este bolnavă, Jennychen este bolnavă, Lenchen 3) 

are un fel de febră nervoasă. Nu am putut şi nu pot să chem un 
mOOi.c dii111 cauză că nu am bani pentru mediicamente. De vreo 8-
10 zile îmi hrănes.c familia .cu pîine şi cartofi, iar astăzi este pro
blematic da<:ă 1e mai pot asigura şi asba. Aoest regim, fireşte, am a 
fost prea prielnic în condiţiile climatice de acum. Nu am scris 
articole pentru D ana neavînd pencele necesare ca să mă duc să 
.citesc ziarele. De altfel, de îndată ce ·ai să trimiti nr. XIX 4) , 
aan să-ţi expun într-o scrisoare ce cred despre nu. XX, care trebuie 
să cuprindă sinteza porcăriei din prezent 170• 

Cînd am fost �a tine 171 şi mi-ai spus că pînă la .sfîrşitul lui 
august îţi va fi posibil să-mi faci rost de o sumă ceva mai mare, 
i-am scris acest lucru soţiei mele pentru a o linişti. Din scrisoarea 
ta de acum 3-4 săptămîni 5) rezultă că şanse prea multe nu-s, 
totuşi au rămas unele speranţe. De aceea am amînat pînă la începu
tul lui septembrie pe toţi creditorii, cărora, după cum ştii, li  s-au 

1) - Problemele militare. - Nota trad. 
') - nu sint cerute. - Nota trad. 
•j Helene Demuth. - Nota red. 
4) F. Engels. „Revolutie şi contrarevolu(ie în Germania". Art. XIX. (Vezi 

K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 107-1 12. 
- Nota trad.). - Nota red. 

5) Vezi volumul de faţă, p. 83-85. - Nota red. 
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plătit întotdeauna numai mici sume în contul datoriei. Acum sint 
atacat din toate părţile. 

Am încercat tot ce a fost posibil, dar în zadar. Mai întîi m-a 
tras pe sfoară cîinele de Weydemeyer cu 1 5  I.st. Am scris în Ger
mania lui Streit 1) (deoarece acesta îi scrisese în Elveţia lui Dronke) . 
Vita nici nu a răspuns măcar. M-am adresat lui Brockhaus �) şi 
i-am oferit pentru „Gegenwart" un articol pe o temă nesubversivă.. 
A refuzat într-o scrisoare foarte politicoasă. ln sfîrşit, în '1.lltima săp
tămînă am alergat zile întregi cu un englez 3) care voia să.;mi înles
nească scontarea poliţei trase asupra lui Dana. Pour le roi de Prusse 4) . 

Cel mai bine şi de dorit ar fi dacă landlady 5) m-ar da 
afară din casă. Atunci m-aş considera chit şi aş scăpa cel puţin de 
22 I.st. Dar la o asemenea complezenţă nu mă pot aştepta din partea 
ei. In plus, brutarul, lăptarul, negustorul de ceai, greengrocer 6) .  
datoriile vechi l a  măcelar. Cum s-o scot l a  capăt cu toată bleste
măţia asta ? ln sfîrşit, în ultimele 8-10 zile am împrumutat cî ţiv a 
şilingi şi pence de la nişte bădărani, lucru care îmi repugnă cel 
mai mult, dar n-aveam încotro, dacă nu voiam să crăp de foame. 

Din scrisorile mele ai văzut probabil că suport de obicei cu 
multă indiferenţă toate încurcăturile atunci c înd e vorba de mine, dar 
numai să nu aud de departe despre ele. Dar que faire ? 7) Casa 
mea este un spital, iar criza devine atî t de 5upărătoare, incit ma 
sileşte să-i acord toată atenţia. Que faire ? 

Intre timp d-l Goegg se află din nou într-o călătorie de plăcere 
în America cu steamer first class 8) . D-l Proudhon a încasat c î teva 
sute de mii de franci pentru „Anti-Napoleonul " 9) său, iar taica 
Massol este atî t de generos să-mi lase mie tot ce trebuie miner, 
fouiller 10) etc. Je le remercie bien 11) .  

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

1 1  Vezi volumul de  fată, p .  9 8 .  - Nota red. 
'I Vezi volumul de faţă, p. 489-490. - Nota red. 
"I Poenisch. - Nota red. 

Al tău 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

'I - literal : Pentru regele Prusiei ; in sens figurat : in zadar. - Nota trad. 
51 - gazda. - Nota trad. 
11 - zarzavagiul. - Nota trad. 
71 - ce să-i faci 1 - Nota trad. 
11 - vaporul clasa intii .  - Nota trad. 
'I P. J. Proudhon. „La revolution sociale demonllce par le coup d'etat dtt 

2 decembre", Paris 1 852. - Nota red. 
18) - răscolit, căutat. - Nota trad. 111 - li foartP. mulţumesc. - Nota trad. 
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59 
Marx către Engels 112 

la Manchester 

1 1 3  

9 septembrie 1852 
28, Dean Street, Soho, [Londra) 

Dragă Engels ! 
Am primit cele 4 I. Sperlinge 1) . 
I-am scris din nou bătrînei 2) mele şi cred că, cel puţin într-o 

anumită măsură, aceasta va fi de folos 1i3• 
ln afară de asta am făcut astăzi încă o încercare şi sper că în 

sfîrşit voi reuşi să primesc banii pentru poliţa trasă asupra lui 
Dana, căci  stau ca pe ghimpi et je n'ai p as a perd11e du temps 3) . 

Tocmai a fost pe aici doctorul şi a prescris reţete pentru în
treaga familie, excepte moi 4) . Soţiei mele îi merge mai bine, cel 
mai rău se simte Laurachen. 

Inchipuie-ţi ce măgar stupid e Pieper. 
In fiecare zi mă întreabă dacă mi-ai înapoiat lucrarea 5) şi 

ce ai scris despre treaba excepţională pe care a făcut-o. Nu i-am 
putut, fireşte, comunica părerea ta şi acum caraghiosul îşi închipui1' 
c ă  din invidie îi tăinuiesc elogiile tale. 

Astăzi cînd m-am dus după doctor l-am �ntîlnit pe zănatic 6) . „A 
scris Engels şi a trimis traducerea ? "  „1ncă nu",  i-am răsipuns. 
„Dar o va face, căci i-am scris eu însumi• ,  a replicat Pieper. Dac5. 
îi răspunzi, scrie-i că nu-i nevoie să intervină în afacerile mele pc 
lingă line. 

Anexez un memoriu de la Paris pe care un prieten de-al 
meu 7), căruia i-a căzut în mină, mi l-a trimis in copie şi pe care 
eu l-am recopiat pentru arhiva din Manchester 174 • 

Publicat pentru prima oară 
in : Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. 1 ,  1929 

AI tău 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) Marx numeşte în glumă sterling-ul englezesc cu cuvîntul gernl«n 
„Sperlinge• (vrăbii) pentru asemănarea fonetică dintre ele. - Nota red. 

•) Henriette Marx, mama lui Marx. - Nota red. 
'I - şi nu am timp de pierdut. - Nota trad. 
'I - în afară de mine. - Nota trad. 
51 Primul capitol, tradus în limba engleză de Pieper, din „Optsprezece 

brumar al lui Ludovic Bonaparte• (vezi volumul de faţă, p. 1 08).  - Nota red. 
'I Pieper. - Nota red. 
;) Zerlfi. - Nota red. 
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Dragă Marx, 

60. Engels către Marx. 14 septembrie 1852 

60 

Engels către Marx 175 
la Londra 

Pieper mi-a scris şi a cerut să-i înapoiez de urgentă traducerea 
corectată. Cela me convenait bien 1), aveam dureri de stomac şi 
eram incapabil să fac ceva. Spune-i, dacă vrea să-i răspund la 
scrisorile lui,  să-mi indice cel puţin adresa ; Pieper Esq. nu este o 
persoană atît de cunoscută la Londra, nici chiar de cînd a devenit 
vînzător cu un salariu de 25 de şilingi pe săptămînă. De altfel, 
lasă-l să traducă mai departe, dar să-şi dea ceva mai multă oste
neală, sau, dacă asta nu este posibil, cel puţin să lase loc liber 
la pasajele mai grele şi le voi completa eu pe urmă ; e de preferat 
decît să facă tîmpenii din superficialitate. De altminteri mi-a scris 
numai sub pretextul că nu ştie dacă îl consider în genere în sta.re 
să facă traducerea. Am să-i fac o listă amănunţită a principalelor 
greşeli cu comentariile respective. Cred că aJ1ll să termin treaba 
lucrînd azi şi mîine seara, căci mă simt mai bine. 

ln rest mi-a scris fidel ca un ecou despre tot ce a auzit în casa 
ta, ceea ce, fireşte, ştiam deja. 

Pindar a fost oare la tine ? Mi-a scris de la  Londra, de unde 
a plecat la Paris ; am să-i scriu diseară. Am cunoscut-o şi eu pe 
suedeza sau finlandeza lui ; c ·est une oie, petite bourgeoise au 
plus haut degre, qui parnît s'etre bientot consolee du depart de son 

epoux 2) .  El a făcut bine că a plecat din ca.lea acestui a!llimal. Am 
să mă mai duc, din politeţe, de cîteva ori pe la b ătrîna lui şi apoi 
am să droppen 3) ; c'est embetant 4) s-o auzi pe mica vrăj itoare 
frigidă cum îşi ponegreşte soţul. 

Sper că ai reuşit în sfîrşit să obţii scontarea poliţei şi că la 
tine acasă lucrurile merg ceva mai bine. Mă gîndesc acum la un 
nou plan de economisire a cîtorva lire ; dacă-mi reuşeşte, cred 
că pînă la începutul lunii viitoare - adică peste aproximativ 
1 4-16 zile - voi putea să-ţi trimit iaraş1 ceva. Totul depinde în 
parte de venirea cumnatului meu 5) şi de data la c arp va veni. 

1) - O nimerise bine. - Nota trad. 
') - este o giscă, mic-burgheză în cel mai Îndlt grad, care, după plecarea. 

soţului ei ,  s-a consolat, pare-se, foarte repede. - Nota trad. 
1) - pun punct. - Nota trad. 
') - e enervant. - Nota trad. 
5) Emil Blank. - Nota red. 
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Anexat două fiţuici de la  Weydemeyer. Poţi să-m1 mapoiezi 
ocazional „Lithogr. " 176 pentru arhivă. Memoriul lui Hăfner 1) este 
interesant, dar, după cit se vede, e scris pentru noi - c'est une 
petition 2) .  

Salutări cordiale soţiei tale şi copiilor. 
Al tău 

F. E. 
[Manchester] 14 septembrie 1 852 

Vei vedea cu plăcere că Heinzen e pe dric 177• 

Publicat Pentru prima oară 
in : Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. ! ,  1929 

6 1  

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Engels ! 

18 septembrie 1852 
28, Dean Street, Soho, Londra 

Dacă mai întîrzii C'iteva zile cu trimiterea traducerii 3) , posi
bilitatea de a o plasa oade ou 'totul baltă. Interesul pentru Bona
parte ajunsese iarăşi la apogeu şi acum începe, ca totul la LoncLra. 
să fie ânlăturat de noi subiecte. 

După ce o secătură din City, nomme 4) Poenisch, m-a purtat 
cu vorba 8 zile în şir, nu a ieşit nimic din povestea cu scontul. 
De aceea i-am scris ieri lui Dana 178• Totodată i-am comunicat că 
on Genmany 5) nu mai urmează decît două articole, 1 9  şi 20. iDe 
îndată ce ai să trimiţi articolul 1 9  6) , am să-ţi expun ce ored des
pre articolul 20, articolul de încheiere. In cîteva zile se hotărăşte 
şi istoria cu Uniunea vam::i.lă, fără de care nu se poate încheia 
articolul 20 179• 

1) Vezi scrisoarea următoare. - Nota red. 
2) - este o petitie. - Nota /rad. 
•j Este vorba de traducerea în hmba engleză făcută de Pieper a primului 

capitol din lucrarea lui Marx „Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte". -
Nota red. 

'l - cu numele de. - Nota trad. 
5) -.. despre Germania. - Nota trad. 
1) F. Engels. „Revolutie şi contrarevolutie în Germania". Art. XIX. (Vezi 

I<. Marx şi F. Engels. Opere, voi. li, Bucureşti,  Editura politică, 1960, p. 3-1 1 3. 
- Nota trad J. - Nota red. 
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Soţia mea este din punct de vedere fizic mai dărîmată ca ori
cînd, e cu totul lipsită de putere. De trei zile bea, după prescripţia 
medicului, la fiecare oră o lingură de brandy. De altfel s-a refăcut 
întrucîtva, căci de azi s-a ridicat cel puţin din pat. A zăcut 8 zile. 
Laurachen e în conv·alescenţă, ceilalţi ·sînt all right 1 ) .  Mai detaliat 
am să rpot să-ţi scriu abia să.ptămîna viitoare. Săptămîna asta a 
lrecut cu ale1rgături zadarnice oin interes de afaceri şi scandal dez
gustător cum creditoribus 2) . 

Al tău 
K. M 

O dată cu scrisoarea mea din săptămîna viitoare am să-ţi trimit 
şi documentele 3). lnapoiază-mi sc·risoarea lui Massol. 

Publicat pentru prima oară 
in : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx • ,  Bd. I, 
Stuttgart, 1 91 3  
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Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 180 

la Londra 

[Manchester] 20 septembrie 1 852 

Dragă Marx, 
Nu ştiam că î ţi trebuie atît de urgent traducerea 4). Am tără

gănat oairecum lucruTile fiiI11dcă, după cum ţi-am spus j) . nu m-am 
simţit bine şi, apoi, pentru că am vrut să-l necăjesc puţin pe 
P[ieper]. care insista atît de mult. Dar  aseară m-am apucat să 
lucrez şi aş fi terminat dacă pe la ora 2 la prînz n-ar fi intrat 
în camera mea bătrÎIIlelul domn Schily 8) . El vrea să deschidă la 
LiveI!pOOl o fabrică cu un pretins patent de sifon care ar aduce 
un profit net de 400-5000/o, astfel că, după împrejurări, s-ar putea 
cîştiga 41/2 milioane de taleri pe an. Voia să discute cu mine acest 

11 - bine. - Nota trad. 
•1 - cu creditorii. - Nota trad. 
•1 Vezi volumul de faţă, p. 1 1 5. - Nota red. 
'I Traducerea în limba engleză a primului capitol din lucrarea lui Marx 

„Opt�prezece brumar al lui Ludovic Bonaparte• .  - Nota red. 
'I Vezi volumul de faţă, p. 1 1 4. - Nota red. 
1) Victor Schily. - Nota red. 
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]>lan aventurist şi era gata să plaseze citeva mii de taleri, pe care 
fratele său vrea să i le procure, în acest bluf. D-l Heise participă 
şi el la această afacere, dar nu investeşte nimic altceva decit 
talentele sale. După toate probabilităţile, nobilul Schily, urmind 
sfatul lucid primit aici, va renunţa la această afacere şi va folosi 
ocazia ivită de a deveni la Liverpool agentul-furnizor de marfă vie 
al unui escroc din Hâvre care se ocupă cu traficul de emigranţi. 
D-l Heise făurise o dată planul frumuşel de a folosi banii din iîm
prumutul naţional pentru această escrocherie cu sifoane, urmind 
totuşi să se lucreze în spirit democratic, iar cu milioanele strînse 
să fie eliberată Europa. Păcat că proiectul nu s-a realizat. Se pare 
că afacerea a eşuat mai ales din cauză că nu s-au găsit 30 de emi
iyranţi care să ştie să tacă. 

Am avut, fireşte, obligaţia să-l cherchelesc pe nobilul Schily 
- il n'y avait pas moyen a y echapper 1). De multă vreme nu mi-a 
Jost dat să întîlnesc un dobitoc atît de naiv. Prostia, ignoranţa şi 
lipsa de griji a unui asemenea om de principii întrec orice limită. 
După ce s-a afumat puţin, a început, în timp ce eu discutam cu un 
al treilea ge1·man, vărul lui Charles 2) să tot vocifereze, deşi pe 

un ton foarte blajin : Să nu credeţi asta, Engels nu crede în nimic, 
în absolut nimic, indivizii de la „N [eue] R[heinische] Z [eitung] " nu 
cred în nimic, nimeni nu poate pricepe ce-i cu ei. Nimic nu crede 
E [ngels] I I-am spus, bineînţeles, că indivizii de la „N.R.Z. ", în 
schimb, ar pricepe imediat, fără nici o dificultate, ce-i cu oamenii 

·de teapa lui. Astăzi dimineaţă onorabilul s-a întors la Liverpool 
-după cordiale strîngeri de mină şi diseară traducerea va fi gata . 
.Pierd însă o grămadă de timp fiindcă trebuie să traduc din nou, fără 
excepţie, toate pasajele ceva mai grele. In asemenea cazuri P [ieper] 
recurge întotdeauna la o traducere literală, din care c auză ajunge 
1a curate absurdităţi. De altfel, unele pasaje aproape că nu pot 
Ji traduse. 

Am să fac însă tot posibilul ca să termin astă-seară, incit  să 
Ie primeşti mîine. 

Dacă îmi va fi cu putinţă, îţi voi mai trimite zilele acestea 
·O liră. 

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

::li 

1) - nu era chip să mă sustrag. - Nota trad. 
'l Charles Roesgen. - Nota red. 

Al tău 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Dragă Marx, 

63. Engels către Marx. 23 septembrie 1 852 

63 

Engels către Marx 181 
la Londra 

[MancJ:iester, 23 septembrie 1 852P 

Alaltăieiri ţi-.am trimis traducerea 1) şi un Post Office Ordre 2} 
pentru o liră. La începutmil lui octombrie, deci peste V'.l'eo 9--10 zile, 
mai urunează cîteva li.re. Ţi-aş fi triiirnis bucuros dintr-o dată: 
mai mult, pentru că eşti mai în cîştig cu aceeaşi sumă dacă o ai 
întreagă, prin faptul că poţi să-ţi planifici mai bine cheltuirea ei. 
Dar şi situaţia mea financiară �ste pentru moment încurcată, aşa> 
că nu ştiu niciodată exact de cîţi bani voi avea nevoie în cursul 
lunii, şi de aceea lirele devin disponibile una cite una, aşa că cel 
mai bun lucru este să ţi-i trimit neîntîrziat. Luna viitoare voi pro
ceda în mod comercial şi atunci voi fi curînd în stare să fac 
calcule aproximative. 

Din însemnările anexate vei vedea că P [ieper] a făcut unele
greşeli destul de grosolane - cele gramaticale şi stilistice, bine
înţeles, nu le-am enumerat, cela n'aurait jamais fini 3) . Poţi să 
i le dai dacă consideri util, dar dacă aceasta l-ar putea determina 
să renunţe la traducere, e mai bine să le păstrezi tu. Dacă el 
bombăne şi are obiecţii împotriva unora dintre corectări, n-ai decît 
să le foloseşti pentru a-i arăta lipsurile. 

De altfel, unele pasaje aproape că sînt intraductibile. ln genere 
ar fi bine dacă editorul ar vedea şi ultimul capitol, acesta l-ar 
impresiona mult mai mult i ce-ar fi dacă P[ieper] l-ar traduce şi 
mi l-ai trimite imediat i m-am uitat prin el pentru orice eventua
litate şi sînt întrucîtva pregătit, aşa că ar merge repede. Chiar 
dacă lucrarea n-ar putea fi tipărită acum, traducerea trebuie totuşi 
terminată i individul 4) va deveni în curînd împărat şi atunci se
iveşte iarăşi un moment foarte prielnic pentru publicarea lucrării, 
la care s-ar putea adăuga un post-scriptum. 

1) Traducerea în limba germaP..ă a primului capitol din lucrarea lui Marx 
„Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte". (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 1 1 5-217. - Nota trad.). - Nota red_ 

'l - mandat poştal. - Nota trad. 

3) - ar fi fost fără sfirşit. - Nota trad. 
') Ludovic Bonaparte. - Nota red. 
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Acum mă duc aicasă şi termin articolul pentru „Tribune " 1) , 
c a  să plece cu poşta a doua şi tu să-l mai poţi trimite cu vaporul 
de mîine. Ai cumva în vedere un nou articol cu privire la Anglia 
pentru Dana ? 

Sper că brandy-ul a pus-o din nou pe picioare pe soţia ta -
transmite-i ei şi copiilor tăi salutări, precum şi lui Dronke şi Lupus. 

Al tău 
F. E. 

Scrisoarea lui Massol şi articolul pentru Dana am să le expe
diez cu poşta a doua, căci nu le am la mine. 

Ai văzut în numărul de ieri din „Times" sau în „Daily News" 
de alaltăieri statistica insipectorului de fabrici Homer cu privire la 
dezvoltarea industriei de bumbac ? 

Din octombrie 1 850 pînă în octombrie 1 85 1  capacitatea de 
producţie a sporit cu 

2 300 cai putere în fabricile nou construite şi 
1 400 „ 11 prin mărirea capacităţii vechilor fabrici 

în total 3 700 1 1  l i  în districtul Manchester 

·-şi nUJITiai în i11Jdus�ria bumbacului 182 • Din enumerarea de mai JOS 
rezultă că în acel moment mai erau în construcţie fabrici cu o ca
pacitate de circa 4 OOO cai putere şi ca.re acum trebuie să fie ter
minate. De atunci, desigur, s-a început construcţia unor noi fabrici 

-cu o capacitate de 3 000-4 OOO cai putere ; cea mai mare parte din 
ele vor putea fi gata pînă la sfirşitul anului ; dacă din ianuarie 
1 848 pînă în octombrie 1 850, adică în 2 ani şi 3/4, creşterea se eva
luează numai la 4 OOO cai putere, capacitatea motoarelor cu abur 
din industri.a bumbacului din Lancashire a crescut din 1 848 pină la 
sfîrşitul anului 1 852 cu 3 700 + 4 ooo + 1 500 +4 OOO = 1 3 200 cai putere. 
Intreaga putere instalată din industria bumbaoului din Lancashire 
însuma în 1 842 30 OOO cai putere şi în 1 845 (la sfîrşitul anului) 
.(0 OOO cai putere ; în anii 1 846-1 847 creşterea a fost neîn:.emnată, 
prin urmare acum acţionează aproximativ 55 OOO cai putere, aproape 
dublu decît în 1 842. 

In plus, capacitatea motoarelor hidraulice - circa 10 OOO cai 
.putere (în 1 842) ,  care a crescut puţin deoarece ele au fost exploa-

1) F. Engels. „Revoluţie şi contrarevoluţie în Germani a". Art. XIX. (Vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 107-1 12. 
- Nota trad.). - Nota red. 

li* 
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tate pe scară mare mai demult. De aici se vede unde zace sur
plusul de capital din perioada de prosperitate. De altfel, criza nu 
mai poate înbîrzia mult, deşi aici numai omnibuzele fac obiectul 
unei specule febrile. 

Insemnări în legătură cu traducerea capitolului I. 

Ad generalia 1) : 
1 .  P [ieper] , după cit se vede, este mai obişnuit să scrie liber 

în limba engleză decît să traducă. Cu atî t mai mult trebuie să se 
ferească, cînd îi lipseşte un cuvînt, să recurgă la cel mai execrabil 
material ajutător, la dicţionar, care în 99 de cazuri din 100 de 
regulă, îi va oferi cel mai nepotrivit cuvînt, prilejuind întotdeauna 
o confuzie nefastă  între sinonime. Mai jos sînt citate exemple de 
acPst fel. 

2. P [ieper] ar trebui să studieze gramatica elementară engleză, 
deoarece face destule greşeli - în special la folosirea articolului. 
Şi ortografia lui lasă de dorit. 

3. Inainte de toate P [ieper] trebuie să se ferească să nu cadă 
în beletristica stilistică mic-burgheză în spiritul cockney 183 ; se 
întîlnesc la el exemple foarte supărătoare de acest fel. 

4. P [ieper] foloseşte prea multe cuvinte de origine franceză, 
care uneori, ce-i drept, sînt comode, deoarece semnificaţia lor mai 
abstractă, mai imprecisă te scoate adesea din încurcătură. Prin 
acest procedeu însă, cele mai bune expresii sînt diluate, fade şi 
adesea cu totul ininteligibile pentru un englez. In aproape toate 
cazurile unde apar în original imagini vii, în sens figurat, există 
expresii tot atît de vii ,  de figurative de origine saxonă, care lămu
resc imediat pe un englez despre ce este vorba. 

5. Dacă în text se întîlnesc pasaje grele, ar fi mai bine să se 
lase loc liber pentru a fi completate ulterior, decît să se scrie 
lucruri despre care însuşi P [ieper] ştie foarte bine că sînt pure 
absurdităţi, chiar dacă pretinde că a tr adus cuvînt cu cuvînt. 

6. Principalul reproş care poate fi adus traducerii şi care re
zumă punctele 1-5 este neglijenţa. Există destule pasaje care 
dovedesc că P [ieper] , dacă îşi dă osteneala, poate real'izcr ceva, dar 
această superficialitate îi cere în primul rînd lui un efort şi, în al 
doilea rînd, mie unul dublu. Pe alocuri sînt unele pasaj e excelente-
sau ar fi putut să fie, dacă s-ar fi străduit ceva mai mult. 

Ad specialia 2) : 

1) - Observaţii  generale. - Nota lrad. 
2) - Observaţii speciale. - Nota ti:.ad. 
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locotenenţi înglodaţi in datorii 1)  : „lieutenants 11 poate să  în
semne aici doar „loctiitor 11 •  „Lieutenant 11 in limbile engleză şi fran
ceză nu înseamnă dm capul locului o figură comică ca în germană ; 

în loc de împrejurări nemij locit date, existente şi moştenite din 
trecut 2 ) ,  el a tradus : ci.rcumstances immediately given and deli
vered 3) . P[ieper] ffnsuşi ştia foarte bine că această traducere es' e 
absurdă. Deli'Ve>retl poate să însemne aici numai : „accouchierl11 4) ; 

în loc de să se transforme pe ei şi lucrurile din jurul lor, el a 
tradus : the revolution of their own persons 5) . Această „revolution" 
nu poate fi altceva decît o tumbă. 

a new language (o nouă limbă) înseamnă o limbă nou desco
perită. Cel mult a language new Io them 6) . 

A traduce societatea burgheză prin Middle Class Society ij 
este, atît din punct de vedere gramatical cit şi logic, la fel de in
corect ca şi traducerea societăţii feudale iprin nobility society 8 ) .  
In engleza cultă asta nu merge. Va trebui să se spună : Bourgeois. 
Society 9) sau, după împrejurări : commercial and i1I1dustrial so
ciety 10) ,  la care se poate da u>rmătoarea notă : prin societatea. 
burgheză înţelegem acea fază a dezvoltării sociale în care bur
ghezia, clasa de mijloc, clasa capitaliştilor industriali şi comerciali, 
este din punct de vedere social şi politic cl asa dominantă, aşa cum 
este astăzi, mai mult sau mai puţin, cazul în toate ţările civilizate 
din Europa şi America. Prin urmare, cu expresiile : „societatea 
burgheză 11 şi „societatea industrială şi comercială 11 desemnăm una 
şi aceeaşi treaptă de dezvoltare socială ; prima expresie şe referii 
însă mai mult la faptul că clasa de mijloc este clasa dominantă, 
antagonică atît clasei de la care a preluat conducerea (nobilimea 
feudală) , cit şi acelor clase pe care le domină din punct de vedere 
politic şi social (proletariatul, respectiv clasa muncitorilor in
dustriali, populaţia rurală etc.) , în timp ce prin : commercial and 
industrial society se înţelege mai ales modul de producţie şi de 

1) ln original : Schuldenbeladene Lieutenants (această expresie se referă '"  
textul scos de Marx in 1 869 la ediţia a II-a a lucrării sale „Optsprezece brumar 
al lui Ludovic Bonaparte" ) .  - Nola red. 

') ln original : unmittelbar gegebne, vorhandene und iiberlieferte Umstănde. 
- Nota lrad. 

•) - imprejurări nemijlocit dale şi generate. - Nota trad. 
'' - adus pe lume. - Nola lrad. 
•) - revoluţia propriei lor persoane. - Nota lrad. 
11 - o limbă nouă penim ei. - Nola lrad. 
7) - societatea clasei de mijloc. - Nota lrad. 
"J - societatea nobilimii. - Nota lrad. 
') - societatea burgheză. - Nota lrad. 
") - societatea com·�rcială şi industrială. - Nola lrad. 
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repartiţie caracteristic pentru această fază a istoriei societăţii 1) . 
To arrive at its own contents (în original a ajunge la propriul 

său conţinut) nu poate însemna decît a ajunge at the contents of 
i ts own stomach 2) .  

Old society (la Marx : vechea societate) n u  merge î n  limba 
engleză, în cel mai bun caz înseamnă societate feudală, şi nu bur
gheză. Scrierile lui Owen au fost date uitării ; şi cînd vorbeşte de 
old society, el dă întotdeauna şi un plan şi o schiţă (pe cit posibil 
explicite) ale noii societăţi, so that there can he no mistake ; which 
is not to be expected now-adays 3) . 

Set in fiery Diamonds (la Marx : montat în briliante de foc) nu 
are mc1 un sens în engleză, pentru că, potrivit lexicului englez, 
Diamonds trebuie să fie chiar ele montate, aşa că fiery Diamonds 
e prea de tot. 

Storm and pressure period nu înseamnă Sturm-und Drangpe. 
riode cum este în original, ci ,perioada de tumult şi presiune. 

A future that was to come 4) (la Marx : viitorul ca•re îi 
aştepta) este, după cum ştie şi P [ieper], un nonsens (every future 
being to come 5) ) ,  este ace'laşi stil Moses & Son pe 1care l-am în
tîlnit şi înainte cînd spune : the sphits of those that have been 1) , 
în loc de „spiritele trecutului " .  

The circle should be increased (la Marx : să  se  lărgească, p. 4 
j os) 7) . Un cercle est elargi, il n'est pas agrandi 8) . 

The general index (la Marx : conţinutul general al revoluţiei 
moderne) înseamnă : sumarul general al revoluţiei moderne I Le 
citoyen Pieper le savait, du reste, aussi bien que moi 9) ; 

As it could but he (la Marx : nici nu se putea altfel) este un 
lapsus pennae 10) şi trebuie tradus : as it could not but be ; altmin
teri ar însemna : cum abia putea să fie. 

1) ln original pasajul care începe cu cuvintele : „prin societatea burgheză„. • 
şi se !erminii cu cuvintele : „caracteristic pentru această fază a istoriei socie
tălii" este în limba engleză. - Nota trad. 

') - la conţinutul propriului său stomac. - Nota trad. 
3) - astfel incit să nu poată exista nici o neînţelegere ; ceea ce ia vre-

murile noastre nu-i de presupus. - Nota trad. 
'J - Viitorul care va să vină. - Nota trad. 
6) - orice viitor va să vină. - Nota trad. 
6) - spiritele celor care au fost. - Nota trad. 
7) Aici şi mai jos,  EngPls se referă Ia prima ediţie a lucriiril lui Marx 

„Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte• ,  care a apărut Ia New York 
în 1852. (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8,  Bucureşti, Editura politică, 1960, 
p.  1 15-2 1 7. - Nota trad.). - Nota red. 

6) - Un cerc se lărgeşte, nu se măreşte. - Nota trad. 
1) - Cetăţeanul Pieper ştia de altfel acest lucru tot atit de bh1e ca şi 

mine. - Nota trad. 
11) - greşeala - Nota trad. 
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Unwieldiness (p. 5, sus, în original) înseamnă neputinţă în 
sens pasiv, inerţia în fizică, dar aplicată la oameni nu poate în
semna decît că ei nu se pot mişca de graşi ce sînt. Neputinţa în 
accepţia activă aplicată la oameni se traduce prin clumsiness. Dic
ţionarul l-a făcut pe P [ieper] să comită această greşeală. 

Constitutional Standard (la Marx : Adunarea naţională trebuia 
să reducă rezultatele acestei revoluţii la proporţii burgheze). Cest 
un peu fort 1) din partea cetăţeanului Pieper ; pentru a evita difi
cultatea traducerii cuvîntului „burghez" ,  el pune peste tot „colliS
titutional ", întrucît „republică constituţională" este sinonim cu 
,/republică burgheză" .  Je demande un peu 2) ce vrea să dnsemne 
aici constituţional ? Mai departe e şi mai şi, cînd societatea bur
gheză !figurează sans ifac;:on 3) ca consti tutional society. Cest as
sommant 4) .  

iFor ever and the duration 5) (la Marx : pentru toată durata 
ciclului) .  De ce nu : for ever and a day 6) , cum spune proverbul. 

Utopian juggles (la Marx : aiureli utopice) . Juggles înseamnă 
jonglerii, nu plăsmuiri. 

Transported without judgment înseamnă : deporte contre le  
sens commun, adică deportaţi fără nici o raţiune. Trebuia traldus 
triaJ î) , 

To pass as a real event nu înseamnă : „ca în genere să poată 
trece drept un eveniment",  ci : „pentru a putea trece drept ceva 
care s-a întîmplat într-adevăr" ; 

founded nu înseamnă fondu 8) , ci fonde 9) . Folosirea nelogică. 
dar acceptată a lui c'Onfounded in sensul de confondu 10) nu are 
nimic comun cu aceasta. 

Toate acestea sînt lucruri pe care P[ ieper] , dacă este ceva mai 
atent, le ştie tot atît de bine ca şi mine, dar, după cum am spus, 
pasajele grele e preferabil să le traduci singur decît  să le corectezi 

1) - E cam hazardat. - Nota trad. 

'I - Aş vrea să ştiu. - Nota trad. 

3) - fără multă vorbă. - Nota trad. 
'I - societate constituţională. E ucigător. - Nota trad. 

•) - pentru totdeauna şi pentru timp indelungat. - Nota trad. 

') - în vecii vecilor şi pentru o zi. - Nota trad. 

7) - judecată. - Nota trad. 

s1 - dizolvat. - Nota trad. 

9) - întemeiat. - Nota trad. 
11) - confundat. - Nota trad. 
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într-o traducere superficială, făcută la repezeală, în care toate difi
cultăţile sînt ocolite. Dacă şi-ar da mai multă osteneală, ar putea 
să traducă destul de bine. 

Publicat pentru prima oară 
(fără observaţiile referitoare 
la traducere) în : Marx-Engels. 
Gesamtausgabe. Dritte Abteilung 
lld. 1, 1929 

64 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
şi engleză 

Marx către Engels 184 

la Manchester 

Dragă Engels ! 

23 septembrie 1852 
28, Dean Street, Soho, [Londra} 

Am primit o liră şi traducerea îmbunătăţită 1) . Prea ţi-ai dat 
multă osteneală cu ea. Dacă e acceptată (succesul va depinde de 
acest prim număr) trebuie să iei lucrurile mai uşor, adică să treci .  
cînd sînt greu de tradus, peste acele floricele de stil şi turnuri de 
fraze care nu sînt necesare. 

Weerth este aici de duminică. Sîmbătă pleacă la Manchester, 
unde rămîne 3-4 săptămîni, apoi îşi va lua valea pornind-o spre 
Indiile occidentale etc. 

Alăturat : 
1 .  O epistolă scrisă de mina lui Schurz şi găsită în buzunarul 

unui surtuc dăruit de Kinkel unui emigrant ipe care-l cunoaştem. 
2. O scrisoare de la Cluss. 
3. Două extrase din dezvăluirile asupra emigraţiei, publicate 

mai înt:îi de „Karlsruher Zeitung" şi apărute apoi şi  în „A[llge
meine] Z[eitung]" din A[ugsburg] etc. 185, dacă cumva nu ai citit şi 
tu aceste lucruri. 

Dr. Piali 2) (din Paris) îmi scrie printre altele : 
„Kossuth vrea să înceapă revoluţia în octombrie. Kiss i-a dat 

de a1c1  lui  Kossuth tot felul de asigurări, care probabil sînt de do
meniul fanteziei, deşi în situaţia fantasmagorică de aici pot fi 

1) Traducerea în limba engleză a primului capitol al lucrarii lui Man: 
„Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte " .  - Nota red. 

') Zerffi. - Nola red. 
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chiar posibile. Se pare că  Kossuth a primit de la Bonapa1 te un me
saj scris de mina lui prin care îl cheamă să vină la Paris. O copie 
fidelă a mesajului circulă, cică, în toate comit·atele din Ungaria. ln 
Ungarid totul este pregătit pentru o ofensivă generală a lui Kos.suth. 
Pînă şi funcţionarii cezaro-crăieşti participă la acest mare com
plot. . .  " 180 

„Contesa Kinsky, năsC'Ută Zichy, a fost arestată pentru prunc
ucidere. Tatăl C'opilului este doctorul Chaises " (ilustrul nostrn 
Schaisses 1 ) ) ,  „evreu polonez etc. Madam Beckmann (soţia agentului 
de poliţie şi corespondent de ziar) va figura la proces în fuţa jura
ţilor ca doamnă de companie " .  

In ceea ce priveşte istoria cu Kossuth, este foarte posibil ca 
Bonaparte să-i întindă o cursă ca să-şi atragă simpatia Austriei. 

Piali l-a pus pe Hăfner să intre în corespondenţă cu Ruge
Tausenau, încît acum s-ar putea zice că corespondăm direct cu 
d-l Arnold. Vom afla astfel Ies mysteres des grands hommes �) 
chiar de la sursă. 

Uniunea poporului 187, formată din 8 oameni (din care, potrivit 
scrisorii pe care ai primit-o de la W[eydemeyer] , Ruge, cu virtuoz1-
talea sa cunoscută, a format 3 comitete), cutreieră acum City-ul 
(printre alţii Ronge şi Dralle) sub pretextul creării concomitente 
a unei „comunităţi libere" .  Ce dracu are comun catolicul german 
Ronge cu „comunităţile libere" 188 ? Cîţiva negustori catolki ger
mani şi mai ales evrei s-au înscris pe listă, deşi numai cu iniţialele, 
şi au contribuit cu cîteva lire sterline, acesta fiind de fapt scopul 
urmărit. 

Willich, la rîndul său, umblă acum în fiecare sîmbătă cu cheta 
publică la Asociaţia din Great Windmill 189, chipurile pentru chel
tuieli de corespondenţă. 

Ce spui de ovaţiile cu care a fost întimpinat Bonaparte în pro
vincie ? Cit de ruşinos se compromit francezii. Mi se pare că apusul 
Uniunii vamale se apropie cu paşi siguri. 10° Falimentul austriac 
tot mai este în stare să vină de hac prosperităţii prusiene. 

După cum văd, Dana a acceptat articolul 3) . , ,Staatszei lung · 
(New York) a şi publicat un extras în germană din el. 

Moartea bătrînului Wellington a venit la timp. ln cazul unei 
crize, bătrînul buldog ar mai fi dispus de o autoritate devenită 

1) Joc de cuvinte : Chaises - nume de familie, Scheisse - rahat. -
Nota trad. 

') - misterele marilor bărbaţi. - Nota trad. 
') Marx se referă probabil la articolul sau „Rezultatele alegerilor". (Vezi 

K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8,  Bucureşti. Editura politică, 1960, p. 382-387. 
- Nota trad.). - Nota red. 
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tradiţională. Cu el şi Peel a fost duly 1) dus la groapă common 
sem�e of Old England 2) . 

Aşadar, la 4 octombrie „ai noştri" vor apărea în faţa curţii 111• 
Burgers mărturiseşte totul, cel puţin în ceea ce-l priveşte. Corespun: 
zător profesiunii sale, el se va apăra „principial" .  In timpul anche
tării a întocmit un memoriu pe 30 de pagini asupra „esenţei comu
nismului " ,  care a fost trecut în p:rocesul-verbal. Honni soit qui mal 
y pense 192• Se spune că Daniels 1se simte destull de bine. Procurorul 
va începe de la st.-simonişti ; avocatul Schneider, pentru, a-l to 
beat 3), începe cu Babeuf. Vor putea spune că au scăpat ieftin 
dacă nimeni nu o va lua de la incaşi sau de Licurg 193• 

Pindar, ale cărui „mysteres " 4) m-au amuzal enorm, n-a trecut 
pe la mine. Aldventures with old Schily 5) pe care le-ai avut sînt 
delicioase. 

Ad vocem 6) Jones. Deşi .pers-0nal n-am pentru ce să-l laud 
- a dat 1din nou buzna la mine fiindcă il y avait crise 7) -, în ul
tÎ!ma săiptămînă l-am ajutat fo1preună cu tot detaşamentul nostru. Ad· 
versarii lui convocaseiră două, trei llilitinguri în care să se hotărască 
„that this meetings is of opinion, that no confidence can be placed 
in the succes of any democratic movement which Mr. Ernest Jones 
is connected therewith " 8) . Ei have been beaten 9) şi încă zdra
văn 194• Dobitocii au încercat mai întîi să-l compromită învinuindu-l 
de afaceri veroase. Dar nu le-a reuşit. Atunci l-au atacat sub motiv 
că noi îl sprijinim pentru că bagă „unfriendly feelings amongst the 
difierent classes" 10) . Iată despre ce -este vorba : Harney-Holyoake,  
Hunt ide Ja „Leader" ,  Newton (cooperatistul) et tutti quanti 1 1) 
s-au înţeles să înfiinţeze un „national party" 12) . Acest national 
party vrea votul universal, but not <:hMtism 13) 195• Vechea poveste. 

'I - în toată regula. - Nota trad. 
'I - bunul simi al batrînei Anglii. - Nota trad. 
31 - întrece. - Nota trad. 
•1 - „taine" .  - Nota trad. 
'I - aventurile cu bătrînul Schily. - Nota trad. 
"I - Cu privire la. - Nota trad. 
11 - era în pană. - Nota trad. 
81 - „că. acest miting este de părere că nu se poate avea încredere in 

succesul unei mişcări democrate in care este amestecat d-l Ernest Jones".  
Nuia trad. 

'I - au fost bătup. - Nota trad. 
"I - „zizanie intre diferitele clase". - Nota trad. 
1 11 - şi top ceilalii. - Nota trad. 
"l - „partid naponal" .  - Nota trad. 
13) - dar fără cartism. - Nota trad. 
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Dar înainte ca partidul să pornească campania, Jones Ufl!Ila să ifie 
arushed 1). Dar s-au înşelat amarnic. El a mărit preţul ziarului său 2) 
cu 1 penny fără a pierde v·reun abonat. 

Al tău 
K. M. 

Publicat pentru prima oară 
in : Marx-Engels. Gesamtau�gabe. 
Dritte Abteilung, Bd. 1 ,  1929 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Dragă Marx, 

65 
Engels către Marx 196 

la Londra 

O dată cu prezenta îţi trimit plicul scrisorii tale de astăzi ; se 
pare că s-au făcut încercări, nereuşite de altfel, de a se viola 
scrisoarea. 

Traducerea şi scrisoarea lui Massol au plecat aseară cu poşta 
a doua. 

Foarte nostim descrie Cluss primirea făcută lui Kinkel etc. de 
yankeii germani ; nu-i nici o deosebire între indivizii din Munţii 
Alegani şi cei din Munţii Pădurea Neagră sau Taunus. 

Nu citisem dezvăluirile apărute ân .presa germană 3) . de-abid 
ieri am răsfoit iar un ziar german. 

Cu oraipauds 4) - merge bine. Apres tout 5) se pare că mun
citorii s-au îmburghezit complet din cauza prosperităţii momentane 
şi a perspectivei unei gloire de l'empire 8) . Le trebuie biciul ne· 
cruţător al crizelor pentru a deveni curînd din nou <:apabili de 
ceva. Dacă următoarea criză nu va fi prea grea, Bonaparte ar putC'a 
ieşi teaifăr din ea. Dar ciriza, pare-.se, va fi al dracului de serioasă. 
Nu există criză mai gravă decît aceea provocată de o speculă 
exagerată care se dezvoltă încet în sfera producţiei şi de aceea, ca 
să se vadă rezultatele ei, trebuie să treacă tot atîţia ani cite luni 

1) - zdrobit. - Nota trad. 
') „The People"s  Paper• .  - Nota red. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 124. - Nota red. 
') - filistinii. - Nota trad. 
') - Pînă la urmă. - Nota trad. 
1) - glorii a imperiului. - Nola lrad. 
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trebuie să treacă în cazul unei asemenea specule în comerţul cu 
produse şi  cu efecte de stat. Cu bătrînul Wellington a fost dus la 
groapă nu numai common sense 1) al bătrînei Anglii, ci însăşi 
bătrîna Anglie în persoana singurului reprezentant pe care-l mai 
avea. Ce a rămas sînt sporting characters 2) fără suite 3) ca Denby 
şi şarlatanii evrei ca Distraeli, care sînt tocmai caricaturile vechilor 
tory, după cum monsieur Bonaparte este caricatura unchiului 
său 4) . Va fi tare frumos cînd va veni c.riza, şi e doar de ICI.mit ca 
izbucnirea ei să mai întîrzie cîtva timp pentru a da naştere unei 
situaţii tot atît de cronice cu perioade acute ca în anii 1837-1842. 
De altfel, cu prilejul unei răscoale, bătrînul Wellington a fost, după 
tot ce se ştie despre el, un comandant militar excepţional, el a 
buchisit totul, a studiat cu multă rîvnă toate tratatele militare şi 
ş i-a cunoscut foarte bine meseria. El nu s-ar fi dat înlături nici 
de la măsuri extreme. 

După cele ce-mi comunici, procesul de la Kăln va fi îmqrozitor 
de ennuyant 5) . Nefericitul Heinrich 6) ,  cu apărarea sa principială ! 
Va cere să se citească cele 30 de pagini ale sale şi, dacă i se 
a.probă, e pierdut. Juriul nu-i va ierta niciodată că l-a ipli<:tisit 
în aşa hal. De altfel procuratura are ghinion. Haupt a plecat deci 
în Brazilia, anonimul ucenic de croitor dispăruse atunci şi el, şi 
este greu de presupus că şi-a făcut din nou apariţia, iar acum a 
trebuit să cirape şi consilierul de poliţie 7) din cauza îmbolnăvirii 
căruia, în iulie, toată povestea s-a amînat. Dar la ce bun atî ta 
noroc, c înd Heinrich lămureşte chestiunea din punct de vedere 
filozofic I 

Şi astfel nobilul Schurz comentează propovăduirea de către 
Kossuth a evangheliei revoluţiei, după ce el şi compania au trăit 
ani de-a rîndul de pe urma aceieiaşi evanghelii ! It is all very well 9) 
că îi joacă un renghi lui Kossuth, care a profitat de pe urma lor, 
dar e totuşi stupid să scrii a;;a ceva cînd toată lumea ştie cum 
stau lucrurile. 

Că Kossuth va face o prostie este foarte posibil, căci, le mal
he ureux 9) , are şeile sale ponosite, muschetele sale reformate, com
paniile sale instruite de Sigel, are pe Klapka şi Garibaldi (aces ta 

1) - bunul simţ. - Nota trad. 
2) - diletanţi. - Nota trad. 
"l - aderenţi. - Nota trad. 
4) Napoleon I. - Nota red. 
•) - plictisitor. - Nota trad. 
1) Heinrich Bi.irgers. - Nota red. 
7) Schulz. - Nota red. 
8) - E foarte bine. - Nota trad. 
'l - nenorocitul. - Nota trad. 
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din urmă comandă flota italo-ungară în Oceanul Pacific sub forma 
unui mic vas comercial care, sub pavilion peruvian, face naveta 
înt·re Lirma şi Canton) . 

{Manchester] 24 septembrie 1852 

Publ;cal pentru prima oară 
.în : Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. 1, 1929 
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Al tău 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
Ia Manchester 

Dragă Engels 1 

28 septembrie l!l52 
28, Dean Street, Soho, Londra 

N-ai primit vreme mai îndelungată nici o scrisoare de la mine. 
Principala cauză : Weerth, care-mi acaparează plus ou moins 1) 
serile, pe care de obicei le consacru scrisului. De altfel, nu spre 
marea mea bucurie. Tu ştii că ţin foarte mult la Weerth, mais �) 
este penibil cînd eşti înglodat pînă în gît în datorii să ai în faţă 
un gentleman atî t de fin, auquel il faut cacher Ies parties trop 
honteuses 3) . Asemenea situaţie produce o gene 4) la amî111doi ; sper 
că pleacă mîine la Manchester şi că la înapoiere mă va găsi în 
c.ondiţii în care să ne putem vedea din nou franchement ·5) . C1 ed, 
<le altfel, că, în afară de boala soţiei mele, nu şi-a dat prea birne 
scama de viaţa pe care o duc. 

I-am dat un pachet voluminos pentru tine. Conţine documente 
pentru arhivă 197, pe care în parte le cunoşti. 

Anexez un extras dintr-o scrisoare a lui Barthelemy către Wil
lich. B [arthelemy] a dat această scrisoare unui francez numit Du
rand, ca să o transmită lui W[illich] . Durand, care nu a putut descifra 

1) - mai mult sau mai puţin. - Nota trad. 
•1 - dar. - Nota trad. 
'I - căruia trebuie să-i ascurtzi aspectele prea ruşinoase. - Nota trad. 
•1 - jenă. - Nota trad. 
1) - în mod degajat. - Nota trad. 



66. Marx către Engels. 28 septembrie 1852 

semnătura, l-a întrebat ipe Dronke dacă n-ar vrea să-i predea el 
scrisoarea lui W[illich] . D[ronke] a acceptat, fireşte, apoi a venit ld. 
mine, şi Lupus, mare specialist în acest domeniu, a deschis cu 
măiestrie plicul. D[ronke] a copiat ceea ce era mai important - în 
rest scrisoarea nu conţinea decît baliverne. Que penses-tu de ce 
brave Barthelemy, „auquel il est impossible de se resigner a laisser 
Bonaparte jouir paisiblement de son triomphe " 1) .  lnfioairă-te Bi
zanţe ! �) Cit priveşte pretinsa scrisoare a <l.ui Blanqui, mi se pare 
că avem de-a face cu o minciună melodramatică a sumbrului Barthe
lemy. Căci ce aflăm că a spus Blanqui ? Că situaţia prizonierilor de 
la Belle-Ile est bien triste 3) . Dacă Blanqui nu a avut altceva să-i 
comunice, era în orice caz mai bine dacă păstra pentru sine libri 
tristium 4) ale sale. De altfel, din întreaga scrisoare a lui B[arthe
lemy] reiese că el s-a rupt complet de emigraţia franceză şi de
societăţile franceze din Franţa. 

Ca să te poţi „situa un pic pe punctul de vedere istoric 
universal " j) îţi trimit alăturat un articol din ziarul „A[llgemeinej ., 

din A [ugsburg] despire spionul A. Majer, care aki, la Londr·a, a 

fost „dat pe uşă afară" pînă şi de Willich şi Schapper, prieten la. 
cataramă cu el. 

Ţi-am mai scris, cred, că Herzen este aici şi trimite în toate 
părţile memorii împotriva lui Herwegh 198, care nu numai că i-a pus.. 
coarne, dar l-a şi tapat de 80 OOO de franci .  

La articolul sau chiar şi numai la schiţa pentru articolul de 
încheiere despre Germania 6) n-am apucat însă să lucrez. Nesfî11şita 
corespondenţă în legătură cu penibila situaţie familială mi-a răpit 

atît de mult timp, incit de trei săptămîni nu m-am mai dus nici la  
bibliotecă, d e  altfel şi cu scopul de a f i  alături de soţia mea şi da 
a o încuraja în această perioadă atît de grea pentru ea. 

Apropo ! 
Se ştie precis că pe zi ce trece complotul orleaniştilor devine· 

mai activ, capătă mai multă amploare şi are şanse mai man. Ei 
s-au aliat cu Cavaignac, Charras, Lamoriciere, Bedeau. Trei dintre-

') - ce părere ai despre acest brav Barthelemy „care nu poate accepta 
ca Bonaparte să se bucure în tihnă de triumful său" .  - Nota trad. 

') Din opera lui Donizetti „Belizarie" (libretul de Salvadore Cammarano). 
- Nota red. 

'l - este foarte tristă. - Nota trad. 
') Aluzie la „Tristele" lui Ovidiu. - Nota trad. 
S) Din discursul lui W. Jordan la Adunarea najională de la Frankfurt d;,?.. 

iulie 1848. (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opt>re, voi. 5, Bucureşti, Editura politicu . 
1963, p. 382. - Nota trad.). - Nota red. 

'J Vezi volumul de faţă, p. 1 15. - Nota reci. 
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aides de camp 1) ai lui L. Bonaparte au fost cumpăraţi, adică s-au 
depus pe numele lor sume însemnate la Banca Angliei. Cu repu
blicanii puri s-a încheiat următoarea convenţie. Intîi : formarea unui 
guvern provizoriu alcătuit numai din generali. Al doilea : Cavaignac 
_primeşte ca garanţie Marsilia, Lamoriciere - Lyonul, Charras -
Parisul, iar Bedeau - Strasbourgul. Al treilea : guvernul provizoriu 
va chema poporul să hotărască la primul scrutin dacă vrea consti
tuţia din 1 830 cu dinastia de Orleans sau oonstituţia din 1 848 rcu 
un preşedinte. In acest din urmă caz va candida Joinville. - EV'reul 
Fould este tot timpul în legătură cu orleaniştii. Acţiunea a fost 
fixată provizoriu pentru luna martie, B [onaparte] urmînd să fie ucis 
la nevoie de aides de camip ai lui. Ei ar voi însă ca B [onapa<rtej 
să devină mai întîi împărat şi să se compromită şi  mai mult. 

Am vorbit personal cu agentul orleanist care face nestingherit 
naveta între Paris şi Londra. El a fost alaltăieri împreună cu Bangya 
la ducele d'A umale. 

Dintr-o scrisoare a lui Piali 2) a reieşit că lordul Palmerston a 
spus unei aristocrate 3) italiene emigrantă, în cursul unei audie111ţe la 
Londra, tot felul de lucruri consolatoare în legătură cu Italia şi de 
.asemenea că întrevede pentru sine perspectiva „consolatoare" de 
a deveni în mai puţin de un an „p·rim-ministru" ail Angliei. Surprin

-zător cum oamenilor bătrîni le place să îndruge minciuni şi să fie 
vanitoşi I De altfel, d-l P [almerston] a vorbit pe şleau cel puţin în 
ceea ce priveşte un punct. In cazul unei insurecţii, Lombardia şi 
Veneţia trebuie să se alăture imediat Piemontului. Visurile cu 
privire la o „republică italiană" trebuie lăsate pe seama „viito
rului" 199• 

Dronke, care locuieşte într-un lodging-house 4) model, se scuză 
că încă nu a scris. „Are temei". 

Al tău 
K.M. 

Fără îndoială că s-a făcut încercarea de a se deschide plicul 
�crisorii anterioare, pe care mi l-ai înapoiat. Incercare, după c i t  
se  vede însă, neindemînatică şi  fără rezultat. 

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

1) - aghiotanti. - Nota trad. 
1) Zerffi. - Nota red. 
1) Contesa Visconti. - Nota red. 
'I - cămin pentru străini. - Nota trad. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Engels către Marx 
la Londra 

[Manchester, aprox. 1 octombrie 18521 

Dragă Marx, 
Weerth n-a dat nici un semn de viaţă. Ce naiba te jenezi de el 'l 

El ştie doar că de ani de zile o duci greu, şi dacă n-ar fi decît
faptul că tot mai stai în această casă veche şi încă s-ar fi dumiriţ 
cum stau lucrurile. 

M-am mutat, adică băbrîna mea ga:lldă s-a mutat şi sans fac;on ') 
m-a luat cu dînsa. Acum locuiesc cu două case mai departe, aşa 
că în loc de nr. 70 scrie-mi de acum înainte la nr. 48 (după noua 
numerotare) .  Mă grăbesc. 

Publicat pentru pi ima oară 
în : Marx-Enqels. Gesamtausqabe. 
Drille Abteilung, Bd. I ,  1929 
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Al tău 
F. E-

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană> 

Engels către Marx 200 

la Londra 

(Manchester) , 4 octombrie 1 852 

Dragă Marx, 
lţi trimit 2 lire şi 10 şilingi. Cei 10 şilingi să-i dai lui Dronke 

care mi-a procurat o foarte valoroasă carte slavă - cit  poate ciupi 
din preţ individului este comisionul lui pentru descoperirea cărţii ; 
pmsqu"il est commerc;ant, il faut le traiter selon Ies principes du 
commerce 2) . Trimite-l insă imediat după carte, pe care să roi-a
expedieze prin poştă sub banderolă simplă ca pe un ziar, cu 6 timbre 
dacă cîntăreşte mai puţin de 1 pfund şi cu 12 timbre dacă e ma :i 

'l - fără multă vorbă. - Nota /rad. 
') - pentru că e negustor, trebuie traiat potrivit principiilor comertulu 

- Nota /rad. 
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grea decît un pfund. Nota bene 1) dacă cartea e într-un volum , 
altminteri fiecare volum trebuie francat cu 6 timbre şi atunci e mai 
bine să fie trimisă într-un pachet, fără timbre, prin „Pi,ckfovd & Co. "  
sau „Carver & Co. " Dacă puteţi da de birourile „Carver & Co. • 
(cred că acolo numele firmei este „Chaplin, Home & Carver" sau 
„Chaplin, Home & Co. ") ar fi cel mai bine să expediaţi cartea prin 
ei pentru Friedrich Engels care of 2) „E [rmen] & E[ngels]" - ei 
sînt cariers 3) noştri. Aceasta este de altfel cea mai bună cale 
pentru a-mi trimite pachete. 

De îndată ce mă voi lămuri asupra posibilităţilor mele finan
ciare pentru luna aceasta, vei primi mai mult. Mai trebuie sa 
plătesc nişte datorii, încă nu ştiu cit. De asta depinde suma pe care 
o voi putea trimite. 

Weerth este la Bradford. Vine abia peste 8 zile. 
Le rom1l'n Pindar prend une tournure tout a fait bourgeoise 41 .  

Sărmanul de el, a ş i  căzut î n  melancolie. Deoarece de l a  1 5  septem
brie nu i-am mai dat nici o veste despre soţie şi mamă, mă bom
bardează cu scrisori şi mă ameninţă că le va scrie direct, pentru 
a avea ştiri ! Individul îşi închipuie, pare-se, că stau toată ziua acolo, 
ca şi cum trăsăturile finlandeze şi inima scandinavă-germanică a 
jumătăţii sale frigide ar exercita asupra mea acelaşi farmec pe 
care l-a exercitat altă dată şi încă îl mai exercită asupra lui. Prin 
evadarea sa, master Pindar crescuse iarăşi în ochii mei, dar aces'.e 
scrisori m-au dezamăgit profund. El este slav din caip pînă-n 
picioare, sentimental în frivolitatf? şi chiar în tărăşenie, servil şi 
înfumurat ; de la engle.d a moştenit doar tăcerea - pe care, ca 
rus, nu se poate să n-o exagereze. In ultimul timp a fost ceva 
mai comunicativ, şi  cînd a pornit, în sfîrşit, şuvoiul multă vreme 
reţinut, nu a rostit decît fadaises 5) . Pe lingă asta înamoratului 
Pindar îi stă gîndul la perversităţi şi cel mai mult îi place s ă  
discute despre descoperiri contrare firii .  Este un om cu totul incult 
şi pe deasupra pedant, care nu ştie absolut nimic în afară uc 
cîteva limbi ; en matiere de Sicience 6) . fie chiaT şi rtumai în 
matematică şi fizică elementară sau alte cunoştinţe căpătate Î'1 
şcoală şi, mai ales, în ceea ce priveşte noţiunile cele mai elemtn
tare de istorie, este de o ignoranţă crasă. Ce n'est que son sileuca 

'l - Bagă de seamă. - Nota trad. 
•) - pe adresa. - Nota trad. 
') - expeditorii. - Nota trad. 
') - Romanul lui Pindar ia o întorsătură cu totul burgheză. - No:a t rn  1. 
5) - nerozii. - Nota trad. 
1) - în domeniul ştiinţei. - Nota trad. 

11 - Marx Engels, Opere, voi. 28 
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a<:harne qu.i ait pu faire croire qu'il soit profond 1) . El nu-i ni plus 
ni .moins 2) <lecit un mic-burghez rus cu aspiraţii de nobil .rus, 
leneş, diletant, sensibil, făcînd pe blazatul şi, din nefericire, dascăl 
înnăscut. Am făcut tot rposibilul ca să păstrez o părere bună despre 
el, dar degeaba. Ce poţi spune despre un omuleţ care, citind pentru 
prima dată un roman de Balzac (şi pe deasupra „Cabinet des anti
ques u şi „Pere Goriot " 3)) ,  incea11că un isentiment de infinită sUiperio
ritate şi viorbeşite despre e!e cu cel mai adînc dispreţ, ca despre 
ceva banal şi de mult cunoscut, în vreme ce, la opt zile după ce 
a şters-o de acasă, îi scrie din Londra soţiei abandonate următoarea 
frază, după toate aparenţele cit se poate de serios : my dearest Ida, 
appearances are agah1st me, but believe me, my heart is still 
entirely yours I 4) Acesta e omuJ. Inima sa aparţine suedezei, şi ast3 
reiese şi din scrisorile către mine, dar amor nu vrea să facă decît 
cu franţuzoaica. Acest conflict, această contradicţie trivială de 
slav sentimental, iată ce-l atrage în toată povestea. Suedeza es te 
însă mult mai deşteaptă, ea spune oricui o ascultă că  el n-are 
<lecit să facă ce vrea cu inima atîta timp cit nu înstrăinează din 
casă ill.imic din c+ele materiale. De al'Lfol, individul vădeşte o li-psă 
de experienţă a vieţii şi de principii, într-o ridicolă contradicţie cu 
pretenţiile spirituale pe care le are în calitatea sa de rus. El n-a 
înţeles nici „Manifestul" ,  111ici pe Balzac ; mi-a dovedit-o destul de 
des. Că nu ştie limba germană e cert, nu înţelege nici cele mai 
simple lucruri. De asemenea, mă îndoiesc că ştie limba franceză. 
O dată spulberat misterul datorită căruia părea interesant, nu mai 
rămîne decît une existence manquee 5) . Cu toate astea, individul 
caută în scrisorile sale să păstreze acest mister de mult dezvăluit -
e pur şi simplu ridicol. Ve.i vedea, după 3 Juni gospodin 6) Pindar 
va fi din nou aici, redevenind bon fils, bon epoux, bon bourgeois, 
plus taciturne que jamais 7) şi tocind restul averii maică-si ca şi 
pînă acum, 1fă.ră să f.acă nici cea mai mică încercare de a se ocupa 
şi el de ceva sau de a studia ceva. Şi un asemenea individ să fugă 
cu o franţuzoaică trecută prin c iur şi dîrmon - o să-l facă să verse 
şiroaie de lacrimi. 

1) - Numai tăcerea sa incăpăUnată a putut crea impresia că e profund. 
- Nota trad. 

1} - nici mai mult, nici mai pulin. - Nota trad. 
•1 - „Muzeul de antichităţi" şi „Moş Goriot• .  - Nota trad. 
'J - Scumpa mea Ida, aparenţele sint împotriva mea, dar crede-mă, inima 

mea iţi aparţine totuşi în întregime I - Nota trad. 
11 - o existenţă ratată. - Nota trad. 
1) - domnul. - Nota trad. 
'l - fiu bun, soţ bun, cetăţean bun, mai taciturn ca orici.n,d. - NotCJ' trad_ 



63. Engels către Marx. 10 octombrie 1 852 135 

Noua invenţie a lui W'illich 1) cel iubitor de adevăr este extra
ordinară. 

Ca nu cumva să rămîn fără carte îi scriu totodată şi lui 
Dronke 201• 

48, Great Ducie Str[eet] 

Publicat pentru prima oară 
fn : Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. 1, 1929 
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Al tău 
F.E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

[Manchester) duminică 10 octombrie 1 852 
Dragă Marx, 
M-am plictisit de veşnica tergiversare a broşurii 2) . Apariţia ei 

a fost amînată de la o lună la alta şi încă n-a fost tipărită. S-au 
invocat tot felul de pretexte, şi mereu se recurge la  altele noi. 
In cele din urmă s-a spus că apare negreşit la toamnă cînd se ţine 
bîlciul de Sf. Mihai. La lirinite se passe, Marlbrough ne revient 
pas 3) . Dimpotrivă, ni se spune că omul a murit şi Bangya nu ştie Ct' 
s-a întîmplat cu manuscrisul. Asta-i prea de tot. Trebuie, în sfîrşit, 
să aflăm adevărul. Povestea devine pe zi ce •trece tot mai suspectă. 
Nu vreau, şi desigur că nici tu nu vrei, ca munca noastră a amîn
durora să încapă pe mina unor nechemaţi. Am scris pentru public, şi 
nu pentru amuzamentul particular al poliţiei din Berlin sau al unei 
alte poliţii şi dacă cu Ba.ngya nu e nimic de făcut, voi întreprinde 
ceva pe cont propriu. Charles 4) , agentul nostru pe care îl cunoşti, 
pleacă săptămîna viitoare pe continent, via Hamburg şi Berlin. 
L-am însărcinat să se intereseze la Berlin îndeaproape de această 
chestiune, şi dacă în acest scop nu va fi suficientă săptămîna P" 
care o petrece acolo, să-i mobilizeze şi pe agenţii noştri focali. 
Pariez că astfel vom da de urma tuturor acestor minciuni. Ce sfi 

'l Vezi volumul de fală, p. 125. - Nota red. 
'l K. Marx şi F. Enge/s. „Marii bărbaţi ai emigra\iei " .  [Vezi K. Marx si  

F.  Enge/s. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 249-358. - Nota  
lrad.J. - Nota red. 

') - Sfinta treime a trecut, Marlbrough nu a revenit !din cintecul populr.r 
satiric francez „Cintecul lui Marlbrough", apărut în timpul războiului pentru 
succesiunea la tronul Spaniei). - Nota trad. 

'l Charles Roesgen. - Nota red. 
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însemne oare toate astea cu editorul Eisermann sau Eisenmann, c are 
nici  nu figurează în c atalogul editorilor ! Dar „editorul fostei 
«Constitutionelle Zeitung»u  poate fi găsit. Dacă e ceva putred în 
toată povestea, va fi absolut necesar să facem o declaraţie publicii 
în toate ziarele germane mai răspî.ndite, ca să nu ni se joace 10 
festă cum i s-a întîmplat lui Blanqui cu documentul publicat de 
Taschereau 202• Cit priveşte aerele misterioase ale lui Bangya, ele 
sînt, aici cel puţin, cu totul deplasate, şi cum personal sînt sătul de 
toate aceste tergiversări, am să fac acum ce am să cred de cuviinţa. 

Taica Kinkel vine încoace să ţină prelegeri în limba germană 
sub egida unor evrei poetici de mîna a treia şi a patra. Cela sera 
beau 1). Seoretarul Ateneului 203 voia să mă atragă să semnez de 
prezenţă făcînd remarcd : wherever there was something like a 
chequered life, were it only an escaipe from a shipwreck or so, 
there was always a natural and fair ground for sympathy. Voila 
Ies arguments qu'on emploie ipour Jui mendier un auditoire �) .  

lncolo nimic nou. Scrie-mi dacă afli ceva în legătură cu broşura, 
deşi aceasta cu greu îmi va zdruncina hotărîrea mea cu privire la 
Charles. Afectuoase salutări soţiei tale şi copiilor. 

Publicat pentru prima oară 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
Drilte Abteilung, Bd. 1, 19'.l.9 
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Al tău 
F.E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Frederic. 

(Londra) 12 octombrie ( 1852) 
28, Dean Street, Sobo 

La scrisoarea ta voi reveni mai tîrziu amănuntit. 
Alăturat : 

1) - Va fi frumos. - Nota lrad. 
•) - or, viata este plină de vicisitudini, fie că e vorba doar de salvarea 

de Ia naufragiu sau ceva în genul acesta, există întotdeauna un motiv firesc şi 
JUstificat de simpatie. Iată argumentele folosite pentru a-i cerşi un auditoriu. -
J\l ota lrad. 
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1. Un document, „The German Loan Star Society" 204, introdus 
prin contrabandă în „Aidvertiser" de Ruge-Ronge ; 

2. O notă extrasă din „L[itographierte] C [orrespondez] " a lui 
Weydemeyer despre activitatea acestei periculoase „society" 1) J.a 
congresul ei de la Wheeling ; 

3. Un articol pentru Dana 205• Trebuie însă trimis în întregime 
pentru că data viitoare voi avea mult material politic. Cînd am 
mîzgălit articolul mă durea cumplit capul. Deci, nu te jena să intervii 
la traducere freely 2) . 

Poate că ai citit ieri articolul infam din „Times", c orespondenţă 
de la Berlin. Ticălosul a tradus pur şi simplu „N[eue] Pr[eussische] 
Z (eitung] " (procesul de la Koln) , adăugind din sursă proprie numai 
cîteva comentarii infame 206• 

Publicat pentru prima oar! 
in : Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. 1. 1929 

7 1  

A l  tău 
K. Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

IMduchester, 14 octombrie Ul52l 

Dragă Marx, 
Este o imposibilitate fizică să-ţi traduc tot articolul. L-am primit 

azi dimineaţă. Toată ziua am fost atît de ocupat la birou, incit n-am 
ştiut unde mi-e capul. Astă-seară între 7 şi 8 mi-am băut ceaiul 
şi doar am citit articolul. Apoi m-am apucat de traducere. Acum _ ,  
ora 1 1 ,30 - am ajuns la un sfirşit firesc al articolului 3) , şi-ţi tr1mit 
partea terminată. La ora 12 trebuie să fie la poştă. Vezi, primeşti 
tot ce a fost omeneşte cu putinţă. 

'I - „asociaţii" .  - Nota trad. 
') - cu toată libertatea. - Nota trad. 
3) K. Marx. „Pauperismul şi libertatea comerţului. - Criza comercială în 

perspectivă". (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. !l, Bucureşti, Editura poli• 
tică, 1960, p. 391-397. - Nota trad.). - Nota red. 
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Restul 1) va fi tradus neîntîrziat - săptămîna viitoare îl trimiţi 
sau prin Southampton sau vineri. Intre timp termină următorul tău 
articol, ,o parte s-ar putea să plece încă vineri, dacă nu, .marţea 
viitoare, cînd porneşte iarăşi în cursă un vapor american. Prin 
urmare asta nu contează. Ai grijă numai să primesc din timp 
manuscrisul, căci îl aştept pe ,Weerth de la o zi la alta şi atunci 
va trebui să-mi împart judicios timpul, fiindcă în cursul zilei sinlt 
ocupat pînă peste cap cu afacerile. 

Salutări soţiei tale şi copiilor, lui Dronke, Lupus, Freil[igrath] . 

Al tău 
F. E-

Asoultă, cei de la Koln tot n-o să scape, preşedintele 2) este un 
cîine, judednd după şicanele pe care 'i le-a făcut ilui Biirgers 207• 
Publicat pentru prima oară 
în : , ,Det Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx" ,  Bd. I, 
Stuttgart, 1913 

72 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germanrt 

Engels către Marx 
la Londra 

Dragă Marx, 
O dată cu prezenta îţi trimit sfîrşitul articolului 3) de deunăzi. 

Ieri am primit şi următorul 208• Partea trimisă azi o poţi expedia ime
diat prin Liverpool cu Mail Steamer 4) al Statelor Unite, miercuri 
dimineaţa pleacă „Pacific". Vineri vei primi iarăşi ceva. 

Nu mai fă articole atît de lungi. Dana nici nu poate dori mai! 
mult de o coloană, o coloană şi jumătate, e prea mult pentru un 
număr. Noul articol va trebui să-l împart iarăşi în două, dar e 
foarte greu de scindat, şi încă nu ştiu unde. 5-7 pagini de m:i.
nuscris scrise de soţia ta sînt absolut suficiente, şi dacă scrii articole 
mai lungi, Dana nici măcar nu-ţi va fi recunoscător pentru asta. 

1)  K. Marx. „Consecinţele politice ale prosperitălii comerciale. (Vezr 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 398-402'. 
- Nota trad.}. - Nota red. 

•) Găbel. - Nota red. 
') K. Marx. „Consecinţele politice ale prospentăţii comerciale" .  (Vez� 

K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1 960, p. 396-402'. 
- Nola lrad.). - Nota red. 

') - vaporul de poştă. - Nota lrad. 
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Mi se pare că Biirgers, Roser, poate şi Otto, precum şi Nothjung 
sînt c a  şi pierduţi. lmpotriva lui Daniels, Becker, Jacobi se pare 
că nu există nici o probă de vinovăţie şi sper ca cel puţin aceştia 
să scape. Becker a ieşit din încurcătură cu multă neruşinare. Cred 
însă că cu cit aceştia sînt disculpaţi, cu atît mai mare va fi zelul 
cu c are se vor năpusti curtea şi juraţii asupra celor compromişi ; 
burghezia jignită şi statul jignit îşi reclamă victimele. 

La toate peceţile de pe scrisorile tale s-a umblat cu fier încins, 
1iotuşi, pe iaît 1POt eu să apreciez, pour 1e roi de iPrusse 1) . Guma 
de pe plic împiedică violarea scrisorilor. 

Weerth este aici, mi-a adus pachetul şi vă salută pe toţi. Ma
nuscrisul lui Szemere despre Kossuth este mult mai bun decît  cel 
despre Gorgey. Cu K[ossuth] se poate măsura. lncă nu am putut 
vedea traducerea lui P [ieper] 209, am prea mult de lucru la birou, iar 
seara sînt uneori istovit ca  un cîine. 

Cele mai cordiale salutări soţiei tale. 

M[anchester] 18 octombrie 1852 

Publicat pentru prima oara 
ln : „Der Briefwechsel zw1schen 
F. Engels und K. Marx ' ,  Bd. I, 
Stuttgart, 1913 

73 

Al tău 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tr;odus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Engels I 

20 octombrie 1 852 
28, Dean Street, Soho, Londra 

lţi recomand călduros pe aducătorul acestor rînduri, colonelul 
Pleyel. Nu-l cunosc, ce-i drept, personal, dar a fost recomandat „cu 
căldură" de către colonelul Bangya, pe care îl cunoşti. 

Publlcat pentru prima oară 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
Dtitte Abteilung, Bd. 1 ,  1929 

1) - în zadar. - :-lo!a trad. 

Al tău 
K. Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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74 

Engels către Marx 

la Londra 

!Manchester, 22 octombrie 1852) 

Dragă Mairx, 
Dacă pe viitor vrei să contezi pe primirea cu prec1z1e a artico

lelor pentru Dana, să te fereşti să-mi trimiţi tocmai joi seara colonei 
unguri. Individul mi-a mîncat ieri toată seara şi vrea să revină 
astăzi ; nu se poate spune c ă  n-are o cultură multilaterală, inclusiv 
militară, şi este cel mai interesant ungur pe c are l-am întîlnit, totuşi 
este şi un aristocrat germano-austriac. 

Aşadar, statul şi chiar şi poliţia ne consideră acum oameni 
„mteligenţi" ,  teste 1) Stieber. Frumoasă daraveră. Prostul de Stieber. 
c are caută să tragă la răspundere pe inculpaţi pentru actele pro
priului său spion Cherval 210• Ştii ceva despre motivele arestării lui 
Kothes şi B [erm]bach ? Tocmai ei doi - asta e funest. Cu Haupt 
însă ne vom răfui noi 21 1• Weerth va c ăuta să afle unde se găseşte 
în America de Sud şi cînd se Vd duce acolo, îl va demasca. Pentru 
asta e necesar să procurăm „Kolnische Zeitung " sau un alt ziar în 
care a apărut mărturia lui. N-aţi putea să le procuraţi voi ? Faceţi 
tot posibilul ; ar fi grozav dacă ticălosul ar simţi puterea lui „N[eueJ 
Rh[einische) Z [eitung) " pînă în Brazilia. 

În cîteva zile îţi voi scrie mai mult şi de asemenea îţi voi 
trimite şi traducerile 212. 

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

1) - dovadă. - Nota lrad. 

Al tău 

F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 



-------
75. Marx către Engels. 25 octombrie 1852 

75 

Marx către Engels 213 

la Manchester 

141 

[Londra] 25 octombrie 1 852 
28, Dean Street, Soho 

Dragă Engels I 
In privinţa corespondenţei noastre trebuie să luăm alte mă

suri. Este cert că în guvernul Derby avem un partener la citirea 
scrisorilor noastre. ln plus, în faţa casei mele se postează iarăşi 
(seara) o santinelă, cel puţin de probă. Deci nu mai pot să-ţi 
<:criu absolut nimic din cele ce consider că nu e indicat să aflp 
în momentul de faţă guvernul prusian. 

Dana se ·Comportă ordinar faţă de mine. I-am scris aproxi
mativ acum 6 săptămîni, relatîndu-i exact situaţia mea şi că am 
urgentă nevoie de banii pentru articolele trimise. El a publicat 
regulat articol.ele, însă banii nu i-a trimis încă. Eu, fireşte, tre
buie, cu toate acestea, să continui cu punctualitate să scriu. Alt
minteri, pînă la urmă, tot eu am să suport consecinţele. 

In urmă cu 5 săptămîni l-am potolit pe landlord 1) cu per
spectiva banilor din America. Astăzi tipul a venit la noi şi mi-a 
făcut mie şi administratoarei casei un scandal monstru I Astăzi 
a plecat - fiindcă, pînă la urună, drept ultima ratio 2) , am recurs 
la înjurături - ameninţîndu-mă că dacă nu-i dau banii săptămîna 
asta mă va azvîrli în stradă, că în prealabil însă am să mă pome
nesc şi cu un broker 214 în casă. 

De la Cluss am primit acum 4-5 zile 130 de exemplare din 
„Brumaire" 3) , dar rpînă acum nu le-am putut iridic'a de la vamă 
pentru că trebuie să plătesc cu acest prilej 10 şilingi şi 9 penoe. De 
îndată ce le scot, le trimit la locul cunoscut şi totodată trag o 
poliţă asupra lor. Pentru această lucrare şi pentru articolele trimise 
lui Dana mi se cuvine peste 30 1. st. şi, totuşi, trebuie să pierd 
adesea o zi întreagă pentru un şiling. Te asigur că atunci c înd văd 
suferinţele soţiei mele şi neputinţa mea, sînt gata să-mi vînd su
fletul diavolului. 

Kothes şi Bermbach au fost arestaţi pentru că i-am trimis aces
tuia din urmă prin primul o lucrare cam voluminoasă (deşi era 

1) - proprietar. - /'v oia trad. 
'l - argument suprem. - Nota trari. 
'l K. Marx. „Optsprezece brumar a!  !ni Ludovic Bonaparte" .  (Vezi K. Marx 

şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p.  1 15-217. -
Nota t r nd.). - Nota red. 
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scrisă foarte măcrunt şi pe hîrtie fină) 215 necesară apărării. Guvernul 
a crezut că a făcut o captură extraordinară. Dar la o examinare 
mai îndeaproape, j eune 1) Saedt s-a jurat că se face luntre şi .punte 
pentru a muşamaliza toată povestea, căci documentul cuprindea 
strictures 2) stranii la adresa talentului etc. al tînărului Saedt şi 
dacă parvenea juraţilor ar fi contribuit numai la achitarea acu
zaţilor. 

ln „N[eue] Pir[eussische] Z [eitung] " 1 1G,  \Veerth" este citat ca 
membru al organelor centrale din Koln şi acest lucru este scos. 
din actul de acuzare. 

Spune-i lui Weerth că nu am nici o veste de la Duncker 2ia_ 

Al tău 
K.M 

Imediat după terminarea procesului, indiferent care va fi re
zultatul, IIlOi doi trebuie să publicăm o coală sau două de tipair : 
„Lămuriri pentru public" .  Un moment mai favorabil ca să iStăm de 
vorbă cu nation en large 3) nu se va mai prezenta. ln afară de asta 
nu se cade să tolerăm aparenţa de ridicol pe care nici măcar dem
nitatea morală şi nici profunzimea ştiinţifică a blajinului Hein
rich 4) nu sînt în stare să o ristpească. 

Cherval însuşi a scris Asociaţiei muncitorilor germani de la 
Londra că „este spion, dar în sensul nobil al <Spionului lui Co
opern"  217• Am reuşit să transmit pe o cale sigură unuia dintre 
avocaţi lămuririle necesare. 

Referitor la publicarea lămuririlor asupra „procesului de la 
Koln " ,  menţionată mai sus, trebuie să facem investigaţii incă de 
pe acum. Cel mai bine ar fi, cred, să-i scrii lui Campe să-ţi indice 
un om de încredere, în cazul că el însuşi este p rea fricos. Intrucît 
eşti un om solvabil, se poate spune agentului că primeşte banii, 
să spunem, în 3 luni (pe poliţă) , dacă între timp nu şi-a încasat 
de1a comisionul din vînzare (ceea ce e sigur) . De altfel, cheltuielile 
de tipar pentru un asemenea spanac revin la cel mult 25 de taleri. 

Vale I 5) şi reflectează la această chestiune. Să tăcem nu se
poate, şi dacă nu ne interesăm la timp de posibilităţile de tipărire, 

1) - tinărul. - Nota trad. 
'l - aluzii. - Nota trad. 
"l - întreaga naţiune. - Nota trad. 
'l Heinrich Biirgers. - Nota red. 
•j - Cu bine I - Nota trad. 
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iar ratăm momentul potrivit. Fireşte, trebuie avut grij ă ca  acest 
om să nu fie un escroc, fiindcă chestiunea va avea şi o valoare 
„comercială u. 

Publicat pentru prima oară 
in : Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. 1, 1929 

76 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 26 octombrie (1852) 

Dragă Engels, 
Mîine dimineaţă, deci simultan cu acest bilet, Weerth va primi 

de la mine o scrisoare pe adresa lui Steinthal, în care se află o 
altă scrisoare căt:re Schneider II ; pe aceasta va trebui s-o expe
diati neîntîrziat. Chestiunea este de o extremă importanţă şi nu 
suferă nici un minut amînare. De aceea vă rog să nu vă duceţi 
la treburiJe voastre cotidiene pînă dnd nu aţi citit şi expediat 
scrisoarea. 

Publicat pentru prima oară 
i'II : „Der Briefwechsel z1,·ischen 
F. J:ngels und K. Marx", Bd. I, 
Stuttgar.t, 1913 

77 

Al tău 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 27 octombrie 1852 

D. M, 
Cînd ţi-am scris ieri 218 citisem doar în fugă depoziţia lui Stie

ber, şi de aceea am avut azi o foarte plăcută surpriză cînd docu
mentul tău 1) a dat lucrurilor o întorsătură c are acum nu mă mdi 

1) Vezi scrisoarea anterioară. - Nota red. 
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face să mă tem că toţi acuzaţii vor fi achitaţi. En effet 1) Stieber 
s-a compromis definitiv. Am copiat din nou documentul şi l-am 
trimis la Koln pe două C'ăi diferite, foarte sigure ; de asemenea -
ceea ce ar fi trebuit să se facă încă la Londra - am fixat cele 
două notiţe cu semnătura lui Hirsch 219 de original, lucru pe care 
l-am certificat cu semnătura mea, astfel încît în cel mai ll"ău caz nu 
vor putea fi sustrase decît împreună cu tot materialul. Am găsit 
acum cîteva căi de legătură cu Koln, şi, deşi primele două (care 
însă nu pot fi folosite de mai multe ori) oferă o garanţie de 990/o 
că materialele vor ajunge exact în bună regulă şi în aceeaşi zii la 
Schneider, ar fi  totuşi bine dacă aş primi încă un al treilea exem
plar certificat de tine cu noi modele ale scrisului lui Hirs<:h, pentru 
a le trimite la Koln pe o altă cale. De altfel prusienii 111u pol să 
confişte acest material, căci ar atrage după sine urmări penale pen
tru cei în cauză. 

Scrisoarea ta de astăzi către mine a fost deschisă, deoarece 
sigiliul n-a cuprins toate cele patru colţuri ale plicului. Dacă şi 
cea pentru St [rohn] a fost deschisă, este greu de ştiut, întrucît 
firma a desfăcut primul plic. Ea l-a desfăcut însă cu atîta uşurinţii, 
încît înclin să cred că şi la această scrisoare s-a mai umblat. Prin 
urmare, nici adresa lui Stei.nthal nu mai prezintă nici o siguranţă. 
Scrie bătrînului nostru James Belfield, Golden Lion, Deansgate, 
Manchester şi în scrisoarea lui bagă un plic cu iniţialele „F. E." ,  
nimic mai mult. Dacă este vorba de chestiuni foarte serioase şi  
periculoase, procedează ca mine acum : trimite un pachet cu un 
conţinut oarecare, incluzînd scrisoarea ta, cînd prin „Pickford 
& Co. " pentru firma mea, cînd prin „Chaplin, Home & Carver " pentru 
mine pe adresa „Ermen & E[ngels] ", netimbrată. Aşa e absolut sigur. 
Vezi însă ca adresele, în special de pe scrisorile trimise prin poştă, 
să nu fie scrise de aceeaşi mină, iar pachetele să nu fie expediate 
mereu prin acelaşi expeditor şi duse din acelaşi 1oC' la oficiul poş
tal. Atunci, ultima cale este cu totul sigură. Dă-mi apoi pe această 
cale o adresă sigură la Londra sau pune pe cineva a cărui gazda 
nu e bănuitoare să-şi ia un nume fals â la Williams, sau spune-mi 
dacă Lupus mai locuieşte pe Broad Street 4, Dr [onke] tot în „Mode! 
Lodging-House" şi unde mai locuiesc oamenii noştri de încredere. 
pentru a avea posibilitatea să schimb adresele. 

Toate aceste mijloace, aplicate alternativ, ne vor da sufi
cientă siguranţă. In plus, pentru a nu atrage atenţia, scrie-mi scri
sori neutre direct prin poştă, ceea ce voi face şi. eu. 

Copierea documentului mi-a luat atîta timp încît realmentc
nu ştiu dacă mă voi putea ţine pe de-a-ntregul de cuvînt în ceea 

1l - lntr-11devăr. - Nota trad. 



78. Marx către Engels. 27 octombrie 1852 145 

ce-l priveşte pe Dana şi vaporul de vineri. In orice caz, ceva vei 
primi. Gîndeşte-te, viaţa destul de castă pe care o duc de mai multă 
vreme se face simţită într-un anumit loc şi UJileori nu-mi dă as
timpăr ; il faut que cela finisse 1 ) .  

In urma declaraţiei bătrînului consilier juridic Muller, Stieber, 
fără îndoială, va face în pantaloni de frică din pricina proceselor 
sale verbale originale 220• Din declaraţie mai reiese că j'l.IJriştii de 
acolo sînt în genere foarte furioşi din cauza infaJIIliilor poliţiei, pe  
care Stieber, cu totala necunoaştere veohe�pirusiană a legislaţiei 
renane, a procedurii judiciare şi a opiniei publice renane, le t·rÎl1n
biţează cu atîta neruşinare, bucurîndu-se ca un copil de şiretlicul 
său. C'est de bon augure 2) .  

N u  e rău : poliţia fură, falsifică, forţează .sertarele meselor de 
scris, jură fal;:;, face mărturii false şi, pe lingă toate astea, pretind'.! 
să fie privilegiată în comparaţie cu comuniştii, care stau hors la 
societe I 3) Toate astea şi maniera în care poliţia, Îlll cea mai si
nistră expresie a ei, îşi însuşeşte toate funcţiile procuraturii, î l  îm
pinge pe Saedt pe ultimul plan, foloseşte hîrtii necertificate de ni
meni, simple zvonuri, raipoarte, luoruri prezentate drept adevăruri 
dovedite juridic, drept dovezi - c'est trop fort ! 4) Aşa ceva nu 
poate rămîne fără efect. 

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

78 

Al tău 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Enqels 
la Manchester 

27 octombrie 1852 
28, Dean Street, Soho, Londra 

Dragă Engels f 
Ţi-am scris 5) că voi întocmi o „cfirculară] l [itografiată] 11 asupn 

„Prncesului de la Koln " .  In locul l'nei „c [irculare] l [itografiate] 11 a 

1) - nu mai merge aşa. - Nota trad. 
2) - E de bun augur. - Nota trud. 
•) - în afara societăţii ! - Nota trad. 
'l - e prea de tot ! - Nota trad. 
') Vezi volumul de fa tă, p. 142. - Nota rPd. 
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ieşit un pamflet de aproximativ trei coli de tipar 221 •  A o mai lito
grafia aC'Um nu e posibil din două motive : .întîi, litografierea unei 
lucrări atît de voluminoase ar costa prea mult şi apoi n-ar aduce 
nici un cîştig, căci nu şade bine să viinzi asemenea circulare lito
graifiate. Al doilea, nimeni nu citeşte şi nici nu se poate cere cuiva 
să citească o litografie awnd conţinutul a trei coli de tiipar. 

Nu rămîne decît să o dau la tipar. In Germania nu e posibil. 
Londra este singurul loc unde poate fi tipărită. Aş putea obţine şi 
credit, cu condiţia să avansez o parte. Te rog să te sfătuieşti cu 
Weerth şi Strohn asupra acestei chestiuni. Nu este însă nici o zi 
de pierdut. Dacă lucrarea nu apare acum, ea nu mai prezintă nici 
'1.ln interes. Broşura mea nu apără principii, ci este o .înfierare a gu
vernului prusian bazată pe prezentarea faptelor şi a felului cum 
s-au desfăşurat lucrurile. Personal, fireşte, sînt incapabil să con
tribui măcar C'U o centimă. Ieri am amanetat haina pe care o am 
încă de la Liverpool pentru a cumpăra hîrtie de scris. 

Imperiul evoluează straşnic. Bonaparte se pricepe ca nimeni 
altul să aranjeze lucrurile în aşa fel, incit de astă dată criza co
mercială să lovească Franţa încă mai cumplit decît Anglia. 

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

79 

Al tău 
K. M. 

Se tipăre�te după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 222 

la Manchester 

(Londra] 28 octombrie 1852 
28, Dean Street, Sobo 

Am primit banii, iar astăzi pachetul C'U scrisoarea 1) .  In ultima 
mea scrisoare către tine şi We�rth 2) , în mod intenţionat n-am 
povestit nimic pentru a nu furniza guvernului prusian, în cazul 

1) Vezi volumul de faţă, p. 143-145. - Nota red. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 143. - Nota red. 
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deschiderii scrisorilor, noi informaţii în legătură cu cele întreprinse 
impotriva lui. Astăz,i îţi relatez totul în amănunt. Cred că am pus 
o contramină care va spulbera întregul bluf al guvernului. Domnii 
prusieni să vadă qu'ils ont a faire a plus fort 1) . 

Luni, Schneider II va ?I'imi prin Diisseldorf o scrisoare de la 
mine (adresată unui negustor pe care-l cunoaşte Freiligrath) cuprin
z:înd în rezumat următoarele : 1) In 1847, ;pe c'ind mă aflam la 
Bruxelles, Cherval a fost primit la Londra în Ligă 2) de către 
d-J. Schapper, la propunerea lui Schapper. Deci nu de mine in 1848 
la Kăln. 2) De la sfîrşitul primăverii 1848 pînă în vara anului 1850, 
Cherval a locuit în permanenţă la Londra, ceea ce poate fi dovedit 
de housekeepers 3) unde a stat. Aşadar, Jn această perioadă nu el 

locuit la Paris ca propagandist. 3) Abia în vara anului 1850 a ple
cat la Paris. Hîrtiile găsite asupra lui şi declaraţiile lui în faţa 
tribunalului de la Paris dovedesc că era agentul lui Willich-Schap
per şi duşmanul nostru. Că Cherval este spionul poliţiei o dovedesc 
următoarele : 1 )  Evadarea sa miraculoasă (împreună cu Gipperich) 
din închisoarea de la Paris, imediat după condamnare. 2) Şedere 
nestînjenită la Londra, deşi este un criminal ordinar. 3) D-l de 
Remusat (l-am împuternicit pe Schneider să-l numească la nevoie) 
mi-a povestit că Ch [erval] i-a propus să lucreze ca agent al prin
ţului de Orleans. El a soris atunci la Paris şi a primit următoarele 
documente (mi le-a arătat în copie şi mi le-a lăsat cîteva ore pen
tru copiere) din care rezultă că Ch[erval] a fost mai întîi agent ele 
poliţie prusian, iar  acum este agent bonapartist. Poliţia prusiană a 

respins pretenţiile lui băneşti fiindcă asta înseamnă „double em
ploi" 4) ,  el fiind plătit de francezi 223• In sfîrşit i-am dat lui Schnei
der cîteva explicaţii teoretice simple datorită cărora va putea face, 
demonstrînd, o distincţie între documentele lui Schapper-Willich 
şi ale noastre. 

ln afară de scrisoarea către Schneider II pe care ai expediat-o 
tu 5) , acelaşi document a fost <trimis 1prin Franlclurt pe Main (unde 
bătrînul Ebner îl pune la poştă contra recipisă) avocatului von 
Hontheim, şi anume marţi. Pachetul conţine : 1 )  o scrisoare de la 
Becker 6) pentru mine cu ştampila oficiului poştal din Londra şi 

1) - că au de-a face cu unul mai tare. - Nota trad. 
2) Liga comuniştilor. - Nota red. 
3l - administratorii caselor. - Nota lrad. 
'l - „două îndeletniciri " .  - Nota trad. 
5) Vezi volumul de faţă, p. 143. - Nota red. 
1) Hermann Becker. - Nota red. 
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Kăln, din care reiese că corespondenţa noastră se referea în primul 
rînd la chestiuni editoriale. 2) Două scrisori de la Daniels pentru 
mine anexate la scrisoarea lui Becker, în care este vorba doar 
despre manuscrisul lui 224• 3) Două extrase din procesele-verbale 
scrise de Hirsch 223• 4) Un extras din „People's iPaper " în care, din 
fericire, Cherval însuşi îşi indică domiciliul ; 5) Scrisori scrise de 
d-l Stieber (cu mina lui) 1pe vremea lui „N[eue) Rh[einische] Z [ei
tung] " şi care se găsesc la pagina a treia a acestei scrisori. 

Marţi seara am primit printr-o ocazie o scrisoare de la Schnei
der din care rezultă că prima lui scrisoare, trimisă prin poştă, a 
fost interceptată. In schimb a primit o scrisoare recomandată, pre
dată aici şi scrisă de Dronke la rugămintea mea, prin care i se 
aduce oia cunoştinţă că acum 6-8 săptămîni Hentze a fost aici la 
Willich, că Willich s-a întreţinut cu el şi că Willich însuşi s-a 
lăudat aici că i-a dat instrucţiuni lui H [entze] cum să ne atace. 
Schneider scrie că toţi avocaţii sînt convinşi că documentele sînt 
contrafăcute şi cere urgent dovezi că d-na Daniels nu mi-a scris 
niciodată. 

Miercuri nu aş fi putut întreprinde nimic din lipsă de bani, 
dar clin fericire au intervenit cele 2 1. st. de la tine. Aşadar, am 
autentificat la Court police 1) din Marlborough Street (în faţa d-lui 
M. Wingham, magistrate of the Metropolitan Distrkt 2) ,  care, după 
ce ia ascultat toată povestea, s-a declarat furieusement 3) de partea 
noastră şi împotriva guvernului prusian) următoarele : 

1 )  Modele ale sor1sului lui Rings şi Liebknecht, care, după cum 
scrie Schneider II, au semnat aproape toate procesele-verbale ale 
lui Hirsch. Cunoşti că Rings abia ştie să scrie, prin urmare e 
grozav C'ă Hirsch 11-a pus pe el să intoomească procesele-verbale. 

2) Mărturia proprietaru:ui localului nostru de întîlnire cum 
că din martie „Society of 4) Dr. Marx" (individul mă cunoaşte nu
mai pe mine),  aproximativ 1 6-1 8 oameni se întrunesc cu regulari
tate şi numai o dată pe săptămînă, anume miercurea, şi că e•l şi 
waiterii 5) lui nu ne-au văzut niciodată scriind vreun rînd. Un ve
cin de-al lui, un maistru brutar german, proprietar al unei c ase, a 
depus şi el mărturie că întîlnirile aveau loc miercurea 226• 

Ambele documente cu sigiliul tribunalului poliţienesc sînt în 
duplicat. Primul exemplar l-am trimis via„. 6) lui G. Jung, care 

1) - tribunalul de poliţie. - Nota ti ad. 
1) - magistrat al districtului Londra. - Nota trad. 
1) - cu vehemenţă. - Nota trad. 
'l - societatea lui. - Nota trad. 
'l - chelnerii .  - Nota trad. 
1) Manuscrisul deteriorat. - Nota red. 
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<lin fericire, mi-a scris acum trei zile că locuieşte la Frankfurt ne 
Main şi mi-a indicat arlresa. Jung va duce personal materialele la 
Koln sau le va trimite acolo cu un curier. Scrisoarea pe care 11 
primit-o este adresată lui Schneider II şi, în afară de docum�mtcle 
autentificate de •tribunalul poliţiei, cuprinde : a) o copie a pri
mei scrisori către Schneider împreună cu încă un rînd de c opii 
-după cele două extrase din procesele-verbale ale lui Hirsch ; b) un 
extras dintr-o scrisoare a lui Becker către mine, pe al cărui verso 
se află, din fericire, ştampila oficiilor .poştale din Londra şi Koln. 

Becker scrie textual după cum urmează : (atîta doar cuprinde ex
trasul trimis de mine lui Schneider) : „Willich îmi trimite scri
'Sori extrem de amuzante ; eu nu îi răspund ; dar nu se poate ab
ţine să-mi împărtăşească noile lui planuri revoluţionare. El m-a 
desemnat pe mine să revoluţionez garnizoana din Koln I ! !  Mai 
deunăzi ne-am prăpădit de rîs. Cu prostiile lui o să mai nenor0-
<:ească încă mulţi oameni, căci o singură scrisoare de acest fel 
poate asigura salariul pe trei ani pentru o sută de judecători puşi 
să judece procese împotriva demagogilor 227• Dacă aş organiza o 
revoluţie Ja Koln, el n-ar ;refuza să-şi asume conducerea operaţiil.or 
următoare. Prea amabil. Salutări frăţeşti. Al tău, Becker" 228 ; c) trei 
scrisori adresate mie de Bermbach, din care reiese natura cores
pondenţei noastre, una dintre scrisori (din martie) cuprinzînd tot
-Odată răspunsul la scrisoarea mea cu privire la Hirsch, la denunţul 
împotriva d-nei Daniels şi la percheziţia ,care s-a făcut •la locuinţa 
ei. Această scrisoare dovedeşte că ea nu a fost în corespondenţă 
1:U mine ; d) c opia si::risorii lui Stieber ; e) instrucţiuni pentru 
Schneider, în care îi comunic, printre altele, că documentele au
tentificate (sau duplicatele lor) vor fi expediate de la Londra joi 
{28 octombrie) pe adresa lui, prin scrisoare recomandată, urmînd 
să primească totodată prin Diisseldorf de la comerciantul W. reci
pisa pentru scrisoarea recomandată. Prin urmare, dacă de astă dată 
guvernul interceptează scrisoarea, îl prindem în flagrant delict 
fără ca guvernul să reuşească să sustragă apărării altceva decît un 
duplicat. 

In „Advertiser " ide sîmbăta viitoare (30 octombrie) ai să găseşti 
-0 scurtă declaraţie în legătură cu mîrşavele articole din „Times" 
-şi „Daily N ews " .  Ea este semnată : „F. Engels, F. Freiligrath. 
K. Marx, W. Wolff" .  Va apărea în mai multe publicaţii săptă
mînale 229• 

Cred că guvernul prusian va fi de astă dată compromis într-un 
mod cum n-a mai pomenit nici el însuşi vreodată şi se va convinge c ă  
n u  are de-a face cu nătălleţii de social-democraţi. Prin intervenţia 
lui Stieber., guvernul prusian i-a salvat pe oamenii noştri. Pînă şi 

12 
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arestarea lui Bermbach prinde bine. Altminteri scrisorile lui nu 
puteau fi trimise la Koln. El s-ar fi opus pentru a nu se expune 
arestării preventive. Acum, cînd stă la arest, totul este all right 1 ) .  

Taica Barthelemy, sortit din naştere la ocnă, va cunoaşte de 
astă dată, ca variaţie, ţara lui Van-Diemen 230• Este o ticăloşie din 
partea lui că refuză C'U încăpăţinare să recunoască starea de fapt, 
înfundîndu-i astfel şi mai rd.u pe secundanţi. Totuşi, doi au şi de
clarat că au fost secundanţii lui Cournet. Iar al treilea !fără în
doială că, de îndată ce perspectiva spînzurătorii va deveni imi
nentă, va pune capăt devotamentului şi va recunoaşte că a fost 
secundant. 

Acum cîteva zile a avut loc Ja Reichenbach o şedimţă a garan
ţilor, la care au participat toţi cu excepţia mai IIIlUlt sau mai puţi:l 
excluşilo.r Kink.el şi W�llich. Au participat : Reichenbach, Lowe von 
Calbe, Imandt, Schimmelpfennig, Meyen, Oppenheim. Reichenbach 
împreună cu ceilalţi au hotărît să se restituie banii donatorilor. 
Reichenbach a declarat că motivul principal este următorul : „Wil
lich şi Kinkel au făcut adevărate esc'rocherii. In America mai cir
culă mii de obligaţii cu semnătura lui (a lui Reichenbach) , pe care 
le plasează la preţ scăzut prin agenţii lor, le încasează direct, fo
losind banii în scopuri personale" .  Numai lichidarea acestei afaceri 
murdare îi ofeTă prilejul binevenit de a demasca în public această 
escrocherie făcută în numele lui şi  de a preveni alte pungăşii. Vezi 
pînă unde au ajuns onorabilii Willich şi Kinkel. Des escrocs.„ voila 
le dernier mot 2) .  

Salutări cordiale lui Weerth. 

Al tău 
K. M 

Iţi voi comunica data viitoare adrese sigure la Londra. 

/Scrisă de mina so/iei lui Marx/ 

„ln nr. 1 77 al lui «Neue Rheinische Zeitung» a apărut o corespondenţă din. 
Frankfurt pe Main din 21 decembrie, care cuprinde minciuna sfruntată că eu 
m-aş fi dus la Frankfurt ca spion al poliţiei pentru a da de urma ucigaşilor 
pri'lţului Lichnowski şi ai generalului Auerswald. La data de 21 am fost într-ade
var la Frankfurt, unde am stat doar o zi, călătoria mea acolo neavînd alt scop, 
după cum se poate vedea din alăturata adeverinţă, decit aranj area unei chestiuni 
particulare a d-nei von Schwezler de aici ; m-am întors de mult Ia Berlin, unele 
mi-am reluat de multă vreme activitatea mea de avocat. De altfel, vă atrag 
atenţia asupra dezminţirii oficiale dej a publicate în legătură cu această chestiune 

1)  - în ordine. - Nola lrad. 
•J - Escroci„. iată cuvîntul. - Nola lrad. 
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in «Frankfurter Oberpostamts-Zeitung» nr .  338 din 21 decembrie ş i  1n nr. 248 
al ziarului local uNational-Zeitung». Cunoscind respectul Dv. pentru adevăr, îmi 
permit să sper că veţi publica imediat in ziarul Dv. alăturata dezminţire şi că, 
.potrivit obligaţiei Dv. legale, îmi veţi indica numele celui ce v-a dat această 
informaţie mincinoasă, intrucit nu pot lăsa nesancţionată o asemenea calomnie 
şi, in caz contrar, spre regretul meu, m-aş vedea nevoit să iau eu însumi măsuri 
impotriva unei redacţii care se bucură de toată consideraţia. 

Cred că, in ultima vreme, democraţia nu datorează nimănui mai mult deci! 
mie. Eu am fost acela care a smuls din plasa justiţiei penale sute de democraţi 
daţi in judecată. Eu am fost acela care, chiar şi după introducerea stării de 
.asediu in localitate, cind laşii şi jalnicii pigmei (aşa-zişi democraţi) dezertaseră 
<le mult de pe cimpul de luptă, am înfruntat cu neînfricare şi perseverenţă auto
rităţile, şi pe care le mai înfrunt şi azi. Faptul că organe democratice se comportă 
.astfel faţă de noi nu poate constitui un stimulent pentru noi eforturi. 

Dar ceea ce trebuie subliniat in cazul de faţă este stupiditatea organelor 
'Clemocrate. Zvonul că m-aş fi dus la Frankfurt ca gaent al poliţiei a fost lansat 
mai intii de «Neue Pr[eussische) Z(eitung)• de aici, această faimoasă publicaţie 
a reacţiunii, cu scopul de a-mi submina activitatea de avocat, atit de incomodă 
pentru ea. Celelalte ziare berlineze au dezminţit de mult acest zvon. Ziarele 
democratice sini însă atit de inabile, incit repetă o asemenea minciună neghioabă. 
Dacă voiam să mă duc Ia Frankfurt ca spion, atunci e clar că nu s-ar fi 5cris 
-dinainte despre asta in toate ziarele, şi ce nevoie avea Prusia să trimită un 
funcţionar de poliţie Ia  Frankfurt, unde se află destui funcţionari destoinici 1 
Prostia a fost dintotdeauna o lacună a democraţiei, in timp ce adversarii ei 
obţineau victorii prin abilitatea lor. O minciună tot alit de infamă este şi afir
maţia că, in urmă cu ani, am fost spion al poliţiei in Silezia. Pe atunci eram 
funcţionar de poliţie, oficial angajat, şi îmi făceam datoria ca atare. Pe seama 
mea au fost răspindite cele mai josnice minciuni. Să poftească cineva să dove
<lească că am încercat să-i intru sub piele. Oricine poate să mintă şi să spună 
.ce vrea. 

Aştept deci de Ia Dv., pe care vă consider o persoană onestă şi onorabilă, 
un răspuns grabnic şi satisfăcător. Ziarele democratice de la  noi s-au discreditat 
prin nenumăratele lor minciuni şi cred că nu vreţi să ajungeţi şi Dv. in aceeaşi 
situaţie. 

Al Dv. devotat, 
Stieber, doctor in drept etc. 

Berlin, Ritterstrasse 65 
.Berlin, 26 decembrie 1848 " z31 

„Confirm prin prezenta că săptămina trecută D-1 dr. Stieber a plecat Ia 
Frankfurt şi Wiesbaden din însărcinarea mea, pentru a aranja acolo o chestiune 
particulară a mea in legătură cu un proces. 

L. S. 

t2* 

Văduva preşedintelui von Schwezler von Lecton, 
Doamnă a ordinului Luise•. 

[Scris de m1na lui Marx/ 
(Verte 1)) 

'I - vezi verso. - Nota trad. 



152 79. Marx către Engels. 28 octombrie 1 852 

Te rog acum să-i sorii lui Schneider rîndurile care urmează şi 
să i le trimiţi urgent la Koln pe a treia cale pe care mi-ai indi
cat-o în scrisoarea ta 1) .  

„Cele 1 4-16 documente c are aparţineau bandei Willich-Schap
per au fost într-adevăr cumpărate de Stieber, dar totodată şi sus
trase de el. Anume, el a cerut unui oarecare Reuter, oferindu-i bani. 
să comită furtul. Reuter era de multă vreme nu chiar «funcţionar 
de politie» ,  ci mai curînd occasionally a la tâohe spy 2) plătit al 
ambasadei prusiene. El nu a făcut niciodată parte dintr-o asociaţie 
comunistă şi nici măcar nu a fost membru al Asociaţiei culturale 
a muncitoriJor germani de la Londra 232• Reuter locuia în aceeaşi 
casă cu Dietz, seoretairul şi arhivarul organelor centrale ale lui: 
Willich-Schapper 233• Reuter a forţat biroul lui Dietz şi a predat 
documentele unuia dintre ei, lui Stieber sau Schulz. Acest lfapt a 
ieşit de mult la iveală cu prilejul dezbaterii de la Curtea cu juri 
din Koln, căci judecătorul de instrucţie i-a prezentat lui Stechan, 
în timpul arestării sale la Hannovra, mai multe scrisori ale sale 
către Dietz în calitatea acestuia de secretar al comitetului emi
granţilor, de sub preşedinţia lui Schapper 234• După cum se ştie, 
Stechan a evadat din închisoare. Ajuns la Londra, a scris la Han
novra, cerînd acele scrisori :penbru a-l putea traduce în faţa instan
ţelor engleze pe Reuter pentru : 

1 )  furt prin efracţie ; 
2) fals. El susţine că în scrisoarea sa - prezentată acum în 

faţa juraţilor din K61n şi de Stieber - cuvintele «530 de taleri, 
500 pentru conducători» au fost interpolate, adăugate de poliţie. 
Că a trimis atunci Ja Londra numai 30 de taleri şi nu a scris nici un 
cuvînt despre conducători. 

Tribunalul din Hannovra nu a satisfăcut, fireşte, cererea lur 
Stechan. Acelaşi Reuter a furat prin spargere toate documentele 
din biroul lui Dietz. Dietz şi banda lui Sc'happer au descoperit fap
tul abia după veniirea lui Stechan încoace " 235• 

Tocmai am primit, dragă Enge1s, pachetul vostru. Prin urmare 
nu mai este nevoie să copiezi cele de mai sus. Le voi trimite eu. 
însumi direct într-unul din plicuri.le primite. 

Spune-i lui Weerth că acum şi-a asigurat pentru totdeauna unul 
din posturile „de ministru " pe care Stieber mi le-a pus. la dispo-

1) Vezi volumul de fată, p. 143-145. - Nota red. 
'l - după împrejurări, spion. - Nota trad. 
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ziţie, dacă nu preferă postul de ambasador Ia Paris, rezervat 
pentru el 236• 

Al tău 
K. M. 

Dacă ai să-mi comunici lucruri importante, scrie-mi pe adresa � 
A. Johnson, Esq., (Bullion Office, B [ank] of E [ngland] ) .  

Publicat pentru prima oară 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. 1 ,  1 929 
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Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 28 octombrie 1 8 52' 

Dragă Marx l 
Ieri ţi-am trimis un volum Dureau de La Malle 237 şi o scrisoare 

prin Ca.rver & Co. 1) O dată cu prezenta primeşti diferite pachete
de tip comercial conţinînd plicuri pentru Hontheim şi Esser I, care 
trezesc mai puţin bănuiala filistinilor decît Schneider. Dacă crezi 
nimerit, mai poţi să introduci şi un plic sigilat pentru Schneider. 
Totuşi nu văd de ce n-ai trimite din cînd în cînd oîteva ll'Înduri şi 
altor avocaţi, convingîndu-i astfel de lln.portanţa lor. Iţi trimit, de 
asemenea, un sigiliu comercial. Vechea ta p ecete de la Weyd[e
meyer] şi S-ul grosolan nu sînt bune de :nimic Foloseşte şi pentru 
scrisorile Ia Manchester un sigiliu oarecare de 6 penny. 

Trimite din cînd în cînd lui Schneider scrisori recomandate, 
mai puţin importante, pentru a induce în eroare canaliile şi a le 
face să creadă că am renunţat să trimitem scrisori pe cale con
spirativă, din lipsă de adrese. 

Că cetăţenii a căror adresă o primeşti o dată cu prezenta vor 
transmite în bună regulă corespondenţa nu poate fi pus Ia în
doială. 

Atrage, totuşi, atenţia avocaţilor asupra crimes şi delits 2} 
evidente comise de poliţie şi cere-Ie să propună arestarea lui Stie-

1) Vezi volumul de faţă, p. 143-145. - Nota red. 
2) - crimelor şi delictelor. - Nota lrad. 
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ber pentru sperjur şi mărturie falsă : individul s-a făcut efectiv 
vinovat de sperjur în cazul scrisorii tale către Kothes 238• 

Astă-seară, prin poştă, îţi scriu mai amănunţit despre unele 
chestiuni indiferente. 

Al tău 
F. E. 

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

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Dragă Marx, 

8 1  

Engels către Marx 
la Londra 

Alăturat un articol p entru Dana - 111u puteam să-l întrerup 
deoît în acest loc 1 ) .  Dacă reuşesc încă în astă�sea.ră să termin totul 
am să duc şi restul 2) 1II1ai tîrziu la poştă. Deocamdată expediez 
priana parte, ca să primeşti măcar ceva la timp. De altfel, D[ana] 
se poate 1II1ulţumi o dată, ca variaţie, şi cu 3/,-4/s de coloană, av[nd 
în vedere că plăteşte aşa de greu. 

Nu m-aş mka de loc dacă procesul de la KoLn ar mai dll!ra o 
lună. Se pare că luni nu s-a ţinut şedinţă - poate s-a îmbolnăvit 
vreunul dintre acuzaţi sau c'Îţiva juraţi, sau cu toţii au avut nevoie 
de două zile consecutive de odihnă. Mai ales din cauza tuturor 
acestor martori extraordinari care nu ştiu ce să declare. D-l Hentze 
s-a văzut ta.re strîns cu uşa ; Weerth l-a �ntîlnit pe onorabilul la 
Hamburg, cu care pri.lej acesta te-a Îllljurat îngrozitor - cela t'ac
quitte de toute obligatiDn envers lui 3). El a şi mărturisit {ieschis 
motivul meschin al furiei sale. De ce nu sC'rii direct unuia dintre 

1) K. Marx. „Partidele şi perspectivele politice•. (Vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. B, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 407-610. - Nota trad. I. -
Nota red. 

') K. Marx. „Yncercăn de a crea un nou partid de opoziţie". (Vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. B, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 41 1---41 5. 
Nota trad.). - Nota red. 

3) - asta te absolvă de orice obligaţie faţă de el. - Nota trad. 
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avocaţi - registered letter 1) -, atrăgîndu-i atenţia că acuzarea a 
trecut cu totul din mîina d-lui Saedt în cea a spionului Stieber, carn, 
cu aprobarea tacită a ani.n1sterului ipublic, formulează teorii juridice 
cu totul noi, de pildă : 

1 )  că este o crimă dacă cineva care din punct de vedere 
moral este participant la proces trimite din străinătate avocaţilor 
acte şi alte informaţii în interesul acuzaţilor şi dovedeşte că. 
scornelile poliţieneşti ale unui Stieber sînt minciuni ; că este de 
asemenea o crimă să primeşti asemenea scrisori ; 

2) că, în schimb, poliţia are dreptul să-şi permită toate cri
mele posibile şi chiar să se laude deschis în faţa tribunalului şi 
în faţa publicului cu : 

a) furt prin efracţie - forţarea biroului lui Dietz şi sustragerea: 
documentelor de acolo ; 

b) instigare mărturisită la aceasta prin ofertă de bani ; pre
cum şi mituire ; 

el furt de acte care aparţin apărării, deoarece se ciunteşte 
memoriul destinat avocaţilor şi se dosesc anumite fragmente ; 
despre deschiderea scrisorilor nici să nu mai vorbim, pentru c ăi  
nemernicii 'Încearcă, cel puţin ulterior, să invoce forme legale ; 

d) mărturie falsă şi sperjur, deoareoe d-l Stieber intenţionat 
îi califică pe cei d1n Koln drept părtaşi şi complici ai lui Cherval , 
deşi el însuşi ştie foarte bine şi a şi recunoscut mai tîrziu că 
este o minciună ; deoareoe în special jură că o scrisoare a sosit 
cu poşta la Koln abia la 19 octombrie, cînd în realitate ea a sosit 
încă la 15, şi deoarece născoceşte toată minciuna cu curierul extra
ordinar etc. ; 

e) fals, deoarece pretinsul proces-verbal a fost întocmit direct 
de către poliţie şi prezentat ca  autentic, în timp ce nouă ni se iră
peşte orice posibilitate de a pune la mdemîna apărătorilor dovada 
contrară. 

Şi aşa mai departe. 
Dacă avocaţii vor acţiona energic şi abil, procesul se poate ter

mina nu cu condamnarea celor din Koln, ci cu arestarea d-lui 
Stieber pentru sperjm şi alte crime prusiene împotriva nelegiui
tului Code ipenal 239 francez. 

Voiam să-ţi mai scriu şi despre altceva, dar am uitat complet 
despre ce, pentru că am stat la taifas cu Weerth, care tocmai a 
venit acasă. 

Chiar acum aflu de la el că  d-ma Daniels este şi ea citată ca 
martoră a apărării - tant mieux 2) .  Povestea cu procesele-verbale 

1) - scrisoare rec.omandată. - Nota trad. 
2) - cu atit mai bine. - Nota trad. 
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va avea un sfîrşit straşnic. Iar •Ce pauvre 1) Bermbach pare-se a 
fost trimis şi el, fără multă vorbă, pe b ăncuţa acuzaţ1lor. Ce-or fi 
vrînd de la bietul nenorocit I 

Manchester, 28 octombrie 1852 
cu poşta a doua 

Al tău 
F. E. 

Publicat pentru prima oară 
1n : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx " ,  Bd. I, 
'Stuttgart, 1913 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germanii 

Dragă Marx, 

82 

Engels către Marx 240 

la Londra 

!Manchester, 31 octombrie 1852) 

După întorsătura pe care au luat-o acum lucrurile, nu se poate 
'Să nu se sfîrşească cu bine. Scrisoarea ilui Stieber 2 ) este o desco
perire care valorează mai mult decît toate minele de aur din Aus
'tralia. Ce noroc că le malheureux 3) Nothjung a păstrat aceste 
vechi dosare ale lui „N[eue] Rh[einische] Z[eitung] " şi le-a trimis 
atunci la Londra ! Nădăjduies.c că scrisoarea va ajunge la desti
naţie, căci nici procurorul general n-air considera interceptarea ei  
o crimă. Mai bine nu trimiteai scrisoarea !l"ecomandată, ci în vreun 
alt fel. Intre Frankfurt şi Koln se poate oricînd întîmpla o dandand 
'Şi chiar dacă şi copia e o dovadă, originalul este totuşi rprea im
portant. Trebuie s-o ducă cineva, personal, la Koln sau să fie tri
misă printr-un curier. Totuşi, sper că va ajunge cu bine. 

Celelalte documente sînt de asemenea foarte bune şi vom isca 
acum un tărăboi teribil. 

Pentru mai multă siguranţă am trimis ieri o scrisoare lui von 
Hontheim, care va fi pusă Ia poştă Ia Amsterdam şi în care i-am 
comunicat conţinutul scrisorii tale către Schn[e�der] 4) , precum 

1) - acest sarman. - Nota trad. 
2) Vezi volumul de faţă, p. 150-1 5 1 .  - Nota red. 
3) - nenorocitul. - Nota trad. 
') Vezi volumul de faţă, p. 143. - Nota red. 
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şi faptul că scrisoarea lui Schneider către Dronke nu a sosit. Prin 
mmare, 4 copii şi un rezumat. 

Pe o altă cale voi trimite astăzi la Koln o copie a sorisorii lui 
Stieber ; tot aşa voi expedia în Provincia renană extrase din arti
colul publicat în „Advertiser" de vineri 241 şi declaraţia din numă
rul de sîmbătă al lui „Advertiser"  1) şi în genere am să difuzez 
printre burghezi note despre crimele poliţiei. 

Acum următoarele propuneri : 
1 .  Dat fiind caracterul cit se poate de echivoc tocmai al acelor 

depoziţii care sînt infamante, cît şi caracterul Jor, pe alocuri, ne
echivoc a cărui dovadă trebuie să o facem, mărturia ta şi a lui 
Lupus, Pieper şi a altora, depuse sub jurămînt şi autentificate, sînt 
foarte importante. Ministerul public poate să spună ce vrea, nu 
face nimic ; juraţii tot ne consideră pe noi şi pe acuzaţi nişte 
gentlemeni, şi nimic nu-i mai simplu decît ca 2 sau 3 dintre voi 
să se ducă la Wingham şi să declare acolo sub jurămînt ace le 
fapte referitoare la Londra pe care Je cunoaşteţi c:u toţii. De pildă : 

a) că nu există nici un H. Liebknecht, ci, după cît ştiţi, numai 
un W. L[iebknecht] , şi că nu aţi cunoscut niciodată un H. J..[ieb
knecht] ; 

b) că d-na Daniels nu ţi-a scris niciodată ; 
c) că în afara adunărilor de miercuri nu aţi mai avut alte adu

nări joia în vreun alt local ; 
d) că declaraţi drept utterly untrue 2) depoziţiile cu privfre 

la cuvîntări, conferinţe etc. pe care le-aţi fi ţinut voi, cupTinse în 
procesele-verbale ale lui Hirsch ; 

e) că notiţa anexată la „Catehismul roşu",  pe care ministerul 
public o consideră scrisă de mîna ta, nu 13rovine de la tine 

şi toate acele afimnaţii făcute în cursul ultimelor dezbateri şi 
al p rimelor depoziţii ale lui Stieber 242 care ni se par neadevărate 
şi merită a fi dezminţite. 

Toate acestea, declarate in faţa lui Wingham sub jurămînt, 
vor fi consemnate de el sub forma unui affidavit 3) obişnuit, puteti 
chiar să aduceţi conceptul gata întocmit în limba engleză -, şi îl 
rugaţi să dea documentul unui poliţist care să meargă cu voi la 
consulul prusian Hebeler din City ; acesta trebuie să autentifice 
semnătura lui Wingham, altfel îşi pierde exequatura 4) . Docu-

'J K. Marx şi F. Engels. „Declaraţie făcută redacţiilor ziarelor engleze" .  
(Vezi K .  Marx ş i  F .  Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, H J60, 
p. 403--404. - Nota trad.). - Nota red. 

•) - complet neadevărate. - Nota trad. 
3) - dPclaraţie în faţa instanţei echivalentă cu mărturia sub jurămînt. -

Nota trad. 
· 

') - autorizaţia de a îndeplini funcţia de consul, dată consulului de către 
guvernul ţării respective. - Nota trad. 
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mentul, întocmit astfel în două copii, ipoate apoi să plece la Koln, 
unde, fără îndoială, va avea ·efectul dorit. Eu consider aceasta de 
foarte mare importanţă, !Pentru că astfel sînt îndeplirnite toate for
mele legale şi avem un act valabil ÎIIl faţa instanţelor. Dacă Hebe
iler refuză totuşi să semneze, atunci mergeţi ·la oricare notar pu
blic, care îl va legaliza (această cale a fost indicată, într�un caz 
similar, bătrînului meu de autorităţile prusiene) . 

2. Ieri am iprimit de la Dr[onke] o expunere lungă cu privire 
la Bangya. Trebuie să-ţi spun că, după minciunile gogonate ân le
-gătură cu manuscrisul nostru 1) , după 'Scrisoarea lui Duncker, pe 
care Weerth ţi-a trimis-o marţi, şi dacă este adevărat că el a scris 
adresa pe penultima scrisoare către Kothes 243, abia dacă mai în
cape vreo îndoială că e spion prusian. Faptul că ungurii încă nu 
J.-au debarcat nu-i o dovadă contrară ; dacă faţă de noi se referă 
la unguri, faţă de unguri se referă la noi. Această chestiune trebuie 
neapărat şi cit mai urgent cercetată, şi dacă d-l Bangya nu va da 
dans Ies vingt quatre heures 2) .informaţii mulţumitoare asupra lo
cului unde se găseşte manuscr.isul, asupra fostei adrese a pretinsului 
Eisermann, strada şi numă.ru.J., şi asupra surselor sale oit se poate 
de problematice, atunci sînt întru totul de părere ca avocaţii din 
Koln să-l .întrebe dfa-ect pe d-l Stieber ce ştie despre un oarecare 
colonel Bangya. După dezvăluirile care au avut loc pînă racum, 
d-l Stieber nu va mai îndrăzni să facă mărturii  false, .întrucit nu 
poate să ştie ce o să urmeze ; totodată ar trebui să i se comunice 
lui Schn[eide1] povestea cu llllanuscri.sul pentru a o irelata în şe
dinţă, ceea ce ar face deocamdată inutilă orioe altă declaraţie. 

3. Cîţiva oameni din Asociaţia muncitoriilor 244 condusă de 
S�echan, membri ai comitetului etc., a.ir putea de asemenea să vină 
in faţa magistratului nu cu fiţuici, ci cu pagini întregi sau, pe cit 
posibil, ,cu texte mari scrise de Hirsch - şi să depună sub jurămînt 
că acestea sînt scrise de mina lui Hirsch. Cela vaut infmiment 
mieux 3) deciît simple extra.se neautentificate. 

Llliili vă vom trimite din nou ceva ibani, ca să nu !fiţi IÎn impas 
-clin această cauză. Mărturia ta, de.pusă sub jurămînt, poate fi tiri· 
misă ipe urmă - asta ar avea părţile ei bune ; căutaţi numai ca 

totul să ajungă acolo înainte de termina11ea audierii martorilor. 
Nu uita să-mi trimiţi cit mai curînd posibil cîteva adrese 

sigure. 

1) K. Marx şi F. Engels. „Marii bărbaţi ai  emigraţiei". (Vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 249-358. - Nota 
trad). - Nota red. 

"l - în douăzeci şi patru de ore. - Nota trad. 
1) - Aceasta are infinit mai multă valoare. - Nota trad. 
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Declaraţia lui Stechan cu iprivire la fals 1) trebuie de aseme
nea întărită tprin jurămînt in faţa unui magistrat. Cela pourra avoir 
de birillants resultats 2) . 

Kinkel s-a iinvktit astăzi pe la bursa din Manchester, condus 
de rabble 3) evreilor germani de aici. Dar am avut noi grijă să 
avertizăm publicul, furnizîndu-le unele informaţii, iar Weerth, la 
rîndul lui, ;îi va face viaţa amară şi aici şi la Bradford. 

N-aţi putea să vă procuraţi de .la Reichenbach prin Imandt, 
sau pe altă cale, dovezi evidente ale esorocheriilor lui Kinkel, pe 
care să le trilmibeţi în copie lui „Examiner and Timesu ,  „Guardian" 
sau „Courieru de aici, precum şi ziarelor din Bradford ? Fi11eşte, do
vezi atît de evid�te, incit indivizii să nu aibă a se teme de un 
proces de calomnie. Puteţi să le trimiteţi şi dr. J. W. Hudson, 
secretarul Ateneului din Manchester 245• 

Str[ohn] este iaT�i la Brad.ford, e cam bolnav şi vine miercuri 
sau joi încoace. Ii scriu astăzi şH dau instrucţiuni suficiente ca 
să poţi conta, oind îi trimiţi ceva, pe o expediere abilă care să  
nu coincidă cu căile mele. fuincipalul este ca toate adresele co
merciale să fie folosite numai o singură dată. 

Trebuie să izbutim ca pe viitor să nu se mai vorbească de 
Diebereien, ci de Stiebereien '). 

Printre apărători se află şi avocatul Schi.irmann. Şi adresa lui 
poate fi folosită pentru întimpinări. Schneider este într-adevăr prea 
periculos. 

Povestea cu Bangya este importantă şi pentru următorul mo
tiv : să presupunem că registrul original de procese-verbale nu 
ar fi scris de mina lui Hiirsch, ci ar fi copiat. Atunci ? Stieber ori
cum a jurat că nici nu-l cunoaşte pe Hirsch. 

Dacă cei dilll Koln vor fi totuşi condamnaţi, c�a ce consider 
însă aproape imposibil dacă continuăm să folosim orice mijloc 
penl!ru a trimite acolo toate informaţiile şi documentele, atunci 
trebuie neapărat să sariem ceva. Altminteiri efectul înfrîngerii gu
vernului cred că ar slăbi. Totuşi, chiar şi atunci aceasta va de
pinde de o serie întreagă de împrejurări. Inainte de toate trebuie 
păstrate copii exacte, cu toate legalizăirile etc. ,  de pe toate docu
mentele, affidavits etc., căci ele voir constitui atunci un şir de pie
ces justificatives 5) excelente. 

1) Vezi volumul de faţă, p. 1 52-153. - Nota red. 
1) - Aceasta ar putea avea rezultate strălucite. - Nota trad. 
3) - drojdia. - Nota trad. 
'l Joc de cuvinte : Diebereien - pungăşie - Sliebereien, cuvin! format în 

ironie de Engels, de la Stieber. - Nota red. 
5) - piese justificative. - Nota /rad. 
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Dronke mi-a cerut 10 şilingi fiindcă e bolnav şi se află într-o 
situaţie precară. Cînd vor .sosi banii, adică marţi, dă-i-i sau dă-i 
ceva mai mult. 

Adresele mi le trimiţi cel mai bine prin Pickford sau Carver. 
Salutări tutu.ror şi scrie-mi curî.nd. 

Al tău 
F. E. 

Ţinem aici o evidenţă strktă a tuturor documentelor expediate, 
cu data :respectivă, pe <::e cale au fost expediate etc. 

Publicat pentru prima oară 
in : Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. 1 ,  1929 

83 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 246 

la Manchester 

2 noiembrie 1 852 
28, Dean Street, Soho, Londra 

Dragă Frederic I 
Am primit scrisoarea ta împreună cu 5 1. st., din care i-am dat 

lui Dronke 1 0  şilingi. 
A trecut timpul cînd trebuia să ne ferim să scriem deschis, 

direct pe adresele noastre. Sîmbătă (30 octombrie) avocaţii au pri

mit o mulţime de documente, duminică a doua scrisoare din Frank

furt şi ieri ultima mea scrisoare •cu declaraţia făcută în faţa 
.magistratului. Astăzi i-am trimis lui Schneider II Jn scrisoare reco

mandată declaraţia 1) apărută în „Morning Advertiseru de azi, nu 

atît pentru faptul •Că aceasta ar mai fi necesară acum, cit pentru 

a dovedi guvernului prusian că avem mijloacele să forţăm onesti· 

tatea poştei lui şi în cazul contrar să-l demascăm în !faţa publicu
lui londonez. 

Avocaţii au p11imit Ja timp toate cele necesare, şi anume îna
inte de sfîrşilul rechizitorului. In prezent sînt de părere ca, în 

1) K. Marx. „Declaraţie făcută redactorului ziarului aMorning Advertiser» " .  
{Vezi K. Marx şi  F. Enge/s. Opere, voi. 8,  Bucureşti, Editura politică, p. 405-406. 
- Nota lrad.). - Nota red. 
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afară de cazul aimînării .procesului din pricina vreunui nou incident 
care air face necesară o nouă intervenţie din partea noastră, să nu 
mai trimitem nimic la Koln. 

Alăturat, o sc'l"isoare a lui Imandt către Cluss, care conţine 
amănurnte despre escrocheria lui Kinkel-Willich. Pînă acum n-am 
avut timp să citesc scrisoarea şi m-am mulţumit să ii-o dau lui Pie
-per să o copieze pentru tine. Vinerea trecută a plecat la Wa
'Shington. 

Negustorul Fleury din City declară că poate face dovada că 
Willich-Kinkel i-au oferit !Spre cumpărare lui şi altor negustori 
obligaţii de împrumut. 

In momentul de fată şarlatanul de Willich trăieşte pe spinarea 
:rusului Herzen. 

După cum mi-a comunicat ieri F.reiligrath, Kinkel, înaintea 
-plecării sale la Manchester, a tămîiat iar <CU un zel r�ndoit o mul
ţime de oldermen 247 din City, negusLori etc . ,  fălcînd pe cerşetorul, 
:retorul, profesorul etc. 

Cit priveşte scrisoarea 248 atribuită mie cu rea-credinţă, îmi lip· 
-seşte numai adresa lui Moses Hess, care locuieşte la Liittich 1) .  
Vreau să-i scriu următoarele : „Spune-mi cui i-ai dat « Catehismele »  
şi cine le-a ·răspîndit î n  Germania. Altminteri declar î n  «lndepen
:dance» că eşti un forger 2) de documente" .  'Moses nu va pregeta 
-::.ă mărturisească, şi dacă de astă dată rnu poliţia mi-a imitat scri
sul, ci Kinkel-Willich, atunci îi vioi traduC'e în faţa instanţelor de 
aici pentru .plastografie. 

Nu uita să-uni trimiţi sfîrşitul pentru Dana 3). Joi se întru
neşte parlamentul. Articolul este acum cam depăşit. Dar mai tîrziu 
-de vineri n-ar mai avea nici o valoare. 

Salutări cmdiale lui Weerth şi Strohn. 
Al tău 

K. M. 

In mărturia sa, negusto.rul fleury a arătat şi faptul că aproape 
în fiecare săptămină, Willich a estorcat de la el şi de la prietenii 
-săi englezi multe lire sterline sub pretextul că îi ajută pe emi
.granţi. Se .poate dovedi însă că Willich-Kinkel au refuzat cu bm· 
lalitate pe toţi ,emigranţii, declarînd că nu au nici o centimă pen
tru asemenea scopuri. Willich •le spune că el însuşi nu aire bani 

1) Liege. - Nota red. 
•1 - falsificator. - Nota trad. 
1) K. Marx. „Incercări de a crea un nou partid de opoziţie". (Vezi K. Mar:< 

�i F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 41 1-415. ·- Nota 
trad.J. - Nola red. 
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pentru pîinea cea de toate zilele ; Kinkel le arată, emoţionat, co
piii săi şi, în cel mai bun caz, le dăruieşte hainele vechi ale !ră
posatului Julius, ale lui Schurz, care a plecat, sau ale propriei sale 
persoane grave. 

Publicnt pentru prima oară 
fn : Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. 1, 1 929 

84 

Se tipăreşte după manuscris. 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 1> 
la Manchester 

Londra, 4 noiembrie 1 852 (?) 

Dragă Engels I 
Astăzi sînt nevoit să dictez cele cîteva rînduri pentru tine. 

deo3rece perfizii de hemoroizi mă împiedică să şed. 
Alăturat o sC'risoare de la Schneider sosită aseară şi o scrisoare 

de la Collmann către Bangya pe care te xog să mi-o înapoiezi. 
După cum vezi, Szemere vrea să i se înapoieze manuscrisul 2) . 
Vehse mi-a spus ieri că Weerth l-a chemat să vină la Londra. 

indicîndu-i însă o dată greşită, aşa că i-am dat lămuririle necesare. 

Al tău 
K. M. 

[Adăugat de Jenny Marx/ 

Multe s;:.lutări de Ia secretar, sotia lui Marx. 
Kossuth este furios pe Marx că a comunicat toate învîrtelile sale cu Bona

parte, Vetter etc. lui Dana, care a fă.cut din aceste note un articol fulminant. 

Publicat pentru prima oara 
in : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx",  Bd. I, 
Stuttgart, 19 13  

1 )  Scrisoarea este scrisă de  Jenny Marx ; Marx 
anului a pus un semn de întrebare. - Nota red. 

1) B. Szemere. „Graf Ludwig Batthyăny, Arthur 
- Nota red. 

Se tipăreşte după manuscris. 

Tradus din limba germană-

a semnat-o şi în dreptu� 
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(Manchester, 5--6 noiembrie) 1 852 l) 
Vineri 

Dragă Marx, 
E plăcut să ştiu că nu sufăr numai eu. Alaltăieri ş1 ieri a fost 

aici Strohn ; s-a băut, fireşte, zdravăn şi el a plecat de la mine azi 
dimineaţă la ora 3, sper însă că azi s-a cărat. Asta m-a dat gata, şi 
pentru azi sînt la pămînt. Acesta este şi motivul pentru care nu 
primeşti azi nici o traducere ; de altfel, nu face nimic, căci pleacă 
un vapor din Southampton cu care putem trimite materialul 2) ,  iar 
înainte de 1 1  c rt. tot nu se citeşte în parlament mesajul tr.onului. 

Prin urmare, documentele au ajuns cu bine la destinaţie şi tot 
aşa şi originalul scrisorii lui Stieber 3). Să vezi teatru după ce va 
termina nobiluJ procuror. Ceva mai stupid decît l!"echizitoriul lui 
'Seckendorf n-ar putea zămisli nici cea mai laborioasă muncă a 
minţii. Pentru că Engels a publicat undeva, că cei mai buni comu
nişti au fost cei mai curajoşi soldaţi, Biirgers trebuie os1ndit pen
tru punerea la cale a unui complot. Juraţii au fost întrebaţi dacă 
acuzatul a avut intenţia - suspect de suspicion d'incivisme 4) -, 
de aceea e absolut indiferent dacă acuzatul este sau nu membru 
al Ligii 5) . Şi astfel d-l Seckendorff, pierzînd orice speranţă de a 
obţine condamnarea lui Daniels & Co., cere direct juraţilor să 
achite şi pa Biirgers şi Roser l Individul o fi tras la măsea cel 
puţin opt nopţi la .rînd brandy and water 6) pentru ca toate să 
i se încîlcească în aşa hal în cap. In toată această flecăreală nu 
.este nici măcar un cuvînt to the purpose 7) . De altfel, nu m-am 
mai îndoit nici un moment că Biirgers etc. vor fi achitaţi, de cînd 
preşedintele 8) a făcut cunoscută întrebarea ipusă juraţilor. Este 
imposibil ca jalnicul manifest al lui Biirgers şi turneele sale să fie 
transformate în „întreprinderi " cu scopul de a răsturna orînduirea 

1) Data a fost adăugată ulterior de Engels.  - Nota red. 
1) K. Marx. „lncercări de a crea un nou partid de opozit ie".  (Vezi K. Marx 

şi F. Engels. Opere, voi. 8 ,  Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 41 1--415. -
Nota trad.). - Nota red. 

'l Vezi volumul de fată, p. 150-1 51. - Nota red. 
') - suspect de suspiciunea de lipsă de civism. - Nota trad. 
1) Liga comuniştilor. - Nota red. 
11 - rachiu amestecat cu apă. - Nota trad. 
') - care să atingă problema. - Nota trad. 
") Gobel. - Nota red. 
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existentă etc. 2:;o Sau trebuie consemnat în andlele istoriei : In mai 
1851 ,  în timp ce la Londra s-a deschis Palatul de cristal m ,  croi
torul Nothjung a plecat de la Berlin la Leipzig pentru a răsturna 
orînduirea de stat prusiană şi a începe războiul civil. In afară 
de asta s-a renunţat la registrul de procese-verbale şi, după cum 
susţine Strohn, printre juraţi, von Rath, von Bianca, Leven, Leiden� 
Herstadt şi încă unul sînt bine intenţionaţi. 

Judecind după felul cum se desfăşoară acum lucrurile, cred 
şi eu că în orice caz trebuie să publicăm ceva. Numai că ar fi bine, 
şi chiar necesar, ca după proces Schneider şi unul dintre acuzaţi 
să vină la Londra ; aş căuta atunci să vin la Londra într-o sîmbătă 
şi duminică şi, cind totul ar fi stabilit, ai veni cu mine încoace 
şi manuscrisul ar fi gata în cîteva zile. Intre timp scrie-i bătrînului 
Ebner dacă n-ar putea aranja cu Lowenthal tipărirea broşuricii 
din partea mea cu participarea pe din două, el şi noi, atît la 
cîştig cit şi la pierdere. 

In ce-l priveşte pe Bangya, principala bănuială cade de la sine 
de îndată ce se stabileşte că nu el a scris adresa pe penultima 
scrisoare către Kothes 1) . Faptul că Bangya, după cum mi-a co
municat Dr[onke] , a scris adresa pe penultima, respectiv pe ultima 
scrisoare sosită într-adevăr, m-a surprins peste măsură. Cum poate 
însă acest tînăr fievreux 2) să născocească asemenea poveşti ? 
Şi povestea cu Collmann este suspectă. Scrisoarea lui C[ollmannf 
este scrisă de exact aceeaşi mină ca şi scrisorile anterioare ;ile lui 

Eisermann ; ţi-o înapoiez mîine, dar sînt de părere că trebuie 
păstrată. II y a la un faux 3) .  ln curînd vom afla prin Weerth ce-i 

cu Collmann ; pînă atunci cere lămuriri lui Bangya cum a ajuns: 
d-l C [ollmann] să semneze cu un nume fals etc., cum se face că 

„omul respectiv" (care ?) a murit, şi acum deodată este din nou 
în viaţă. Cere de asemenea d-lui B [angya] să-ţi dea numele „agen
tului " din Londra pe care îl „cunoaşte" dintr-o singură scrisoare_ 
Pune-I pe Dronke, ca să facă şi el ceva, să culeagă informaţii la un 
librar german despre Collmann. 

E foarte curios, toate sorisorile vin prin ocazii fără nici o ştam
pilă a poştei, toate sînt scrise pe acelaşi ton uşuratic şi nonşalant, 
incit chestiunea pare cit se poate de suspectă. Şi această scrisoare 
a fost scrisă „într-un hotel la un prieten " .  Toate astea nu au un 
caracter businesslike 4). Pînă şi  pretextul stupid că e treaba lui 

1) Vezi volumul de faţă, p. 1 58. - Nota red. 
•) - febril : Ernst Dro· 1ke. - Nota red. 
3) - Ceva nu e în regulă. - Nota trad. 
'J - comercial. - Nota trad. 
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cind să se tipărească manuscrisul 1) . Chiar dacă B[angya] este cu 
acest prilej atît de cinstit, cit îi este cu putinţă unui slav minci
nos, prietenul său de la Berlin mi se pare însă că-i un adevărat 
escroc. Dar acum lucrurile trebuie să se lămurească, întrucit 
d-l C[ollmann] se dă a1c1 ca proprietar şi editor al manuscrisului. 
Dacă nu există nici un editor cu acest nume, atunci lucrurile 
sînt clare. 

De altfel, teoria că un editor poate lăsa un manuscris ani de 
zile în sertarul său este nouă şi nu prea seamănă cu practica edi
torială. Povestea cu căirţile de copii o consider tot o dodge 2) . In 
Anglia nici nu apar de crăciun asemenea rahaturi, în plus e spus 
atît de incoerent şi de vag, incit B[angya] nu poate să înţeleagă 
asta ca o comandă precisă. Apoi, într-un hotel nu se scrie pe o 
hîrtie aşa de proastă, care seamănă mai degrabă cu cea din birou

rile prusiene. Enfin, nous verrons 8) . 
De altfel, eu nu pot să-i scriu lui Bangya de a1c1, cac1 mc1 

nu cunosc amănunte în legătură cu cele petrecute între voi, ce 
ţi-a spus, c.e scrisori ţi-a arătat cumva etc. Acum însă îl avem 
în mină. 

6 noiembrie. Din motive fizice nu am putut să expediez ieri 
cele de mai sus. De atunci am mai citit o Stieberiadă în , ,K[ălnische] 
Z [eitung] ". Deci, la registrul de procese-verbale s-a renunţat, în 
schimb a fost înviat din morţi H. Lieb[knecht] sub forma unei 
chitanţe. Monsieur Hirsch şi consorţii - căci ei trebuie să fie 

mai mulţi - pare-se i-au stors zdravăn de bani pe proştii de poli
ţişti prusieni. II valait bien la ipeine 4) să trimită la Londra un loco

tenent de poliţie 5) pentru a i se servi aceste gogoşi şi, în !plus, 
ştirea despre şedinţa strict secretă de la tine 252 I 

Ce-i cu povestea cu Fleury, prietenul lui Dronke, despre care 
se vorbeşte aici pe faţă că e agent de poliţie ? Asta va mai potoli 

întrucîtva furia piciului împotriva lui B [angya] . De asemenea se 
pare că cineva a pălăvrăgit în legătură cu scrisoarea lui Stieber, 
dar nu face nimic ; modul în care St[ieber] însuşi îndreaptă atenţia 
asupra acestui document şi vorbeşte de 1 1calomnii infame" va spori 

doar efectul. 

1) K. Marx şi F. Engels. „Marii bărbaţi ai emigraţiei" .  (Vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 249.---358. - Noi" 
lrad.). - Nota red. 

') - şarlatanie. - Nota trad. 
'l - In fine, vom vedea. - Nota lrad. 
'l - Merita, într-adevăr. - Nota trad. 
5) Goldheim. - Nota red. 

13 - Marx-Engels, Opere, vol. 28 
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Weerth este la Liverpool, se întoarce peste cîteva ore , aşa că 
trebuie să reţin pînă mîine scrisorile lui Schneider şi Bangya 1) .  

„Biirgers a mărturisit că a fost colaborator la «N[eue] Rh[ei
nische] Z [eitung] I » "  253 Acest lucru, natural, este suficient pentru 
a-l condamna la spînzurătoare. Aşa ceva nu s-a mai pomenit. 

Diseară „K[olnische] Z [eitung] " va aduce, desigur, primele ştiri 
despre faptul că procesul a luat o nouă întorsătură. Avocaţii au 
procedat foarte just reţinînd totul la ei ; numai dacă ar acţiona 
acum energic. 

Al tău 
F. E. 

Sîmbătă 

Nu uita să-mi trimiţi urgent exemplarele poeziilor lui Freil[ig
rath] despre Kinkel 2) . La Bradford s-au şi găsit oameni care vor 
să-i propună să li le citească. 

Hirsch trebuie să fie încă aici, cel puţin săptămîna trecută. 
a fost positivement 3) aici, căci l-am văzut la Ateneu 254• Un alt 
individ cu care seamănă ca două picături de apă a fost şi el la 
Manchester şi la început m-a derutat. Nu ştiu dacă are aici de 
lucru sau caută de lucru. De altfel, cînd ai fost ultima oară 255 aici, 
ne-am întîlnit o dată la Broughton cu un cetăţean care a strigat : 
Bună dimineaţa, Marx I Atunci nu ne-am putut aminti cine era ; era 
Hirsch. Prin urmare, tipul călătoreşte în scopuri artistice. Cum se 
termină procesul, individul trebuie bătut măr. 

Publicat pentru prima oară 
jn : Marx-Engels. Ges11mtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. 1 , 1 929 
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Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 256 

la Manchester 

Dragă Engels I 

[Londra! 10 noiembrie 1852 
28, Dean Street, Soho 

Alăturat raportul soţiei mele asupra mitingului de ieri consa
crat memoriei lui Robert Blum 257• Ea a fost împreună cu Imandt 
la Freemasons Tavem 4) , unde a avut loc mitingul. 

'I Vezi volumul de faţă, p. 162. - Nota red. 
21 F. Freillgralh. „Lui Joseph Weydemeyer•. - Nota red. 
'I - în mod cert. - Nota trad. 
•1 - Taverna francmasonă. - Nota trad. 
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Cit priveşte povestea cu B [angya] . poţi să păstrezi scrisoarea 
lui Collmann. Dacă mă întreabă de ea, îi voi spune mereu că am 
uitat să te rog s-o înapoiezi. De ar fi urmărit B [angya] să ne înşele 
în mod premeditat, el însuşi ne-ar fi furnizat dovezi împotriva lui. 
Asta e limpede. B [angya] a fost iniţial acuzat că a trădat complo
tul de la Paris 268, după aceea că a avut o comportare necinstită în 
atacerea de la Koln. In ambele cazuri s-a dovedit contrariul. Adresa 
lui Kothes 1), potrivit scrisorii lui Schneider, a fost trădată chiar 
de unul dintre cunoscuţii lui Kothes. In sfîrşit, în ceea ce priveşte 
broşura noastră 2) ,  fără îndoială că Weerth a şi întreprins ceva, 
cu adresa lui Collmann, chestiunea trebuie deci să se lămurească. 
I-am dat lui B [angya] o scrisoare către Collmann în care, referin
du-mă la faptul că data apariţiei broşurii este stipulată în contract, 
i-am declarat că contractul nu ne interzice însă să dăm la tipărit 
manuscrisul original, care se mai află în posesia noastră, la Bru
xelles sau la New York, dacă ne convine. De asemenea contractu] 
nu interzice ca după două săptămîni să apară partea a doua a 
lucrării, care e gata şi constituie un întreg de sine stătător, la 
o altă editură şi sub un titlu diferit etc. 

Si acum despre procesul de la Koln. 
ln locul lui Biirgers nu i-aş fi permis în nici un caz d..Jui Be

cker 3) să pozeze pe seama celorlalţi cu atîta neruşinare în homme 
superieur 4) şi să minimalizeze, spre satisfacţia democraţilor, atît 
de mult importanţa procesului. A te apăra şi a-ţi face apologia pe 
seama altora sînt două lucruri cu totul diferite. Becker este unul 
dintre epigonii rev0luţiei, înzestrat cu multă şiretenie, dar cu 
puţină minte, şi care calculează cu precizie calea pe care să ajungă 
un om influent. Toate talente!e sale sînt talentele d'un infini
ment petit 6) . 

După cum ştii, guvernul, în desperare de cauză, a recurs la 
mijloace eroice în depoziţia suplimentară a lui Goldheim 259, dar 
din nou s-a dat de gol. 

Depoziţia lui Goldheim a furnizat două elemente : „GreifM şi 
„Fleury". 

Am întreprins deci investigaţii cu privire la Greif (în acest 
scop am tocmit pînă şi un spion prusian). In felul acesta am aflat 

'} Vezi volumul de faţă, p. 158. - Nota red. 
') K. Marx şi F. Engels. „Marii bărbaţi ai emigraţiei•. (Vezi K. Marx şi 

F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 249-258. - Nota 
!rad.). - Nota red. 

13* 

•1 Hermann Becker. - Nota red. 
•1 - om superior. - Nota trad. 
') - unui om cu totul neirn;eronat. - Nota trad. 



168 86. Marx către Engels. 10 noiembrie 1 8.52 

adresa lui, locuieşte la nr. 17, Victoria Road, Kensington. Aceasta 
însă este casa d-lui Fleury. Aveam, aşadar, dovada că Greif locu
ieşte la Fleury. Mai departe a reieşit că G [reif] nu figurează aici, 
oficial, ca „locotenent de poliţie" ,  ci ca ataşat al ambasadei pru
siene. In sfîrşit, am aflat că sîmbătă 6 noiembrie a plecat de aici 
pentru cîteva săptămîni. Probabil la KOln. El însuşi a declarat că 
pleacă de teama „marxianilor" ,  că Fleury l-a tras pe sfoară etc. 

Prin urmare era limpede că Greif este superiorul lui Fleury, iar 
Fleury - .superiorul lui Hirsch. Şi aşa a şi reieşit. 

Pe de altă parte, vineri 5 octombrie, Imandt şi Dronke s-au 
dus la Fleury cu „Ki:ilnische Zeitung" în mină. Fireşte, el s-a pre
făcut surprins, a pretins că nu cunoaşte nici un Greif, s-a declarat 
gata să facă orice declaraţii în faţa magistratului, dar în prealabil 
voia să se consulte cu avocatul său. A fixat două înlîlniri pentru 
sîmbătă 6 noiembrie, una la orele 2 şi alta la orele 4, dar a avut 
grijă să J'U apară, ceea ce a permis poliţiei să mai cîştige o zi, în 
cursul căreia noi n-am putut întreprinde nimic altceva decît să 
trimitem cîteva scrisori preliminare la Ki:iln. ln sfîrşit, duminică 
7 noiembrie, Dronke şi Imandt i-au smuls o declaraţie, pe care o 
vei citi în „Ki:ilnische Zeitung" 260• Am să-ţi trimit o copie după ea, 
dar în momentul de faţă nu o găsesc. După ce au pus declaraţia lui 
în buzunar, i-au spus de la obraz că este spion, că Greii locuieşte 
la el, că noi am ştiut toate acestea şi ne-am jucat cu poliţia, m 
timp ce ea credea că ne j oacă pe noi. El a continuat, bineînţeles, 
să susţină că e nevinovat. 

In c:ele di:!'l urmă am trimis cîţiva indivizi (printre alţii pe 
Herweg, g0ne, llul acela beţivan) pentru a afla unde locuieşte 
Hirsch. A rel�şit că locuieşte tot în Kensington, nu departe de 
Fleury. 

Incă o observaţie înainte de a relata mai departe : Intreaga 
'depoziţie a lui Goldheim ţi se 1 .imureşte dacă ţii seama : 1) că la 
30 octombrie (sîmbătă) Goldheim a fost aici şi împreună cu Alberts, 
secretarul ambasadei prusiene, s-a dus la Greif şi Fleury ; 2) că în 
dimineaţa aceleiaşi zile de 30 octombrie a apărut în cinci ziare 
engleze declaraţia noastră ou privire la dezvăluirile iminente 1) ; 
3) că pentru aceeaşi zi de 30 octombrie, Fleury a dat o întîlnire lui 
Ima.ndt şi Dronke, deoarece Dmnke urona să-i dea lui Flemy lecţii 

de limba franceză in locul lui Imandt ; 4) că înainte de cea de-a 
doua depoziţie a lui Stieber, în care dădea în vileag cele intîm
plate la Londra, eu am trimis imediat după prima sa depoziţie în 

1) K. Marx şi F. Engels. „Declaraţie făcută redacţiilor ziarelor engleze" .  
(Vezi K.  Marx ş i F.  Engels. Opere, voi. 8 ,  Bucureşti, Editura politică, 1960, 
p. 403-404. - Nota trad.). - Nota red. 
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legătură cu Cherval etc. o declaraţie lui 1 1K6lnische Zeit ung",  
„Frankfurter Journal" şi „National Zeitung " ,  în care îl ameninţam 
pe Stieber că voi publica scrisoarea sa către mine 1) .  Aceas tă 
declaraţie, e drept, nu a apărut în nici unul din ziarele citate. Poşta 
şi  poliţia au luat însă incontestabil cunoştinţă de ea 261• 

Aşa se explică foarte prozaic 1 1clarviziunea"  lui Stieber şi atot
cunoaşterea agenţilor lui de poliţie de la Londra. Tot ce a mai spus 
Goldheim erau fabulae 2) . Lămuririle necesare privind toate acestea 
le-am trimis pe diferite căi la Koln, împreună cu declaraţia lui 
Fleury. 

Dar acum vine partea cea mai interesantă. 
Fireşte, intenţia mea era să obţin un warrant 3) împotriva 

lui Hirsch, în care scop tocmai am căutat să-i aflu adresa. Am 
obţinut-o însă abia sîmbătă. Eram convins că dacă aveam man
datul de arestare pentru Hirsch, acesta l-ar fi implicat pe Fleury, 
iair Fleury pe Greif. 

Ce s-a întîmplat ? Vineri, în mare taină, Willich s-a dus cu 
Hirsch, fiind prezent şi Schărttner, la magistratul din Bow Street, 
unde l-a pus pe Hirsch să mărturisească într-un document întocmit, 
pare-se, în 3 exemplare, că el şi Fleury au iabricat aproximativ 
acum şase luni procesele-verbale false, şi a trimis aceste 3 docu
mente 1 )  lui Gobel, preşedintele Curţii cu juri, 2) lui Schneider, 
3) lui „Kolnische Zeitung" ,  dîndu-i lui Hirsch bani ca să spele 
putina, ba a trimis pe cineva să-l şi îmbarce pP vapor, chipurile, 
ca Hirsch să poată depune personal mărturie la Koln. 

Noi am aflat toate acestea datorită investigaţiilor făcute cu 
privire la Hirsch şi în parte în Bow Street, unde ne-am dus pentru 
mandatul de arestare. Chia1 Schapper i-a povestit lui Liebknecht 
că Willich nu i-a spus nici un cuvînt despre toate astea. Astfel 
d-l Willich ne-a escamotat din mină procedura de care noi înşine 
intenţionam să ne servim la Londra. In ce scop ? E foarte simplu 
dacă ţinem seama de faptul că de un an de zile a fost l'homme 
entretenu 4) al negustorului Fleury şi că în orice caz ar fi ieşit la 
iveală lucruri foarte compromiţătoare dacă noi obţineam arestarea 
lui Fleury. 

De altfel, iată ci t  de mult îl apreciază democraţii pe acest 
Fleury (eu nu l-am văzut niciodată} : Techow, înainte de a pleca 
în Australia, i-a scris încă de pe vapor, asigurîndu-1 de îJWltele 
cali tăţi ale minţii şi inimii sale. 

') Vezi volumul de faţă, p. 150-151.  - Nota red. 
2) - născociri. - Nota trad. 
1) - mandat de arestare. - Nota trad. 
') - bărbatul întreţinut. - Nota trad. 
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Banii pe care Willich i-a dat lui Hirsch ca să plece, cu sigu
rantă că i-a căpătat în acest scop de la Fleury. 

Hirsch a mărturisit că a încercat să imite scrisul lui Liebknecht 
şi că a lucrat sub îndrumarea negustorului Fleury (acest ticălos 
e pe deasupra bogat şi căsătorit cu o fată dintr-o foarte respecta
bilă familie engleză de quakeri) , tot aşa cum Fleury însuşi era 
subalternul lui Greif. Astfel se confirmă absolut tot ceea ce am 
dedus imediat pe b aza conţinutului şi a datelor din registrul ori
ginaJ. de procese-verbale publicate de „Kolnische Zeitung", dar 
pînă acum n-a fost folosit cum trebuie 262 de nici unul dintre avocaţi. 

Nu încape, după părerea mea, nici o îndoială că toti acuzaţii 
de la Koln vor fi achitaţi fără excepţie. 

Mi.-ai face un bine scriindu-i lui Strohn că i-aş rămîne foarte 
îndatorat dacă mi-ar trimite de urgenţă cîţiva pfunzi. Din cele 
4 I.st. şi 1 0  şilingi pe care mi le-ai transmis, aproape 3 I.st. s-au 
dus pentru demersuri, spioni etc. Şi prietenii noştri sărad din 
Ligă 1) au folosit, desigur, a.ceste multiple demersuri etc. pentru a 
ciupi o sUIIIlă foumuşică de faux frais de production 2) pentru bere, 
ţigări, omnibus etc. ,  p€ care, !fireşte, a 1rebuit să o acopăr. 

Poeziile lui Freiligrath 3) Je vei primi. 
Apropo I Reichenbach a trimis tuturor ziarelor americane o 

„Declaraţie litografiată• în care se răfuieşte rău de tot cu Willich
Kinkel. Din declaraţie reiese că Kinkel a cheltuit printre altele 
numai pentru călătoria sa 200 I.st. Am să procur documentul şi am 
să-l trimit pentru arhivă 268, 

Al tău 
K. M. 

Salutări [lui Weerth] 4) . Vehse a ;plecat ieri.  Am şi scris la 
Frankfurt în legătură cu broşura noastră 264• Dacă nu scriem, Becker 
pune mina pe toate aceste p oveşti ad majorem gloriam 
Beckeri 5). 

Publicat pentru prima oară 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
Dritte Abte!lung, Bd. 1, 1 929 

1) Liga comuniştilor. - Nola red. 
'l - cheltuieli neproductive. - Nota trad. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

') F. Frelligrath. „Lui Joseph Weydemeyer• (scrisoarea I şi a II-a in versuri). 
- Nota red. 

') Manuscrisul deteriorat. - Nota red. 
•j - spre marea glorie a lui Becker. - Nota trad. 
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81 
Marx către Engels 

la Manchester 

28, Dean Street, Soho, L<>ndra 
16 noiembrie 1852 

Dragă Engels, 
Dacă îţi este posibil, scrie pentru vineri un articol pentru 

„Tribuneu despre procesul de la Koln 285•  Acum cunoşti întregul ma
terial tot atît de bine ca şi mine ; de 4-5 săptăm.îni mi-am neglij at 
în aşa măslllfă treburile de acasă din priciina public business 1) .  
incit, cu toată bunăvoinţa, săptămîna asta încă nu mă pot apuca 
de lucru. 

Nu mi-ai comunicat dacă ai primit circulara lui Reichenbach 
pe care ţi-am trimis-o săptămîna trecută. 

Diseară se discută declaraţia destinată presei engleze în legă
tură cu procesul de la Koln 268• Nu cred să mai avem timp să ţi-o 
trimitem în prealabil şi ţie ca s-o citeşti. Dar dacă ai scrie o decla
raţie care să ajungă aici cel mai tîrziu joi dimineaţă , ar fi mai bine. 

Salutări lui Weerth. 

Al tău 
K. M. 

La mitingul organizat de Ruge în ziua de 9, Kossuth-Mazzini 
nu au participat, anunţînd că sînt bolnavi. In schimb au fost pre
zenţi în ziua de 10 la „Friends of Italy" 267• Ledru[-Rollin) nici măcar 
nu s-a scuzat că n-a venit. 

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

1) - afacerilor de folos obştesc.„ - Nota trad. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Dragă Engels I 

88 

Marx către Engels 268 

!a Manchester 

28, Dean Street, Sobo, Londra 
19 noiembrie 1 852 

Mier.curea trecută 1) , la propunerea mea, Liga de aici 2) s-a dizol
vat, declarîndu-se depăşită şi existenţa Ligii p'i' continent. Pe con
tinent, de fapt, ea şi-a încetat activitatea de la arestarea lui Burgers 
şi Răser. Alăturat o declaraţie pentru ziarele engleze ca o comple
tare la prima noastră declaraţie 3), pe care însă s�o transpui î11 
engleză mai bine şi mai concis. Nu mai am originalul german. 
Mai pregătesc şi o c [orespondenţă] l [itografiată] amănunţită despre 
mîrşăviile poliţiei 4) etc., iar pentru America un apel pentru o 
colectă în ajutorul celor arestaţi şi al familiilor lor 269• Freiligrath 
este casierul. Semnează toţi oamenii noştri. 

In schimb, articolul pentru „Tribuneu depinde întru totul de 
tine. Trebuie să-mi înapoiezi cî t se poate de urgent declaraţia pe 
care ţi-am trimis-o sau, mai b ine zis, o versiune îmbunătăţită a 
acesteia, căci dacă vrem să apară în presa londoneză nu mai e 
nici o zi de pierdut. 

Salutări lui Weerth. 

Publicat pentru prima oară 
in : Karl Marx-Friedrich Engels. 
„Briefwechsel • Bd. I .  
Moscau-Leningrad, 1 935 

1) 17 noiembrie 1 852. - Nota red 

Al tău 
K. Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

'I Circumscripţia din Londra a Ligii comuniştilor. - Nola red. 
'J K. Marx şi F. Engels. „Declaraţie finală în legătură cu recentul proces de 

la Colonia" .  „Declaraţie făcută redacţiilor ziarelor engleze•.  (Vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, vol. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 418-421 ş i  403-404. 

- Nota trad.). - Nota red. 

4) K. Marx. „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia".  
(Vezi K': Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, 
p. 429-501 .  - Nota trad.). - Nota red. 
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89 

Engels către Marx 210 

la Londra 

173 

Pentru cheltuielile de tipărire a broşurii 1) pot să-ţi procur cel 
mult 2-3 I.st. - în momentul de faţă sînt eu însumi în pană de 
bani. 3 coli de tipar costă însă 10-12 I.st. şi cu broşatul etc. mai 
mult. Dacă lucrarea nu se tipăreşte pe continent şi pe socoteala, 
sau cel puţin cu participarea, vreunui librar, nu iese nimic din 
treaba asta. In Prusia etc. va fi confiscată imediat ce va ajunge 
acolo şi librarii ne vor trage pe sfoară. Va trebui deci să consi
derăm banii sacrificaţi pe altarul istoriei, fiindcă cu siguranţă c:ă se 
vor realiza zero lire, zero şilingi, zero penny. Se pune, aşadar, în
trebarea dacă putem cheltui acum această sumă ; dacă nu ar fi 
mai bine să comprimăm lucrarea şi să ne mulţumim cu 1-11/2 coli 
de tipar, pentru ca cheltuielile să fie mai pe măsura posibilităţilor 
noastre ? Decembrie şi ianuarie sînt pentru mine cele mai grele 
luni ale anului, înainte de februarie nu prea cred să-mi fie posibil 
să avansez noi sume pentru acoperirea cheltuielilor. Dacă o tipă
rim pe credit, în cele din urmă tipograful ne va reţine exemplarele 
pînă cînd i se plăteşte, aşa cum i s-a întîmplat lui Weydemeyer 271• 

Şi, în orice caz, trebuie să vedem în prealabil ce posibilităţi de 
difuzare a broşurii există ; pînă acum aproape că nu văd nici una. 

Weerth vine mîine la Londra ; la 2 decembrie pleacă cu vaporul 
din Southampton. Outfit 2) -ul l-a costat foarte scump. Strohn pleacă 
de asemenea zilele acestea la Londra şi de aici pe continent. Din 
cauza marilor cheltuieli p entru deplasări reclamate de întreprin· 
derea sa (înjghebată, după cum aud, cu capital străin) , nici pe el 
nu-l putem tapa de bani. Aşadar, toţi sîntem lefteri. 

Părerea mea e că, dacă n-ai legături excelente cu librarii în 
vederea difuzării broşurii, ea nici nu va atrage atenţia şi va rămîne 
necunoscută, ca întreaga literatură tipărită în emigraţie, tără ca în 
Germania să aibă cineva cunoştinţă de ea. Şi asta ar fi foarte grav, 
în unele privinţe chiar mai grav decît dacă nu s-ar publica nimic. 

1) K. Marx. „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia" .  (Vezi 
K. Mane şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 429-501 . 
- Nota trad.). - Nota red. 

') - utilarea .  - Nota trad. 
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Căci ar dovedi în mod public că nu avem altă cale decît presa 
germană de peste graniţă, fără nici un răsunet, şi că nu sîntem 
în stare de nimic. Am putut evita să ne blamăm din cauza circu
larei lui Biirgers 272, retrăgîndu-ne pe misterioasa noastră poziţie 
literară, dar şi aceasta ar putea fi compromisă printr-o asemenea 
confesiune a neputinţei noastre literare. Guvernul prusian s-ar 
bucura văzînd că sîntem nevoiţi să ne rezumăm la mijloacele de 
publicitate care au stat la îndemîna demagogilor din 1831 178 aflaţi 
în emigraţie şi care erau aproape egale cu zero. E trist că este aşa, 
dar cred că procedăm mai just dacă cel puţin nu noi facem să se 
afle acest lucru. Iar în Provincia renană, unde broşura s-ar vinde 
cel mai bine, nu putem aduce nici un singur exemplar fără a com
promite o sută de oameni de oind Curtea cu juri a stabilit o nouă 
crimă de înaltă trădare . . .  1) : corespondenţa. 

Al1Il să-ţi trimit banii la 1 sau 2 decembrie, dar mai chibzuieşte 
încă o dată asupra acestei chestiuni, şi, dacă crezi că e mai bine 
să tipăreşti broşura în aceste condiţii decît să nu o tipăreşti de 
loc, încearcă cel puţin să aranjezi lucrurile în aşa fel, incit să nu 
ne trezim într-o situaţie neplăcută cu plăţile, căci, după cum am 
mai spus, pînă în februarie nu-mi pot lua nici un angajament. 

Weerth ţi-a scris probabil că d-l Chr. Collmann nu este de 
găsit la adresa indicată, Neue Konigsstrasse, 58 sau 59 şi în genere 
la Berlin, şi că nimeni nu cunoaşte un librar cu acest nume. Apres 
tout, iJ p araît pourtant qu'on a voulu nous j ouer 2) . DeoC'amdată 
nu-i înapoiez nimic d-lui Bangya. Te pomeneşti că „voiajorul co
mercial"  Schulz şi decedatul Polizeischulze 3) sînt una şi aceeaşi 
persoană. 

Salutări cordiale soţiei tale şi copiilor. Peste vreo două săptă
mîni sînt la Londra. 

{Manchester] sîmbătă 27 noiembrie 1 852 

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

'I Manuscrisul deteriorat. - Nota red. 

Al tău 
F. E. 

Se tipăreşte dup ă manuscris 

Tradus din limba germană 

'I - Pină la urmă se pare că au vrut să ne tragă pe sfoară. - Nota Irod. 
11 Joc de cuvinte : Schulz - nume, Polizeischu/ze - iunctionar de politfo. 

- Nota trad. 
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Lucrînd la alăturatul articol 1) s-a făcut ora unu 1I1oaptea, dar 
mîine dimineaţă la 9 mai pleacă o poştă. Fac o încercare să văd 
dacă îl mai primeşti la timp pentru vaporul de poştă (trimite-l marţi 
seara cu priJIIla mail 2) la Liverpool) , de nu, trebuie să-l expediezi 
cu vaporul de vineri. 

Mîine trebuie să plec din oraş, dacă mă întorc destul de 
devreme îţi trimit ceva bani. 

Primesc în curînd un articol despre Anglia pentru „Tribune " ? 
Acum pot din nou să lucrez. 

Se pare că speranţele lui Cobden de a ajunge ministru au 
fost spulberate de Graham şi Russell, care , se vede treaba, l-au 
placat cu răceală, altminteri nu-mi pot explica furia lui de vineri. 
Din 1 844 n-a mai vorbit cu atîta violenţă. He is a disappointed 
demagogue again 3) cită vreme va dura povestea asta m. De altfel. 
e bine că tory au avut majoritatea, acum, în sfîrşit, o să luăm 
cunoştinţă de bugetul lui Disraeli. Dacă individul ar avea cunoştinţe 
mai ample şi mai multă minte şi ar fi mai puţin viclean şi hoţo
man, IIlÎllilic mai uşor decît să pregătească freetraderilor 4) un free
trade-Budgct 5) care să-i facă să vadă negru înaintea ochilor. Nu
mai de-ar rezista indivizii pînă va izbucni criza I Ne aflăm decide
ment Jm excitement 6) , deşi foarte piano, piano. Dar oricum, multi
tudinea de societăţi pe acţiuni ale reăiror anunţuri ocuipă şase pagini 
din „Dailly News " de azi - datorită cărora aicesta îşi închi
puie că a întrecut pe „Times " -, şi în plus cele aprox. 50-80 de 
societăţi străine de cale ferată, mine de aur, vapoare etc. vor avea, 
fără îndoială, efectul lor faevitabil. Goana după ,,mai mult" IIl-a 
încetat. Din fericire , singura împrejurare care putea să întrerupă 
prematur suipraproducţia industriei bumbacului a fosit înlăturată ; 
noua recoltă va depăşi cu mult 3 milioane de baloturi, deci o recoltă 
cum încă nu s-a pomenit, şi preţul bumbacului scade din nou ; 

1) F. Engels. „Recentul proces al comuniştilor de la Colonia". (Vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 422-428. - Nota 
trad.). - Nota red. 

1) - poştă. - Nota lrad. 
1) - Din nou este un demagog dezamă!Jit. - Nota lrad. 
•J - adepţilor liberului schimb. - Nota trad. 
1) - buget liber-schimbist. - Nota lrad. 
1) - categoric în progres. - Nota trad. 
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prin urmare, materie primă berechet. Şi dacă la anul recolta de 
griu va fi proastă, vom fi martorii unei sarabande grozave. Fără 
aceasta este greu de spus dacă la anul se va ajunge deja la ceva 
decisiv, ţinind seama de condiţiile anormale, de pieţele din Austra
lia şi California, care răsar ca ciupercile şi unde fiecare individ 
consumă cam de 4 ori mai mult decît în altă parte, deoarece acolo 
aproape că nu sînt femei şi copii şi în oraşe se risipeşte mult 
aur pe chefuri, de Birmania, noua piaţă pe care firmele din Calcutta 
o exploatează acum, de extinderea comerţului pe care Bombay şi 
Caraci îl practică cu regiunile din nord-estul Indiei şi cu ţările 
vecine (în special cu acestea a luat o amploare foarte mare) etc. 

Manchester, luni 29 noiembrie 1 852 

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

9 1  

Al tău 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 275 
la Manchester 

3 decembrie 1 852 
28, Dean Street, Sobo, Londra 

Dragă Frederic ! 
Primeai de mult răspuns la scrisoarea ta (o dată cu care mi-ai 

trimis şi articolul pentru Dana 1)) daică nu aş tfi fost atît de ooupat 
şi de absorbit de treburi : în primul rînd dictarea pe curat a tex
tului broşUJrii mele 2) şi în al doilea rînd vizitele lui Weerth, Strohn, 
Damm etc. 

După toate probabilităţile, broşura va fi tipărită în Elveţia la 
Schabelitz junior, care s-a despărţit de tatăl lui şi şi-a deschis o 

1) F. Engels. „Recentul proces de la Colonia" .  (Vezi K. Marx şi F. Engel.i. 
Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 422--428. - Nota trad.). -
Nota red. 

'l K. Marx. „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia•.  
(Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, 
p. 429-501 .  - Nota trad.). - Nota red. 
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librărie proprie. In afară de asta, Cluss poate să o tipărească la 
Washington, dacă crede că va scoate cheltuielile de producţie. 
Broşura trebuie tipărită, fie şi numai pentru a servi ca document 
oficial după izbucnirea revoluţiei. Am mai făcut alte descoperiri 
foarte interesante cu privire la complotul Cherval etc., pe care sper 
să le citeşti tipărite 278• 

Weerth a venit duminică seara, m-a găsit tare ooupat şi nu prea 
bine dtspus. M-a întrebat pe un ton distins şi cu o vooe guturailă : 
„La drept vorbind, ce vrei să scrii despre povestea de la Koln ?u -
L-am întrebat : „Ge intenţionezi să faci tu în India occidentală ?u ,  
ş i  după un sfert de  oră a Dispărut. Marţi seara a venit din nou şi 
mi-a spus că de fapt n-a avut de gînd să mai vină, dar a oedat la 
insistenţele lui Freiligrath. Că duminică i s-a părut că sînt foarte 
ocupat şi posac. Mi-am permis să-i atrag atenţia d-lui Weerth că 
9/to din timpul de cînd îl  cunosc a fost mereu posac şi makon
tent 1 ) , ceea ce nu poate spune despre mine. După 1ce i-oon tras o 
mică săpuneală, şi-a regăsit tonul firesc şi a devenit iarăşi Weerth 
de altădată. Găsesc că s-a îmburghezit al naibii şi îşi ia cariera 
prea „au serieux" 2) . Strohn, cel puţin, este întotdeauna acelaşi şi 
pas trop fin 3) . 

D-l Bangya a primit azi de la mine următoarea scrisoare 4) : 
Am primit astăzi o scrisoare de la Engels, care îmi comu.nică 

nişte lucruri extrem de ciudate 5). 
Engels nu a scris la adresa indicată de dv., fiindcă, remarcă 

el, un răspuns la o scrisoare trimisă nu la adresa directă ci pe 
adresa unei alte persoane, la poste restante, nu ar constitui nici o 
dovadă. 

In schimb, Engels a însărcinat cîţiva prieteni de ,afaceri din 
Berlin să culeagă informaţii. După cercetări minuţioase i s-a Tăs
puns că : 

1 )  nu există nici o firmă Collmann, 
2) nu există nici un individ cu numele Collmann la adresa 

indicată - Neue Konigsstrasse 58 sau 59, 
3) în general nu a putut fi găsit nici un Collmann în Berlin. 
Engels îmi atrage, în continuare, atenţia că cele două scrisori 

semnate Eisermann şi scrisoarea semnată Collmann sîn1 scrise de 

'l - nemulţumit. - Nota !rad. 
'l - „în serios• .  - Nota !rad. 
'l - nu prea sensibil. - Nota !rad. 
'l Vezi volumul de faţă, p. 499-501 .  - Nota red. 
5l Vezi volumul de faţă, p. 174. - Nota red. 
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aceeaşi mină, că  toate trei au aceeaşi particularitate ciudată - sînt 
nişte simple bileţele şi nu poartă ştampila poştei, că în primele 
două scrisori ca editor figurează nemijlocit Eisermann, iar în ul
tima - Gollmann etc. şi că, sub p retexte, care se contrazic unele 
p e  altele, chestiunea este tergiversată de 1 luni. Acum, după ce 
Collmann s-a dovedit a fi  o mistificare la fel ca mai înainte ine
xistentul editor Eisermann al lui Constit[utionellen] Zeit [ung] vă 
întreb, cum se explică în mod raţional toate aceste contradicţii, 
toate aceste lucruri neverosimile, misterioase într-o chestiune atît 
de simplă cum este editarea unei broşuri 1) ? 

Faptele iilU pot fi escamotate prin 1 1încredere", oamenii care se 
respectă nu trebuie să se încreadă orbeşte unul în celălalt. 

Vă mărturisesc că pe măsură ce examinez sub toate aspectele 
această poveste, mă văd nevoit, oricîtă bunăvoinţă aş avea, s-o 
consider afurisit de neclară şi, dacă n-ar fi prietenia pe care v-o 
port, aş accepta fără nici o ezitare concluzia trasă de Engels ia 
scrisoarea lui : „Apres tout il paraît pourtant qu'on a voulu nous 
jouer" 2) .  

Al dv. 
Marx 

P.S. ln încheiere, Engels îmi mai atrage atenţia că, chiar dacă 
manuscrisul în cauză ar reapare pentru cîteva zile la Londra, asta 
ri.-ar constitui absolut nici o dovadă şi n-ar schimba cu nimic 
lucrurile. Ce ar putea dovedi aceasta în afară de existenţa şi iden
titatea manuscrisului pe care nimeni nu o contestă ? 

Mîine vom vedea ce răspunde d-l B [angya] . 
Lunile de miere ale împăratului Bonaparte sînt minunate. Se

cătura asta a trăit întotdeauna numai din împrumuturi. Dacă în 
Franţa instituţiile de credit se generalizează pe cit posibil şi devin 
accesibile tuturor claselor de francezi - toată lumea va crede că 
a sosit împărăţia de o mie de ani. Pe lingă asta o bancă proprie 
pentru stockjobbery şi railwayhumbug 3) . Secătura asta iilU se dez
minte niciodată. Cavalerul industriei şi pretendentul ia tron trăiesc 
în bună aranonie unul alături de altul. Dacă nu porneşte război, şi 
încă curînd, !finanţele !Îl vor duce de ripă. E bine că planurile lui 

1) K. Marx şi F. Engels. „Marii bărbaţi ai emigraţiei".  (Vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 249-358. - Nota 
lrad.). - Nota red. 

1) - „Pină la urmă se pare că au vrut să ne tragă pe sfoară".  - Nota trad. 
1) - speculaţii cu acţiuni şi escrocherii cu căile ferate. - Nota lrad. 
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Proudhon de salvare a societăţii se realizează sub unica formă în 
care sint practicabile - sub forma escrocheriilor cu creditele şi 
a pungăşiilor mai mult sau mai puţin directe. 

Mă bucur foarte mult că vii aici 277• 

Publicat pentru prima oară 
in : Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. 1, 1929 
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Al tău 
K. Marx 

Se tipăreşte dupii manuscris 

Tradus din limba germanii 

Marx către Engels 
la Manchester 

14 decembrie 1852 
28, Dean Street, Soho, Londra 

Dragă Engels l 
In toată această perioadă am suferit ca şi tine de hemoroizi. 

De astă dată, din fericire, boala a avut la mine o formă mai uşoară, 
fără complicaţii „perfide" .  La nevoie trebuie să aplici lipitori. C'est 
le grand moyen 1). 

Ieri s-a împlinit o săptămînă de cînd am primit banii. 
Din copia de mai jos după o scrisoare de la Schabelitz junior 

vei vedea cum stau lucrurile cu „Dezvăluirile asupra procesului 
de la Colonia" : 

„Basel, 1 1  decembrie 1 852 
Dragă Marx I Alaltăieri manuscrisul mi-a parvenit intact ,  iar 

astăzi citesc deja corecturile primei coli. Broşura va fi culeasă 
splendid cu o literă complet nouă şi în 1 6°. Corecturile le vom face 
noi cu cea mai mare grijă. In total broşura va avea 70-80 de 
pagini de tipar şi cred că putem fixa preţul la 10 groşi de argint 
exemplarul, pentm că în orice caz o parte din tiraj (2 OOO de exem
plare) va fi confiscată. Grosul îl vom trimite în Provincia renană. 
Sînt convins că broşura va face o senzaţie colosală, căci e ma
gisrirală. Eram patru inşi cînd am citit manuscrisul, printre care doi 
bărbaţi foarte competenţi şi cu discernămintu (nu cumva Sch[abe
litz] se consideră unul dintre aceşti „competenţiu ?) ; „şi am lău-

11 - Acesta este cel mai bun mijloc. - Nota trad. 
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dat-o unanim. In orice caz prin această broşură s-a ridicat un 
«monument» guvernului prusian. Cu salutări cordiale pentru parti
dul lui Marx. 

Al dv. 
J. Schabelitz# 

Acest din urmă caraghioslîc se referă la faptul că mă temeam 
într-o oarecare măsură ca Sch[abelitz] să nu se formalizeze din 
cauza durităţii cu care tratăm partidul Willich-Sch[apper] , din care 
el însuşi face plus ou moins 1) parte. 

Intrucît acum principalul lucru este să nu transpire nimic în 
legătură cu lucrarea, pentru ca aceasta să nu fie confiscată imediat 
la graniţa germană, am lansat aici pretutindeni zvonul că broşura 
despre evenimentele de la Koln apare în America. 

Pentru a nu te plictisi acum în starea ta hemoroidală, l-am 
ipus pe Pieper să traducă tant bien que mal 2) critica  bugetului lui 
Disraeli 3) destinată lui Dana şi am trimis-o vineri în America. 

Iartă-mă că de astă dată nu-ţi scriu mai mult. Am o durere de 
cap infernală. 

Publicat pentru prima oară 
ln : „Der Briefwechsel zwiscben 
P. Engels und K. Marx•,  Bd. T, 
Stuttgart, 1913 

') - mai mult sau mai puţin. - Nota trad 
') - de bine, de rău. - Nota trad. 
') K. Marx. „Parlamentul. - Votul de 

Disraeli" .  (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
1960, p. 502-509. - Nota trad.). - Nota red. 

Al tău 
K. Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germ:tnă 

Ia 26 noiembrie. - Bugetul lui 
voi. 8 ,  Bucureşti, Editura politică, 
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Ieri am sperat ca în drum spre gară să mă mai pot abate pe 
la tine, pentru că în urma unei scrisori care exprima oarecare ne
mulţumire provocată de absenţa mea prelungită 279 şi de lucrul care 
s-a adunat aici, am fost nevoit să împachetez în grabă şi s-o pornesc 
spre birou. Mi-am neglijat afacerile din City în mod infam şi de 
aceea ieri a trebuit să le aranjez în ultimul moment. Din această 
cauză am fost atît de ocupat, incit n-am avut altă alegere decît să 
ridk ancora recta via 1) dacă voiam, ceea ce era necesar, să ajung 
astăzi at a decent bour 2) la birou ; de altfel, picam la tine abia 
seara la o oră cînd se adună de obicei toţi apostolii, şi în acest 
caz n-aş fi putut evita urmările, respectiv halbele de la Gbhringer, 
Zimmermann, Wood şi din celelalte localuri de noapte. 

Cel mai bun lucru e să faci din scrisorile de la Cluss etc., zia
rele americane şi alte bazaconii un pachet, pe care să mi-l expe
diezi încoace, prin „Pickford & Co. " sau „Chaplin, Home & Co. " ,  
p e  adresa „E[rmen] & E[ngels] " ,  pentru c a  firma să suporte cheltuie
lile de transport. 

La venire am găsit o scrisoare, scrisă într-o engleză acceptabilă, 
de la Madier în legătură cu patentul său, care are oarecare contin
genţă cu industria noastră. Nu ştiu dacă invenţia e bună sau rea, 
în orice caz el îşi face iarăşi tot felul de iluzii ; totuşi vreau să 
văd ce pot face pentru el. Dacă invenţia e bună poate să cîştige 
o sumă frumuşică, deoarece desfacerea este aproape nelimitată. 
Dacă îl vezi, spune-i că am să-i scriu zilele astea, dar că sînt iarăşi 
foarte ocupat. 

Aş fi dorit ca unii dintre băieţii noştri de la Londra să aibă 
irealrrnente un cîştig plus ou moins 3) solid, căci hoinăreala se in-

14 

1) - fără nici un ocol. - Nota trad. 
2) - la o oră potrivită. - Nota trad. 
3) - mai mult san m'li puţin. - Nota trad. 
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teţeşte şi de îndată ce te-ai lăsat prins în mrejele ei poţi paria 
10 contra 1 că nu te mai trezeşti din beţie 36 de ore în ş.iir,  cum 
mi s-a întîmplat mie de vreo două ori, spre marea mirare a su
rorii mele 1) . 

La primăvară sau la începutul verii vin din nou la Londra. 
lncă n-ai primit broşura 2) de la Schabelitz ? 
Călduroase salutări soţiei tale şi copiilor, salută şi banda de 

cheflii. 

Manchester, 1 1  ianuarie 1 853 

Publicat pentru prima oară 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
Drit te Abteilung, Bd. t, 1929 
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Al tău 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris. 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 

la Manchester 

[Londra) 21 ianuarie 1853 

Dragă Engels I 
Dacă ţi-e cî t de cî t posibil, tradu tot patch 3)-ul anexat şi tri

mite.Jl p.rin Liverpool sau Southampton, în funcţie de unde pleacă 
vaporul, pe adresa : „A. Dana. One of the Editors of the «New 
York Tribune» 4) , New Yorku .  

Iată cum stau lucrurile : 
Deoarece ghinionul .care mă paşte a ajuns la culme, am tras 

o poliţă pentru 20 1. st. asupra Lui Greeley pentru 10 airticole (in
clusiv articolul anexat) şi i-am scris că încă nu a fost transcris 
în întregime articolul (care de aceea trebuie să poarte data de 
vineri) şi că îl va primi marţi. I-am socotirt 2 1. st. articolul, atît cit 

1) Marie Blank. - Nota red. 
') K. Marx. „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia" .  

(Vezi K. Marx şi  F.  Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, 
p. 429-501 . - Nota trad.). Vezi volumul de faţă, p. 179. - Nota red. 

3) - teancul („Alegerile, - Complicaţii financiare. - Ducesa de Sutherland 
ş1 sclavia". !Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politicei, 
1 960, p. 532-539. - Nota trad.] - Nota red.) 

'l - „A. Dana. Unul dintre redactorii lui New York Tribune»" .  -
Nota trad. 
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a promis Dana în scrisoarea lui din 16 decembrie 185 1 ,  fără însă 
a se ifi ţinut Ide icuvînt (pentru C'UNent leUers 1)) . 

Pînă acum evreiaşul Bamberger nu mi-a dat încă mc1 o cen
timă, dar a promis, şi ii voi smalge treptat, pe baza poliţei, cel 
puţin 15 1. st. (pînă vine polit;:;) . 

Alăturat:ul articol tr'3buie trimis în întregime, căci i-am luat 
2 I. st. pentru el. Tema cu duoesa de Sutherland va face vîlvă 
în Amerioa. 

Apropo. Blind m-a pisat pînă acum de două ori pentru cartea 
lui Hernan 280• De aceea te rog să mi-o înapoiezi. 

Este ora 2 noaptea, aşa că nu mai pot franca scrisoarea ş i  
trebuie să ţi-o trimit nefrancată. 

Publicat pP.ntru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx",  Bd. I, 
Stuttgart, 1913 
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Al tău 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Traducere din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Engels, 

29 ianuarie 1853 
28, Dean Street, Sobo, Londra 

Am pr>imit cele 3 l. st., precum şi manuscrisul returnat 2) . 
Trebuie să mă ierţi că nu ţi-am scris de atîta timp. Pressure 

from without 3) îţi explică totul. 
Cu V'reo 1 4  zile în urmă Wi1lich a plecat în America în cali

tate de agent al lui Kiinkel. 
D-na von BTiiningk a fost inmormîntată acum cîteva zile. 
Datorită manevl.'elor inabile ale parlamentarilor Reichenbach 

şi Lăwe şi din cauza neglijenţei Jui Imandt, cele 1 OOO 1. st au căzut 

1) - corespondente. - Nota tcad. 
1) Este vorba, probabil, de articolul lui K. Marx „Alegerile. - Complicatiile 

financiare. - Ducesa de Sutherland şi sclavia". (Vezi scrisoarea anterioară) . -
Nota red. 

1) Situatia apăsătoare. - Nota trad. 

U* 
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din nou în mîinile d-lui Kinkel, şi ·anume în aşa fel, rîncît banii au 
fost depuşi pe numele lui la Banca Ang1iei şi Reichenbach trebuie 
să-i predea în mai adeverinţa de dep'llllere, dacă garalllţii nu iau 
vreo altă hotărîre 281• Hotărîre care, fireşte, acum nu mai are nici 
o valoare. 

D-l Bangya se află de 3 săptămîni la Paris. Liebknecht a că
pătat un post foarte bun la evreul Oppenheim. &estul companiei, 
cu excepţia lui Lmandt, încă nu are de Jucru. 

Broşura 1) dată lui Schabelitz a fost gata abia la 1 1  ianuarie. 
Aproximativ 6 coli de tipar. După cit se pare însă, el nu vrea să 
trimită nimic la Londra pînă cînd nu reuşeşte să expedieze bro
şura în toate colţurile Germaniei şi i se confirmă primirea. 

Domnii din Koln 2) , îndeosebi Daniels, continuă să păstreze o 
tăcere demnă. Acesta e răspunsul la faptJul că de dragul Jar ne-am 
abandonat toate brebulfile timp de 4-5 săptămîni. 

Din alăturatul fragment extras din „Republik der Arbeiter" 
(redactor Weitling) ai să vezi cit de veninos atacă acest rege al 
croitorilor şi dictator al coloniei „Communia"  procesul comllillişti
lor de la Koln şi partidul Jui Marx & Co. 282 

Ieri m�am încumetat pentru prima oară să scriu eu însumi: 
un articol în Jimba engleză pentru Dana 3) . Pieper a avut rolul 
de corector şi dacă îmi voi prooura o gramatică bună şi voi începe 
să scriu cu curaj, llfeaba va merge passablement 4). 

Două apropo-uri : 
D'abord 5) . Blind mă pisează 1IDereu cu cartea lui Herzen. 
Al doilea : Nu uita să triimiţi o dată cu viitoarea rta scrisoare 

circulara şi decontul lui Reichenbach. li trebuie lui Dronke penllru 
inaugurarea unei noi serii de corespondenţe. 

Starea semănăturilor de toamnă îmi întăreşte convingerea că 
acum criza will become due 6) .  Atila timp cit staple article, food ') 
exista mai mult sau mai puţin din abundenţă şi era ieftină, 
iar apoi şi Australia etc., criza mai putea întîrzi a. Acum s-a zis. 

1) K. Marx. „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia". {Vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 429-501 .  
- Nota trad.), - Nota red. 

2) Acuzaţii din procesul intentat la Koln membrilor Ligii comuniştilor. -
Nota red. 

1) K. Marx. „Pedeapsa cu moartea. - Pamfletul d-lui Cobden. - Măsu
rile luate de Banca Angliei". (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucu
reşti. Editura politică, 1960, p. 540-547. - Nota trad.). - Nota red. 

') - satisfăcător. - Nota trad. 
5) - Mai intii. - Nota trad. 
1) - este iminentă. - Nota trad. 
7) - articolul de bază, hrana. - Nota trad. 
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De altfel nu pare ciudat că, de pi1dă, „Economist• face apologia 
recentei discount regulation 1) iniţiată de Banca Angliei, arătînd 
că soopul ei este „to prevent the exportation of capital• 2) 28a. 
Noi ştim prea b1ne ce se urmfuieşte pnin asta. Dar însemna să-i 
tulburi conştiinţa de liber-schimbist dacă l-ai întreba : vrei de 
asemenea să împiedici „exportation of capital" sub formă de 
cottons, yarns 3) etc. ? Atunci de ce sub formă of gold 4) ? Oare 
asta şi-a propus free-trade-economy 5) , să se întoarcă la mercan
tilismul pur şi să se considere efflux şi. influx of Gold 6) ca nervus 
rerum 7) ? 

In City toată l'Uillea se aşteaptă la război după 11.1ltimul discurs 
al lui Bonapa1.1te 284 . Am primit şi o scrisoare de la băttj,nul Ebner 
din Frankfurt 1n caire vorbeşte de teama pe care a p1.1ovocat-o 
discursul rostit de Bonapa.Ilte cu prilejul căsătoriei sale marione
telor din Germania şi în speoial diplomaţilor din Frankfurt pe 
Main. Ce nătîngi sînt compatrioţii noştri am văzut ieri, '.Printre 
altele, în „Frankfurriter J Ollirnal " ,  unde, într-o corespondenţă din 
Heidelberg, se spune că în sferele înalte se şi regretă aC'Uim, de
sigur, persecutarea mairelui Gervinus 285, de cînd Bonapa1.1te s-a 
aruncat în braţele „demooraţiei " şi că ne aflăm în preajma lll1l'Ui  
război de priopagandă. Tare mă tem că ţăranii şi mic-burghezii 
germani îl vor întîmpina pe Krapillinski 8) ca pe un „salvator şi 
prieten" .  Această figură burlescă pare să fie sortită pentru a 
denatlllra complet şi a ridiculiza toate '.Poziţiile tradiţionale şi toate 
partidele. 

Ce influenţă are o toamnă proastă asupra unui război in
cipient ? 

Scrie-mi de asemenea despre starea de lucruri din manufac
turing department 9). în special a bumbacului. 

Ziarul lui Jones 10) e din nou en asoendant 1 1) . 

1) - reglementări a scontului. - Nota trad. 
2) - „să împiedice exportul de capital". - Nota trad. 
3) - bumbac, te�ături. - Nota trad. 
'l - de aur. - Nota trad. 
5) - economia liberului schimb. - Nota trad. 
') - reflux şi aflux de aur. - Nota trad. 
7) - literal : nerv al lucrului ; in sens figurat : esenţa lucrurilor, forţ'l 

motrice a tuturor lucrurilor. - Nota trad. 
B) Este vorba de Napoleon al III-iea, denumit a1c1 după personajul din 

poezia satirică a lui Heine „Doi cavaleri" . - Nota red. 
9) - industrie. - Nota trad. 
19) „The People's Paper" .  - Nota red. 
11) - în ascensiune. - Nota trad. 
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După părerea mea, atît broşura ilui Cobden oit şi peace c on
fe11enoe din Manchester 286 sînt, în momentul de faţă, o pUTă abe
raţie. Vedeţi, se spune în „Morning Post" ,  ziarul lui Palmerston, 
aceşti burghezi parveniţi sînt absdlut incapabili să conducă o ţa.ră. 
Luorul acesta îl poate face numai aristooraţia. „Morning Herald" 
publică o scrisoare adresată redacţiei ziarului şi, după cum afirmă 
el, dictată de însuşi Bonaparte, în ca.Te acesta spune că ar veni 
în Anglia numai în cazul că queen 1) ar avea nevoie de 200 OOO de 
eroi ai ordinii de-ai săi impotriva democraţiei, care se întăreşte 
în mod primejdios. Această democraţie, spune „Herald" ,  sînteţi 
dv., d-le Cobden, dv. şi consorţii dv. 

Am primit următoarele amănunte absolut sigure despre „Times•, 
care poate te interesează şi pe  tine : 

Ma". Walter, M. P. for Nottingham 2) , tot mai este regele lui 
constituţional, tot mai este princiipal shareholder 3) al ziarului. 
Mr. Mowbray Morris este Lord of Exc'hequer 4) al lui „Times" ,  
financial and poli tical .manager 5) al lui, un fellow 6) foarte aven
turist şi „reckless " 7) . Mr. Delane junior (prieten al lui Disraeli) 
este secretary for the Home Office 8) .  Tatăl ilui este editorul lui 
„Morning Chronicle" .  Mr. Dasent este secretary of foreign af
fairs 9) . „Times" mai are şi a sort of privy council 10) . Cel mai de 
seamă membru al acestuia este Mr. Lowe, M. P. for Kidderminster11) ; 
un albinos cu ochii roşii şi părul alb, cică foarte talentat şi bun 
cunoscător al p roblemelor financiare. Mai este apoi Mr. Henry 
Reeve, care are un mic p ost la statistica! department din Board 
of trade 12) , admirator al oamenilor de stat orleanişti. Mr. Lampon 
smie money article 13) , altminteri nu exercită nici o influenţă asu
pra conducerii ziarului. 

11 - regina. - Nota trad. 
!) - deputat de Nottingham. - Nota trad. 
s) - acţionarul principal. - Nota trad. 

') - lordul trezorier. - Nota trad. 
5) - conducătorul financiar şi politic. - Nota trad. 
6) - individ. - Nota trad. 

7) - „lipsit de scrupule".  - Nota trad. 
S) - ministrul de interne (al lui „Times").  - Nota trad. 
'l - ministru.I de externe (al lui „Times"). - Nota trad. 
11) - un fel de consiliu privat. - Nota trad. 
11) - deputat de Kidderminster. - Nota trad. 

n; - oficiul statistic al Camerei de comerţ. Nota trad. 

13) - articolul financiar. - Nota trad. 
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După cum 1m1 scrie ZePffi, la Paris toată lwnea orede ca m 
cazUl Muntenegru.lui 287 Bonap arte unelteşte cu sultanul împotriva 
Austmiei şi Rusiei. 

Vale faveque 1) .  
K. Marx 

[Inscripţie de pe o ilustraJie dintr-o carte necunoscutil, anexatil la aceastll 
scrisoare.] 

Din ce oraş italian o fi oare femeia de mai sus ? 
Publicat pentru prima oară 
!n : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•,  Bd. I ,  
Stuttgart, 1913 
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Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

[Manchester) 1 1  februarie 1 85:1 

Dragă Marx, 
Iată, aşadar, şi grnnde affaire 2) a d-lor Kossuth şi Mazzini m. 

Ştirile care ne parvin aici sî:nt foarte incomplete, însă, după pă
rerea mea, mîine sau luni trebuie să aflăm că totul a luat sfirşit. 
Milano este un teren foarte propice pentru lupte de stradă : puţine 
străzi drepte, fără nicd o comunicaţie între ele, aproape nrumai 
ulicioare înguste, întortocheate, cu case înalte, masive, din piatră, 
fiecare 1Teprezentînd �n sine o fortăreaţă, cu ziduri adesea de 
3-5 picioare grosime şi mai mult, înoît nioi vorbă Dlll poate fi de 
a le străpunge, ferestrele de la rez-de-chaussee 3) (aproape peste 
tot) pxevăzute cu gratii ca pe alocuri la Koln. Dar la oe bun toate 
acestea, tot nu au ID.ici o şa1D.să. După 1 849, Radetzky a dispus să 
fie refăcute fortificaţiile vechii citadele, şi cînd vor fi gata - au 
avut destul :răgaz penrtru asta - Milano va aparţine Austniei, atîta 
timp cit aceasta posedă citadela, pe care insUTgenţii, !fără o in
surecţie armată, nu o pot cuceri. Faptul că din Bellinzona, de 
unde tessinezii au difuzat întotdeauna torente de minciuni în 
favoarea oricărei mişcări italiene 289, nu au sosit nici un fel de 

') - Fii sănătos şi nu mă da uitării. - Nota trad. 
'l - marea acţiune. - Nota trad. 
1) - parter. - Nota trad. 
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alte veşti infirmă fără doar şi poate o extindere a insurecţiei în 
împriejurimi. 

După părerea mea, întreaga poveste este foarte mal a propos 1 ) ,  
pentru că, în afară de tiirania arustriacă în general, unicul ei puncl 
de sprijin îl constituie chestia cu Muntenegrul 200, unde, apres 
tout 2) , tot „oridinea" turcească trebuie să triumfe asupra bairba
riei homerice muntenegrene. Şi astfel, aceşti mari dictatori se lasă 
duşi de 'llJuS, a la SeiJer, amăgiţi de acţiuni diplomatice spectacu
loase de ultimă speţă, şi sînt convinşi de importanţa istOTică 
mondială a „problemei orientale" I E limpede că, procedînd astfel, 
ei s-e aşteaptă la vreo surpriză plăcută din partea lui Ludovlic
Napoleon, care însă, dacă am se întîmplă weo minune, îi va lăsa 
să se împotmoleas-că şi îi va trata ca pe nişte anarhişti. In afară 
de asta este de presupus că momentul izbuc'Iliirii, ca la toate 
insurecţiile dinainte organi:ziate, a fost determinat în mai mare 
măsură de accidente locale din!)re cele mai neînsemnate decît de 
evenimente decisive. 

Mazzini cel puţin pare să se mai menţină pe poziţie ; nici nu 
se putea altfel. Oricît de neroadă air fi proclamaţia sa bombastică, 
totuşi nu e exc1us să ad.bă oarecare succes la italienii înclinaţi 
spre patetism. ln schimb, omul activităţii nelimitate, Kossuth ! 
Celui-la est absolument mort, apres cela 3) . Asemenea prelenţii 
ridicole nu se mai afişează în 1 853 fără cons-ecinţe. Pe cit de 
anostă pare aici pasiunea abscractă a lui Mazzini pentru insurecţie, 
pe auit îi este el superior bravului Kossuth, care ş i-a reluat rolul 
de Ia Widdin 4) 291 şi dintr-o ascunzătoare sigură a decretat elibe
rarea patriei, pornind de la nimic, pe bază de nimic, ajum.gînd la 
nimic. Individul ăsta este, într-adevăr, un lâche şi un miserable :;) . 

Să vedem acum ce fac ţăranii italieni. Chiar în cazul unor 
surprize plăcute nemaiairuzite şi de necrezut, taica Mazzini cu bur
ghezii şi nobilii săi s-ar pllltea pomeni în faţa unor întîmplări 
foarte neplăcute ; şi dacă austriecii au priilejul să-i aţîţe pe aceşti 
ţărani împotriva nobiliJor, o vor face cu siguranţă. 

Austriecii au, probabil, în Italia încă vreo 120 OOO de soldaţi ; 
cum se poate porni o insurecţie împotriva lor fără o insurecţie în 
înseşi rîndunile trupelor, nu pot să pricep. Iar în posibilitatea unor 
insurecţii ale honvezilor 292 din Italia, chiar şi din ordinul lui 

1) - inoportună. - Nota trad. 
'l - în C'ele din urmă. - Nota trad. 
3) - E mort de-a binelea, după toate cele întimplate. - Nota tract. 
•J - Vidin. - Nota trad. 
6) - un laş şi un mizerabil. - Nota trad. 
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Kossuth, nu ored ; pentru aceasta sînt totuşi necesare evenimente 
mai mari, şi datorită celor 3 ani de disciplină în condiţhl de pace, 
pe cîţi honvezi recalcitranţi IIlU i-a îcrn.hlînzit biciul austriecilor. 

Toată această poveste mi se pare importantă doar ca simptom ; 
reacţia împotriva stării de opresiune impuse di.n 1849 începe şi, 
fireşte, în punctul cel mai vulnerabil. Impresia produsă aici e 
puternică, şi filistinii încep să admită că anrul nu va trece în 
linişt e. Acum o recoltă compromisă de corn şi cotton 1 ) ,  o jenă 
fi.'lanciară cu tot cortegiul ei şi nous verrons 2) I 

Ai primit cele 3 1. st. pe caire ţi le-am trimis săptămîna trecută 
- j oi sau vineri ? 

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

97 

Al tău 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 293 
la Manchester 

[Londra] 23 februarie 1853 

Dragă Engels ! 
Am fost serieusement 3) bolnav ; „perfizii prusieni " 4) nu m-au 

lăsat să stau nici în picioare, nic·i aşezat, nki culcat. Aşa se ex
plică lunga mea tăcere şi chiar omisiunea de a confirma primirea 
banilor. 

Ai văzut că Kossuth a tăgăduit printr-un pirat american, că
pitanul Mayne Reid 294, proclamaţia de la Milano, atribuită lui. 
Szemere mi-a scris însă ieri de la Paris că ştie precis că procla
maţia este autentică. De altfel, acest lucru Teieşea şi din cup.rin�. 
„Leader• (ziar mazzinist) „deems it his duty to caution his readers, 
that this affair lies entirely between Mr. Kossuth and Mr. Mazzini 

1) - cereale şi bumbac. - Nota lrad. 
"J -· vom vedea. - Nota trad. 
1) - serios. - Nota trad. 
'l Denumire ironică pentru hemoroizi. - Nota red. 
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and that the latter is absent from England " 1) 295• Ai citit, pro
babil, tu insu ţii declaraţia lui Della Rocco apărută în „Daily News " 
şi îndreptată direct împotriva lui Agostini şi indirect împotriva lui 
Kossuth 298• Par nobile fratrum 2) s-au despărţit, pare-se. Kossuth 
este tot atît de ipocrit pe cit e de laş. 

L-ai .supraestimat pe Mazzini cînd ai crezut că a fost în per
soană la Milano. In asemenea momente cTitice el ipJeacă din Anglia 
pentru a lăsa să planeze asupra lui bănuiala că s-a deplasat pe 
teatrul de război. 

Q['icît de j alnică ar fi povestea de la Milano ca final al veş
nicei conspiiraţii a lui Mazzini şi oricît aş fi de părere că şi-a dău
nat personal, rpe atît sînt de conviins că evenimentul este în ge
nere util mişcării revoluţionare. Şi anume, prin modul brutal în 
care austriecii exploatează . . .  3) Dacă Radetzky âr fi urmat exem
plul lui Strassoldo, dacă i-ar fi elogiat pe milanezi pentru „ati
tudinea lor loială " ,  dacă aT fi prezentat cele petrecute drerpt un 
puci mizerabil al cîtorva „miscreants " 4) şi, ca  semn al încrederii 
sale, ar fi slăbit în aparenţă frînele, partidul revoluţionar ar fi fos t  
compromis în faţa întregii lumi. IntToducînd însă un adevărat sis
tem de j af, face din Italia un „crater revoluţionar" ,  cum n-ar reuşi 
niciodată Mazzini prin vraja peroraţiilor sale. 

Şi mai e ceva. Ar fi crezut careva dintre noi ca după 4 ani 
de victorii, de rpregătiri de război şi de fanfaronadă, reacţiunea să 
se simtă atît de neputincioasă incit să scoată adevărate ţipete de 
groază la pirimul puci ? Credinţa acestor indivizi în revoluţie este 
nestrămutată. Ei au făcut acum din nou în ifaţa lumii îintregi do
vada nesiguranţei lor. ln timp ce „emigraţia " este, în realitate, 
complet falimentară şi incapabilă să urnească vreun om din foc, 
ei trîmbiţează în toate ziarele guvernamentale forţa acestei emi
graţii şi sădesc convingerea că o reţea de comploturi îi încO'Iljură 
din toate părţile pe cetăţenii cumsecade. 

Ad vocem 5) Bangya. In prezent este la Paris. Am acum în 
mină dovada că onmabilul este agentul guvernului austriac. El 
şi-a plătit întoarcerea în Franţa acceptînd un post secret la mi
nisterul poliţiei franceze. Totodată se află la Paris ca agent oficial 
al lui iKossuth, care vrea să obţină bani de Ja Bonaparte. De altfel, 

1) - „Leader consideră de datoria sa să arate cititorilor săi că această 
chestiune priveşte exclusiv pe d-l Kossuth şi pe d-l Mazzini şi că acesta din 
urmă nu se află în Angha în momentul de faţă".  - Nota trad. 

1) - Perechea de fraţi renumită. (Horaţiu . „Satire şi epistole", Bucureşti 
E.S.P.L.A. 1 959, satira e II-a, cartea a 3-a, p. 83.) - Nota trad. 

1) Manuscrisul deteriorat. - Nota red. 
') - „ticăloşi". - Nota trad. 
'l - Cit priveşte pe. - Nota trad. 
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individul a ţesut la Paris o reţea de intrigi în care se va prinde 
el însuşi. Cit piriveşte manuscrisul nostru 1) , el l-a vîndut lui 
Greif, care a călătorit sub numele de 1 1Schulz " .  De altfel, amîndoi 
au înşelat la rîndul lor guvernul, pretinzînd că s-au 1 1priceiput să-şi 
procureu acest „document" din arhiva unei „societăţi secrete" .  
Aceasta este formularea consacrată. 

De la Schabelitz încă nu am nici o veste, ÎIIl afară de !faptul 
că lucrarea 2) circulă în Germania. Incoace nu se înoumetă încă 
să trimită ceva, de teamă ca poliţia franceză să nu deschidă pa
chetul şi să-i înştiinţeze pe prusieni. 

Din sursă sigură ştiu că iLedrn [-Rollin] , mais c'est lll1l se
cret 3) (Napoleon o ştie, iprobabil, tot atît de bine ca şi mine) 
se pregăteşte să dea în 3-4 săptămîni o lovitură la Paris. Un 
martor ocular mi-a povestit că prima veste despre insurecţia din 
Milano a stîmit marn agitaţie la Paris. Afluenţă pe străzi etc. nu 
cu scopul de a se răscula, ci pentru a şuşoti între ei veştile. In 
genere frenchimen 4) de aici sînt rfoarte mulţumiţi că d-l Mazzini 
s-a compromis cu „acţiuneau sa. A.sta e o revanşă pentru ei. 

Apelul nostru - pe 6 rînduri - pentru sprijinirea celor de la 
Koln a apărut, cu concursul lui Cluss, în toate ziarele americane, 
avînd în fiecare din ele o introducere din partea asociaţiei de gim
nastică respective 297• Nous verirons 5) . Bunii noştri cunoscuţi din 
Koln, in schimb, 1I1-au dat îlilcă nici un semn de viaţă. Dacă nici 
asta nu-i prudenţă I U1I1ul dintre ei, rfostul locotenent Steffen, care 
a figurat la procesul de la Koln ca martor al apărării, este aici şi 
a căpătat imediat un post de profesor în institutul lui Friedlănder. 
Blind mă pisează zilnic din cauza lui „Herzen" ,  la fel Dronke din 

cauza circularei lui Reichenbach 6) . Pentru D[ronke] este impor
tant s-o aibă în vederea unor corespondenţe sub un nume străin 

pentru „Volkshalle" din. Koln. 
Ce spui de participarea vie a popilor biserkii anglicane la 

nefasta mişcare pentru ziua de muncă de zeoe ore ? 298 Eterna po
veste. Sîmbătă iţi trimit un pachet ru toate ziarele şi scrisorile 
restante ale lui Cluss. 

1) K. Marx şi F. Engela. „Marii bărbaţi ai emigraţiei" .  (Vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 249-358. - Nota 
trad.). - Nota red. 

') K. Marx. „Dezvăluiri asupra procesului comuniştMor de la Colonia" .  
(Vezi K. Marx şi P.  Bngels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, 

p. 429----501. - Nola trad.). - Hota red. 
') - dar e un secret. - Nota trad. 
•) - francezii. - Nota lrad. 
1) - Vom vedea. - Nota trad. 
') Vezi volumul de faţă, p. 171, 184. - Nota red. 
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Dintre toate perfoiimanoes little 1) Finality-John 2) , ultima a 
!ost totuşi cea mai clasică. „Timesu însuşi a trebuit să recunoască 
că Johnny excites „mightily little enthusiasm" 3) 2uu. 

A murit d-na Hamey. De asemenea d-na von Briiningk. ln ul
timul timp am fost în corespondenţă cu d-l Briiningk în legătură 
cu Kinkel şi Willich 4) . Ţi-am scris că Willich a plecat în Ame
rica de 4 săptămîni. 

Salut. Al tău 
K. M. 

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

Se tipăreşte după manuscns 

Tradus din limba germană 

98 

Engels către Marx 300 

la Londra 

[Manchester, 9 martie 1853) 
Dragd. Marx, 
Ieri ţi-am trimis o jumătate de bancnotă de 5 1. st. şi cealaltă 

jumătate i-am trimis-o concomitent într--un plic lui Dronke. Sînt 
într-o situaţie foarte dificilă, în februarie a trebuit să cheltuiesc 
vreo 50 1. st. ca să-mi achit datoriile etc. şi mai am încă de achitat 
vreo 30 1. st. luna asta şi cea viitoare. Altfel aş fi trimis mai mult. 
Se impune de urgenţă o reformă a personal e�penses 5) şi peste o 
săptămînă, două, am să mă mut într-o lodging 6) mai ieftină şi 
tot aşa am să mă mulţumesc cu băuturi mai uşoare, ca să fiu pre
gătit p entru momentul solemn cînd se va încheia bilanţul. Anul 
trecut am înghiţit, slavă domnului, jumătate din profitul bătrînu
lui de la această întreprindere. In preajma sosirii bătrînului ne 

1) - performanţele micului. - Nota trad. 
') Poreclă dată radicalului Russell, care a caracterizat reforma parlamen-

tară din 1 832 ca „limită" a dezvoltării constituţionale din Anglia. No ta re.i. 
s) - a stirnit „foarte puţin entuziasm•. - Nota trad. 
') Vezi volumul de faţă, p. 498. - Nota red. 
5) - cheltuielilor personale. - Nota trad. 
1) - locuinţă. - Nota trad. 
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vom muta într-o locuinţă elegantă, cu ţigări şi vinuri alese etc. ca 
să facem impresie. Voila •la vie 1 ) .  

Prin declaraţiile sale, Monsiel.IJr Kossuth s-a compromis defini
tiv în ochii publicului de aici, atît german cit şi englez 301, şi la fel 
Mazzini, atît prin insurecţia  însăşi, cit şi prin maniera meschină 
de a începe gîlceava cu asasinarea oitorva soldaţi, ceea ce le re
pugnă în special englezilor. Ceva mai laş şi mai ticălos decit aceste 
două scrisori aile lui Kossuth nu se rpoate imagina ; şi pe lingă asta, 
întotdeauna pretenţia : I am a plaLn, honest man 2) . De altfel, aceşti 
domni să ia aminte, căci în caz că se găsesc dovezi, ce cher 3) 
Aberdeen nu ştie de glumă şi, fără a sta mult pe gînduri, îi va 
aresta şi deferi justiţiei, şi mă îndoiesc că se pot aştepta să fie 
eliberaţi după aceea. 

Ministry of all the talents 302 turns out a complete hum
bug 4) . Johnny 5) este mai fochircit ca orioînd, marele Olaidstone 
- un infatuat, care, a la Mevissen, le ştie pe toate cel mai bine, 
Aberdeen, curtean tipic, imbîcsit de reminiscenţe diplomatice 
toryste, Sidney Herbert, apostolul Ioan al răposatului mesia Peel, 
un ministru de război cu totul incapabil, ffntr-un cuvînt un lot fru
mos. In afară de asta toţi se simt stingheriţi, nu la locul lor, cu 
excepţia bătrînului Palmerston, acest neruşinat care peste tot se 
simte ca la el acasă şi, după cum dovedeşte dezbaterea cazului 
Mazzini în ambele Camere 303, este la fel de mutinous 6) ca 
întotdeauna. De facto 7) , de la dezbaterile în jurul problemei 
greceşti, a bill-ului cu privire la miliţie şi dezbaterile în legătură 
cu adresa 304,  el este leader of the House of Commons 8) ,  şi a da 
această funcţiie pro forma bietului Johnny este o ironie amară ; 
neruşinarea întrece însă orice măsură cînd se pretinde şi un salariu 
pentru Johnny în această calitate a sa, fiecare nouă funcţie este 
însă o adevărată pleaşcă pentru ambele partide. Sînt foarte curios 
să cunosc bugetul d-lui Gladstone ; judecind după observaţiile sale 
privind estimates 9) şi moţiunea lui Hume în legătură cu tariful va
mal 305, este de aşteptat că va lăsa aproape totul aşa cum a fost, 

1) - Asta e viata. - Nota traci. 
') - Sint un om sincer şi onest. - Nota trad. 
"l - dragul de - Nota trad. 
'l - Ministerul tuturor talentelor se dovedeşte a fi un mare vax. -

Nota trad. 
5) Russell. - Nota red. 
0) - rebel. - Nota trad. 
7) - De fapt. - Nota trad. 
8) - şeful Camerei comunelor. - Nota trad-
9) - proiectul de buget. - Nota /rad. 
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unicul rezultat de alMel la care poate ajunge guvernul de coaliţie 
patriotică. Pînă una, alta, cazurile de corupţie din timpul ultimelor 
alegeri sînt spectaculoase, şi, fără �ndolială, în sesiunea viitoare 
va fi necesar un fel de ireformbill. Dacă pînă atunci trade 1) se 
)nrăutăţeşte şi continentul începe să se agite, nu este exclus să 
fim martorii unor evenimente interesante . 

• A.im acasă cartea [ui Urquhart 306, smintitul M. P. 2) , care îl 
acuză pe Palmerston că e agent în solda Rusiei. Chestiunea se 
explică simplu : individul este un scoţian celt cu educaţie saxonă
scoţiană, după înclinaţii un romantic, ca orientare un liber-schim
bist. FilogJ"ec, a plecat în Grecia şi după ce s-a războit timp de 
3 ani cu turcii s-a dus în Turcia, unde s-a entuziasmat toC!mai de 
aceşti turci. II incintă islamismul, iar principiul său este : dacă n-aş 
fi calvin, n-aş putea fi de<:ît mahomedan. Turcii, îndeosebi cei din 
perioada de înflorire a Imperiului otoman, sînt, în toate privinţele, 
fără nici o excepţie, naţiunea cea mai perfectă din llllille. Limba 
twcă este cea mai peiifectă şi cea mai melodioasă din lume. Toată 
pălăvrăgeala stupidă despre ba1·barJe, crnzime, trufie ridicolă a 
barbarilor sint numai o urmaTe a faptului că europenii nu cunosc 
de loc Twcia şi a calomniilor interesate ale dragomanilor greci. 
Dacă un elliTopean este prost tratat în Turcia, de vJnă il1U-i nimeni 
altul decît el însuşi, turcul nu uniş.te nici religia şi nici caracterul 
francilor 3) ,  ci numai pantalonii lor înguşti. Recomandă insistent 
imitarea arhitecturii turceşti, a etichetei turceşti etc. Autorul msuşi 
a primit nu o dată lovituri de pic.ior de la turci, dar şi-a dat ulte
rior seama că numai el a fost vinovat. Contactul cu europenii, 
ân-cercăxile de a-i civiliza pe .turci au dus numai la moleşirea şi 
la dezorganizarea acestora. In Turcia, principiile de organiza.re a 
statului sînt, sub aspectul „purităţii u ,  cele mai frumoase din cite 
există şi sînt aproape superioare celor engleze. Turcu1 are selfgo
veJllllilent 4) întemeiată pe tradiţiile milenare şi pe Coran. Sultanul 
nu numai că nu e „despotu,  dar puterea lui este mai îngrădită deCIÎt 
cea a most gracious queen 5). Libertatea religiei există numai în 
Turcia. In acest paradis nu există deosebiri de clasă, luptă de 
clasă, partide politice şi  nici nu pot să existe, pentru că în pro
bleme de politică internă toţi au una şi aceeaşi părere. Nicăieri 
nu există mai puţină centralizare ca în Turcia. Pe scurt, numai 
turcul este gentlemen şi numai în Turcia există libertate. 

11 - comerţul. - Nola lrad. 
'l - membru al parlamentului. - Nola lrad. 
') Francii - denumire dată în Orientul Apropiat locuitorilor din apusul Eu

ropei - Nola red. 
') - autoadministrare. - Nota lrad. 
5) - prea graţioasei regine (Victoria). - Nola !rad. 
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Impotriva acestei fericite ţări unelteşte acum ţarul 1)  cu aju
torul popilor greci, iar Anglia s-a lăsat tot timpul dusă de nas de 
acesta. Anglia trebuie să sprij ine Turcia etc. etc. - placă pe cil 
de veche, ipe atît de banală. 1n ansamblu cartea este cît se poate 
<ie amuzantă. Dair ceea ce trebuie rnţinut este că pe aceasta se 
-sprijină încreaga politică a liberalilor englezi, ostilă lui Palmerston. 
Aşa, de pi1dă, toate articolele din „Daily News " cu privire la ba
zaconiile turceşti sînt pure parafrazări din Urquhart, care, qua 
freetrader 2), se bucură necondiţionat de credit, deşi le reproşează 
.englezHor că, prin importul lor, distrug industria Thessaliei. Dar 
faţă de un highlander 3) nu trebuie să .fim prea pretenţioşi. 

A<re ceva po2iitiv faptul că „Tianes " atacă in sfîrşit, deşi în 
primul rînd în interesul Rusiei, vechea prostie filistină despre in
tegritatea Turciei. Neroada „Daily News" ,  care, în obtuzitatea ei 
burgheză, nu vede mai departe de vîrful nasului, ţipă dt o ţine 
.gura că e vorba de trădare şi nu a.re alt contraargument decît tocmai 
acest vechi tI"efren diplomatic 307• Dacă comedia se mai prelungeşte, 
toţi aceşti domni vor trebui să găsească curînd alte argumente şi 
.să înţeleagă <:ă nUimai o revo1luţie pe continent poate pune capăt 
înh"egii po<rcării. Chiar şi cei mai înveteraţi filistini trebuie să-şi 
dea cu timpul seama că rfără o revoluţie nu se poate rezolva nimic. 

lncheierea tratatului come['cial austro-prusian este singurul pro
.gres irealizat de Germania - et encore I 4) sos Acest tratat are 
atîtea chiclliţe prin felul în carie este formulat şi atîtea puncte 
principale sînt lăsate pe seama viitoarelor comisii, în timp ce efec
+iva rnducetI"e a tairifului vamal este atît de neînsemnată, incit re
zultatul este ap<roape egal cu zero. Dacă izbucneşte marea criză 
industrială, întregul tratat comercial va fi măturat de debâde 5) 
.general. 

Aici nu se aude decît de hoţii, de oase 7ldrobite în accidente 
<ie cale ferată şi de ex.plozii. Filistinii locali sînt absolut conster
naţi de evenimentele neobişnuite care s-au petrecut în ultimele 
8 zile. Din fericire preţul bumbacului e în scădere, din ca'fe C'auză 
la bursă e linişte şi te poţi ocupa cit pofteşti de aceste intîmplări 
palpitante. Filaturile şi majoritatea ţesătoriilor mai lucrează încă 
săptămîna completă de lucru, însă în producţia percalului giros 
{domestics) ise observă o completă stagnare şi, începînd de luni, 

1) Nicolaie I. - Nota red. 
1) - ca adept al liberului schimb . - Nota trad. 
"l - locuitor al regiunilor muntoase din Scoţia. - Nota trad. 
'I - ce mai progres r - Nota trad. 
'l - cataclismul. - Nota trad. 
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în toate fabricile din această ramură se va lucra numai 3 zile pe 
săptămînă. 

Salutări soţiei tale şi copiilor. - Dronke a primit decontul şi 
declaraţia lui Reichenbach 1).  

Al tău 
F. E. 

In ceea ce priveşte cartea lui Herzen 2) , o voi procura zilele 
acestea. Există un clenci în povestea asta care mă împiedică să-i 
scriu cumnatului meu 3) . 

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

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Dragă Engels I 

99 

Marx către Engels 
la Manchester 

Am primit c:iele 5 1. st. 

[Londra] 10 martie 1853 

Săptămîna asta era dt pe ce să mă curăţ. Am avut o hepatită 
sau aproape aşa cevd. E o afecţiune ereditară în familia noastră. 
De la asta i s-a t11as şi bătrînului meu 4) moartea. De 4 ani de cînd 
sînt în Anglia, boala nu a mai apărut niciodată şi se părea că a 
dispărut definitiv. Dar acum criza a trecut şi, fapt îmbucurător, 
sans medecin 5) . Dar mă simt incă slăbit. 

Ieri aan rprimit următoarea scrisoare „plăcută" din Basel : 

„Basel, 7 martie 1 853, ora 9 dimineaţa 

Dragă MaTx I Chiar acum am aflat că întregul lot de «Dezvă
luiri» 6) , cuprinzînd 2 OOO de exemplare, care de 6 săptămîni era 

IJ Vezi volumul de faţă, p. 170. - Nota red. 
') „Du developpement des idees revolutlonalres en Russie", par A. Is-

cander (adică Alexandr Herzen), Paris 1 85 1 .  - Nota red. 
') Emil Blank. - Nota red. 
'l Heinrich Marx, tatăl lui Marx. - Nota red. 
1) - fără medic. - Nota trad. 
"l K. Marx. „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia". 

tVezl K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, 
p. 429-501 .  - Nota trad.}. - Nota red. 
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depozitat dincolo de graniţă într-un sat, a fost confiscat ieri pe oînrl 
se fă<:ea încercarea de a-l transporta mai departe. Ce va urma 
acum nu ştiu ; în primul :rînd, reclamaţia guvernului din Baden 
înaintată Consiiliului federal 309,  apoi probabil arestarea mea sau 
cel puţin darea mea în judecată etc. In orice caz un tărăboi 
cumplit I Iată pe scurt ce am vrut să vă comunic ; alte veşti veţi 
primi prin terţe persoane, in cazul că eu nu vă voi putea scrie. 
Dacă îmi scrieţi, introduceţi scrisoarna destinată mie, sigilată şi 
prevăzută cu simpla menţiune «pentru Jacques» ,  dntr-un plic adre
sat : «Mad. Brenner-Gueniard, magasin de modes, Basel» .  Manu
scrisul cu privire la lovitura de stat 1 ) îl voi depune într-un loc 
sigur. Cu bine. Sper ca în curînd să vă pot da veşti mai ample 
decît acum. Trimiteţi-mi o adresă sigură. Adresa dv. şi a lui Bam
berg sînt prea cunoscute. 

Al dv. 
Jacques 2) " .  

Ei, qu'en rpensez-vous, mon cher maître renard 3) ? M-a vîn
dut oare „le suisse" 4) guvernului prusian pe bani peşin ? 6 săp
tămîni dincolo de graniţă î111tr-un sat, teama simulată, nici o vorrbă 
despre exemplarele rămase în Elveţia, şi, în pofida insistenţelor 
mele, nici n-a trimis măcar un singur exemplar încoace I 

In asemenea condiţii să .nu-ţi rpiară pofta de a mai scrie ? Să 
lucrezi mereu pour le roi de Prusse ! 5) 

Que faire ? 6) Căci chiar atît de uşor n-am de gînd să-l las pe 
„suisse" să se fofileze. 

Quant a Dana 7) , mi-a onorat poliţa. „Bravul" Bamberg îmi 
dăduse iniţial 5 1. st. ipe ea, m-a pus apoi să mă tot duc timp de 
14 zile în City şi mi-a plăti t în sfîrşit restul abia săptămîna aceasta, 
după ce gazda mea „a urlat" (textual) la mine săptămîni în şir 
De atunci am trimis „Tribunei" alte 7 articole. Mîine mai trimit 
unul 310• M-aş descurca acum dacă n-aş avea pe cap blestemata de 

') K. Marx. „Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte• .  (Vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 1 1 5-217. - Nota 
trad.). - Nota red. 

') Schabelitz. - Nota red. 
3) - ce părere ai,  dragă cumătră vulpe ? - Nota trad. 

'l - „elveţianul " .  - Nota trad. 
'l - literal : pentru regele Prusiei, aici : de florile mărului. - Nota trad. 
8) - Ce-i de făcut ? - Nota lrad. 
7) - In ce-l priveşte pe Dana. - Nola trad. 

15 - Marx-Engels, Opere, voi. 28 
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dette consolidee 1) . Dair şi aceasta ar .f.i fost în mare parte lichidată 
dacă ticălosul de elveţian nu m-ar fi azvîrlit din nou in neant. 

De aceea, <pentru a nu-l scăpa din mină ipe Dana, e necesar 
să scriu un articol ma.i lung desp:re haute politique 2) . P.ri.n urmare 
despre această detestable question orientale 3) , cu care un yankeu 
infam de aici caută să-mi focă concurenţă în „Tribune" 311• Dar 
această question are înainte de toate un caracter militar şi geo· 
grafic, deci nu-i mon departement 4) . Trebuie, aşadar, încă o dată 
să te executer 5) . Ce o să se aleagă din imperiul turc, habar n·am. 
De aceea nu pot să-mi exprim un punct de vedere general. 

Numai pentru un articol din ziar - în care, de altfel, ar fi 
necesar ca, priintr-o umplutură militară-geografică-istorică să fie pe 
cit posibil ocolită problema propriu-zisă - mi se pare util urrmă
toriuJ punctaj, !Pornind direct de la problema Muntenegrului 312 : 

1 .  In pofida tuturor şicanelor şi a politicianismului presei, ques
tion orientale nu va deveni niciodată un pretext pentru declan
şarea unui rrăzboi ewopean. Ea va tfi mereu muşamalizată pe cale 
diplomatică pînă cînd iureşul general va pune capăt muşamalizării. 

2. Encroachments of Russia 6) în Turcia. Poftele Austriei. Am
biţiile Franţei. Interesele Angliei. Importanţa comeircială şi rmilitară 
a acestui măr al discordiei. 

3. ln cazul unui tăirăboi general, Turcia va constrînge Anglia 
să treacă de partea revoluţionară, căci aici este inevitabil un con
flict între Anglia şi Rusia. 

4. Destrămarea inevitabilă a Imperiului otoman. D'une maniere 
ou de l'autre 7) , el va cădea în :mina civilizaţiei europene. 

In rmomentul de faţă ar trebui im.sistat în mod special asupra 
problemei Muntenegrului şi asupra rolului mîrşav pe care Anglia 
îl j oacă acum pe !faţă. Sultanul a cedat 111umai pentru că Franţa ş i  
Anglia nu I-au asigurat că îi vor veni în ajutor. In aoeastă pro
blemă, sub masca de „entente cordiale" ,  ambele ţări au cochetat 
pe întrecute cu Sfînta Alianţă 313• De arătat că oligarhia de la cîrma 
Ang'liei trebuie răsturnată chiar şi numai pentwu că a devenit in
capabilă să-şi mai j oace vechiul ei rol pe plan extern, şi anume 
să asigure naţiunii engleze preponderenţa faţă de continent. 

11 - datorie consolidată. - Nota trad. 
'I - politica înaltă. - Nota trad. 
31 - detestabilă problemă orientală. - Nota trad. 
•1 - specialitatea mea. - Nota trad. 
'I - sacrifici. - Nota trad. 
'I - Amestecul Rusiei. - Nota trad. 
7) - Intr-un fel sau altul. - Nota trad. 



99. Marx către Engels. 10 martie 1853 199 

Tout <;a est tres rpauvre, mais enfin, il me faut un ou deux 
articles sur cette question pour tuer mon concurrent 1 ) .  

Al  tău 
K. M. 

Ai tradus excelent articolul meu în legătură cu Sutherland 2) . 
Mi se pare că eu însumi m-aş pricepe să soriu în englezeşte de-aş 
avea un Fliigel 314, o gramatică şi un corector mai bun decît 
d„l Pieper. 

Scriu astăzi din nou celor de pe continent. Dacă reuşesc să 
capăt destui bani - întrucît din afacerea cu Schabelilz nu s-a ales 
nimic - ca soţia anea să poată ceJ puţin aştepta în linişte pînă 
cînd va fi trasă şi returnată o a doua poliţă asupra lui Dana, pe 
caire am de gînd s-o majorez de astă dată la 30 1 .  st., poate că în 
aprilie vin la tine penbm -::îteva zile pour restituer mes forces :11 
şi pentru a sta în linişte la palavre cu tine asupra situaţiei actuale, 
care, după părerea mea, trebuie să ducă curînd la un earthquake �) . 

„Moming Post" pretinde că în fabricile din i..ancashire munci
torii luc:rează numai short time 5 ) ,  că prosperitatea e pe sfirşite 
etc. Care e situaţia ? 

Al tău 
K. M . 

.Pină m acest moment - şi e ora 1 1 1/2 - Drnnke 111u a adus a 
doua jumătate 6) . Probabil că mai trîndăveşte în pat. Indivizii ăştia 
sînt nişte mămăligi. Lenea, facapacitatea de a se împotrivi şi des
cumpă'Ilirea lor la orice pressure from without 7) îi face să nu fie 
buni de nimic. Trebuie neapărat să recrutăm noi cadre în parti
dul nostru. Cluss e bun. Reinhardt la Paris e activ. Lassalle, în 
pofida nenumăraţilor „dar" ,  e neînduplecat şi energic. Pieper nu 
ar Ii de 1lepădat dacă ar da dovadă de mai puţină vanitate puerilă 

'I - Toate acestea sînt foarte mediocre, totuşi am nevoie de unul sau 
două articole în această problemă, pentru a-l lichida pe concurentul meu. -
Nota trad. 

'I K. Marx. „Alegerile. - Complicaţii financiare. - Ducesa de Sutherlan:I 
şi sclavia". (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura poli
tică, 1960, p. 532-539. - Nota trad.). - Nota red. 

•1 - pentru a-mi reface forţele. - Nota trad. 
'I - cutremur. - Nota trad. 
51 - săptămîna incompletă de lucru. - Nota trad. 
11 A doua jumătate de bancnotă de 5 I. st. (Vezi volumul de faţă, p. 192). 

- Nota red. 
71 - presiune din afară. - Nota trad. 
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şi de mai IIIlllilt esprit de suite 1) .  Imandt şi Liebknecht sînt per
severenţi şi fiecare este util în felul său. Dar aceasta nu înseamnă 
un partid. Fostul locotenent Steffen, fost martor la procesul de la 
Koln, actualmente profesor într-un institut din Londra, mi se pare 
destoinic. Lupus grows from day to day older and becomes more 
crotchety 2) . Dronke este şi rămîne un 1 1trîndav si.mpatic" .  

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

1 00 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

(Manchester, 11 martie 1853) 

Dragă Marx, 
Ai să ai airticolele peste cîteva zile ; văd că m-am ocupat la 

timp de Urquhart 3) . Din păcate este prea tîrziu pentru a mai prirndc 
vaporul de mîine, deoarece nu prea termin la birou înainte de 
ora 8 şi mai am totuşi nevoie de unele pregătiTi preliminare. E 
grozav că taica Dana plăteş.be acum 2 I. st. şi onorează cu prompti
tudine poliţele, avec c;:a 4) în sfirşit ne vom reface. De altfel, nu 
aş fi crezut niciodată că, într-un timp atît de scurt, ai şi trimis 1 ar
ticole în limba engleză ; dacă vii încoace, lucru de care mă bucur 
foarte mult, ai să prinzi în 8 zile mai multă engleză decît irnv.eţi 
de la Mr. PiepeT în 6 săptămîni. 

In ceea ce-l priveşte pe d-l Jacques 5) . este foarte posibil ca 
micuţul să vrea să repete festa jucată de d-l Jenni (cu care aTe 
mare asemănare) guvernului badenez şi să vîndă o parte din edi-

1) - spirit de colectivitate. - Nota /rad. 
') - imbătrineşte pe zi ce trece şi devine tot mai capricios. - Nota trad. 
') Vezi volumul de faţă, p. 194-195. - Nota red. 

') - în felul acesta. - Nota trad. 
•1 Schabelitz. - Nota red. 
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ţie 1) guvernelor germane, pentru a plasa apoi cu atît mai avan
tajos cealaltă p arte. Nu-l cred atît de meschin incit să fi vîndut 
totul direct. Spaiima librarului cu firmă Ja Basel poate să fie totuşi 
adevărată, pentru că guvernul din Basel nu ştie de glumă şi în
treţine relaţii de bună vecinătate cu Badenul. Inainte de toate in
sistă ca eJ să-ţi trimită neîntîrziat măcar cîteva exemplare într-un 
colet prin mesagerie, adiică cu trenul, adresat direct la Londra sau, 
din p artea mea, mie care of 2) „E[rmen] & E[ngels) ", ManC'hester. 
Nimănui nu-i trece prin cap să deschidă un asemenea colet, şi chiar 
dacă acest lucru s-ar întîmpla, povestea tot e cunoscută acum. 
Suspect este faptul că pînă acum nu a vrut să dea din mină nici 
un exemplar. Oare nu cunoaşte vreun .fabricant din Basel care tri
mite panglici etc. la Londra şi care ar putea să-ţi împacheteze îm
preună cu marfa şi exemplarele ? 

Din cele relatate de „M[orniing] Post" cu privire la Lancashire, 
nimic IIlU-i adevărat în afară de ce ţi-am scris eu ieri 3) . Cei doi mari 
fabricanţi de fire fine din Anglia, Hontdsworth şi Murray, au răs
puns ieri la întrebarea rnoastră cu privire la preţuri că este inutil 
să ne indice preţurile, întrucît au angajamente pe termen lung şi 
nu mai pot primi nici o comandă. Ei doi lucrează în total .cu aproxi
mativ 1 50 000-200 OOO de fuse. In schimb a scăZiUt foarte mult 
producţia de .fire groase nr. 6i 1G, tocmai din cauza istoriiei cu do
mestics 4), .care stagnează nu numai aici, ci şi în America şi Ger
mania. 

Pe yankeul 5) care ne concurează trebuie să-l facem marţ cu 
o mare show 6) de atotştiinţă. Arm să mai Tăsfoiesc dteva cărţi 
despre Turcia, la Aten,eu 315 există un lot întreg. 

Nu este de Joc plăcut să afli că prietenii noştri sînt în declin. 
La momentu1 deoiisiv „cei mai buni• vor reveni la sentimente mai 
bune, dar nu este plăcut să vezi că aC'eşti citoyens 7) se avîntă 
în următoarea luptă la fel de inţelepţi, dar nu mai înţelepţi decît 
au ieşit din cea precedentă . .A!lături de Ouss, Lassalle este cel mai 
destoinic din toţi, mai a1es din momentul ou Ies biens du comte 

1) Este vorba de lucrarea lui K. Ma.rx „Dezvăluiri asupra procesului cornu· 
niştilor de Ia Colonia ' .  (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, 
Editura politică, 1960, p. 429-501.  - Nota trad.). - Nota red. 

') - pe adresa. - Nota trad. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 195, 197. - Nota red. 
'J - percal gros. - Nota traa. 
•j Pulszky (vezi volumul de faţă, p. 198J . - Nota rf<d 
'l - paradă. - Nota trad. 
7) - cetăţeni. - Nota trad. 
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Hatzfeldt seront irrevocablement reunis au domaine public 1) 316) .  
El are toanele lui, dar are şi esprit de parti et ambitio:n 2) , iar  mi
cile lui pasiuni auxiliare şi istorii personale de care, sub pretexte 
sociale, nu se va dezbăra niciodată doar le cunoaştem. ln ceea ce 
priveşte recrutarea de :noi oameni - asta nu-i chiar atît de simplu, 
·cred însă că de îndată ce ne vom întoarce în Germania vom găsi 
destui tineri dotaţi c1are în acest răstimp au muşcat nu fără re
zultate din fructele oprite. Dacă am fi avut posibilitatea să !facem 
vreo 2-3 ani o propagandă ştiinţifică solidă, de felul celei dinainte 
de 1848, ou cărţi despre n'importe quoi 3), situaţia s-ar prezenta 
mult tnai bine. Dar n-a fost chip şi acum furtuna stă să se dezlăn
ţuie . .Ar fi bine dacă ai termina „Economia ta politică" 317, am pu
tea, după aceea, oind vom avea un ziar, să o publicăm. în weekly 
numbers 4) , şi c eea ce populus 5) nu ar în�elege, ar exipune Klis
cipuli tant bien que mal. mais cependant non sans effet 6) . In 
felul acesta toate organizaţiile noastre, reînfiinţate şi ele, ar avea 
un punct de plecare pentru discuţii. 

Faptul că Dana a pJătit cele 2 J.  st. de articol făiră să crîcnească 
este cea mai bună dovadă ce priză ai la „Tribune" .  E bine că, din
tre toate partidele revoluţionare din Europa, sîntem singurii care 
atn expus plliilotul nostru de viedere în faţa publicului anglo-ame
rican. Despre oelelaLte pa11tide yankeii nu ştiu absolut :nimic, căci 
vorbăria lui Kossuth avea un singur scop : bani şi intervenţii pen
tru marele Kossuth. Pe poliţa următoare d-l Bamberger va avansa, 
desigur, o SU!IIlă mai mare văzînd că prima a fost achitată atît de 
prompt. 

Publicat pentru prima oară 
în : Marx-I:ngels. Gesamtausgabe. 
Dritte Abte1lung, Bd. 1 ,  1929 

Al tău 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris. 

Tradus din limba germană 

1) - în care averea contelui Hatzfeldt va trece definitiv în patrimoniul pu-
blic. - Nota trad. 

•) - spirit de partid şi ambiţie. - Nota trad. 
1) - indiferent ce. - Nota trad. 
'l - fascicule săptăminale. - Notl!I. trad. 
•j - poporul. - Nota trad. 
1) - discipolii de bine, de rău şi totuşi nu fară efect. - Nota trad. 
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[Londra] 22 (-23] martie 1853 

Dragă Engels, 
Articolul tău cu pnvue la Turcia 1) e straşnic. L-am. expediat. 
Nu ştiu dacă ai citit î.Tutr-unul din ultimele numere a1e revistei 

„The Economist" următoarele înseIDJnări despre „value of Turkey" 2) : 
„While our commerce with Austria and Russia is eitheir sta

tionary or on the decline, with Turkey it is iraptdly increasing. We 
are not able to state what iproportion of our exports may find 
their way to Ausuda tbJrough Germany, but we believe it[is] only 
small. Our direct trade with Austria is absolutely insignificant. 
Our exports of Br1tish produces .to her Adriatic iports (the only 
ones she has) were IIl.ot given sepairateJy Erom those to the rnst of 
Italy till 1846, when they reached 721 981 l.  st. ln 1850 they had 
fallen to 607 755 1. st. and in 185 1  had risen to 812  942 1 .  st. Our 
exports to Russia were on the average of 1840 and 1841  : 
1 605 OOO 1. st. ; in 1846 and 1847, 1 785 OOO 1. st., and in 1850 and 
185 1 ,  1 372 OOO 1. st ."  „Our exports to the TurkLsh dominions, inclu
ding Egypt, Syria, Palestine, MoJdavia and Wallachia, have pro
gressed as follows : " 3) 

1840 
1841 
1842 
1843 

1. st. 

1 440 592 
1 885 840 
2 068 842 
2 548 321 

1 844 
1845 
1846 
1847 

1. st. 

3 271 333 
3 134 759 
2 707 571 
3 530 589 

1848 
1849 
1850 
185 1  

1 .  st. 

3 626 241 
3 569 023 
3 762 480 
3 548 959 

1) Vezi paragraful cu privire Ia Turcia în articolul lui K. Marx şi F. Engels. 
„Politica britanica. - Disraeli. - Emigranţii. - Mazzini la Londra. - Turcia". 
(Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 9,  Bucureşti, Editura politică, 1959, 
p. 3-12. - Nota trad.). - Nota red. 

"l - importanta Turciei. - Nota trad. 
3) - „In timp ce comerţul nostru cu Austria şi Rusia este cînd staţionar, 

cind în declin, comerţul cu Turcia se dezvoltă rapid. Nu avem posibilitatea să 
indicăm ce anume parte din exportul nostru ia drumul Austriei prin Germania, 
dar, după părerea noastra, ea nu e prea mare. Comerţul nostru direct cu Austria 
este cu totul neînsemnat. Exportul nostru de produse britanice în porturile ei 
de Ia Marea Adriatică (singurele pe care le are) nu era pînă în 1846, dată cînd 
a însumat 721 981 I .  st. specificat separat de exportul în restul Italiei. In 1850 
a scăzut la 607 755 I. st. ,  iar în 1851 s-a ridicat Ia 812 942 I. st. Exportul nostru 
in Rusia s-a cifrat în medie la 1 605 OOO I. st. în 1840 şi 1841 , la 1 785 OOO I. st. 
în 1846 şi 1 847 şi Ia 1 372 OOO I. st. în 1850 şi 185 1  ". „Exportul nostru în ţinu
turile de sub stăp!nirea turcilor, inclusiv Egiptul, Siria, Palestina, Moldova şi 
Valahia, a cre�cut după cum urmează : • .  - Nota trad. 
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„Our exports are .therefore threefold those to Russia and nearly 
double those to Russia and Austria together" 1 ) .  

Aşa scr�e „The Economist• 318• 
ln însuşi sinul guvemului englez trebuie să fi fost un mare 

tărăboi cu privire la „Turkish qu.estion" 2) , ·căci ziarul lui Pailmerston 
„Mor.ning Post" cîntă o cu totul .altă melodie deoît „Times•. 

Disraeli este, slavă domnului, destituit de la leadership al 
„gDeat conse'fvative rparty" 3) , iar sk John Pakington, a mournful 
man otherwise 4) ,  i-a luat locul. iPentru prima oară din 1828 se 
întîmplă ca rpaDtidul tory să aibă un „leader" 5) tot atît de obtuz 
ca şi grosul lui. 

Ai văzut că ultima oară, cu prilejul votării bill-ului cu privire 
l a  fondul de irezervă al clerului, cînd onorabilul Russell, din c1ele 
3 clauses pe care le-a propus, a cerut personal the omission of the 
3l'd dlam;e iproposed 6) . guvernul a lfepurtat victoria numai datori1ă 
voturilor minorităţii conservatoare 319• E semn rău pentru ei. 

Mazzini este aici de dteva zile, dar deocamdată încă incognito. 
Că „good Aberdeen" 7) 320 lare ar vrea să-i şicaneze pe emi

granţi ipoţi deduce din faptul că săptămîna trecută poliţia engleză 
a făcut :un f.el de recensămînt al emigranţilor. 2-3 detectivi, în 
plain clothes 8) ,  au c'e'fcetal stradă cu stradă şi piaţă cu piaţă, con
semnînd pe hîrtie informaţiile cmlese dn cea mai mare parte de la 
vecini sau .căpătate 1n berăriile din apropiere. In unele cazuri însă, 
de pildă al casei lui Pulszky - ticălosul este acum în America -, 
au pătruns, sub pretextul că s-a comis un furt etc., chiair în lo
cuinţele emigranţilor, percheziţionîndu-le hîrtiile. 

Stimabilul Barthelemy a scăpat ou numai 2 Juni închisoare 321• 

Lui Ledru-Rollin, neruşinatul i-.a trimis vorbă că îl va împuşca ca 
pe un cîine. Ledru [-Rollin] i-a răspuns că niciodată nu va accepta 
un duel cu un asemenea om. B [arthelemy] a ripostat, la rîndul său, 
că, dacă virea să provoace ipe cineva la duel, ştie cum trebuie să 
p rocedeze - pălmuirea în public, scuiparea în obraz şi altele de 
acest fel sînt mijloace încercate. La aceasta Ledru [-Rollin] i-a trans-

11 - „Exportul nostru (în Turcia) este, aşadar, de trei ori mai mare decît 
in Rusia ş i  apro�pe de două ori mai mare decît în Rusia şi Austria la un loc�. 
- Nota trad. 

'I - „problema turcă".  - Nota trad. 
•1 - „ conducerea marelui partid conservalo1 " . - Nota trad. 

'I - de altfel un om mohorî!. - Nota trad. 
51 - „conducător•.  - Nota trad. 
•1 - omiterea celei de-a 3-a clauze propuse. - Nota trad. 
'I - „bunul Aberdeen" .  - Nota trad. 
81 - în civil. - Nota trad. 
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mis că, într-un asemenea caz, B[arthelemy] va face cunoştinţă cu 
bastonul său şi cu magistratul englez. Acest B [arthelemy] vrea cu 
tot dinadinsul să devină un Rinaldo Rinaldini al emigraţiei. Şi asta 
e o ambiţie I 

Taica Willich a ajuns �a New York. Brietenul Weitling a or
ganizat un banchet de 300 de persoane în cinstea �ui, la care Wil
lich a apărut cu o enormă eşarfă roşie, a ţinut un discurs lung pe 
tema că pîinea valorează mai mult decît libertatea, după care a 

primit de la Weitling un paloş. Apoi a luat cuvîntul Weitling, ară
tînd că Iisus Hristos a fost primul comunist şi că urmaşul lui nu 
este nimeni altul decît cunoscutul Wilhelm Weitling. 

Am pTimit o scrisoare de la Schabelitz pe care o anexez şi 
din care reiese 1) că chiar dacă nu s-a făcut vinovat de o trădare 
politică, totuşi a procedat extrem de stupid ; 2) că a vrut şi wea 
încă să mă bragă pe sfoară, cel puţin din punct de vedere comer
cial. Iniţial şi potrivit conbractului, el trebuia să tipărească numai 
2 OOO de exemplare 1) .  Din scrisoarea lui reiese că a tipărit mai 
mult. Oit anume nu spune însă nici acum. Concomitent i-a Tăspuns 
şi dr. Feddersen lui Dronke, c'are ii scrisese despre această afacere. 
El confirmă scrisoarea lui Sch(abeJitz) , dar comunică totodată că, 
după părerea lui, acţiunea penală împotriva lui Sch[abelitz] a fost 
clasată. Se naşte întrebarea ce-i de făcut acum ? Guvernul prusian 
vrea să burken 2) complet chestiunea şi încă în aşa măsură, încît 
ministrul de externe 3) a dispus să ifie confiscată o „Teorie a co
munismului " pe care aş fi publicat-o la Basel. Prin urmare chiar şi 
titlul urmează să fie tăinuit publkwlui. Que faire ? 4) 

Sch[abelitz] mi-a trimis 2 exemplare, unul direct mie, celălalt 
lui Freiligrath, pentru care eu am avut de plătit în total 15 şilingi. 
Frumos venit. Pînă acum nu am re111Şit încă să smulg exemplarele 
de la această bandă. Pînă miercUJri (mîine) sper .însă să fiu în po
sesia unuia din ele şi totodată a pachetului încă de mult piregătit 
pentru tine. 

Zerffi e aici . El a fugit de la Pairis �n timpul unei razii împokiva 
corespondenţilor străini. Are impresia că amicul Bangya (en pas-

1) Este vorba de lucrarea lui K. Marx „Dezvăluiri asupra procesului comu
niştilor de la Colonia • .  (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, 
Editura politică, 1960, p. 429-501 . - Nota trad.). - Nota red. 

•1 - muşamalizeze. - Nota trad. 

'l Probabil este vorba de Manteuffel. - Nota red. 
4) - Ce-i de lăcui ? - Nota trad. 
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sant 1) se pare că îi merge iprost şi în mai vrea să se reÎIIltoarcă 
încoace) l-a denunţat ca autor al unor articole publi.cate în 
„K[olnische) Z [eitung] " ,  compromiţătoare pentru „suverana 
blondă" .  2) Zerffi este un palavragiu, însă în ceea ce priveşte 
problemele ungare are păreri mai independente şi mai juste decît 
toţi oeilalţi emigranţi maghiari cu care am avut prilejul să discut. 

Aceasta se explică poaite prin faiptul .că nu-i maghiar de oirigine, 
ci „şvab ", şi  nu numai un şvab, ci fiul l.IJilUi evreu din Hanovra, 
care se numea probabiJ Oerf şi s-a maghiarizat în Zerffi. 

Oamenii noştri din Germania sînt t:otuşi nişte j avre mizerabile, 
fără pic de vlagă. Nu mi-au scris o vorbuliţă. Au aflat din ziare că 
a apărut o broşură despre proc'esul lor. Dar nici măcar nu se illlfor
mează. Nu l!'eacţionează, nu au nerv. Sînt nişte babe - voila 
itout 3). 

Nu c!l'ed ca la Manchester să fi avut prilejul să citeşti o ştire 
amuzantă apărută în „Nalion". Ingerul Monti jo  suferă de o boală 
cit se poate de nedelicată. Are cu frenezie vînturi şi este irnca· 
pabilă să se abţină chiar şi în isocietate. La început a folosit ca 
paliativ călăria. AcUIIIl, oind Bonaparte i-a i.nt:erzis să mai călărească, 
ea îşi faoe „vînt" .  Ce n'est qu'un bl!'uit, un petit murmure, un !l'ien, 
mais enfin vorus savez que Ies franc;:ais ont le nez au plus petit 
vent 4) . 

N-aveţi încă nici o veste de la  Weerth la Manchester ? 

Al tău 
K. M. 

23 maiitie. Ca răspuns la apelul nostru care constă din cîteva 
rînduri şi este semnat de noi toţi 5) , ieri au sosit pe adresa casie
rului FreiJigrath din partea asociaţiei de gimnastică din Washington 
20 1. st. şi 1 7  şilingi pentru oei din Koln. 

Schimmelpfennig a moştenit 1 OOO 1. st. de la Briiningk. 

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

1) - printre altele. - Nota trad. 

Se tipareşte după manuscris 

Tradus din limbile germană 
s1 engleză 

') Eugenie de Montijo,  soţia lui Napoleon al III-iea. - Nota red. 
•) - atita tot. - Nota trad. 
') - Nu-i decît un mic zgomot, un murmur, o nimica toată ; dar, în sfir

şit, se ştie că francezii au un nas foarte fin. - Nota !rad. 
•j Vezi volumul de {aţă, p. 172. - Nota recJ. 
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O dată cu prezenta îţi înapoiez scrisoarea lui Cluss. Chestiu · 
nea va webui, virînd-nevdnd, amînată pînă cînd vom avea in fa',a 
noa.sbră întregul dosar al lui Hirrsch împreună cu prima sa decla
raţie !reţinută de Weyd(emeyier) (ştii cumva amănunte în legătură 
cu aceasta ?) 323• Povestea cu Bangya nu este plăcută. Totuşi, au 
bout du oompte 1) e mai bine s-o rezolvi acum decît mai tîrziu. 
După cum îmi scrii, ai în mină dovezi concrete .împotriva lui şi 
apoi e şi Zerffi aici pentru a confirma ce a fost ou Greif 2) . Intru
cît ştim acum despre ce e vorba avem timp să ne pregătim cum 
se cuvine răspunsul. Am să caut sarisor1le Lui B[angya] şi ale fal
sului Col'lmann 3) . Din partea mea, broşura 4) poate fi tipărită în 
America. 

In depoziţia lui Hirsch unele afirmaţii sint adevărate, de pildă 
cele în 1Legătură cu scrisoarea ta din Manchester 324• In irest însă 
minte şi itreoe, fireşte, multe sub tăcere. Astfel uită să povestească 
că, evident nu în mod neintenţionat, a venit după tine Ja Man
chester, că împreună cu un alt pierde-vară ne-a întîlnit intrr-o du
minică pe Bury New Road şi, tireâmd pe lingă noi, a strigat tare : 
„Bună ziua, Marx ! "  Iţi aminteşti că nu ne�am dumirit cine a fost, 
ce fut notre cher Hirsch 5) . De asemenea treoe sub tăcere şi po
vestea cu scrisoarea d-nei Daniels şi cu percheziţia 325• 

E nostim cîţi spioni cooperieni apar acum : Chenu, Cherval, 
Hirsch 326• Bine face Hirsch confirmînd că niciodată Bangya nu ar 
fi putut raporta altceva despre tine decît birfeli partioula!'e. 

Trebuie neapărat luate informaţii despre persoanele menţionate 
în depooiţia lui Hirsch. Lanckoronski este, evident, acelaşi pe care 
l-ai denunţat ca spion rus sub .numele de „Contele L. " 1n articolul 
despre Kossuth-Bonaparte 6) . Cit priveşte pe Bangya, sîntem întru 

1) - la urma urmelor. - Nota trad. 
2) Vezi volumul de faţă, p. 1 68-170. - Nota red. 
'l Vezi volumul de faţă, p. 1 64-165, 1 67, 1 77-178. - Nota red. 
'l K. Marx şi F. Engels. „Marii bărbaţi ai emigraţiei" .  (Vezi K. Marx si 

F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 249-358. - Nota 
trad.). - Nota red. 

5) - era scumpul nostru Hirsch. - Nota trad. 
8) K. Marx. „Activitatea lui Mazzini şi Kossuth. - Alianţa cu Ludovic 

Napoleon. - Palmerston ' .  (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, 
Editura politică, 1960, p. 388-390. - Nota trad.). - Nota red. 
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totul acoperiţi prin Kossuth şi Szemere şi, întrucît manuscrisul lui 
Szemere 1) se află în mina Jui, de ce nu l-ar avea şi pe al nosbru ? 
Ce bine rne iprinde că  am păstrat întotdeauna tot ce ne-a căzut 
în mină. 

Apropo. Deunăzi iDronke înjura de rmama focului că nu poate 
primi at a moment's notice 2) de Ja mine circulara lui Reichen
[bach] 3) , şi acum o găsesc �n !PaC'helul cu ziare americane tiipărită 
oel puţin de 1 0  ori. Leneşul ăsta nu putea să şi-o caute singur ? 

Pour revenir 4) . Deocamdată, adică pînă aa o cercetare amă
nunţită a actelor, nu ared că am putea întreprinde ceva public ; 
cel mult rpaşi pregătitOTi, printre altele să cercetăm de unde pro
vine documentul, unde se află Hirsch în prezent şi cu ce se ocupă ; 
la nevoie o confruntare a individului ipentrru a smulge de la el încă 
o declaraţie scrisă. Voi căuta să mă documentez de îndată şi în 
ceea ce priveşte povestea cu furtul 327 comis de Fleury ; din pă
cate, informatorul meu, care îl cunoaşte personal, este bolnav. 
Procură-mi de urgenţă semnalmentele cerute etc. 

Am lfăsfoit azi cea mai mare parte din ziarele amerioane pri
mite. Multe luoruri sint foarte amuzante, dar să le citeşti aşa, cu 
grămada, e totuşi o muncă obositoare, care te  tîmpeşte. FoaTte 
îmbucurătoare sînt, în sohimb, isarisorile lui Cluss. După cum văd, 
„Dezvăluirile" au şi apărut în „N[eu)-Engl[and)-Zeitung" 328 ; ce pă
cat că Weydem[eyer] nu le-a plasat în „Criminal Zeitung" .  De-ar 
reproduce măcar aoum ideile principale. Ar trebui să-i faci într-o 
scrisoaire expediată cu prima poştă o aluzie discretă cu parul 
altminteri nici n-o să-i treacă prin minte aşa ceva. 

Incă nu am dtit teancul de „Democraţi" (din New York) în 
care Weyd[emeyer] îşi publică aTticolele, mi le-am rrezervat pentru 
astă-seară. 

Intre moi fie zis, pentru mine nu :inc'ape îndoială că Monsieur 
Bangya a trădat totuşi adresa lui Kothes 5) . Bine că nu ştiie nimeni 
de asta. 

Dacă povestea cu Hirsch şi Bangya se complică şi mai mult, 
pînă la urmă găsim iar vreo Juorare pe care s-o facem împreună 
cînd ai să vii încoace. Ge se aude cu călătoria ta ? Sper ca cel 
tîrziu în rmai să !le văd aici. 

11 Este vorba de manuscrisul lucrării lui Szemere „Graf Ludwig Batthyâny. 
Arthur Giirgey, Ludwig Kossuth" .  - Nota red. 

'I - fără întîrziere. - Nota trad. 
• 'I Vezi volumul de faţă, p. 1 7 1 .  - Nota red 

'I - Să revenim. - Nota trad. 
51 Vezi volumul de faţă, p. 158. - Nota red. 



103. Marx către Engels. 23 aprilie 1 853 209 

Ai prfun.it, desigur, scrisoarea mea de vineri m, împreună .cu 
3 1. st. Multe salutări soţiei tale. 

[Manchester] duminică 10 ap[ilie ( 1 853) 

Publicat pentru prima oară 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
Drit te Abteilung, Bd. 1, 192!! 

1 03 

Al tău 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Engels l 

(Londra] 23 aprilie 1853 
28, Dean Street, Soho 

Povestea cu Pieper e adevărată 330• Bangya este din nou aici, 
de asemenea şi Stieber şi Goldheim. lnapoiază-mi imediat biletul 
scris cu creionul, pe care îl anexez. Qu'en dis-1u 1 1) 

Vreau să trag acum o nouă poliţă de 30 1. st. asupra New 
Yorkului. Bamberger refuză, am însă o altă perspectivă. In cazul 
că se realizează vin la tine între 1 şi 7 mai, suppose 2) că nu te 
deranjez. 

Dacă itimpul îţi permi�e, aş dori foarte mult să-mi trimiţi ipină 
vineri un articol despre Elv.aţia. Tu ai tratat tema asta de nenumă
rate ori, pe cînd eu am cunosc personajele etc. Articolul să nu 
aibă însă .continuare. Un articol despre Elveţia este suficient, rn
portat la mărimea acestei ţări. 

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

1) - Ce zici 1 - Nota lrad. 
') - presupunînd. - Nola lrad. 

Al tău 

K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 



210 104. Marx către Engels. 26 aprilie 1853 

Dear 1) Frederiic, 

1 04 
Marx către Engels 

la Manchester 

[Londra) 26 aprilie 1853 

Mi-e iteamă că din călăt()ria plănuiită nu va ieşi nimk:. B am
berger nu poate să-mi sconteze poliţa, iar Friedlander, care aproape 
îmi făgăduise că o va face, ;refuză acum categoric. De aceea i-am 
scris lui Strohn 331, deşi coosider că e o simplă formalitate pe care 
am îndeplinit-o pour acquit de conscience 2) şi de hatîrul soţiei 
mele, fără a mă aştepta însă la un rezultait favorabil. 

Cu prilejul unei coresipondenţe (care cuprindea şi primul air
ticol cu privire la problema turcă 3) în c are anunţam ziarului 
„Tribune" prezenţa la Londra a lui Mazzini - prezenţă negata 
însă acum de 1prietenii lui Mazzini, cred că din ordinul lui 
„Tribune" publică un mic articol de fond, comentînd .faiptul că 
M[azzini] a scăpat cu bine şi remarcă totodată : 

„In this connection we may properly pay a tribute to ithe 
iemarkable ability of the correspondent by whom this interesting 
piese of intelligence is furnished. Mr. Marx has very decided 
opinions of his own, with some of which we are far from agrnciing, 
but those who do not re.ad his let:ters iil.eglect one of ithe most 
instructive sources of iiilformation on the great questions of cunrent 
European politics" 4) 332. 

După cum vezi, poziţia mea e consolidată acolo. Pe Jîngă 
aceasta, am primit de la Cluss o scrisoare foarte interesantă J:m
preună cu 2 nlliil1ere din măirturisilrile lui Hirsch (încă netermi
;nate) 333• Nu ţi le trimit încă, poate c'ă o 1ntîmplare fericită îmi va 
permite să ţi le aduc eu însumi. iDacă vin, te anunţ în orice caz în 
prealabil. Cînd soseşte băbrînul tău, cu care n-aş vrea să am un 
carambol ? 

•) - .Dragă. - Nota trad. 
'l - pentru a fi cu conştiinţa împăcată. - Nota trad. 
1) K. Marx şi F. Engels. „Politica britanică. - Disraeli-Emigranţii. 

Mazzini la Londra. - Turcia". (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 9, Bucu
reşti, Editura politică, 1959, p. 3-12. - Nota trad.). - Nota red. 

'l - „In legătură cu aceasta se cuvine să exprimăm corespondentului nostru 
căruia îi datorăm această ştire interesantă elogiile noastre pentru remarcabila sa  
iscusinţă. D-l Marx are părerile sale personale foarte categorice, pe care sintem 
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Dacă Dana, pe care l-am rugat rpînă 'acum de 3 ori, mi-air Jndica 
aici vreo bancă, aş scăpa ael puţin de grijile oele mai apăsătoare. 

Ad vocem 1) Hirsch : la început am fost de aceeaşi părere 
cu tine 2) ,  lucrurile stau însă altfel. Stieber şi Go1dheim sînt pre
cis aici rpentru a „stabiili o legătură" între „complobul prafului de 
puşcă " al lui Kossuth şi Berlin 334• Acelaşi individ care mi-a scris 
bileţelul anonim a scris în aceeaşi zi lui Schărttner şi Gohringer 
textual următoarele : 

„Londra, 21 aprilie 1853 

Inştiinţare. 

De curînd au venit încoace consilierul de poliţie Stieber şi 
evreul Goldheim, locotenent de poliţie, ambii din Berlin. (Vezi 
verso.) 

:semnalmente 

ale lui Stieber 

Statura : mijlocie (aprox. 5 pi-
doare) 

Părnl : negru, sourt 
Barba : idem 
Faţa : palidă, ofilită, 
Poartă paintaloni strîmţi, de cu

loare închisă, o redingotă 
albastră, clac şi ochelari. 

ale evreului Goldheim 

aprox. 6 picioare 
- negru, 5curt 
- idem 
- palidă, buhăită 
- Poartă pantaloni negri, o 

.redingotă galben deschis, 
pălărie neagră. 

N. B. 3) Ambii merg de obkei împreună, fiind însoţiţi de Hirsch, 
funcţionar comercial din Hamburg, şi de Haering, oficiant de poştă 
din oraşul natal al lui Willich. Astăzi Stieber şi Goldheim au avut 
o consfătuire cu Bangya. S[tieber] şi G [oldheim] se duc cu regu
laritate Îiil !fiecare zi, între orele 1 1  şi 1 5, la ambasada prusiană".  

Cred că  autorul este Henry de L'Aspee, prietenul şi compa
triotul lui O. Dietz, acel poliţist o�ensat care, după cum îţi vei 
reaminti, la sosirea ta la Manchester a vrut neapărat 4) cu noi în 

departe de a le împărtăşi întru totul ; cine nu citeşte însă corespondenţele 
sale lasă să-i scapu una dintre cele mai instructive izvoare de informare în ceea 
ce priveşte marile probleme ale actualei politici europene·. - Nota trad. 

1) - Cu privire la. - Nota trad. 
') Vezi volumul de faţă, p. 207-209. - Nota red. 
'l - Nota bene. - Nota trad. 
'l Lipseşte evident : 'Jă se întîlnească. - Nota red. 
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scopul altor dezvăluiri. Acum vezi ce eforturi face „Hirsch" .  Toate 
acestea sînt cum nu se poate mai inoportune pentru Willich-Kinkel. 

Farewell 1) . 
Al tău 

K. M. 

Cit priveşte lira sterlină 2) , voi da fiecăruia cite 10 şilingi, 
deoarece Pieper, după cite ştiu, are aoum perspective să-şi pri
mească banii fără proces. Sărmanul diavol, îl macină si�ilisul, pe 
lingă asta are circumstances 3) greie şi e prea nechibzuit ca să se 
stăpînească. 

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

1 05 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limbile germană 
şi engleză 

Engels către Marx 335 
la Londra 

Dragă Marx, 
Iţi tirimit alăturat articolul 330 şi 1 I. st. Indiferent care dintre 

cei doi claimants 4) ar fi in suferinţă, consolează-l că săptămînil 
viitoare va p.rimi şi el. 

Cu cit vii mai repede, cu atît e mai bine. Dormitorul din lo
cuinţa mea e pregătit. 

1n Franţa comerţul, pare�se, este în declin. tn special importul 
direct de bumbac din America a scăzut simţitor. Exportul american 
se prezintă de la 1 sep1embmie pînă la 6 aprilie ale fiecărui an 
după cum urmează : 

In Anglia . . . . . .  . 
In Franţa . . . . . .  . 
Yn toate celelalte ţări . 

1853 

1 100 OOO 
257 OOO 
204 OOO 

1852 

930 OOO 
302 OOO 
189 OOO 

1851 

757 OOO 
246 OOO 
163 OOO 

1850 

592 OOO 
192 OOO 
105 OOO 

Astfel că Franţa este singura ţairă care, în pofida extraordi
nCIJI'ei rncolte B!IIlericane, a importat mai puţin bumbac decit  anul 

1) - Cu bine. - Nota /iad. 
1) Este vorba de ajutorul pentru Dronke şi Pieper. - Nota red. 
11 - condiţii. - Nota /rad. 
') - solicitanţi (Dronke şi Pieper) . - Nota /rad. 
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trecut şi abia dacă mai :mult decît în anul de restrişte politică 1 851 ,  
o u  l 'ordre et  la .societe allaient s'engloutir dans le gouff11e socia
liste 1) . Importul din 1852 vădeşte efectul magic de moment a1 
lovi1urii de stat, pe cînd importul din 1 853 - Teversul medaliei. 
O cantitate oarreca.re a fost într�adevăir transportaită de la Liver
pool la Hâvre, dar nu atît de mare ca înainte. In general în Franţa 
industria nu pare a fi tocmai înfiloritoare. De astă dată se pare 
că realmente e vorba de oeva serios, p rovocat în special de în
locui!rea articolelor franţuzeşti pe pieţele străine cu fabricate 
indigene. E�pulza11ea unui număr enorm de muncitori între 1 851  
şi 1 852 începe să-şi arate roadele i sînt convins că a.ceasta a con
tribuit îndeosebi la extinderea şi perfecţionarea fabricilor engleze 
şi americane cam produc „mărfuri pariziene",  obiecte din bronz 
etc. In vremurile noastre proletariatul este alungat, în numele 
ordinii, peste graniţă cu incomparabil mai multă sfidare decît în 
trecut. Chiar şi în timp de pace deplină, indU1Sbria franoeză ar 
trebui să se ducă de ripă cu această permanentă exploatare a 
comploturilor ca moyen de gouvernement 2) şi neîntreruptă ex
pulzare din ţară a proletariatului ; englezii şi yankeii se pricep, 
într-adevăr, să profite de cei mai destoinici dintre ei ! 

Deci, cînd soseşti ? 

[Manchester] 26 aprilie 1 853 

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

1 06337 

Al tău 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Engels I 

[Londra] 27 aprilie 1 853 
28, Dean Street, Soho 

Chiar acum am fost cu Freiligrath la Gerstenberg şi sînt şanse 
ca pînă vineri să obţin, dacă nu scontarea poliţei, măcar un avans. 

1) - cind ordinea şi societatea au fost aproape înghiţite de hăul socia
list. - Nota trad. 

') - mijloc de guvernare. - Nota trad. 
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Cu Strohn, of course 1), n-am ajuns �a nici un rezultat. Aşadar, tot 
mai este posibil să vin la tine - lucru pe care îl doresc foarte mult. 

Fii atît de bun şi răspunde-mi urgent la următoaPea întPebare 
pusă prin mine de micul Bamberger (individul ne poate fi cindva 
de folos) : 

Madipolon pentru piaţa italiană } 
Percal imprimat„„„.idem 
firme care produc 
articole de paie„„.„„.idem 

furnizori serioşi din 
Manchester 

Am primit articolul şi 1 I.st. pentru Pieper şi Dr[onke] . 
Ştiu acum precis că am fost bine informat în ceea ce priveşte 

prezenţa lui Mazzini la Londra 2) .  
Hirsch a fost alaltăieri la consulul rus şi în aceeaşi zi s-a în

tîlnit acasă la Fleury cu Stieber şi Goldheim. 

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

1 07 

Al tău 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Dragă Marx, 
Dacă nu reuşeşti să scontezi poliţa, trimite-mi-o mie urgent 

(pînă vineri, cînd pleacă vaporul american de poştă) . Cred că voi 
putea s-o încasez printr-un yankeu şi să-ţi avansez o bancnotă 
de 1 0  1 .  st. pînă primeşti resbul , adică banii n-ai să-i capeţi înainte 
de 1 mai, dar la 2 mai ai în mod sigur cele 1 O I.st. Scrie-mi dacă 
poţi veni în condiţiile astea şi, dacă e posibil, vino, în felul acesta 
vei putea tu însuţi să trimiţi soţiei tale banii. 

1) - fireşte. - Nota !rad. 
2) Vezi volumul de fată, p. 1 89-190. - Nota red. 
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In orice .caz, ţine·mă avertiert1 ) ,  pentru ca la sosirea ta să 
nu fiu out of the way 2) . 

Vechea bibliotecă a lui P. Ermen ne stă din nou la dispoziţie. 

{Manchester] miercuri [27 aprilie 1853] 

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

1 08 

Al tău 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Engels I 

[Londra] 28 aprilie 1853 
28, Dean Street, Soho 

Impreună cu Freiligrath am fost astăzi din nou la Gerstenberg. 
El mi-a dat o scrisoare de recomandaţie „închisă" către Spielmann 
din Lombard Street. Refuz. Gerstenberg - ca unul dintre principalii 
kinkelieni - nu a vrut, fireşte, să mă ajute în mod serios. 

Iţi trimit, aşadar, poliţa, care, împreună cu corespondenţa pe 
care o expediez mîine 3) , înseamnă 32 l. st. 

Bamberger vrea să-mi împrumute 2 I.st. ca să pot lăsa soţiei 
mele cîţiva şilingi, iar cu restul să vin la tine. Plec sîmbătă dimi
neaţa 338• Mîine e imposibil. 

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

1) - la curent. - Nota trad. 
'l - plecat. - Nota trad. 

Al tău 
K. Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

3) K. Marx şi F. Engels. „Afacerea rachetelor. - Insurecţia din Elveţia" şi 
F. Engels. „Situaţia politică a Republicii elveţiene ".  (Vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 9, Bucureşti, Editura politică, 1959, p. 90-93 şi 94-101 .  - Nota 
trad.). - Nota red. 
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Dragă Marx, 

1 09 
Engels către Marx 

la Londra 

Anexez ultimele noutăţi din America. Mai am aici cîteva exem
plare din „Crim[inal]-Zeitung" cu declaraţia ta 1) şi a lui Weyd[e· 
meyer] 339, pe care Ie voi trimite Ia începutul săptămînii viitoare 
ca să le puteţi folosi ; un exemplar păstrez aici pentru Dronke şi 
pentru arhivă. 

Freiligrath va fi, desigur, atît de amabil să-i confirme lui 
Weyd[emeyer] sau lui Lievre primirea alăturatelor 340 25 I. st , 
deoarece astăzi e prea tîrziu să-i mai scriu eu lui Weyd[emeyer] . 
Nu sînt lămurit cum au reuşit aceşti indivizi să schimbe 125 de 
dolari în 25 I.st., căci, după ultimul curs de Ia New York, din 
4 mai, lira sterlină cotează 54 de pence = 1 093/4 cenţi ; socotind 
chiar 1 1 0 cenţi, 1 25 de dolari = 25 I.st. 1 1  şilingi şi 4 pence ; prin 
urmare am pierdut Ia schimb 3/2 pence Ia fiecare dolar. 

Bătrînul mi-a scris în sfîrşit. După cum m-am aşteptat, m-a con
jurat să evit cu orice preţ un scandal, să aştept pînă vine el în
coace şi atunci o să mă recomande Ia bursă. Afacerea merge prea 
bine ca  să ne putem permite vreun tărăboi. Dacă tata nu are 
nimic împotrivă, mie îmi este perfect egal, ce-mi pasă mie de toată 
porcăria ? 

[Manchester] vineri 20 mai 1 853 

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

1 1 0 

Al tău 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Engels I 

(Londra] 21 mai 1853 
28, Dean Street, Soho 

Chiar astăzi îi voi expedia poliţa de 25 I.st. lui Freiligrath, 
care urmează s-o .confirme imediat lui Lievre 2) .  

1 )  K. Marx. „Destăinuirile lui Hirsch". (Vezi K.  Marx ş i  F.  Enge/s. Opere, 
voi. 9, Bucureşti, Editura politică, 1959, p. 42-45. - Nota trad.). - Nota red. 

'I Vezi scrisoarea anterioară. - Nota red. 
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Iţi trimit alăturat adresa lui Wolff 1) . care tot mai bombăne. 
M-am convins, de altfel, de-abia acum, cînd s-au discutat deschis 
unele chestiuni, că Dronke a jucat, ipe socoteala mea, un rol foarte 
urît : de bîrfitor, clevetitor şi intrigant. Desigur, e singura activi
tate .p.e care a fost în stare s-o depună aferatul wouldbe-Blanqui 2) 
în miniatură. Tot bîrfind, el s-a deprins într-atîta cu minciuna, incit 
singur nu mai ştie ce spune sau ce a spus. 

Pentru numele lui dumnezeu, nu-mi mai trimite nici un exem
plar din declaraţia lui W[eydemeyer] sau a mea 3) . Numai aici 
la mine zac 14 bucăţi pe care le-am primit alaltăieri. Era mai bine 
dacă Weydemeyer trimitea cel puţin 2 sau 3 exemplare din dezvă
luirile , 11ui Hirsch " 4) . De pildă, în Elveţia, Schabelitz ar putea să 
aibă nevoie de unul, în cazul că procesul lui continuă. Inevitabila 
greşeală de tipar a lui W[eydemeyer] , şi anume că Bangya a făcut 
o treabă „comparabilă" în loc de „remarcabilă" ,  e bună. 

Incolo, aici nimic nou. I-ai trimis lui Blind, pe care încă nu 
l-am v ăzut, cartea lui Herzen 5) ? 

„People's Paper" se consolidează şi deocamdată nu are griji 
materiale. Jones convoacă un miting de masă pentru 19 iunie şi 
în zilele următoare la Blackstone Edge, Skurcoat Moor, Mount 
Sorrell, Nottingham Forest 341• 

Apropo. Lui Pieper nu i-am putut da decît 10 şilingi pentru că, 
din cauza unui railway-guide &) greşit al [ui Strohn, am pierdut 
parliamentary train şi am fost nevoit să călătoresc cu clasa 
a II-a 342, 

Scrie-mi curînd. 

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

1) Wilhelm Wolff. - Nota red. 
'l - pseudo-Blanqui. - Nota trad. 

Al tău 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris. 

Tradus din limba germană: 

3) K. Marx. „Destăinuirile lui Hirsch". (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere. 
voi. 9, Bucureşti, Editura politică, 1959, p. 42-45. - Nota trad.). - Nota red. 

'J Este vorba de articolul lui Hirsch „Die Opfer der Mouchardrie. Rechtfer-
tigunsschrift" .  - Nota red. 

5) Este vorba de lucrarea „Du developpement des idees revolutionnaires. 
en Russie" (Vezi volumul de faţă, p. 183.) . - Nota red. 

1) - mers al trenurilor. - Nota trad. 
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Dragă Marx, 

1 1 1 .  Engels către Marx. Aprox. la  26 mai 1853 

1 1 1  

Engels către Marx 
la Londra 

[Manchester, aprox. Ia  26 mal 1853) 

Prin urmare, bomba va exploda, în sfîrşit, după cum poţi vedea 
dm alăturata corectură şi din scrisoarea lui Weyd[emeyer] 343• In 
orice caz, e stranie maniera folosită de Willich pentru a ieşi basma 
curată. Subterfugiile neconcludente şi stilul greoi şi neîndemînatic 
te vor amuza, desigur, copios. Individul a primit o lovitură grea. 
Se pare însă că taica Schramm 1)  l-a j ignit profund la Cincinnati ; 
orioînd e bun la ceva. Un lucru e sig1.lif : după această declaraţie, 
cavalerul nostru nu poate decît să se blameze şi mai mult. 

Prin urmare, pentru că „N[ew] Y[orker] Criminal-Zeitung" I I I I I I 
a publicat atacuri la adresa lui Willich, nobilul bărbat se vede 
silit să rupă tăcerea sa eroică. 

„Im hochsten Pair ! 2) La Willich corpurile nu cad în jos, ci 
în sus. Adio forţă de gravitaţie. Indiv�dul e sărit de-a binelea. Şi 
din nou povestea cu asasinatul premeditat I Parcă îl şi văd pe 
p.s. Schramm sărind în arenă cu o declaraţie 344• 

Pentru liniştea ta pot să-ţi comunic că „N [eu]-Engl[and] 
Zeitung" mi-a anunţat astăzi expedierea, pe adresa mea, a 420 de 
exemplare din „Dezvăluirr 3) . Prin urmare, le voi primi fără dodr 
şi poate mîine sau cel tîrziu peste 8 zile, dacă pachetul nu a plecat 
-cu ultimul vapor. Numiţii domni au neruşinarea să-mi propună, 
într-<o scrisoare semianonimă semnată „Redacţia lui «N.E.Z .» " să 
colaborez la acest ziar - asta mai lipsea ! 

In orice caz, e bine totuşi că avem acum în „Reform" 34• un 
organ de presă în care, chiar dacă ni se înfundă toate căile, putem 
publica materiale polemice împotriva lui WillLch şi consorţii. 
Kellner se lasă fot mai mult antrenat în această gîlceavă. 

Nu trebuie să te unire greşeala de tipar a lui Weyd[emeyer]. 
Doar ştii că Weyd[emeyer] faae întotdeauna o treabă „compara· 
bilă" în loc de una „remarcabilă" 4) . 

1) Conrad Schramm. - Nota red. 
') - ln cazul extrem (în sens literal : la  cea mai înaltă cădere) . -

Nota trad. 
') K. Marx. „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia".  

{Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi.  8, Bucureşti, Editura politică, 1960, 
p. 429-501 . - Nota trad.) - Nota red. 

') Vezi volumul de fată, p. 217. - Nola red. 
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Piciul 1 )  vine duminica viitoare încoace. Sînt curios cum se 
comportă ca vînzător la B [rad]ford. De altfel, se pare că bunul 
Buckup îl pune să muncească zdravăn. 

Ieri am citit cartea despre inscr�pţiifo arabe, de care ţi-am 
vorbit 346• Cartea nu este lipsită de interes, deşi îţi repugnă cînd 
simţi la fiecare rînd că autorul este popă şi apologet al Bibliei. 
Autorul consideir ă drept un triumf suprem al său că a reuşit · să 
descopere cîteva greşeli făcute de Gibbon în geografia sa antică, 
de unde deduce că şi teologia acestuia este lipsită de orice valoare. 
Cartea se numeşte „The historical Geography of Arabia" by the 
Reverend Charles Forster. Iată concluziile cele mai interesante care 
se pot trage din ea : 

1 .  Pretinsa genealogie a lui Noe, Avraam etc. care apare in 
Facerea este o enumerare destul de exactă a triburilor beduine di n 
acea vreme după înrudirea mai mică sau mai mare care exista 
între dialectele pe care le vorbeau etc. După cum se ştie, pînă în 
ziua de azi triburile de beduini se numesc Beni Saled, Beni Jusuf 
etc., adică fiii cutăruia ori cutăruia. Asemenea denumiri, care-şi 
au originea în vechile rînduieli patriarhale, duc în cele din urmă 
la acest gen de genealogie. Vechii geografi confirmă plus ou moins 2J 
această înşirare de nume din Facere, iar e�ploratorii din ultima 
vreme atestă că cea mai mare parte a numelor vechi există încă, 
bineînţeles modificate în raport cu dialectele respective. De aici 
rezultă însă că înşişi evreii nu sînt altceva decît un mic trib de 
beduini ca toate celelalte, care, din cauza condiţiilor locale, a 
agriculturii etc . ,  a intrat în conflict cu ceilalţi beduini. 

2. ln ceea ce priveşte marea invazie arabă, despre care am 
vorbit mai înainte, autorul susţine c ă  beduinii, la fel ca şi mongolii, 
au întreprins invazii periodice, că imperiul asirian şi cel babilonean 
au fost întemeiate de triburi de beduini în acelaşi Joc î.n care mai 
tîrziu a fost întemeiat califatul Bagdad. lntemeietorii imperiului 
babilonean, caldeenii, pot fi găsiţi şi astăzi în aceeaşi localitate, 
sub aceeaşi denumire de Beni Chaled. Rapida ridicare a marilor 
oraşe Ninive şi Babilon s-a produs în acelaşi fel în c are, acum 
300 de ani, în Indiile orientale au luat fiinţă, în urma invaziei 
afganilor 1Sau a tătarilor, oraşe tot atît de mari ca, de pildă, Agra, 
Delhi, Lahore, Muttan. Prin aceasta invazia mahomedană pierde 
mult din caracterul ei distinctiv. 

1) Ernst Dronke. - Nota red. 
•) - mai mult sau mai puţin. - Nota trad. 
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3. Arabii, acolo unde au fost stabili, în sud-vest, par să fi fost 
un popor la fel de civilizat ca egiptenii, asirienii etc., lucru dovedit 
de construcţiile lor. Asta e:x,plică, de asemenea, multe în legătură 
ou �nvazia mahomedană. ln ceea ce priveşte înş.elătoria religioasă, 
din vechile inscripţii arabe din sud, în care mai predomină veohea 
tradiţie naţională arabă a monote�smului (ca la indienii din Ame
rica) - şi din <:are monoteismul ebraic reprezintă numai o mică 
parte -, reiese că reV'oluţia religioasă a lui Mahomed era, ca orice 
mişcare religioasă, formal o reacţie, adică o pretinsă revenire la 
cele viechi, la cele simple. 

Sînt acum pe deplin lămurit că scrierile ebraice aşa-zis sfinte 
nu sint altceva decît consemnarea tradiţiei religioase tribale a 
vechilor arabi, modificată prin separarea timpurie a evreilor de 
vecinii lor, rude apropiate, dar nomade. Imprejurarea că Palestina 
este mărginită înspre partea arabă de deşert, ţinutul beduinilor, 
explică dezvoltarea ei aparte. Inscripţiile vechi arabe, tradiţiile şi 
Coranul, precum şi facilitatea cu care pot fi lămurite acum toate 
genealogiile etc. dovedesc însă că principalul conţinut era arab 
sau, mai degrabă, general semit, ca la noi Edda 347 sau eposul eroic 
german. 

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

1 1 2 

Al tău 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germ mă 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 31 mai 1853 

Dragă Marx, 
Poliţa trasă asupra lui Dana a fost plătită, mîine primim banii, 

pe care ţi-i trimitem imediat ; astăzi Charles 1) a încercat de două 
ori, fără succes, să-l găsească pe individul respectiv. Se pierde, 

1) Charles Roesgen. - Nota red. 



1 13. Engels elitre Marx. 1 iunie 1 853 221 

e drept, ceva la cursul schimbului, însă, după părerea mea, mai pu
ţin deoît dacă o negociai la Londra. 

De asemenea a sosit şi pachetul .cu broşurile 1 ) ,  mîine ţi le 
expediez ; 8-1 0 exemplare am să păstrez pentru aici. Pachetul e 
destul de greu şi a costat 1 I.st. şi 16 şilingi, pe care poţi să-i adaugi 
la preţul de vînzare. Numai duty 2) costă 18 şilingi, aşa că în. 
orice caz s-a nimerit bine că pachetul mi-a fost adrer,at mie. 

Piciul 3) a fost sîmbătă aici, se �are că a devenit mai de 
treabă decît era de aşteptat ; B [uckup] i-a spus lui Strohn că e 
destul de mulţumit de el şi că Dronke s-a deprins repede cu munca. 
Din nou i-am ţinut o morală despre punctualitate. De altfel, con
diţiile de muncă în biroul lui B [uckup] sînt cum nu se poate mai 
favorabile pentru el. El ţine deja contabilitatea şi, dacă se poartă 
bine 3-4 luni, e asigurat. Str [ohn] s-a întors pe continent. A ple
cat sîmbătă. Bine că a fost acolo primele două săptămîni. 

Săptămîna asta n-am primit nimic nou din America. 

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

1 1 3 

Al tău 
F. E. 

Se tipăreşte clupă manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

[Manchester, l iunie 1 853) 

Dragă Marx, 
lţi trimit alăturat o jumătate de bancnotă de 20 1. st. -

P/E 90 138. Cealaltă jumătate o vei primi cu a doua poştă, de
oarece nu ştiu altă adresă. 

1) Este vorba de broşura lui Marx „Dezvăluiri asupra procesului comuniş· 
tilor de la Colonia",  tipărită la Boston. (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, 

Bucureşti,  Editura politică, 1960, p. 429-501 . - Nota trad.). - Nota red. 
2) - vama. - Nota trad. 
3) Ernst Dronke. - Nota red. 
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Individul care a încasat poliţa a plecat pentru cîteva zile, aşa 
că nu 'Putem căpăta b anii. Dar ca să nu fii nevoit să aştepţi mi-am 
procUTat aceste 20 I.st. La începutul săptămînii viitoa!'e capeţi de
contul ou privire la poliţă. 

Gîinele acela blestemat 1) ne ireţine aproximativ 1 8  1. st. pentru 
ţigări şi vin, luate de la el în parte de Charles 2) pentru a le 
revinde, în parte de mine pentru a le consuma şi cu acest prilej 
ne obligă să ne achităm datoriile. 

Intr-un număr vechi din „Tribune" de la începutul lui aprilie 
am citit ieri articolul tău cu privire la „Times" şi la emigranţi (cu 
citatul din Dante) 3) . Je t'en fais mon compliment 4) . Engle
zeasca ta nu e numai bună, e chiar splendidă. Pe ici, pe colo unele 
expresii curente nu sînt inte!'calate destul de coulant 5) , alt cusur 
mai mare nu i se poate găsi articolului. Contribuţia lui Pieper 
aproape nu se simte, şi nu pricep de ce mai ai nevoie de el. 

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

1 1 4 

Al tău 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Frederic ! 

[Londra] 2 iunie 1 853 
28, Dean Street, Soho 

Am primit prima jumătate de bancnotă de 20 I.st. Iţi scriu 
înainte de a mă duce la Museu 6) , adică foarte devreme. 

1) Gottfried Ermen. - Nota red. 
') Charles Roesgen. - Nota red. 
3) K. Marx. „Kossuth şi Mazzini. - Uneltirile guvernului prusian. 

Tratatul comercial dintre Austria şi Prusia. - «Times» şi emigranţii•. (Vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 586-592. 
- Nota trad.). - Nota red. 

4) - Felicitările mele. - Nota trad. 
'l - curgator. - Nota trad. 
1) - British Museum. - Nota trad. 
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Ţi-aş fi trimis mai de mult alăturata declaraţie a marelui Willich, 
apărută în 1 1New-England-Zeitung" ,  dar am presupus că Weyde
meyer ţi-a trimis-o !?i ţie 348• Conceptul acestei a doua declaraţii 
este genuine 1) , adevăraA.ul Willich. Ceilalţi scriu 1 1oornpoziţii " ,  el 
scrie 11fapte" ,  şi trebuie să fi fost în 11relaţii personale " cu el pentru 
ca defăimarea să-şi piardă ghimpele. Aceasta este o manevră de 
mică hărţuială. El nu răspunde nimic în privinţa propriului său 
Hirsch 2) . El, dimpotrivă, explică publicului 1 1motivele " pentru 
care Marx nu-l răpune pe Hirsch al său. Şi acum a găsit terenul 
unde se poate produce cu oarecare virtuozitate. Nobilului bărbat 
, , îi vine greu" să prezinte „opiniei publice "  faptele. Fireşte, el a 
preferat să li le şoptească în secret filistinilor prin berării şi să le 
colporteze 1 1prin contrabandă" timp de 3 ani pe cele două emisfere, 
juv'lnte Kinkelio 3) . Apoi manevra de a ţine publicul sub ten
siune. El uită faptele care îl string cu uşa şi s tă cu urechile ciulite 
ca să afle faptele menite să-i distrugă pe „scriitorii critici " .  Nobi
lul bărbat este şi 11distins ", cum şade bine unei 11figuri publice". El 
i ăspunde, dar nu 11agenţilor " brutali ai lui Marx, ci scriitoraşilor 
1 1abili " .  ln încheiere el dă de înţeles publicului că duşmanii lui 
sînt atît de îndrăzneţi numai pentru că au luat în serios 11hotărîrea" 
lui de a se retrage şi, plin de importanţă, anunţă acum cu surle 
şi tobe c ă  şi-a 11schimbat" hotărîrea. 

Tout i;a n'est pas trop mal pour un vieux sous-lieutenant 4) . 1n 
ceea ce priveşte însă stilul declaraţiei nr. 2, aşa prost cum e, e 
totuşi apocrif. Se pare că a intervenit o altă mină, probabil cea a 
d-nei Anneke. In orice caz, d-l Willich va publica acum suplimentul 
necesar la broşura d-lui Tellering 349, şi, deoarece această porcărie 
tot a fost rpre7ientată publicului, îl faut aller jusqu'au bout 5). Dacă 
Weydemeyer, Oluss & Co. ar acţiona cu abilitate, ar trebui să-i 
dejoace acum lui Willich planul şi, luîndu-i-o înainte, să lipsească 
surpriza pe care el o pregăteşte publicului de atracţia noutătii. Nous 
verrons 6) . 

Laudele pe care mi le-ai adus pentru „cunoştinţele" 7) mele 
de engleză au avut un efect foarte stimulativ asupra mea. Ceea 

') - autenticul. - Nota trad. 
') Joc de cuvinte : Hirsch - nume, dar şi „cerb" (aluzie Ia manevra lui 

Willich de a sprijini publicarea articolului calomniator al lui Hirsch „Die Opfer 
der Mouchardrie" ; vezi '\ olumul de faţă, p. 525-526. - Nota red.). - Nota 
trad. 

•) - cu ajutorul lui Kinkel. - Nota trad. 
') - Toate astea nu sună prea prost în gura unui sublocotenent bătrin. 

- Nota trad. 
5) - trebuie mers pină la capăt. - Nota traa. 
1! -- 'vom vedea. - Nota trad. 
7) Vezi volum!!! cie faţă, p. 222. - Nota red. 
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ce-mi lipseşte mai ales este, în primul rînd, siguranţa gramaticală 
şi, în al d oilea rînd, uşurinţa f.olosi1rii unor turnuri de fraze secun
dare, fără de care este imposibil să scrii incisiv. D-l „Tribune " 
a făcut în susul paginii o menţiune la cel de-al doilea articol al 
meu despre bugetul lui Gladstone 1), rprin care atrage atenţia 
publicului asupra „masterly exposition" 2) şi declară ·Că nu a 
văzut nowhe.re „a more able oriticism" 3) şi „not expect to see 
one" 4) 350• Ei, asta este all right 5) . In schimb, în articolul urmă.
tor mă compromite publicînd sub semnătura mea o parte introduc
tivă 8) ou totul neîlllsemnată (în cazul de faţă chiar intenţionat 
neînsemnată) şi însuşindu-şi articolul tău despre „Elveţia" 351• Am 
să-i scriu lui Dana că mă simt foarte „flatat" dacă uneori rpublicd. 
articolele mele ca editoriale, dar să binevoiască să nu-mi pună 
numele sub note fără importanţă. Am trimis acum dobitocilor, prin
tre altele, 2 articole despre „China" în legătură cu Anglia 352• Dacă 
timpul îţi permite şi ai chef să scrii despre indiferent ce, despre 
Elveţia, Orient, Franţa, Anglia sau cotlon 7) , sau Danemarca, 
fă-o din cînd în cînd, pentru că acum dau un atac concentric asupra 
pungii acestor domni, pentru a compensa paguba din cele 3 
weeks 8) . Dacă imi trimiţi din cînd în cînd cite ceva de  omni
bus irebus 9) , pot orioînd să-i găsesc o utilizare, căci, după -cum 
ştii, sînt „fată la toarte" la domnii ăştia, şi mice subiect poate fi 
întotdeauna uşor legat de oric'e subiect la ordinea zilei. mx.vToc 
EV 7tOCVTOC10) .  

Am citit cu mult interes scrisoarea ta despre evrei ş i  arabi. 
De altfel : 1) Există de la începuturile istoriei o legătură generală, 
la toate triburile orientale, între aşezarea unei părţi din aceste 
triburi şi continuarea stării. nomade la cealaltă. 2) Pe vremea lui 
Mahomed, calea comerciu.lă din Eurorpa spre Asia se schimbase 

1) K. Marx. „Dezordini la Constantinopol. - Mania spiritismului în Germa
nia. - Bugetul" .  (Vezi K. Marx şi F. Enge/s. Opere, voi. 9,  Bucureşti, Editura 
politică, 1959, p. 72-80. - Nota trad.). - Nota red. 

") - „expunerii magistrale".  - Nota trad. 
3) - nicăieri „o critică mai iscusită". - Nota trad. 
'l - „nu crede să vadă vreuna•.  - Nota trad. 
$) - perfect. - Nota trad. 
1) Este vorba de fragmentul „Afacerea rachetelor• din articolul lui K. Marx 

şi F. Enyels. „Ahcerea rachetelor. - Insurecţia din Elveţia " .  (Vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 9, Bucureşti, Editura politică, 1959, p. 90-96. - Nota trad.). 
- Nota red. 

1) - bumbac. - Nota trad. 
8) - săptămîni. - Nota trad. 
9) - de omnibus rebus el quibusdam aliis - despre orice ... - Nota trad. 
1•1 - Totul în tot. - Nota trad. 
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simtitor, şi oraşele Arabiei, care altădată luau parte activă la co
merţul cu India etc., se aflau în declin din punct de vedere comer
cial, ceea ce, desigur, a contribuit la această schimbare. 3) In ceea 
<:e priveşte religia, această problemă se încadrează în problema 
generală, şi de aceea se poate lesne răspunde de ce istoria Orien
tului apare ca o istorie a religiilor. 

Formarea oraşelor din Orient nu poate fi descrisă mai scli
pitor, mai sugestiv şi mai pregnant dec î t  în lucrarea : „Voyages 
contenant la description des etats du Grand Mogol etc . "  353 a bătrî
nului Franc;:ois Bernier (medic al lui Aurangzeb vreme de nouă ani) .  
El tratează de asemenea foarte bine problemele de ordin militar, 
felul cum se aprovizionau aceste mari armate etc. In legătură cu 
acestea, el remarcă printre altele : 

„Partea cea mai însemnată din punct de vedere numeric o for
mează cavaleria ; pedestrimea nu este atît de numeroasă pe cit 
se zvoneşte, afară de cazul că numeri printre oamenii de arme pro
priu-zişi pe toţi cei care prestează anumite servicii sau pe negustorii 
care însoţesc armata. Dacă e să-i numeri pe toţi, s-ar putea, cred, 
pe bună dreptate aprecia numai armata care il însoţeşte pe rege 
la 200 000-300 OOO de oameni, şi c îteodată chiar la mai mult, de 
pildă cînd se ştie precis că regele părăseşte capitala pentru mult 
timp. Acest fapt nu va părea prea uimitor pent1.1U cel care ounoaşte 
inimaginabila îmbulzeală de corturi, de bucătării, de îmbrăcăminte, 
de mobile şi foarte adesea chiar de femei şi, în consecinţă, de ele
fanţi, cămile, boi, cai, hamali, furajori, vivandieri, neguţători de 
tot felul şi de servitori care urmează armata şi nici pentru cel care 
cunoaşte starea şi modUJl. de guvernare specific .al ţării în care 
regele este singurul şi unicul proprietar al tuturor pămînturilor 
regatulrui, de unde rezultă, ca o consecinţă 111eoesară, că o întreagă 
capitală, cum ar fi Delhi sau Agra, trăieşte aproape exclusiv de pe 
urma armatei, fiind ca atare silită să-l urmeze pe rege atunci cînd 
acesta porneşte pentru un timp oarecare într-o campanie ; de aceea 
aceste oraşe nu sînt şi nu JlOt fi nici pe departe ceva în ,ţj'enul 
Parisului, ci sînt propriu-zis o tabără de război, doar ceva mai 
bine şi mai comod amenaj ată deaît în oîmp descoperit " 1 ) .  

In legătură cu marşul Marelui Mogol asupra Kaşmirului cu 
o armată de 400 OOO de oameni etc., e l  scrie : 

„Este greu de înţeles de unde şi cum putea fi aprovizionată în 
timpul campaniei o armată atît de numeroasă şi hrănit un număr 
atît de mare de oameni şi de animale. Pentru a înţelege aceasta 
trebuie să pornim de la ipoteza, de altfel întemeiată, că hinduşii 

1) Pasajul incepind cu cuvintele : „afară de cazul„.  • şi pină la : „ .. .în cimp 
deschis " ,  în original în limba franceză. - Nota lrad. 
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sint foarte sobri şi nepretenţioşi în ceea ce priveşte mîncarea, 
şi că, din tot acest număr imens de călăreţi, nici a 10-a, ba chiar 
nici a 20-a parte nu mănîncă carne în timpul marşului ; ei se mulţu
mesc cu kişeri-ul lor - orez fiert cu legume - peste care se toarnă 
untură încinsă. Se ştie, de asemenea, că cămilele sînt extrem de 
rezistente la muncă, foame şi sete, că se mulţumesc cu puţin şi 
mănîncă de toate ; la opriri, cei care îngrijesc de cămile le mină 
imediat la păscut prin apropiere, şi ele mănîncă tot ce găsesc. In 
afară de aceasta, negustorii care au bazare la Delhi sînt obligaţi 
să le ţină şi în timpul campaniei, la fel şi micii negustori etc . . .  
In sfîrşit, în ceea ce priveşte furajele, toţi aceşti calici cutreieră 
satele din împrejurimi pentru a cumpăra cite ceva şi a realiza 
un ciştig, iar ultima şi obişnuita lor salvare constă în a răzui 
cîmpii întregi cu un fel de seceră şi a toca sau a spăla iarba mă
runtă astfel secerată pe care o vînd apoi armatei ... " 1) 

Bernier oonsideră, pe bună dreptate, că  toate fenomenele din 
Orient - el vorbeşte de Turcia, Persia, Hindustan - se explică 
prin inexistenţa proprietăţii private asupra pămîntului. Aceaista 
este adevărata cheie pentru cunoaşterea chiar şi a firmamentiului  
oriental. . .  

Intrucit cu Borchardt nu s-a aranj at, pare se ,  nimic, cred că 
individul va f i  de acord să-i procure lui Lupus de la Steinthal etc. 
recomandaţii pentru diferiţi negustori londonezi. Măcar atîta lucru 
ai putea să obţii de la el, şi pentru Lupus ar fi foarte important. 

Ce spui despre failure a „financial scheme for reducing the 
national debt" al hudibrasiac 2) Rodolpho Gladstone 35� ? 

„Journal des Debats" a divulgat alaltăieri adevăratul secret al 
impertinenţei Rusiei. Continentul, spune ziarul, trebuie ori să se 
expună riscului de a-şi vedea independenţa periclitată de pericolul 
rus, ori să pornească un război, şi acesta înseamnă „la revolution 
sociale• 3) . Jalnicul „Debats" uită însă că Rusia se teme de i evo
luţie tot atî t de mult ca d-l Berlin şi că tot trucU!l constă acum 
în priceperea de a afişa o cit  mai convingătoare aparenţă de „ne
teamă" .  Insă Anglia şi France - oficialele - sînt atît de becisnice, 
incit Nicoiaie, dacă se ţine tare, poate să obţină totul. 

Vale faveque ') . 
C. M. 

1) Pasajul incepind cu cuvintele : „Este greu de înţeles . .. • şi pină Ia „ ... o 
vind apoi armatei" , in original in limba franceză. - Nota trad. 

'l - eşecul „planului financiar cu privire la reducerea datoriei public e •  
a hudibrasiacului Rodolpho Gladstone. - Nota trad. 

•) - „revoluţia socio/ă•. - Nota trad. 
') -· Rămii sănătos şi nu mă da uitării. - Nota trad. 
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I s�a scris lui Lassalle, şi el va fi, fără <Îndoială, ready 1) să pri
mească oîteva sute de exemplare 2) şi să le difui;eze în Germania. 
Problema e cum să ajungă acolo. Cînd am fost la Manchester, 
Charles 3) a propus să le ambalăm împreună cu mărfUTile expe
diate unor negustori. Mai chestionează-l încă o dată în această 
privinţă. 

P. S. Am întîrziat cu expedierea scrisorii, de aceea pot să 
mai adaug că am primit pachetul cu cărţi şi cea de-a doua jumă
tate de bancnotă. 

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

1 15 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germilnă 

Engels către Marx 355 
la Londra 

Manchester, 6 iunie [1 853] seara 

Dragă Marx, 
Am vrut să-ţi scriu astăzi şi să expediez scrisoarea cu prima 

poştă, dar am fost reţinut pînă la ora 8 de lucrările de la birou. 
Ai primit, desigur, direct din America cele două declaraţii, a lui 
1.Veydemeyer şi a lui Cluss, apărute în „Crim[inal] -Zeitung",  împo
triva lui Willich 356, de nu, scrie-mi imediat. Taica Weyd[emeyer] 
e, ca de obicei, prea prolix şi numai arareori pune punctul pe i, 
dar şi atunci 11 aplatizează din cauza stilului său şi-şi vădeşte cu 
multă placiditate, cu mult calm cunoscuta sa lipsă de vervă. Omul 
a făcut totuşi ce-a putut pentru a prezenta în adevărata ei lumină 
povestea cu „fratele de arme " Hentze şi maniera de a scrie, inspi
rată de alţii, a lui Hirsch. Stilul său greoi şi calmul său, considerat('> 
acolo ca impasibilitate, vor fi pe gustul publicului filistin, şi în 
genere putem fi mulţumiţi de treaba pe care a făcut-o. In schimb, 
declaraţia lui Cluss îmi place grozav. Din fiecare rînd îţi sare în 

·i - gata. - Nota trad. 
2) K. Marx. „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia". 

(Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. B, Bucureşti, Editura politică, 1960, 
p. 429-501. - Nota trad.). - Nota red. 

8) Charles Roesgen. - Nota red. 
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ochi l 'homme superieur 1) , care, prin „contactul f>ersonal " ou Willich, 
a devenit, ca să zicem aşa, fizic conştient de superioritatea lui. Din 
punctul de vedere al stilului, declaraţia este mai curgătoare decît  
tot ce a scris pînă acum Cluss ; nu găseşti în ea vreo formulare 
hurducată, nici urmă de gene 2) sau stîngăcie. Ce bine îi şade oind, 
cu un aer bonhomme 3) , face ipe omul de treabă, lăsînd totuşi să 
se întrevadă drăcuşorul care-i tot dă ghes. Cu cită dexteritate 
a întors-o din condei escrocheria care se ascunde [ndărătul agenturii 
revoluţionare de pe urma căreia ar trăi el, cum, cică, afirmă Willich. 
Cavalerul 4) s-o Ji mirat să găsească iprintre agenţii grosolani un om 
atît .de suplu, atît de abil, atît de combativ din fire şi totodată 
atît de nepretenţios şi de nobil şi care ştie să-şi îndrepte a tempo "') 
propriile lui atacuri cu atîta fineţe, cu mult mai multă fineţe şi 
îndemînare decît posedă el însuşi. Numai de-ar avea Willich destul 
rafinament pentru a sesiza toate astea, sper însă că, rumegîndu-şi 
supărarea, tot înto:ricînd lucrurile pe faţă şi pe dos, i se vor des
chide ochii. 

E limpede că trebuie să înotăm prin această mocirlă pînă la 
capăt. Şi cu cit mai multă energie o vom ataca, cu atît va fi mai 
bine. De altfel ai să vezi că dracul nu e chiar atît de negru. Nu o 
dală cavalerul a promis mai mult decît îl ţin băierile. Vom auzi 
de tentative de asasinat etc., povestea cu Schramm va fi înzor
zonată feeric 8 ) ,  .se vor debita tot felul de fantasmagorii, la auzul 
cărora ne vom uita nedumeriţi unul la altul, pentru că nu vom putea 
pricepe ce îndrugă de fapt omul ; în cel mai rău caz el va povesti 
cum M[arx] şi E[ngels] au venit într-o seară beţi criţă :în Great 
Windmill Street 351 (vide Kinkeil in Cincinnati, coram Huzelio 7) ) .  
Dacă lucrurile ajung pînă acolo, am să istorisesc publicului ame
rican amator de scandal cu ce se distra de obir:ei compania din 
Besani;on 358 cînd Willich şi formosus 8) pastor Corydon Rau nu 
erau de faţă 359• Au bout du comte 9) ce poate spune un aseme
nea animal despre noi ? Bagă de seamă, va fi tot atît de pauvire 10) 
ca  şi mîzgălitura lui Tellering. 

1) - omul superior. - Nota traa. 
') - jenă. - Nota trad. 
1) - blajin. - Nota trad. 
'I Willich. - Nota red. 
5) - simultan. - Nota trad. 
') Vezi volumul de faţă, p. 2 1 8. - Nota rea. 
1) - (vezi Kinkel Ia Cincinnati în prezenta lui Huzel). - Nola !rad. 
8) - minunatul. - Nota !rad. 
1) - La urma urmei. - Nota !rad 

111 - deplorabil. - Nota !rad. 
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Zilele astea îl văd din nou pe Borchardt. Dacă se pot căpăta 
recomandaţii, i le smulg eu 1) . Nu cred însă ca Steinthal etc. sl.  
aibă asemenea relaţii la Londra. Ele se situează aproape cu totul 
în afara sferei lor de afaceri. In plus, individul va căuta să tără
găneze povestea de aici, pentru a nu se compromite prea mult. 
Dacă n-ar fi vorba de Lupus, acest individ ar putea să mă ... Nu pot 
suferi această figură onctuoasă, îngîmfată, fanfaroană, mincinoasă 
de şarlatan. 

Dacă Lassalle ţi-a trimis o adresă bună, inofensivă la Diissel
dorf, poţi să-mi trimiţi 100 de exemplare 2) . Prin intermediul unor 
firme de aici lle vom ambala în baloturi de !fire ; dar pachetele nu 
trebuie să poarte adresa lui L[assalle] însuşi, deoarece vor fi expe
diate la Gladbach, Elberfeld etc. şi, de acolo, ca colete poştale, la 
Diisseldorf. Şi nici unei firme de aici nu i-am putea da un pachet 
cu adresa 1ui Lass[alle] sau Hatzfe1dt din următoarele motive : 
1) la fiecare din aoeste fi11me lucrează oel puţin 111n Tellan, care 
cunoaşte toată această bîrfă ; 2) dacă lucrurile merg bine, cei care 
primesc acolo baloturile se dumiresc despre ce este vorba ; 3) în 
cel mai bun caz, poşta are curiozitatea să se uite în colete înainte 
de a le preda. La Koln avem o adresă bună, din păcate însă, nu 
cunoaştem prea bine pe achizitorii principali de aici ai firmei din 
Koln, şi, de aceea, nu le putem cere să facă coutrabandă. Oameni
lor de aici le spunem că coletele conţin cadouri pentru doamne. 

Din cele de mai sus vei vedea că relaţiile dintre Charles3) şi 
mine sînt din nou acceptabile. De îndată ce s-a ivit o ocazie favo
rabilă, lucrurile au mers strună. Totuşi ai să dnţelegi că prostăna
cul ăsta încă mai simte o anumită bucurie la gîndul că, datorită 
faptului că d-l G [ottfried] E [rmen] este invidios pe bătrînul, mi-a 
luat-o, într-o j alnică măsură, înainte. Habeat sibi 4) . In orice caz 
şi-a dat seama că, dacă aş ţine cu tot dinadinsul, în 48 de ore aş 
fi din nou maître de la situation 5) ,  şi asta este suficient. 

Lipsa proprietăţii funciare este într-adevăr cheia pentru înţele
gerea întregului Orient 360• In aceasta rezidă istoria politică şi reli
gioasă. Dar cum se explică faptul că orientalii n-au ajuns la pro
prietatea funciară priivată, ba nici măcar la cea feudală. Cred că 
aceasta se datoreşte în pri.mul rînd dilillei, preoum şi naturii solului, 

') Vezi volumul de faţă, p.  226. - Nota red. 
') K. Marx. „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia" .  (Vezi 

K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 429-
501 .  - Nota trad.). - Nota red. 

17* 

1) Charles Roesgen. - Nota red. 
') - Are ce merită. - Nota trad. 
6) - s tăpin pe situaţie. - Nota trad. 
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în special marilor pustiuri cam se întind din Sahara, de�a curmezişul 
Arabiei, Persiei, Indiei, Tatariei 361, pînă la cele mai înalte podişuri 
ale Asiei. Irigaţia artificială este aici prima condiţie a agriculturii, 
şi ea este o sarcină fie a obştilor, provinciilor, fie a guvernului 
central. De aceea guvernul avea în Orient întotdeauna numai trei 
departamente : al finanţelor (jefuirea ţării proprii) , de război (j efui
rea ţării proprii şi a altor ţări) şi travaux publics 1 ) (grij a pentru 
reproducţie) . Guvernarea britanică în India a imprimat numărului 
1 şi 2 un caracter ceva mai filistin şi a neglij at cu totul numărul :1, 
din C'are cauză agricultura indiană se duce de ripă. Libera concu
renţă se compromite acolo cu desăvîrşire. Această fertilizare arti
ficială a pămîntului, care înceta de îndată ce se deteriorau con
ductele de a:pă, explică faptul - care altfel ar părea ciudat - că 
regillJili întregi, altădată intens cultivate (Pa1mira, Petra, ruinele 
din Yemen, nenumărate localităţi din Egipt, Persia şi Hindustan) , 
sînt azi sterpe şi pustii ; ea explică şi faptul că un singur război 
de pustiire putea depopula o ţară pentru secole şi dtstruge întreag� 
ei civilizaţie. Cred că aşa se explică şi distrugerea comerţului din 
Arabia de sud 'înainte de Mahomed, pe care tu o consideri, pe drept 
cuvrînt, ca un moment principal al revoluţiei mahomedane 2) . Nu 
cunosc îndeajU!Ils istoria comerţului din iprimele şase secole ale erei 
creştine ca să pot aprecia în ce măsură condiţiile materiale mon
diale generale au făcut să fie preferată calea comercială prin Persia 
spre Marea Neagră şi prin golful Persic spre Siria şi Asia Mică, 
celei prin Marea Roşie. 1n orice caz n-a fost lipsit de importanţă 
faptul că trecerea caravanelor prin imperiul persan al sasanizilor, 
care era bine organizat, prezenta oarecare siguranţă, în timp ce 
Yemenul a fost aproape c1ontmuu subjugat, invadat şi jefuit, din 
anul 200 pînă în anul 600, de către abisinieni. Oraşele din Arabia 
de sud, pe vremea romanilor încă înflori toare, se prefăcuseră în 
secolul al VII-lea în adevărate mormane de ruine ; beduinii din 
regiunile învecinate creaseră în decurs de 500 de ani legende cu 
totul mistice, fantastice cu privire la originea lor (vezi Coranul şi 
istoricul arab Novairi) , iar alfabetul folosit pentru inscripţiile de 
acolo era aproape cu totul necunoscut, deşi nu exista nici un alt 
alfabet, aşa încît, de fapt, scrisul a fost dat uitării. Asemenea lucruri 
duc la concluzia că, pe lingă •o superseding 3) provocată de anumite 
condiţii comerciale generale, s-a produs şi o distrugere violentă 
directă, care nu putea fi explicată decît prin invazia etiopiană. 
Izgonirea abisinienilor a avut loc cam prin anul 40 înainte de Ma-

1) - al lucrărilor publice. - Nota trad. 
'I Vezi volumul de fată, p. 224-225. - Nota red. 
•1 - înlăturare. - Nota trad. 
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homed şi a fost, desigur, prima manifestare a sentimentului naţio
nal arab, care se trezea, stimulat şi de invaziile persane de la nord, 
care înaintau pînă aproape de Mecca. De istoria lui Mahomed în
suşi mă voi ocupa abia zilele acestea ; pînă acum însă mi se pare 
că ea a avut caracterul unei reacţii beduine împotriva felahilor de 
la oraşe, care, deşi stabili, erau totuşi în decădere şi care pe 
atunci erau şi din punct de vedere religios pe cale de descompu
nere şi amestecau un cult degenerat al naturii cu un iudaism şi un 
creştinism degenerat. 

Lucrările bătrînului Bernier sînt într-adevăr foarte frumoase 1) . 
lţi face o adevărată plăcere să cite.şti iarăşi ceva scr�s de un bă
trîn francez rezonabil şi ager, care spune întotdeauna lucrurilor 
pe nume, sans avoir l 'air de s'en apercevoir 2) . 

Fiindcă oricum m-am împotmolit pentru citeva săptămîni în 
pacostea orientală, am folosit prilejul pentru a Jnvăţa persana. 
ln privinţa arabei mă descurajează, pe de o parte, aversiunea mea 
înnăscută faţă de limbile semite, iar pe de alta imposibilitatea de 
a o scoate la capăt fără pierdere de timp cu o limbă atîl de bogată, 
care are 4 OOO de rădăcini şi o vechime de peste 2 000-3 OOO de ani. 
Persana, în sch imb, e o adevărată jucărie. Dacă n-ar fi blestematul 
de alfabet arab, în care cite şase litere arată la fei ,  iar vocalele nu 
se scriu, m-aş prinde să învăţ toată gramatica în 48 de ore. Asta ca 
o consolare pentru Pieper, în caz că ar avea poftă să mă secondezL 
în această glumă proastă. Mi-am acordat maximum trei săptămîni 
pentru persană, aşa încît, dacă el riscă două luni, mă bate cn 
siguranţă. Weitling are ghinion că nu ştie persana, căci ar găsi în 
ea acea langue universelle toule trouvee 3) , întrucît, după ştiinţ i 
mea, e singura limbă în care nu există opoziţie între mie şi mine, 
dativul şi acuzativul fiirid întotdeauna identice 362 • 

De altfel este foarte plăcut să-l citeşti pe bătrînul şi lascivul 
Hafis în aimba sa originală, care sună destul de acceptabil ; în gra
matica sa, bătrînul sir William Jones foloseşte cu predilecţie drept 
exemple obscenităţi persane, pe care le traduce apoi, în ale sale 
„Commentariis poeseos asiaticae " 4) , în versuri greceşti, fiindcă 
chiar şi Îill latină tot prea indecente i se par. Aceste „Comentarii • 
(Jones' Works, vOll. II, „De poesi erotica"  5) ) te vor amuza. ln 
schimb, proza persană e o catastrofă. De pildă „Rauzât-us-safâ" a 
nobilului Mirchond, care povesteşte legendele eroice persane într-o 

1) Vezi volumul de fată, p. 224-226. - Nota red. 
'l - parcă fără a-şi da seama. - Nota trad. 
3) - limbă universală gata găsită. - Nota trad. 
') - „Comentarii asupra poeziilor asiatice•. - Nota trad. 
�) - „Despre poezia erotică" .  - Nota trad. 
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limbă plină de imagini, dar goală de conţinut. Despre Alexandru 
cel Mare se spune : numele Iskander înseamnă în limba ionică 
Akshid Rus (ca şi Iskander, o deformare de la Alexandros) , adică 
„filusuf" ,  care vine de la „fila • ,  dragoste, şi „sufa • ,  înţelepciune, 
aşa încît Iskander înseamnă nici mai mult, nici mai puţin decît 
prieten al înţelepciunii. Des.pre un .rege retired 1) se spune : „El a 
bătut toba abdicării cu toiagul retragerii" ,  aşa cum va fi nevoit să 
facă pere 2) Willich dacă va continua să se vîre în lupta literară. 
Acelaşi Willich va păţi ca regele Afrasiab din Turân cînd l-au 
părăsit trupele şi care, după cum relatează Mirchond : „Işi rodea 
unghiile spaimei cu dinţii desperării, pînă cînd sîngele conştiinţei 
lovite i-a ţişnit din degetele ruşinii" .  - Mîine îţi scriu mai mu lt. 

Publicat pentru prima oară 
in : 'vlarx-Engels. Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. 1 ,  1929 

1 1 6 

Se tipăreşte după manuscris:. 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 9 iunie 1 853 
Dragă Marx, 
Pentru ca Pieper să vadă că nu-l dăm uitării, comunică-i urmă

toarele. In numărul de ieri al lui „Manch[ ester] Guardian • a apărut 
un anunţ că se caută un Corresponding Clerk and Bookkeeper 3) ; 
s-ar putea cîştiga cam 180 I.st. pe an, după cum aud. Este vorba de 
un post la Leo Schuster un evreu de aici. P [ieper] să scrie imediat 
o scrisoare pe următoarea adresă : 

Cutia poştală B 47, 
Oficiul poştal, 

Manchester, 

iar în interior : Monsieur, etc. - Cel mai bine ar fi să scrie în 
franţuzeşte, căci se cer limbile franceză şi germană. Să spună că 
c rede că va corespunde, că e originar din Hanovra, de cutare vîrstă 
şi că  în ultimul timp a lucrat la Londra la cutare şi cutare, unde 
se pot lua referinţe asupra caracterului şi capacităţii sale. Că poate 

1) - care a abdicat. - Nota tcad. 
'l - papa. - Nota tcad. 
1) - corespondent-contabil. - Nota tcad. 
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să corespondeze în limbile germană, franceză şi engleză, la nevoie 
şi în italiană ; la contabilitate (dacă e nevoie) a lucrat mai puţin ; 
să spună că şi-a pierdut postul pentru că a fost angajat fiul asocia
tului etc., apoi cu ce se ocupa firma la care a lucrat, că se va fa
miliariza însă repede în orice iramură a .comerţului din Manchester. 
Le tout sans phrase, aussi ">implement raconte que possible 1) . 

„J' ai l'honneur de me souscrire • ,  
sau „Mr., votre tres devoue" 2) etc. 

Atît. Daică reflectează să-l angajeze, îl vor chema probabil la 
biroul lui Sc'huster din Londra ; acolo să se arate în lumina cea mai 
bună. Trebuie însă să scrie chiar mîine, cu prima poştă. 

Iţi trimit alăturat soldul celor 32 I.st. = 1 liră, 1 8  şilingi şi 6 pence, 
din care individul a reţinut numai 18 pence cheltuieli de incaso, 
scă.7Jînd însă toate tlatoriile mele şi ale lui Charles 3) . 

Poliţa de alaltăieri din AmerJca ai primit-o desigur. 
Dacă e bine ca P[ieper] să se refere la Rothsch[ild] , puteţi 

aprecia acolo mai bine ; poate că n"'ar strica, dacă va fi p osibil, 
căci va reieşi .chiar de la prima întrevedere, dnd îl vor întreba 
unde a lucrat mai înainte, <:ă Pieper nu este un bred clerk 4). iDar 
trebuie să ştie precis ce va spune R[othschild] şi, eventual, să se 
ducă în prealabil pe la el. 

Al tău 
F. E. 

Copia anunţului s) . 
Societate de navigaţie caută contabil-corespondent. Cunoaşte

rea limbilor germană şi franceză este absolut indispensabilă. 
Adresa : Cutia poştală B 47, oficiul 1poşta.l Manohester. 

[Nu i-ar folosi absolut la nimic să se refere la mine, dimpotrivă, 
i-ar pullea dăuna. P [ieper] trebuie, fireşte, să-i ascundă lui Sch[uster] 
că ştie cine a dat anunţul şi să spună că a făcut cererea sa pe baza 
anunţului.] 

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

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din liiaba germană 

1) - Toate acestea fără vorbărie multă, povestite cit mai simplu. -
Nota trad. 

') - „Am onoarea să semnez•, sau „D-le, al dv. devotat•. - Nota trad. 
') Charles Roesgen. - Nota red. 
4) - cont.abil de mina întii. - Nola lrad. 
1) Aceste rînduri au fost scrise în original cu creionul şi în limba en

gleză ; cuvintele puse între paranteze drepte (în afară de numele persoanelor) 
5int aproape indeicifrabile. - Nota red. 
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Dragă Frederic l 

1 1 7 

Marx către Engels 363 
la Manchester 

14 iunie 1853 
28, Dean Street, Soho, Londra 

Abia a!>tăzi parvin - am fost împiedicat de fel de fel de afaceri 
şi probleme casnice - să răspund la cele două scrisori ale tale şi să-ţi 
confirm primirea banilor din America (e:x,pediaţi lui Freiligrath) 1 ) . 
precum şi a restului banilor din America, datoraţi de „Tribune " .  Dacă 
tu şi Charles 2) aveaţi relaţii de afaceri de aşa natură cu „interime
diarul" ,  înseamnă că de dragul meu ai făcut una boacănă. Intrucît 
banii pentru poliţă i-ai avansat tu, şi nu acest individ, puteaţi să 
expediaţi poliţa în America şi fără el. Cel puţin aşa mi se pare mie. 

Lui Pieper nu i-am transmis cele comunicate de tine din urmă
toarele motiv e : de vreo 8-1 0  zile P[ieper] se topeşte văzînd cu 
ochii. aşa că, în cele din urmă, l-am chestionat serios în privinţa 
s tării sănătăţii lui. A reieşit că boala doctoricită de un oarecare 
şarlatan englez merge de pis en pis 3) . L-am poftit, deci să meargă 
cu mme direct la spitalul Bartholomew - o clinică publică din 
Londra unde cei mai mct! Î şi mai renumiţi medici dau consultaţii 
fără plată. Pieper s-a supus. După ce a examinat corpus delicti şi s-a 
interesat de tratamentul apl icat pînă acum, un bătrin Hipocrat i-a 
spus : „You have been a fooJ. " 4) şi i-a declarat totodată că în 3 luni 
va fi „ down" ;;) dacă nu-i urmează cu sfinţenie sfatul. Noul trata
ment şi-a dovedit imediat eficacitatea, şi în 2 săptămini omul nostru 
va fi sain et sauf 6) . Cazul a fost prea grav pentru a-i perturba tra
tamentul. De al tfel, Freiligrath are un post în perspectivă pentru 
P l1epc1 ] .  Dacă nu se alege nimic din asta, am să-ţi comunic. 

Rumpf, zglob'ul nostru croitor, a ajuns la ospiciu. In urmă cu 
vreo 5 luni, pentru a scăpa de toate dificultăţile, le malheureux ') 
s-a însurat cu o femeie în vîrstă, a devenit exagerat de cuminte, n-a 
mai  pus pic âe alcool în gură şi a muncit ca un ral. De vreo săp-

1 )  VeL1 volumul de faţă, p. 216. - Nota red. 
') Charles Roesgen. - Nota red. 
·1 d,n c� in ce mai rau. - Nota traci. 
• - , Ai fost un nerod " .  - Nota lrad. 
') „dob:>ri t " .  - Nota trad. 
'l - teuf;Jr şi  nevătămat. - Nota trad. 

nenorocitul. - Nota trad. 
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tămînă a început din nou să bea, m-a chemat acum cîteva zile la el 
ş i  mi-a făcut cunoscut că a găsit un mijloc pentru a ferici întreaga 
omenire, eu să fiu ministrul lui etc. etc. De ieri se află la ospiciu. 
Păcat de el. 

Ruge a anunţat în „Leader" ,  care, de altfel, a devenit un ziar 
pur burghez, că va ţine la Londra prelegeri despre filozofia garmană. 
Totodată şi-a făcut, fireşte, reclamă, de pildă : „Poporul german îl 
compară în ceea ce priveşte stilul său cu un singur om - Lessing# . 
In acelaşi număr din „Leader# ,  rusul Herzen a publicat lista tuturor 
operelor sale, menţionînd că, în colaborare cu comitetul polonez, 
va înfiinţa aici la Londra o ttpografie ruso-poloneză în scopuri pro
pagandistice 364• 

Dintr-una din alăturatele scrisori ale lui Cluss ai să vezi în ce 
constă lovitura principală cu care ameninţă d-l Willich. El se referă 
la cele 20 I.st. pe care le-am împrumutat de la Comitetul emigran
ţilor 365 într-un moment cînd mi s-a pus sechestru pe toate lucrurile 
pentru că gazda mea din Chelsea nu plătise proprietarului casei, 
deşi eu îi achitasem chiria şi înapoiasem aceşti bani în cuvenitele 
instalments 1) pînă 11a ultimul farthing. Spune-mi acum ce tactică 
să adopt. Dacă bunul Willich îşi închipuie că mă dă gata cu dsta, 
este prea „bonhomme" 2) . 

Carey, economistul american, a publicat o nouă carte : „Slttvery 
at home and abroad" .  Prin „slavery" 3) se înţeleg aici toate foi mele 
de înrobire ,  wagesslavery 4) etc. El mi-a trimis cartea sa şi m-a 
citat în repetate rînduri (din „Tribune " ) ,  cînd ca „a recent English 
writer " 5) , cînd ca „Corresipondence of the «New York Trib.» " 6) 1�8 • 
Ţi-am spus şi altă dată că în toate lucrările pe care le-a scos pînă 
acum, el dezvoltă „armonia" bazelor economice ale burgheziei şi 
arată că toate mischief 7) se datoresc amestecului excesiv al 1Statu
lui. Statul era a sa bete noire 8) . Acum cîntă pe altă strună. Vino
vată de toate relele este acţiunea centralizatoare a marii industrii. 
Dar de această acţiune centralizatoare este vinovată Anglia, care 
se transformă într-un workshop 9) al lumii şi aruncă toate cele
lalte ţări înapoi spre o agricultură primitivă, ruptă de manufactură ; 
iar de păcatele Angliei este vinovată teoria lui Ricardo-Malthus, 

1) - rate. - Nota trad. 
') - nătăfleţ. - Nota trad. 
3) - „sclavie" .  - Nota trad. 
'l - sclavie salariata. - Nota trad. 
'I - „scriitor modern englez".  - Nota trad. 
"I - „corespondent al lui «New York Tribune•" . - ,"vr;to (rCto. 
71 - relele. - Nota trad. 
81 - oaie neagră. - Nota trad. 
11 - atelier. - Nota trad. 
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în special teoria 1Iui Ricardo cu privire la renta funciară. Consecinţa 
necesară atît a teoriei lui Ricardo cit şi a centralizării industriale 
va fi comunismul. Şi pentru a evita toate acestea, pentru a opune 
centralizării localizarea şi unirea - xăspîndite în întreaga ţară -
dintre fabrică şi agricultură, ultra liber-schimbistul nostru reco
mandă, în cele din urmă, taxe vamale protecţioniste. Pentru a scăpa 
de consecinţele industriei burgheze, de care face răspunzătoare 
Anglia, el recurge, ca un veritabi1l yankeu, la accelerarea în mod 
artificial a acestei dezvoltări în ÂJlllerica. De altfel, -opoziţia sa faţă 
de Anglia face din el un apologet gen Sismondi al micii burghezii 
din Elveţia, Germania, China etc. Acelaşi individ care nu de 1II1ult 
debita ironii la adresa Franţei pentru asemănarea ei cu China. Sin
gurul lucru cu adevărat interesant lin această carte este comparaţia 
dintre sclavia negrilor practicată [nainte de englezi în Jamaica  etc. 
şi sclavia negrilor din Statele Unite. Carey demonstrează că mare11 
masă a negrilor din Jamaica etc. au format-o întotdeauna lbarba
rians 1) proaspăt importaţi, deoa.rece în condiţiile tratamentului 
englez nu nU1II1ai că populaţia neagră nu se putea menţine, dar în 
permanenţă două treimi din importul anual de negri pierea, în 
timp ce actuala generaţie de negri din America este un produs in
digen, 1II1ai mult sau mai puţin yankeizat, care vorbeşte limba en
gJeză etc. şi de aceea este aptă de emancipare. 

Cartea lui Carey este, fireşte, anunţată de „T.ribune " cu surle şi 
trîmbiţe. E drept că ambelor le este comun faptul că, sub forma 
antiindustrialismului filantropic-socialist de tip Sismondi, ele apără 
interesele burgheziei protecţioniste, adică industriale , din America. 
Acesta este, de altfel, şi secretul pentru care „Tribune" ,  cu toate 
„ismele" şi frazeologia ei socia1istă, poate să fie „leading Jour
nal" 2) în Statele Unite. 

Articolul tău despre Elveţia 3) a fost, desigur, o lovitură directă 
dată „articolelor de fond" din „Tribune " (împotriva centralizării etc.) 
şi lui Carey al ei. Eu am continuat acest război ascuns într-un prim 
articol des.pre India 4) , în care am înfăţişat distrugerea industriei 

1) - barbarii. - Nota trad. 
'I - ziar de frunte. - Nota trad. 
3) F. Engels. „Situaţia politică a Republicii elveţiene• .  (Vezi K. Marx ş. 

F. Engels. Opere, voi. 9, Bucureşti, Editura politică, 1959, p. 94-101 .  - Nota 
trad.). - Nota red. 

'I K. Marx. „Stăpînirea britanică în India". (Vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 9, Bucureşti, Editura politică, 1959, p. 1 35-1 41 . - Nota trad.). -
Nota red. 
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indigene de către Anglia ca o acţiune revoluţionară. Aceasta 1i se 
va p ărea shocking 1) . De altfel, stăpînirea britanicilor în Lndia a 
fost - şi este şi astăzi - o adevărată porcărie. 

Ceea ce explică pe de-a-ntregul caracterul stagnant al acestei 
părţi a Asiei, cu toată mişcarea fără rost care are loc la supratata 
vieţii politice, sînt cele două împrejurări .care se completează una pe 
alta : 1 )  puWic works 2) , resort al guvernului icentral ; 2)  alături de 
acestea, întregul imperiu, abstracţie făcînd de cele cîteva oraşe 
mai mari, împărţit în villages 3) cu o organizare cu totul distinctă 
şi formînd o mică lume aparte. Intr-un raport parlamentar, aceste 
sate sînt descrise precum urmează : 

„Din punct de vedere geografic, un sat este o porţiune de pămînt 
care cuprinde citeva sute sau cîteva mii de acri de pămînt, arabil 
şi înţelenit ; din punct de vedere politic, el seamănă cu o corporaţie 
sau un munidpiu. Orice sat este, şi pare efectiv să fi fost din
totdeauna, o comunitate separată sau o republică. Funcţionari : 
1 )  Potail, Goud, Mundil etc., cum i se spune în diferitele limbi, este 
locuitorul de frunte al satului, care îndeobşte conduce treburile 
acestuia, aplanează conflictele dintre locuitori, exercită puterea 
poliţienească şi îndeplineşte funcţia de perceptor în raza satului. .. 
2) Curnum, Shonboag sau Putwaree ţine socotelile. 3) Taliary sau 
Sthulwar şi 4) Totie sînt păzitorii satului şi ai holdelor. 5) Neerguntee 
distribuie apa din rîuri sau din rezervoare proporţional cu diferitele 
tarlale. 6) loshee sau astrologul anunţă datele indicate pentru în
sămînţare şi pentru recoltare şi zilele şi orele favorabile sau ne
favorabile pentru toate lucrările agricole. 7) Fierarul şi 8) dulgherul 
făuresc uneltele agricole primitive şi casa, şi mai primitivă, a ţăra
nului. 9) Olarul face toate vasele necesare satului. 10) Cel care 
spală haine . . .  1 1 ) Bărbierul, 12) argintarul, care adesea este tot
odată şi poetul şi învăţătorul satului. Apoi brahmanul, care oficiază 
slujbele religioase. Sub această formă simplă de administrare co
munală au trăit locuitorii ţării din timpuri imemoriale. Hotarele 
satelor erau numai arareori modificate ; şi, deşi satele au fost nu o 
dată bîntulte, ba chiar pustiite de război, de foamete şi molime, 
aceleaşi denumiri, aceleaşi hotare, aceleaşi interese şi chiar aceleaşi 
familii s-au menţinut timp de secole. Locuitorii nu se sinchiseau de 
prăbuşirea şi de împărţirea regatelor ; atîta timp cit satul îşi păs
trează integritatea, lor le este indiferent cărei puteri îi este cedat 

1) - şocant. - Not a  !rad. 
'l - lucrările publice. - Nota lrad. 
3) - sale. - Nota lrad. 
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satul sau cărui suveran îi este atribuit ; gospodăria sa internă 
rămîne neschimbată 1) 367. 

Funcţia de potail este îndeobşte ereditară. In unele din acec;te 
communities vi1lage [ands cuJtivated in common 2), în majoritatea 
cazuri.lor însă, ea<:h occupant tills i ls own field 3) . In cadrul acestor 
comunităţi există sclavia şi sistemul castelor. Waste lands for com
mon pasture 4) .  Soţiile şi fiicele se îndeletnicesc cu ţesutul şi 
torsul. Aceste republici idilice, care păzesc cu străşnicie numai 
hotarele satului lor împotriva satului învecinat, se mai păst.reaztl 
încă într-o formă aproape neatinsă în North-western parts ot 
India 5) , care au revenit abia de curînd englezilor. Cred că o 
bază mai solidă pentru stagnarea asiatică şi despotismul asiatic nici 
nu se poate imagina. Şi, oricît de mult au irlandizat englezii această 
ţară, sfărîmarea acestor forme primitive stereotipe a tost o 
condiţie sine qua non 6) pentru europenizarea ei. The 1axgatherer 7) 
singur n-ar fi putut realiza aceasta. Trebuia distrusă industria stră
veche pentru a răpi acestot sate self-supporting character 8) . 

In Bali, insulă lîngă coasta de răsărit a Javei, se păstrează 
neştirbită, pe lîngă religia hindusă, şi această formă de organizare 
hindusă, ale cărei urme, ca şi cele ale influenţei hinduse, pot fi ,  
de altfel, găsite în toată Java. In ceea ce priveşte problema pro
prietăţii există serioase divergente în rîndurile scriitorilor englezi 
care se ooupă de India. In regiunile munloase străbătute de văi, 
la sud de Krishna, se pare că într-adevăr a existat proprietatea 
asupra pămîntului. Ln schimb, în Java, observă sir Stamford 
Raffles, fostul guvernator englez din Java, în lucrarea sa „History 
of Java", pe tot teritoriul ţării, „where rent to any considerable 
amount was attainable " 9 ) ,  suveranul era proprietar absolut al 
pămîntului. In orice caz, se pare că in toată Asia mahomedanii 
au fost cei dintîi care au stabilit în mod principial „lipsa proprietăţii 
asupra pămîntului " .  

l )  Pasajul începînd c u  cuvintele : „Din punct d e  vedere geografic„ • s i  
pînă la : „rămine neschimbată • ,  în original în limba engleză. - Nota trad. 

•i - obşti, pămînturile satului sînt cultivate în comun. - Nota trad. 

'l - fiecare ţăran îşi lucrează propriul său pămînt. - Nota trad. 

'l - Pămînturile necultivate sînl folosite ca păşune comună. - Nota trad. 

•1 - regiunile dm nord-vestul Indiei. - Nota /rad. 

6) - obligatorie. - Nota trad. 

7) - perceptorul. - Nota trad. 

8) - caracterul lor autarhic. - Nota trad. 

"I - „unde se putea obţine o rentă cit de cit însemnata•. - Nota trad. 
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Cu privire la satele mai sus citate, mai am de făcut o observaţie 
şi anume, că ele figurează încă la Manu 368, întreaga organizare 
constînd la el în aceea că 1 0  sate sînt subordonate unui colector 1) 
superior, apoi 100, apoi 1 OOO. 

Scrie-mi curînd 

Publicat pentru pnma oară 
în : Marx·Engels. Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. 1, 1929 

1 1 8 

Al tău 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limbile germana 
şi engleză 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Engels I 

[Londra) 29 iunie 1 853 
28, Dean Street, Soho 

M-am pomenit pe neaşteptate cu sora mea 2) , proaspăt căsăto
rită, şi cu soţul ei 3). care ca genera!l Dealer 4) porneşte intr·o călă
torie .la Capul Bunei Speranţe. Această vizită, împreună cu cores
pondenţa pentru „Tribune" 369 şi unele încurcături în America, 
care trebuiau puse la punct, mi-au răpit mult timp. Cred că tînăn. 
pereche se îmbarcă mîine. După cum îmi spune Imandt, mama ta 5) 
urmează să vină la Londra ; de unde trag concluzia că în curînd 
ai să pici şi tu. 

Anexez indicaţiile lui Lassalle pentru expedierea exemplare
lor 6) în Germania. Soţia mea se va ocupa de trimiterea lor I i1 

Manchester. Sper că veţi duce apoi treaba la bun sfîrşit la Man
chester. 'L-ai văzut cumva pe Jones, care se vîntură prin părţile 

1) - perceptor. - Nota trad. 
') Louise Marx. - Nota red. 
3) J. C. Juta. - Nota red. 
') negustor angro. Nota trad. 
5) Elisabeth Franziska Engels. - Nota red. 
') Este vorba de lucrarea lui K. Marx „Dezvălmri asupra procesului comu

niştilor de la Colonia".  (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8,  Bucureşti, Edi
tura politică, 1960, p .  429-501 .  - Nota trad.). - Nota red. 
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voastre şi, după cum se aude, a reuşit să organizeze la Halifax un 
miting grandios 370 ? 

Spre surprinderea mea am primit săptămîna trecMtă o scrisoare, 
de la Cluss, care e foarte supărat ; se plînge de Pieper, care, după 
cum i s-a scris, l-a defăimat pe el şi pe Arnold faţă de Schlăger, 
calificîndu-i drept „agenţi subordonaţi" ,  pe sine, în schimb, se con
sideră un om care aduce ştiri din „prima sursă" etc. Din fericire, 
toată povestea nu conţine nici un grăunte de adevăr, ci este doar 
o încercare a partidului lui Willich, Anneke, Weitling & Co. de 
a semăna vrajbă în rîndurile noastre şi, în special, de a-l neutraliza 
pe „foarte antipaticul Cluss" .  Explicaţiile necesare au fost, fireşte, 
imediat trimise peste ocean. Nu găsesc prima scrisoare a lui Cluss, 
o anexez însă pe cea de-a doua. 

Cînd am plecat la Manchester 371 am împrumutat 2 1. st. de la 
evreiaşul Bamberger. Acum individul mă somează în mod grosolan, 
ba chiar mă ameninţă. Mais nous verrons 1). Vineri voi putea trage 
o /poliţă de 20 I.st. asupra New Yorkului. Din nou se pune însă 
întrebarea cum ? 

Totodată îţi trimit nec plus ultra 2) a furibundei Jaşităţi şi 
aversiuni a lui Heinzen faţă de „modul obişnuit de a duce 
războiul" 372• 

In legătură ou articolul despre „Elveţia" 3) a fost o greşeală 
din p artea mea 4) , pentru că Dana a despărţit articolul în două 
şi a publicat ambele părţi cu semnătura mea. 

Restul data viitoare. Tocmai sosesc sora mea şi cumnatul meu. 
Sora mea este foarte corpolentă, aşa că trecerea pe la ecuator o 
va face să sufle al naibii. 

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

1)  - ·  Dar vom vedea. - Nota trad. 
•1 - ultima expresie. - Nota trad. 

Al tău 
K.M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

') K. Marx şi F. Engels. „Afacerea rachetelor. - Insurectia din Elvetia" 
şi F. Engels. „Situatia politică a Republicii elvetiene•. (Vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 9, Bucureşti, Editura politică, 1959, p. 90-93 şi 94-101.  - Nota 
trad.). - Nota red. 

') Vezi volumul de fală, p. 224. - Nota red. 
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Dragă Enge!s I 

1 19 

Marx către Engels 

la Manchester 

243 

(Londra] 8 iulie 1853 

:.!8, Dean Street, Soho 

Aducătorul acestor rînduri este dr. Jacobi, unul dintre acuzaţii 
în „proce�ul comuniştilor de la Koln" .  

Nu ştiu ce-i cu tine, eşti bolnav, supărat, supraaglomerat cu  
treburi sau ce altceva, de  nu dai semn de viaţă. 

Am tras ieri o poliţă de 24 t st. asupra lui Dana, la Spielmann 
din Lombard Street. El îmi va plăti în 5 săptămîni, de îndată ce se 
întoarce poliţa. Pînă atunci mă aşteaptă însă din nou o perioadă 
foarte critică, cu atît mai mult cu cit trebuie să reînnoiesc termenul, 
care expiră, pentru diferite Jucruri preţioase depuse la muntele de 
pietate, căci altminteri le pierd, ceea ce, fireşte, nu e posibil dans 
un moment 1) oind îmi lipsesc mijloacele pour Ies choses Ies plus 
necessaires 2) . Dar m-am obişnuit cu această mizerie şi ou tot 
cortegiul ei. 

Oricum răspunde-mi de ce nu scrii. Sper, at all events 3) , că 
nu eşti bolnav. 

[Pe verso-ul scrisorii] 

Al tău 
K.M. 

faiedrich Engels. 48, Great Ducie Street, Manchester. 

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

1)  - într-un moment. - Nota trad. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) - pentru lucrurile cele mai necesare. - Nota trad. 
1) - în orice caz. - Nota trad. 



244 

Dragă Marx, 

120. Engels către Marx. 9 iulie 1 853 

1 20 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, sîmbătă 9 iulie (1853] 

Noaptea trecută, pe la orele 4, bătrîna menajeră m-a trezit din 
somn spunîndu-mi că a venit un gentleman care vrea să-mi vor
bească. Dezmeticindu-mă, am coborît în grabă şi am găsit la uşă 
un omuleţ with a c ab 1), un cufăr uriaş şi llln sac de voiaj, c are 
mi-a spus că se numeşte Jacobi şi că e trimis de tine şi de Pieper. 
Marx şi Pieper I - gîndeam eu. Cine dracu o mai fi şi acest Jac o bi, 
un fiu nelegitim al lui Jacoby din Konigsberg 2) , sau care altul ? 
In sfîrşit, omuleţul a scos din buzunar scrisoarea ta 3) , oarecum 
nedumerit că nu l-am primit, deşi nu-l cunoşteam, cu braţele deschise. 
Deodată mi-a trecut însă prin minte, ceea ce a confirmat "?i scrisoarea 
ta, că trebuie să fie Jacobi din procesul comuniştilor, la care inima 
mea nu s-a gîndit pentru că îl  credeam băgat de multă vreme în
tr�una din cachottele 4) prusiene. Que faire 5) ? L�am luat deci cu tot 
calabalicul în casă, am <tăifăsuit, încă buimac de somn, o jumătate 
de oră cu el şi l-am culc'at ipe sofaua mea, căci casa e crammed 
full 6) de lume. Din Iericire bătrînul e plecat din oraş pînă mîine, 
dar azi-dimineaţă 1-arm luat de guler pe domnul ma11tir al partidu
lui. i-am închiriat o locuinţă şi i�am interzis să se mai arate pe la 
mine pină oind plecarea băh1înului va ridica interdicţia. 

ProcedeuJ westfalic-belicos (Kriegisch 7)) ,  neghiobia de a alege, 
pentru a veni la mine, după 8 zile de şedere la Londra, un tren care 
soseşte în toiul nopţii şi, sub pretext că nu se descurcă, să-ţi zăpă
cească toată casa şi, în cele din urmă, să-<şi impună prezenţa, sînt 
departe de a trezi simpatia mea pentru un om care, chiar de la 
început, m-a întrebat discret cum mă împac ou bătrînul. Discuţiiltl 

1) - cu o birjă. - Nota trad. 

•) Dr. Johann Jacoby. - Nota red. 

3) Vezi volumul de fa\ă, p. 243. - Nota red. 

') - închisorile. - Nota trad. 

5) - Ce era de făcut ? - Nota trad. 

1) - ticsită. - Nota trad. 

7) Joc de cuvinte : „Kriegerisch" - „războinic, belicos" ; „Kriegisch" -
aluzie la „adevăratul socialist" Hermann Kriege. - Nota trad. 
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ulterioare cu el l-au făcut să mai crească în ochii mei, însă nu 
prea mult. Ed vrea să se prezinte cu scrisori de la tine şi Kinkel 
(aproape tot atît de potrivit ca şi Mairx şi Pieper) la Borchardt, să 
dea buzna, ifără multe forme şi recomandaţii, iia micul Heckscher, 
sperînd că acesta î l  va iniţia imediat în toate tainele trade 1) -ului  
său şi ,  încîntat de contactul cu noua sa cunoştinţă „savantă" ,  V d  

ceda noului său concurent jumătate din cabinet şi alte asemenea 
idei naive. Prostia de a se duce la Kinkel mai mult îi dăunează 
decît îi foloseşte. K[inkeil] îi dă o scrisoare nu pentru d-l, ci pen
tru d-na Schrunck, ceea ce constituie o obrăznicie şi o încălcare 
grosolană şi directă a etichetei engleze. Şi apoi, dacă d-l Kinkel, 
care pentru clovneriile sale despre literatura germană a primit 
bani gheaţă şi a fost hrănit, dacă Monsieur Gottfried crede că poale 
să trimită acestor negustori ca de la egal la egal recomandaţii (în 
afară de certificate de paupertate) , atunci se înşală amarnic. ln 
afară de asta, Monsieur Jacobi, a ce qu'il me paraît 2) , nu este 
omul să-şi încerce norocul aici. 

De îndată ce taică-meu pleacă îţi trimit ceva bani. Pînă atunci 
nu pot scoate nimic, deoarece în fiecare zi risc ca el să-mi controleze 
contul, lucru care ar putea da loc la explicaţii de loc vesele, pe care 
prefer să le aplanăm în scris. 

Ideea ta că nu scriu pentru că aş fi „supărat" m-a făcut să rîd. 
De quoi donc ? 3) 

Salutări soţiei tale şi copiilor şi încearcă să suporţi această 
situaţie execrabilă cel puţin pînă am din nou mină liberă, ceea ce 
sper că se va întîmpla peste o săptămină. 

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

18 

1) - comerţului. -- Nota trad. 
�) - după cum mi se pare. - Nota trad. 
3) - Pentru ce oare ? - Nota trad. 

Al tău 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Dragă Engels, 

121. Marx către Engels. 18 iulie 1853 

121  

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 18 iulie 1853 
28, Dean Street, Soho 

Alaltăieri am primit o scrisoare de la Lassalle, care nu 'ştie 
ce să creadă, bănuieşte că se sustrag scrisorile etc. Era bine să mă 
fi înştiinţat dacă pachetul i-a fost expediat sau nu 1) . Lassa1Ie este 
singurul caTe se mai încumetă să corespondeze cu Londr.a şi trebuie 
să ne ferim să i se facă lehamite să mai continue. De aceea te 
rog să-mi comunici cum stau lucrurile cu pachetul. Momentul ex
pedierii acestuia 2) este important p entru mine şi pentru !faptul că 
de el depinde momentul returns 3)-urilor. 

Soţia mea a primit cu ultima poştă o scrisoare foarte amicală 
şi politicoasă de la Dana, în care acesta îi comunică că îi este 
imposibil să indice o bancă la Londra. At all instances 4) poliţele 
trase de mine vor fi onorate cu promptit'l.ldine. El sarie că articolele 
mele „highly valued by the proprietors of the «Tribune» and the 
public" 5) şi nu limitează numărul corespondenţelor destinate 
ziarului. 

In cursul dezbaterilor în jurul advertisement duty 6) - cred 
că acum vreo 2 săptămîni -, d-l Bright a adus mari elogii lui „New 
York Tribune" şi a făcut analiza tocmai a unui număr, al ziarului în 
care se afla articolul meu despxe buget 7) . In legătură cu acesta 
el a spus : 

„Din Marea Britanie se publică o expunere detaliată cu privire 
Ia bugetul prea onorabilului gentleman (Gladstone), în care, în 

1) Vezi volumul de faţă, p. 241. - Nota red. 
1) K. Marx. „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia".  

(Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, 
p.  429-501 .  - Nota lrad.). - Nota red. 

1) - încasărilor. - Nota !rad. 
'l - ln orice caz. - Nota !rad. 
5) - „sînt foarte apreciate de proprietarii lui «Tribune» şi de cititori• .  -

Nota !rad. 
1) - impozitului pe anunţuri. - Nota !rad. 
1) K. Marx. „Dezordini la Constantinopol. - Mania spiritismului în Germa

nia. - Bugetul" .  (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 9, Bucureşti, Editura 
politică, 1959, p. 72-80. - Nota !rad.I. - Nota red. 
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parte, i se dă dreptate, în parte nu, iar şcolii manchesteriene nu i se 
dă de loc dreptate" 1) 373, 

Cit priveşte pe Jacobi nu trebuie să te sperie stîngăcia şi 
lipsa de experienţă a unui tînăr de 23 de ani din districtul Minde, 
care a stat 2 ani la răcoare. El are un fond sănătos. Am citit diser
taţia lui de doctorat 374 şi am fost „much pleased with it" 2) . 

Al tău 
K.M. 

Jones a organizat mitinguri impunătoare care au trezit atenţia 
pînă şi a ziarelor burgheze 375• 

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

1 22 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Engels I 

[Londra] 18 august 1 853 
28, Dean Street, Soho 

Lupus va primi probabil un post bun la Liverpool. In acest caz 
va trece prin Manchester. Dificultatea constă în faptul că îşi va primi 
salariul abia la sfîrşitul trimestrului. In această situaţie, el se aş
teaptă ca tu şi Strohn să-i veniţi în ajutor. Strohn s-a întors ? 

Intrigantul de Dronke trimite scrisori la toată lumea, în care, 
natural, îşi dă aere. Astfel, lui Imandt i-a scris „că el a făcut toate 
diligenţele pentru mutarea lui Lupus în America". Entre nous 3) , mi 
se pare că micul tejghetar, voind să facă cu mijloace ieftine pe 
grozavul, i-a dat să înţeleagă (lui Lupus că el se ocupă acum de 

1) Pasajul începind cu cuvintele : „Din Marea Britanie„. • şi pină la : „nu i se 
dă de loc dreptate•, în original în limba engleză. - Nota trad. 

') - „foarte mulţumit de ea•. - Nota trad. 
1) - intre noi. - Nota trad. 

18* 



248 122. Marx către Engels. 18 august 1 853 

această chestiune, nu tu. Cel puţin după părerea mea, on the part 
of 1) Wolff se observă o anumită nemulţumire faţă de Manches ter. 

Că Dronke este cancanu.I personificat, no doubt about that 2) . 
Experto crede 3) etc. 

Lui Pieper trebuie să-i trimiţi neapărat măcar atît cit e nevoie 
ca să-şi cumpere o haină şi pantaloni. Aşa jerpelit cum umblă acum 
este imposibil să profite chiar şi de posib11ităţile favorabile care [i 
s-ar] 4) oferi. Nu se mai poa�e arăta nicăieri şi apoi i-ai promis 
acest lucru cînd ai plecat [de] 4) 376 aici. El se ţine destul de tare, 
în pofida ghinionului pe care-l are. Toate au însă o limită. 

[Eu am] 4) o neşansă deosebită în afaceri băneşti. Am tras 
acum două poliţe 4) de 42 1 .  st. asupra Americii şi nu dispun nici 
de 42 de farthingi, cu toate că trebuie să am grijă de cele necesare 
traiului nu numai 4) pentru mine, ci şi pentru Pieper. Prima poliţă 
de 24 I.st. i-am dat-o lui Spielmann ; el mi-a spus să revin fpeste 
5 săptămîni. Acum s-au împlinit şapte. Unde mai pui că din cauza 
acestor alergături penibile în City, pierd lunea şi joia, adică acele 
două zile cînd trebuie să pregătesc corespondenţa pentru marţi şi 
vineri. Spielmann mă expediază de fiecare dată cu observaţia fon
făită evreiască : „Kaine Nooliz da " 5) . Pentru asemenea sume 
„mici ", corespondenţii săi scriu ocazional. Dacă aveam nevoie ime
diată de bani trebuia să-i spun de la început că sînt de acord să 
plătesc timbrele poştale pentru o scrisoare specială etc. etc. In felul 
acesta mă aflu acum nu numai în obişnuita situaţie mizeră, dar 
soţia mea, contînd pe sosirea precisă a banilor, a indicat diverşilor 
creditori o anumită dată, şi acum aceşti cîini îmi iau casa cu asalt. 
ln toată această zarvă continui să scriu ca un apucat. Ar fi foarte 
bine dacă mi-ai trimite un articol oarecare sau două, pe care să le 
intercalez, pentru a cîştiga timp să scriu ceva .mai bun. 3/4 din timpul 
meu se duce cu alergăturile pentru a obţine cîţiva penny. 

Heise este acum aici, se prezintă destul de bine. D-l Kossuth 
se compromite în prezent ca corespondent a lui „Daily New York 
Times" .  Cele patru corespondenţe ale lui D. Urquhart din „Adver-

1) - din partea lui. - Nota trad. 
•) - nu încape îndoială. - Nota trad. 
3) Experto crede Roberto (Crede-l pe cel ce a simţit-o pe pielea lui. - Nota 

trad.) (vers dintr-o poezie glumeaţă a lui Antoine Arene) . - Nota red. 
') Manuscrisul deteriorat. - Nota red. 
3) - Incă nici o veste. - Nota trad. 
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tiser " cu privire la problema orientală 377 cuprind, în pofida gărgău
nilor lui, unele lucruri interesante. De două săptămîni „we strike " 1) 
împotriva lui Jones. 

Al tău 
K.M. 

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

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germ:ma 

Dragă Marx, 

1 23 
Engels către Marx 

la Londra 

Mîine, dacă va fi cit de cit posibil, îţi trimit bani. Scrisoarea 
ta a sosit sîmbătă prea tîrziu pentru a mai putea face ceva ; săp
tămîna asta am avut tot felul de istorii, mîine sper să fie mai bine, 
iar bătrînul contabil este avertizat. 

Piciul 2) a fost aici sîmbătă. N-am mai avut ni ci o îndoială că 
a flecărit din momentul în care i-a scris lui Borchardt. El i-a trimis 
cit se poate de blamabila scrisoare a lui Lupus, în care :i.cesta 
apelează direct şi foarte insistent la „mina milostiv ă" a evreilor din 
Bradtord. Cetait une lettre a la bnîler de suite 3) , şi Borchardt, 
mărinimos, i-a trimis imediat o pomană de 1 liră pentru L [upus], de 
altfel sub o formă foarte elegantă, which he could very well 
afford 4) ,  acest lucru scutindu-l de toate obligaţiile sale. Trebuie 
să mărturisei:.c că această scrisoare a lui Lupus mi-a făcut o impresie 
foarte penibilă, şi încă mai penibilă a fost lipsa de tact a piciului 
de a o pasa lui B [orchardt] . I-am tras, de altfel, o săpuneală zdra
vănă pentru asta. 

Enfin c'est fait 5) .  In drum spre Liverpool, Lupus să vină ne
apărat direct încoace, dacă e posibil într-o vineri, şi atunci voi 
aran1 a o întîlnire cu piciul. Dacă Lupus se duce mai întîi 1a 

1) - „sîntem în grevă" .  -- Nota trad. 

'l Ernst Dronke. - Nota red. 
3) - era o scrisoare care trebuia arsă imediat. - Nota trad. 
'J - ceea ce putea să facă foarte uşor. - Nota trad. 
5) - In sfîrşit s-a comis. - Nota trad. 
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Bradford, cum a proiectat Dr[o:nke] , bîrfa capătă şi mai multă 
amploare. 

Ai aflat că Jacobi vrea să plece 1în America. Individul este 
totuşi trop mou 1) şi, chiar şi asupra filistinilor, face impresia unui 
om neajutorat. Nu cred că va reuşi c îndva să-şi instaleze un cabinet, 
deşi moare să-l aibă. Şi, dup� toate alea, cînd te gîndeşti că individul 
încă-i virgin, îţi vine să te prăpădeşti de rîs. 

[Manchester] miercuri 24 august 1853 

Publicat pentru prima oară 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
Oriile Abteilung, Bd. 1 .  1929 

124 

Al tău 
F.E. 

Se tipăreşte după manuscris 
Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Engels ! 

(Londra) 3 septembrie ') 1853 
28, Dean Street, Soho 

Nu ţi-am mai scris de mult şi mc1 măcar nu ţi-am confirmat 
primirea celor 5 I.st. (din c are i-am dat lui Pieper 2,10 I.st. şi lui 
Lupus 1 ,1 0  I.st.) , deoarece a trebuit să-mi irosesc my time and my 
energies 3) cu o parcane de nedescris. La 7 iulie i-am dat lui 
Spielmann poliţa mea. La 31 august 4) , după ce m-am dus la el 
.de 7 ori, mi-a declarat că poliţa s-a pierdut şi mi-a cerut un 
duplicat etc. Aşadar, săptămîni de-a rîndul am tras miţa de coadă, 
amanetînd totul, pînă la ultimul obiect, şi amînîndu-i pe toţi cre
ditorii pînă 'la 31  august 5) , după ce i-am tot dus cu vorba din 
iulie. Intru.cit nu am alte resmise în afară de •ceea ce focasez de la 
,.Tribuneu ,  înţelegi situaţia în care mă aflu şi c ă  nu am nici timp 
şi nici dispoziţie pentru corespondenţă. 

1) - prea moale. - Nota trad. 
1) ln original : 2 septembrie. - Nota red. 
'J - timpul şi energia. - Nota trad. 

'l ln original : septembrie. - Nota red. 
1) ln original : septembrie. - Nota red. 
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Spune-i lui Jacobi, dacă mai e acolo, că le-am scris lui Weyde
meyer şi altora 378 în privinţa lui. 

Iată de ce îţi scriu astăzi : 
După cite ştiu, tu nu citeşti „Morning Advertiser". In acest ziar 

al „united victuallers" 1) a apărut o apologie a unui „foreign corres
pondent" 2) (cred că e vorba de d-l Golovin) la adresa lui Bakunin. 
Tot in „M[orning] A[dvertiser] " un anonim F.M. 3) iîJ acuză pe 
Bakunin că este un spion rus şi spune că acum îi merge foarte 
bine et<:. La aceasta au răspuns Golovin şi Herzen, remarcînd tot
odată că în 1848 s-a mai publicat într-un „German paper" 4) aceeaşi 
calomnie şi că acesta „had even ventured to appeal to the testi
mony of George Sand" 5) . 

Alaltăieri a intervenit şi „Dr. Arnold Ruge" ,  arătînd că es.te 
vorba de ziarul german „New Rhen[Jsh] Gazette" ,  al cărei redactor, 
„Dr. Marx" ,  era tot atît de convins de inexactitatea acestor calomnii 
ca oricare alt democrat 379• 

In 1 1M[orning] A[dvertiser] " de ieri am publicat o declaraţie cu 
următorul conţinut 380, 

Domnii Golovin şi Herzen au chosen to connect the „New 
Rh[enish] G [azette] " edited by me in 1848 and 1849 6) şi po
lemica lor cu F.M. cu privire la B [akunin] etc. Now, I care nothing 
about the insinuations of Mss11S. Herzen and Golovin 7) . Dar etc. etc. 
„permit me to state the facts of the case" 8) . UI1lllează apoi enume
rarea faptelor : 

„la 5 iulie 1 848 noi am primit scrisori din Paris, una de la 
agenţia Havas, cealaltă de la un Polish refugee 9) (aşa îl numesc pe 
Ewerbeck) ambele stating 10) că G eorge Sand posedă scrisori com
promiţătoare pentru Bakunin, as being lately entered into relations 
with the Russian Govemment 11) " ; 

'l - „cîrciumarilor uniţ i " .  - Nota trad. 
'I - „corespondent străin". - Nota trad. 
1) Francis Marx. - Nota red. •1 - „ziar german•. - Nota trad. 
•i - „a îndrăznit chiar să facă apel la mărturia lui George Sand " .  

Nota trad. 
"I - au binevoit să facă o legătură între „Noua gazetă renană• ,  editată de 

mine în 1848 şi 1849. - Nota trad. 
'I - insinuările d-lor Herzen şi Golovin mă l asă, de fapt, rece. - Nota trad. 

"I - Dar etc. etc. „permiteţi-mi să expun cum s-au petrecut lucrurile " .  -

Nota trad. 91 - emigrant polonez. - Nota trad. 111 - afirmînd. - Nota trad. 
"I - în sensul că recent acesta intrase în legături cu guvernul rus. -

Nota trad. 
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„la 6 iulie noi am publicat această scrisoare, dar nu comumcarea 
agenţiei Havas, ci scrisoarea corespondentului nostru din Paris " , 

1 1Bakunin a răspuns în <Neue Oder-Zeitung» că încă înaintea 
corespondenţei noastre ar fi circulat zvonuri asemănătoare 
la Breslau1) ;  că ele ar emana de la lE>gaţiile ruse şi că nu le-ar putea 
combate mai bine decit făcind apel la George Sand" ; 

„la 3 august Koscielski a predat lui «Rh[einische] Z[eitung] >; 
scrisoarea adresată redactorului acesteia de către George Sanct ; scri
soarea a fost publicată în aceeaşi zi cu următoarele cuvinte mtro
ductive : (urmează cuvintele din «N (eue] Rh[einische] Z[eitung] » 381) " ; 

„la sfîrşitul lui august, fiind în trecere prin Berlin, l-am văzut 
pe Bakunin şi am reînnodat vechea noastră prietenie " ; 

„la 15 octombrie (sau în jurul acestei date) «Rh[einische] Z [ei · 
tung] » a luat apărarea lui Bakunin împotriva gnvernului prusian , 
care îl expulzase" ; 

„în februarie ( 1 849) < Rh[einische] Z [eitung] » a publicat un 
leading Article 2) despre Bakunin, care începe astfel : «B [akunin] 
este prietenul nostru I» etc. " 382 ; 

„în «N [ew] Y[o.rk] Tribune» eu paid the tribule due to Bakunin 
for his participation in our movements 3) 383 etc. et;:. " 

Declaraţia mea se încheie cu cuvintele : 
„In C'eea ce-l priveşte pe F. M., care porneşte de la ideea fixă 

că pe continent revoluţiile promovează planurile secrete ale Rusiei, 
el ar trebui, dacă are pretenţia că judecă cit de cit logic, să-l acuze 
nu numai pe Bakunin, ci pe oricare revoluţionar din Europa că e 
agent rus. In ochii lui, revoluţia însăşi este un agent rus. De ce nu 
şi B [akunin] ?" 4) 

Ei bine, în „M[orning] A [dvertiser] " de azi, secătura de Go
lovin nu mdrăzneşte să se semneze, ri publică următoarele sem
nînd „from a foreign Correspondent" 5) . 

Cum trebuie să se scrie istoria 

(De la un corespondent străin) 

Bakunin este un agent rus - Bakunin nu este un agent rus. Bakunin a 
murit în fortăreaţa Schliisselburg în urma torturilor la care a fost supus -
Bakunin nu a murit : el mai e în viaţă. L-au făcut soldat şi l-au trimi.:; ln 
Caucaz - nu, nu l-au făcut soldat, ci î l  mai deţin încă în fortăreaţa Petro-

1) - Wroczlaw. - Nota trad. 
') - articol de fond. - Nota trad. 
') - am exprimat lui Bakunin gratitudinea mea pentru participarea sa l a  

mişcarea noastră. - Nota trad. 
'l Pasajul începînd cu cuvintele : „ln ceea ce-l priveşte„ . "  şi pînă la : 

„Dr ce nu şi Bakunin ? " ,  în original în limba engleza. - Nota trad. 
•) - „de la un corespondent străin " .  - Nota trad. 
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pavlovskaia. Acestea sînt şlirile contradictorii publicate rind pe rînd in presă c11 
privire la Mihail Bakunin. ln zilele noastre, cînd în jurul oricărui lucru se face 
o largă publicitate, ajungem la adevăr numai afirmind ceea cp este fals ; dar 
oare s-a dovedit cel puţin că Bakunin nu se afla în solda departamentului 
militar rus ? 

Există oameni care nu ştiu că umanitatea îi face pe oameni sa raspunda 
unii pentru alţii , că, eliberind Germania de sub influenţa pe rare o exercilu. 
Rusia asupra ei, exercitam o influentă asupra acesteia din urma, aruncînd-o din 
nou în braţele despotismului pină ce va deveni vulnerabila pentru revoluţie. 
ln zadar am încerca să convingem asemenea oameni ca Bakunin este unul d intre 
cei mai puri şi mai generoşi reprezentanţi ai cosmopolitismului progresist. 

„Calomni aţi, calomniaţ i" ,  glăsuieşte un proverb francez, „ceva ramme 
intotdeauna• .  Calomniile împotriva lui Bakunin, promovate în 1 848 de unul dintie 
prietenii lui, sini din nou puse în circula!ie in 1 853 de catre un necunoscut. 
„Trădarea vine întotdeauna de la ai tai • ,  spune un alt proverb ; şi „mai bine 
să ai de-a face cu un duşman deştept deci! cu un prieten prost• .  Nu ziarele 
r.onservatoare au raspindit calomniile împotriva lui Bakunin ; de acest lucru s-a 
îngrij i t  un ziar prieten. 

Oamenii care pot uita aşa cum a uitat d-l Marx - ca Bakun;n nu este 
făcut din aluatul din care se fac spionii poliţiei au, desigur, un simţ revoluţionar 
foarte slab dezvoltat. De ce nu a procedat el aşa cum procedeaza de obicei 
iiarele engleze şi nu a publicat pur şi s implu scrisoarea emigrantului poloneL 
care îi aducea învinuiri lui Bakunin ? El nu ar fi avut prilejul să regrete că 
numele lui este legat de o acuzaţie falsă 1 ) .  

Mă gîndesc să-i răspund individului următoarele (vezi mai jos) , 
pe care te rog să mi le înapoiezi urgent (pînă luni dacă se poate) 
stiliza te 384• 

Totodată se pune problema dacă nu vreţi, tu şi Dronke, ca  
redactori at  lui „N[ew] Rh[enish] G [azette] " ,  să  faceţi ş i  voi o de
claraţie. Clică contra clică. De partea cealaltă se află numa: Ruge, 
Herzen, Golovin. Pe acesta din urmă Bakunin însuşi l-a numit „un 
poJisson" 2) . In 1843 şi 1844 a fost unul dintre cei mai asidui admi
ratori ai lui Nicolaie, dar apoi a devenit democrat, crezînd că e 
suspectat şi nemaiîndrăznind să se întoarcă în Rusia. La aceasta 
se reduce tot eroismul său. 

ln ce mă priveşte, aş propune în fond următoarea declaraţie : 
, ,«Este mai bine să ai de-a face ou un duşman deştept decît cu 

un prieten prost» ,  ar fi exclamat Bakunin, dacă i-ar fi picat vreodată 
în mină scrisoarea «străinului» Sancho Pansa, care în numărul de 
sîmbătă al gazetei dv. s-a intrecut în a cita proverbe răsuflate. 

Nu este oare un «prieten prost» cel care îmi reproşează că 
nu am făcut un lucru care, potrivit propriilor lui cuvinte, nu mi-ar 
fi dat !Prilejul «să regret că numele meu este legat de o acuzatie 
falsă» ? 

1) Pasajul început cu cuvintele : „Cum trebuie sa se scrie istoria ... • şi  
pma la : „legat de o acuzaţie falsă" ,  în original in limba engleză. - Nota tra<I. 

•) - „un derbedeu". - Nota /rad. 



254 124. Marx către Engels. 3 septembrie 1 853 

Nu este oare un «prieten prost» cel care se miră de ceea ce ştie 
orice elev, şi anume că adevărul se stabileşte prin controversă şi c ă  
faptele istorice trebuie deduse din afirmaţii contradictorii ? 

Cînd «Neue Rheinische Zeitung» a publicat scrisorile din Paris, 
Bakunin se afla în libertate. Dacă a avut dreptate să fie mulţumit 
de declaraţiile publice apărute în «Neue Rheinische Zeitung» în 
1 848, nu este oare 1un «prieten prost» cel care în 1 853 crede că 
trebuie să obiec teze ceva împotriva lor ? Dacă nu a avut dreptate 
să reînnoade legăturile sale de prietenie cu redactorul lui «Neue 
Rheinische Zeitung» ,  nu este oare o «prostie» din partea unui 
presupus prieten să-i etaleze slăbiciunile în public ? 

Nu este oare un «prieten prost» cel care consideră necesar «Să 
arunce Rusia din nou în braţele despotismului» ca  şi cum s-ar fi 
eliberat vreodată de el ? 

Nu este oare un «prieten prost» cel care spune că proverbul 
latin «calumniare audacter» 1) este un p roverb francez ? 

Nu este oare un «prieten prost» cel care nu poate să \înţe
leagă de ce ·,«zia)rele conservatoare nu aveau nici un interes să 
publice calomniile» împotriva lui Bakunin, răspîndite în secret în 
toată Germania, în timp ce ziarul cel mai revoluţionar din Germania 
era interesat să le publice ? 

Nu este oare un «prieten prost» cel care ignorează faptul că, în 
momentele de supremă tensiune, «simţul revoluţionar» a dat naştere 
la «lois des suspects» 2) şi a dispus decapitarea unor Danton, Des
moulins şi Anacharsis Cloots ? 

Nu este oare lllil «prieten prosti> cel care nu a îndrăznit să 
atace «Morning Advertiser» pentru că a publicat scrisoarea lui P.M. 
atunci c înd Bakunin era întemniţat la St. Petersburg, dar a atacat pe 
«Neue Rheinische Zeitung» pentru că a publicat o scrisoare asemă
nătoare în 1 848, cînd iBakunin era liber şi  încă nu era pus :in: 
situaţia penibilă de a fi apărat de un «prieten prost» ? 

Nu este oare un «prieten prost» cel care foloseşte numele lui 
Bakunin drept pretext pentru a-i calomnia pe prietenii lui Bakunin, 
în timp oe el îşi ascunde, precaut, propriul său nume ? "  

Aştept, aşadar, u n  răspuns grabnic. Chestiunea este presantă. 

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

1) - „calomniază cu îndrăzneală". - Nota trad. 
l) - „legea cu privire la suspecţi". - Nota trad. 

Al tău 
K.M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limbile germană 
şi engleză 
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1 25 

Marx către Engels 385 
la Manchester 

255 

[Londra) 7 septembrie 1853 
28, Dean Street, Soho 

Dragă Frederic I 
Scrisoarea ta a sosit într-adevăr prea tîrziu 386• Luni, după ce 

am concentrat porcăria 1) , înlăturînd patosul de prisos şi  am mai 
şlefuit-o, am trimis-o amabilului ziar al „licensed victuaJlers" 2) , 
dar ea n-a apărut. Totodată însă, extrem de consecventul ziar a 
publicat în numărul de luni un scurt articol „From a native Cor
respondent" 3) (probabil D. Urquhart) , în care propriul său „Fo
reign Correspondent" 4) este destul de limpede demascat ca fiind 
„Russian Agent" 5) , iar Bakunin însuşi nu prea este prezentat 
ca uşă de biserică. „M[oming] A [dvertiser] " a respins rep.Hca mea 
probabil, pentru că nu era scrisă aşa de confuz ca cea a lui „native 
Correspondent" 387• Acum va apărea în „People's Paper" 6) . 

A fost, fireşte, pur şi simplu un lapsus linguae 7) - o veche 
meteahnă - că în scrisoarea mea către tine am pomenit numele 
d..Jui Dronke. Nu cred ca declaraţia „micului" Blanqui să prezinte 
vreo importanţă sau că am avea ceva de cîştigat de pe urma aces
tui apendice. 

Scumpul nostru pici 8) ne-a bîrfit într-atît, incit 1 )  Lupus nu 
mi-a spus nici un cuvînt despre călătoria sa 388, deşi ştiam de 
multă vreme acest lucru de la tine ; 2) acelaşi Lupus vorbeşte în
totdeauna C'U multă rezervă despre tine ; 3) aseară am avut o scenă 
de necrezut. 

Eram cufundat în lucru. In cameră se aflau şi  soţia mea şi copiii. 
Deodată a intrat Lupus cu paşi măsuraţi - mi-am închipuit că a 
venit să-şi ia, în sfîrşit, rămas bun, căci în casa mea nu a suflat 
niciodată o vorbă despre proiectata lui călătorie. 

') Vezi volumul de faţă, p. 253-254. - Nota red. 
•1 - „circiumarilor cu brevet•. - Nota trad. 
11 - „De la un corespondent din ţară". - Nota trad. 
'J - „Corespondent străin". - Nota trad. 
11 - „agent rus•. - Nota trad. 
1) K. Marx. „Către redactorul ziarului «People's Paper»" .  (Vezi K. Marx 

şi F. Engels. Opere, voi. 9, Bucureşti, Editura politică, 1959, p. 310--312. -
Nota trad.). - Nota red. 

'I - eroare de exprimare. - Nota trad. 
8) Ernst Dronke. - Nota red. 
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Anul itrecut am împrumutat de la el o mică gramatică spaniolă 
a lui Franceson, vreo 1 20 de pagini 389• După cite îmi amintesc, i-am 
înapoiat-o acum vreo 5 luni. Dacă nu, înseamnă că a şterpelit-o 
Dronke. 

Babalîcul o mai cerus� în vreo două rînduri soţiei mele şi lui 
Lenchen, care îi promiseseră că o vor căuta. 

Aseară deci - de cum a intrat individul a început să bombăne 
- i-am spus pe un ton cit mai potolit că nu găsesc nicăieri drăcia 
aceea, deşi am căutat-o peste tot, şi cred că i-am înapoiat-o etc. etc. 
La care dumnealui mi-a răspuns cu o mojicie neruşinată · „Ai 
vîndut-ou .  (Adică o mizerie pentru care mă prind să dau oricui un 
sovereign dacă în toată Londra ar putea obţine 2 farthingi pe ea.) 
Am sărit, fireşte, ca ars, a urmat un schimb de cuvinte, el nu renunţa, 
încăpăţînîndu-se ca un c atîr, la tLmpenia lui, m-a insultat, prin 
urmare, „au sein de ma familie "  1) . Tu ştii că oamenilor bătrîni. 
căzuţi în mintea copiilor, dar pe care dintr-o tradiţie de partid se 
cuvine să-i respectăm, le trec multe cu vederea. Toate au însă o 
limită. Bătrînul nătărău s-o fi 01II1irat cînd, în cele din urmă, mi-am 
arătat colţii. 

Toate astea sînt rezultatul intrigilor lui Dronke, a consumului 
abuziv de gin şi a sclerozării creierului. Poate că aerul de mare va 
avea un efect binefăcător asupra facultăţilor lni mintale. Poţi să te 
prevalezi de privilegiul „arţăgosului notoriu " ,  dar să nu abuzezi de 
el. Nici eu nu stau pe roze, şi, prin urmare, necazurile lui cotidiene 
nu sînt o justificare. 

Mizerabilii de ruşi repetă acum mereu, atît în „Tribune " c.it şi 
în „Advertiser " din Londra (deşi e vorba de diferite personalităţi 
şi sub diferite forme), refrenul că poporul rus este pînă în măduva 
oaselor democrat, că Rusia oficială (împăratul şi birocraţia) este pu: 
germană şi nobilimea aşijderea. 

Aşadar, trebuie combătută Germania în Rusia, nu Rusia rn 
Germania. 

M-ai îndatora foarte mult dacă, întrucît cunoşti Rusia mai bme 
decît mine, ai avea timp să iei atitudine împotriva acestei tîmpenii 
(la fel cum dobitocii teutonici îi învinuiesc pe francezi de despo
tismul lui Frederic al Ii-lea etc., ca şi cînd pentru dresarea sclavilor 
înapoiaţi nu ar fi întotdeauna nevoie de sclavi civilizaţi) . Bineînţeles 
în „Tribune " .  

1 1  - „în sinul familiei mele" .  - Nola !rad. 

Al tău 
K.M. 
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Scrie-imi mai amănunţit cum merg treburile şi de-a dreptul în 
englezeşte. 

La alăturata scri<>oare a lui Klein, pe care te rog s-o păstrezi 
cu grijă, am răspuns în mod diplomatic 390• Din Londra nu este po
sibilă corespondenţa cu el. Muncitorii de fabrică trebuie să rămînă 
exclusiv în propriul lor mediu şi să nu intre în relaţii cu filis tinii 
sau cu bădăranii din Kăln, Diisseldorf etc. Dacă vor să trimită o 
dată pe an pe vreunul încoace pentru a se sfătui cu noi, n-am avea 
nimic împotrivă. 

Publicat pentru prima oară 
în : Marx-Engels. Gesamtausgube. 
Dritte Abteilung, Bd. 1, 1929 

1 26 

Se tipareşte după manuscris 

Tradus din limba german� 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Frederic, 
Ai devenit al naibii de taciturn. 

[Londra] 17 septembrie 1El53 
28, Dean Street, Soho 

Intmoît mă aşteptam să rprimesc ieri your article 1 ) ,  am scris 
numai o introducere cuprinzînd ultimele ştiri, dar, nesosind scrisoa
rea ta, s-a dus o corespondenţă. 

Timp de 14 zile, începînd de astăzi, trebuie să recurg neapărat 
la colaborarea ta. Pieper pleacă astăzi pentru două sau trei săptămini 
- nu la mănăstire, ci într-un spital german, un tel de închisoare 
sanitară unde va fi lecuit radical de tristele urmări ale plăcerilor 
cărnii. Şi, deoarece din cauza alergăturilor la netrebnicul de Spiel
mann, mai am un minus de 3-4 articole, trebuie să scriu acum în 
fiecare marţi şi vineri aîte run articol pentru ca viitoarea poliţă pe 
care o voi trage să nu se reducă tla o nimica toată. Sînt şanse ca 
Freiligrath să obţină de la unul d.'.n oamenii de afaceri cu care are 
legături să-mi sconteze regulat poliţele. 

Dacă între timp scrii ceva, îţi trimit restul ca să-l revezi, urmînd 
să mai adaugi la început sau la sfîrşit ultimele ştiri pe care le afli 
în „Debats" sau altundeva despre Turcia, sau în cazul că ar sosi 

1) - articolul tău. - Nota lrad. 
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depeşe telegrafice de o deosebită importanţă şi să expediezi por
căria la Liverpool. 

Aştept pentru marţi un articol de la tine. 
Ar fi interesant să scrii ceva despre poziţia armatelor etc. In 

presa engleză apar o mulţime de inepţii în această privinţă, de 
pildă că Omer-,pa� ar trece DunăTea etc. 

Am şi trimis două articole cu privire la criza comercială, unul 
vinerea trecută, despre Banca Angliei, sconturile ei şi efectul legii 
lui Peel, sau mai degrabă efectul scontat 1) , şi al doilea marţi, 
despre preţul cerealelor, semne of overproduction 2) etc. 3) 

Ar fi interesante articole mai amănunţite despre manufactu
ring distrkts 4) . 

Alăturat îţi mai trimit .ceva scris de omul de 1la „T!Lbune" :.) 
şi „despre" el, scris de redactorii de la „Tribune". De altfel, after 
all 6) , nu pare să fie rus, ci german. 

Prin abrogarea impozitului pe anunţuri, JonG?s încasează acum 
3 I.st. pe săptămînă pentru anunţuri - the paper is arriving to the 
paying point 7) . Atunci se va ivi şi pentru Pieper o sursă de veni!. 

Scrie-mi şi despre peregrinările lui Lupus, care, după cum am 
auzit mai tîrziu, s-a cărat de aici abia sîmbăta trecută. 

Farewell 8) .  
Al tău 

K.M. 

Iţi trimit alăturat încă un fragment din simpatica „Neu-Eng'land
Zeitung" 391• 

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

Se tipăreşte după manuscris 

· Tradus din limba germană 

1) K. Marx. „Nota de la Viena. - S.U.A. şi Europa. - Scrisoarea de la 
Şumla. - Legea bancară a lui Peel". (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 9, 
Bucureşti, Editura politică, 1959, p.  313-322. � Nota trad.). - Nota red. 

•j - de supraproducţie. - Nota trad. 
3) K. Marx. „Evenimentele politice. - Lipsa de pline din Europa•. (Vezi 

K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 9, Bucureşti, Editura politică, 1959, p. 323-331 .  
- Nota trad.). - Nota red. 

') - districtele industriale. - Nota trad. 
5) Pulszky. (Vezi volumul de faţă, p. 191-198.). - Nota red. 
1) - după toate cele. - Nota trad. 
7) - ziarul va deveni tn curînd rentabil. - Nota trad. 
BJ - Rămii cu bine. - Nota trad. 
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1 27 
Engels către Marx 

la Londra 

259 

Manchester, 19 septembrie 1 853 

Dragă Marx, 
Ceea ce m-a împiedicat pînă acum să lucrez şi să scriu a fost 

prezenţa „babalîcului" 1) , caire s-a instalat deocamdată la mine. Pen
tm screw-steamer 2)-ul său nu s-a mai găsit nici un loc, şi Borch
[ardt] a ţinut foarte mult ca el să încerce întîi aici să obţină lecţii, 
în plus are ş.i un post în perspectivă la Liverpool. In sfîrşit, vrea să-şi 
încerce norocul aici şi nu mi-a venit la socoteală să afle cum iau 
citeodată naştere corespondenţele pentru „Tribune " ,  după ce a fost 
atît 'de mojic cu tine la L[ondra] . S-au ivit aici unele ocazii {l.e 
ciştig şi, după ce Borchardt şi cu mine le-am tot discutat ieri cu 
el, astăzi s-a pus în mişcare pentru a se interesa, aşa că voi avea o 
seară liberă ca să-ţi fabric un articol despre starea lucrurilor prin 
părţile locului, care va pleca cu poşta a doua. Articolul despre Rusia 
va urma de îndată oe va !fi posibil. Cred că autorul 3) este un ger
man din ;regiunile Baltice sau pe jumătate polonez ; după cit se 
vede, dispune de mult materiail, ceea oe impune precauţie, dar nu 
va fi greu să-i venim de hac. Sau să fie acel Lowe care i-a scris lui 
Nesselrode în „D [eutsche] Londoner Z [eitung] " ? S-ar putea, pentru 
că pe alocuri trăncăneala şi bîrfa sînt pe acelaşi calapod. 

Primesc foarte neregulat „Reform" ; ai vreo veste de la Cluss ? 
N.B. 4) Intrucît Lupus, după cum deduc din scrisoarea ta de azi 5) ,  

a şters-o fără să-şi ia măcar :rămas bun, fireşte că n-am să-i arăt 
nimic din cele ce-mi trimiţi - il reste parfaitement en dehors de 
tout 6) . Dacă nu ar fi vorba de Borchardt, care a cheltuit 10 I.st. 
pentru călătoria lui, şi în '.genere se poartă bine cu el, aş fi mai 
rezervat faţă de Monsieur Lupus. Cu atît mai mult cu cit individul, 
deşi n-a renunţat la incăpă�îna11ea sa, şi-a pierdut linsă stoicismul şi 
devine tot mai dependent de oamenii de la care are vreun avantaj. 
Il est meme devenu un peu flatteur 7) , şi încă cum I 

•) Wilhelm Wolff. - Nota red. 
') - vapor cu elice. - Nota trad. 
1). Pulszky. (Vezi volumul de fa�ă, p. 191-198.). - Nota red. 
') Nota bene. - Nota trad. 
5) Vezi volumul de faţă, p. 258. - Nota red. 
') - el rămine complet în afară de toate astea. - Nota trad. 
1) - A devenit chiar puţin linguşitor. - Nota lrad. 
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De altfel, rămîne de văzut dacă o situaţie materială mai bună, 
în cazul că poate fi găsită aici, nu-l va readuce curînd pe babalîcul 
nostru la sentimente mai bune şi atunci va trebui să-ţi prezinte şi 
ţie scuze. 

Mă duc acum acasă să lucrez. 

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

128 

Al tău 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germana 

Marx către Engels 392 
la Manchester 

Dragă Engels I 
[Londra) 28 septembrie 1) 1 853 

28, Dean Street, Soho 

Alăturat îţi trimit o scrisoare de la \Veydemeyer, cîteva de 
la Cluss, o declaraţie a d-lui Willich 393, o scrisoare de la Mazzini 
cd.tre Mr. Mott (aboliţionist) din America. 

Am despărţit în două articolul tău 30 1 şi l-am prelucrat în aşa fei, 
incit au ieşit două articole pe care le-am expediat la New York, 
soţia mea făcind pe secretarul. 

Lui Pieper i s-a usaat gîtul în spitalul german. La patul său 
atîrnă o tăbliţă cu fatala inscripţie : W[ilhelm] P [ieper] syphilis 
secundaris. L-au supus la o disciplină severă ,  ceea ce îi va fi 
de folos. 

\V. Wolff i-a scris confidentului său Rings. Pînă la sfîrşitul lui 
octombrie vrea să rămînă la Manchester şi să încerce sa •se 
aranjeze acolo. Dacă pînă atunci nu găseşte nimic, pleacă. Deocam
dată trăieşte „pe spinarea altuia", pe Great Ducie Street 395 nr. cutare. 
De tine nici nu pomeneşte, de unde poţi să deduci îndîrjired 
meschină de care e capabil old chap 2) . După ce a sporovăit atîta 

1) ln original : august. - Nota red. 
'J - batrinul tip. - Nota trad. 
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pe socoteala ta, se jenează, fireşte, să se afle că îţi este îndatorat. 
Quant a nous autres 1) , nu ştiu ce i-a scris lui Rings, pentru cd 
acesta nu suflă o vorbă. 

Mi-ar plăcea să se clariEce chestiunea cu d-l Dronke 2) . Acum 
am aflat că a tocat banii obţinuţi din vînzarea unui Ricardo a lui 
Pieper, a unei istorii a economiei politice germane apci.rţinînd mun
citorului Lochner etc. etc. Asta face, bineînţeles, să sporească strong 
suspicions 3) pe care le-a trezi t în mine. 

Inainte de a pleca, d-l Wolff a mai apucat să povestească lui 
Imandt - şi anume foarte denaturat şi cu indignarea omului cum
secade - obrăznicia pe care şi-a permis-o faţă de mine. Ceea ce 
mă enervează este atenţia exagerată. cu care l-am tratat întotdeauna 
pe zurbagiu în loc să-i arăt colţi i .  

Les choses marchent merveilleusement 4). In Franţa se va pro
duce un crah îngrozitor cind se va prăbuşi toată această escrocherie 
financiară. 

Jacobi a publicat în „Reform" un articol, care vrea să fie me
lancolic, despre sfîrşitul Pămîntului 396• 

Bagă de seamă ca aceste rînduri să nu cadă în mina cui nu 
trebuie. 

Al tău 
K. ,vJ. 

Apropo. Alaltăieri am primit citeva rînduri de la Blind. Va 
trebui să catadicsească să coboare de la înălţimea distincţiei sale 
democratice din nou la problema pîinii cea de toate zilele. A 
pierdut procesul şi deocamdată s-a pus poprire pe întreaga avere a 
soţiei sale. In felul acesta s-a zis cu subvenţiile. Imi pare rău de el, 
în pofida manierelor răsuflate pe care considera că e nimerit să 
le adopte. 

Ai urmărit în „M[orning) Advertiser" 5) povestea cu Bakunin ? 
Urquhart a puLlicat în legătură cu aceasta un articol în care îl 
suspectează pe B[akunin) 1) pentru că este ms şi 2) ipentru că 
e „revoluţionar " 397 ; de asemenea pretinde că printre ruşi nu există 
r�voluţionari cinstiţi, că lucrări: e lor pretins democratice (lovritură 
la adresa lui Herzen şi a polisson 6) -ului Golovin) nu dovedesc 
nimic ; şi, în concluzie, declară revoluţionarilor de pe continent 

1) - !n ceea ce ne priveşte pe noi ceilalţi. - Nota trad. 
1) Vezi \ Olumul de faţă, p. 256. - Nota red. 
1) - bănuielile grave. - Nota trad. 
'J - Lucrurile merg admirabil. - Nota trad. 
5) Vezi scrisoarea lui Marx către Engels din 3 septembrie 1 853. - Nota red. 
'J - derbedeului. - Nota trad. 

19 - Marx-Engels, Opere, vol. 28 
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că sînt în aceeaşi măsură <trădători ca şi guvernele dacă au în
credere în ruşi. Ac'lllll se pare ,că ruşii tDimit rpe cîmpul de bătălie 
'UJil englez (Richards) , carre-i poartă pică Jui Urquhart, deoarece 
aoesta, sub pretextul drepturilor mai vechi, i-a suflat tema „«Times > 
şi Turcia• în „Morning Advertiser" .  Richards declară că este tot 
allît de prep osterous 1) să-l consideri pe B [akunin] un spy 2) pe 
oît ar fi de stupid to impeach Palmerston for being bribed hy 
Russia 3) ; se xeferă la testimonium 4) lui Ruge, la  mine s) ,  laudă 
„ideile revoluţionare" ale lui Hernen 6) etc. Ieri şi-a făout din nou 
aparjţia iun satelit al lui Urquhart, A. B., care a declarat că cunoaşte 
toată Hteratura „tinerei Rusii", că ea dovedeşte justeţea vederilor 
lui U [rquhartJ , panslavismul etc. 

ln orice caz, lintriganţii xuşi vor vedea că aici nu le va fi 
atît de uşor ca faţă de sărmana demoC!raţie franceză să facă pe 
grozavii, să capete inf!JUenţă şi să se comporte ca un fol de aris
tocraţi aii emigraţiei revoluţionare. Aici au primit lovituri zdraviene. 
La ce i-au fost de folos lui Bakunin aceşti dobitoci ? Ca să .se 
ridice acuzaţii publioe grave împotriva lui şi ei înşişi să pri
mească una peste bot. 

Publicat pentru prima oară 
în : Marx-Enge!s. Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. 1 ,  1929 

1 29 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germand 

Engels către Marx 
la Londra 

Dragă Marx l 
Anexez un articol despre armatele turceşti 7) . Dacă îmi comu

ruci C'e trimiţi mîine despre greva din Lanoashire şi despre state 
of trade 8) 398, voi putea, legat de asta, să-ţi pregătesc pînă marti 

'I - stupid. - Nota trad. 
11 - spion. - Nota trad. 
"I - să-l acuzi pe Palmerston că e vindut Rusiei. - Nota trad. 
•j - mărturia. - Nota trad. 
5) K. Marx. „Mihail Bakunm". (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 9,  

Bucureşti, Editura politică, 1 959, p. 304-306. - Nota trad.). - Nota red. 
'I Este vorba de cartea lui Herzen „Du developpement des idees revolution

naires en Russie".  - Nota red. 
7) F. Engels. „Ruşii în Turcia". (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 9,  

Bucureşti, Editura politică, 1959, p. 358--364. - Nota trad.). - Nota red. 
"I - situaţia comerţului. - Nota trad. 
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încă un articol cu privire la acesite chestiuni. Manufactures şi 
merchants 1) de aici se străduiesc din răsputeri să se convingă 
reciproc că situaţia nu este atît de gravă ; iar „Guardiain.u 2) 
tace tot ce poate, însă all ist sham and humbug 8) , De săiptă
mîna .treoută preţul ,firelor groase a sc•ăzut cu 1/4-3/e de pence de 
pfund ; deci pfundul care costa 9 pence a scăzut cu 3-41/20/o, cel 
care costa 8 pence ou 3-6°/o şi cel care oosta 1 ipenoe cu 4-10/o. 
!n acelaşi timp preţul bumbacului a scăzut ou aproape 1/e. Stocu
rile cresc, cererea scade şi în home trade 4) .  S-a speculat în 
aşa măsură vînzarea în Australia, încît 80 OOO de barili de făină 
americană, trimisă acolo, vor fi di.rtlj ate încoace, frahtul iridicîn
du-se la 8 şilingi de baril. Peste o lună, Crash 5) -ul australian 
va fi, probabil, în toi. „Veştile buneu din Indiile orientale se rreduc 
la aceea că diferenţa dintre urcarea preţurilor de acolo şi scă
derea lor de aici tot mai reprezintă o pierdere la mărfurile expor
tate într-acolo. Infloritoare sînt numai comerţul ou Amerioa şi 
specula ou cereale. J..a Upbridge s-au plătit dej a 80 de şilingi 
pentru un quarter de griu de calitatea �ntîi. Corn looking up, yairn 
looking down 6) , precum şi porcăria turcească in the fairest possible 
way of boiring our merchants all winter over 7) . 

Preţurile la manufactured goods 8) scad de asemenea vertigi
nos, şi, la această categorie de mărfuri, stocurile reprezintă un 
peric'ol mai mare decît la fire. De aceea, fabricanţii, prin hotărîrea 
de a sista prioducţia, împuşcă  doi iepuri dintr-o dată : 1) îi dezar
mează pe munoitorri, 2) reduc producţia. Fabricanţii din Preston 
vor prrimi, desigur, un vot general de aprobare, poate chiar des
păgubiri 399, Cei di:n Ashton, Stalybridge şi Glossop au, de aseme
nea, de gînd să sisteze producţia, tot aşa şi unii de aici. Povestea 
are însă un alenei, întrucît este numai în avantajul acelora care 
nu închid fabricile, iar cei care le închid se aleg doar cu pa
guba 400, 

Lupus are şanse să obţină un post de corespondent, dacă ne 
putem încrede în Borchardt. Babalîcul studiază limba rusă ş i  altele 

1) - Fabricanţii şi comercianţii. - Nota trad. 
') - „Manchester Guardian". - Nota !rad. 
') - totul este aparenţă şi înşelătorie. - Nota trad. 
4) - comerţul interior. - Nota trad. 
1) - crahul. - Nota trad. 
') - Preţul în creştere Ia cereale, preţul în scădere Ia fire. - Nota trad. 
7) - pornită pe cea mai bună cale pentru a-i ţine pe j ăratic toată iarna 

pe negustorii noştri. - Nota trad. 
8) - produsele finite. - Nota trad. 

19* 
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şi continuă să se entuziasmeze pentru problema turcă ; din partea 
mea, n-are decît. 

Salutări soţiei tale şi copiilor. 

[Manchester] 29 septembrie 1 853 

Al tău 
F. E. 

Ce .spUJi de perspectivele melancolice şi virtuoase ale lui 
Jaoobi cu priv1re la sfîrşitul Pămîntului ? 1) 
Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx " ,  Bd. I ,  
Stuttgart, 1913 

1 30 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă FI'ederiC' I 

[Londra) 30 septembrie 1 853 
28, Dean Street, Soho 

Articolul cu privire la război 2) e straşnic. Eu însumi am avut 
misgivings 3) cu privire la înaintarea spre apus a Russian for
ces 4) , dar, fireşte, n-am îndrăznit to trust to m'y judgement 3) 
în asemenea chestiuni. In cel e 6 luni de dnd durează grevele am 
scris, la diferite intervale, o serie de articole in legăt'lllră cu 
ele 401• Acum, e drept, a intervenit o nouă cotitură. In articolul 
în care am folosit strike-generalities 6) pe care mi le-ai trimis, 
am numit o mulţime de sbrike-localities 7) şi am relatat cele în
tîmplate la PI'eston şi Wigan 402• Despre Manc'hester nu mi-am 
putut procura amănunte. Am prezentat manevra de fo Preston 
(foarte pe scurt, nota bene) : 1) oa încercare a fabricanţilO'l" de 
a arunca vina pentru .renunţarea la supraproducţie asupra mun
citorilor, care, prin revendic'ăirile for, îi silesc să închidă fabriciJe ; 

1) Vezi volumul de faţă, p. 260. - Nota red. 
'l F. Engels. „Ruşii în Turcia • .  (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 9, 

Bucureşti, Editura politică, 1959, p. 358-364. - Nota trad.). - Nota red. 
3) - temeri. - Nota trad. 
4) - forţelor ruseşti. - Nota trad. 
5) - să mă bizui pe judecata mea - Nota trad. 
1) - observaţii generale cu privire la greve. - Nota trad. 
11 - localităţi nn:le au avut loc grevele. - Nota trad. 
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2) ca încercare to starve the operatives into submission 1) . 
După cum vezi, cu history of strikes 2) am ajuns abia pînă 

marţea trecută, fără să vorbesc des.pre Manchester. 
Poate !reuşeşti să mai dezvolţi însemnările privind preţul la 

fire şi la bumbac, dacă e posibil şi la goods 3), ca să umple cel 
puţilil lllll capitol de articol. 

In fiecare articol, în afară de tema propriiu-zisă, sînt, firreşte, 
obligat să urmăresc pas cu pas notele ruseşti şi foreign policy �) 
engleză (înţeleaptă, n-am oe zice I), deoarece dobitocii din New 
York consideră că aceasta este .tot ce poate fi mai important şi 
after all 5) nimic nu e mai uşor de t.ratat decît această high 6) 
politică. 

De marţea viitoare în B zile voi termina un articol despre 
„Oriental Church" 7) , iar de vinerea viitoare în B zile va fi gata 
primul din ceLe 3 articole cu privire la D anemarca, unde luna 
viitoare intră din nou în scenă diferitele adunări ale stărilor 4oa . 

Dacă intervine vreo movement 8) militară, mă bizui pe minis
terul de război din Manchester 9) , care îmi va da jmediat instruc
ţiuni ; la fel în ceea ce priveşte cottons şi yrns 10) , despre care 
ziarele de aici dau informaţii mizerabile. 

lnainite de toate vreau să-i înec cu articole pe cei de la New 
York, momentul fiind favorabil, şi dacă îmi furnizezi la timp ma
terial, pot să repartizez temele pe o perioadă mai îndelungată. Se 
mai adaugă şi faptul că, fără secretarul meu 11) , mă c am sperie 
limba engleză. 

Nici un salut lui LUipUs. 

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

Al tău 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) - de a-i constringe pe muncitori prin înfometare să se supună. -
Nota trad. 

1) - istoricul grevelor. - Nota trad. 
3) - produse finite. - Nota trad. 
') - politica externă. - Nota trad. 
5) - Ia urma urmelor. - Nota trad. 
1) - înaltă. - Nota trad. 
7) - biserica orientală. - Nota trad. 
8) - mişcare. - Nota trad. 
8) Adică Engels. - Nota red. 
10) - bumbac şi fire. - Nota trad. 
1 1) Pieper. - Nota red. 
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Dragă Engels, 

131 
Marx către Engels 404 

la Manchester 

8 octombrie 1853 
28, Dean Street, Londra 

D'abord 1) trebuie să te rog - dacă-i posibil - să.,mi trimiţi 
de rurgenţă măcar un minim de bani. Acum 2 săptămîni Spielmann 
a plătlit, în sfîrşit, banii, ireţinînd aproape 2 1. st. Intre timp datoria 
crescUJ.Se, bineînţeles, atît de mult, incit cele mai necesare lucruri 
luaseră toate drumul :muntelui de pietate, familia ajunsese să umble 
în zdrenţe, şi îlllcă de acum 10 zile nu mai avem o p ara chioară 
în casă. Am acum dovezi că Spielmann m-a înşelat, dar a quoi 
bon ? 2) Anume, firma din New York mi-a înapoiat, la cererea 
mea, poliţa împreună ou o scrisoare, din care reiese că ea a 
plătit poliţa încă la 22 iulie, pe cînd eu am căpătat banii abia 
la sfîrşitul lui septembrie. ln momentul de faţă pot să trag din 
nou o p oliţă de 24 1. st. (De la incaxc'erarea lui Pieper am trimis 
6 articole, printre care un fulminant acte d'accusation 3) împo
t11iva lui Pa1merston, Îi1l care urmăresc cariera lui între 1 808 şi 
1 832 4°5• Collltinuarea cu greu o voi putea termina pînă maJI"ţi, 
pentru că trebuie răsfoite multe blue books şi „Hansa.I1ds" 4°6, iar 
ziua de vineri şi de astăzi s-au dus dracului numai cu alergături 
după bani. Articolul pentrn vineri 4) l-am scris noaptea ; apoi 
de la 1 dimineaţa pînă la 1 1  l-am diotat soţiei mele, şi ipe rurmă 
am pomit în City.) Freiligrath promite - şi va depune toate 
eforturile, dindu-mi girul lui etc. - să-mi sconteze la Bischoffsheim 
poliţa, însă .nu p oate irezolva acest lucru decît în 8-10 zile. 
Aceasta este oasus belii. Se pune problema cum s-o scot Ja capăt 
pînă atiunci. Mijloace de subzistenţă pe credit (în afară de băutiuri 
calde şi acicesorii) nu mi se mai acordă. De asemenea, probabil 
mîine Pieper iese din spital şi-mi soseşte plocon - peut-etre 5) . De 
îndată ce mi-am încasat hainii, i-am itrimis 3 1. st., însă, dobitocu!, 

1) - mai întii. - Nota !rad. 
2) - ce folos 1 - Nota !rad. 
3) - act de acuzare. - Nota !rad. 
') K. Marx. „Problema războiului. - Chestiuni financiare. - Greve" .  

(Vezi K.  Marx ş i  F.  Engels. Opere, voi. 9, Bucureşti, Editura politică, 1959, 
p. 436--444. - Nota trad.). - Nota red. 

1) - poate. - Nota !rad. 
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i le-a încredinţat lui Lieblmecht spre păstrare, şi acum nu va mai 
găsi nioi o leţcaie. 

Dintre multele plăcerii de care am avut parte aici de ani de 
zile, cele mai mairi mi le-au pricinuit regulat aşa-nUIIlliţii prieteni 
de partid - Wolff cel roşu 1) , Lupus, Drnnke etc. Rreiligrath mi-a 
povestit astăzi că Franz Joseph Daniels este la Londra şi l-a vizitat 
împ.I1eună cu Wolff cel roŞIU. La mine a dedarat că nu are de gînd 
să vină, pentru c ă, prin intermed1ul lui Bangya, l-am băgat pe 
fratele 2) lui la închisoare, ceea ce altminteri nu s-ar fi întîm
rplat. Bangya a venit la mine prima dată în februarie 1852, iar Da
niels a fost închis în mai 1851 I Prin Ul'illare o influenţă foa�te 
retroactivă. Această bîrfă infamă (răsplata pentru ostenelile mele, 
pentru timpllil pe care l-am pierdut şi !Pentru alte rezultate plăcute 
avute de pe urma procesului 3) este, natural, i.mbrăţişată cu fre
nezie de cei care vor să-şi aoopere propria mîrşăvie .faţă de mine 
şi retragerea laşă. Toată această !Porcărie a fost însă declanşart.ă 
numai de bodogăneala, colportată în dreapta şi în stînga, a dom
nilor Dronke-W. Wolff, care şi-aiu rriezervat partea comodă - can
canul -, lăsînd foarte afabili truda rpe seama mea. 

Dacă aş trăi comod, cel puţin fără griji, nici că mi-ar păsa, 
desigur, de aceste mojicii. Dar ca mizeria măruntă pe care o 
înghit de ani de zile să mai şi .fie condimentată cu mizerii de 
acest <fel şi altele asemănătoare, c'est un peu fort 1 4) Am de gînd 
să declar în mod public la prima ocazie că nu am nimic de-a face 
cu nici un fel de partid. Nu mai sînt dispus să mă Jas insultat de 
fieoare măgar din partid sub pretexte de partid. 

Vezi acum cit de necesar este ca broşura 5) mea să ajungă în 
Germania. Deoarece �ie Il!U-ţi este cu putinţă, tr1mite-mi adresa lui 
Stroh!n, cu oare vreau să mă înţeleg în această rpriVlinţă. 

Aş dori, de asemenea, foarte mult să aud în sfîrşit explicaţia 
d-1ui iDronke în legătură cu cartea 6) . ln ceea ce-l priveşte pe 
d-l Lupus, el vrea, rpare-se, să îndrepte servilismul său faţă de 
bmghezii oare îl protejează p,r;in .iinsolenţa sa infamă faţă de mine. 
Pot 1Să-l asigur că această chestiune nu s-a încheiat inicidecum c u  
lăudăroşenia .sa !faţă d e  Imandt, l a  oare s-a dus sub pretextul de 

1) Ferdinand Wolff. - Nota red. 
1) Roland Daniels. - Nota red. 
1) Procesul comuniştilor de Ia Kiiln. - Nota red. 
') - este cam prea mult. - Nota trad. 
5) K. Marx. „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de Ia Colonia".  

(Vezi K. Marx şi  F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, 
p. 429-501 . - Nota trad.). - Nota red. 

1) Vezi volumul de faţă, p. 256. - Nota red. 
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a-şi lua rămas bun, că şi-a revărsat asupra mea tot veninul său 
de filistin. 

Alăturat rîţi trimit scrisoarea luii Cluss. In articolul său împo
triva 11ui „Neiu-England-Zei.1.ung" ,  el a compilat, destul de coerent, 
după părerea mea, diferite firagmente din scrisorile mele despre 
Carey etc. 407 

Publicat pentru prima oară 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilun11, Bd. 1 ,  1929 

1 32 

Al tău 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 12 octombrie 1853 

Dragă Engels I 
Am primit cele 2 1. sit. Ele aru fost ou atît mai binevenite cu 

cit Oxford, şeful lui Freiligrath, am s-a întors încă din călătoria 
sa,  şi astfel chestiunea se tărăgănează 1) . 

In ceea ce priveşte „Tribune " ,  vineri va fi ready 2) artico

lul II despre Palmerston 3) . Pentru articolul III, ultimul, .care 
cuprinde perioada dintre 1 848 şi 1 853, am nevoie de atîtea blue 
books şi paI1liamentary debates, lindt este imposibil să-l termin 
p înă marţi, aviînd în vedere că drumiruca falling out as far as the 
British Museum is con.cerned 4) . Ar fi, prin urunare, cit se poate 
de util perutru mine, şi totodată o economie de timp, dacă marţi 
aş fi suplinit de tine. Dar ce anume ? N-am idee. Eventual politică 
curentă, eu rurmînd să trec 1IJ.uanai ulitimele noutăţi. Poate, dacă ai 
urmărit îndeajUIIls această temă - să-ţi baţi prea mult capul is 

1) Vezi volumul de faţă, p. 266. - Nota red. 
t) - gata. - Nota trad. 
S) K. Marx. „Lordul Palmerston•. Art. III (publicat în „New York Dail;r 

Tribune" ca al doilea articol sub titlul „Palmerston şi Rusia"). (Vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 9, Bucureşti, Editura politică, 1 959, p. 365-435. - Nota 
trad.). - Nota red. 

4) - nu poate fi pusă Ia socoteală, pentru că nu mă pot duce la British 
Museum. - Nota trad. 
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not wanted for Mssrs. Greeley and McElrath 1) -, despre in
fluenţa crizei iminente asupra doing away with the Bonaparte 
regime 2). Cred că a sosit timpul să atragem atenţia asupra Fran
ţei, unde desigur se va produce catastrofa. Recolta proastă de 
cereasle şi struguri. Datorită preţului ieftin al pîinii, Parisul 
atrage muncitorii din întreaga Franţă, 1recrutînd astfel armata 
revoluţiei, în timp ce aceşti noi veniţi fac să scadă şi mai mult 
salariile parizienilor. Riots 3) ale c•elor rămaşi făiră .pîine în Alsacia 
şi Lorena, Champagne. Nemulţumirea ţăranilor provocată de <favo
rizarea PariJSului, a muncitorilor din 1cau'.Zla omagierii costisitoare 
a armatei, a burghezului din cauza amestecului cu forţa in legile 
economice în favoarea muncitorilor. Cerere scăzută mai ales la 
articole de Jux. Inchiderea rtreptată a .atelierelor. In c ontrast cu 
această misere 4) , la vish expenditure 5) şi escrocheriile de la 
bursă ale familiei Bonaparte. Hollowness 6) înbregului sistem de 
credit, transformat pur şi simplu într-o colosală instituţie de 
înşelătorie condusă de împăratul 1lumpenproletarilor şi de evreul 
Fould. Bursa, banca, căile ferate, băncile de credit şi toaite .cele
lalte instituţii de înşelătorie. O reedita:re a ultimelor zile ale regi
mului lui Ludovic-Filip, însă combinat C'U toate porcăriile şi fără 
redeeming feature 7) ale imperiului şi ale Restauraţiei. 

Presiunea guvernului asupra băncii. La ţară, incasare mai 
riguroasă oa oricînd a impoziitelor de către perceptor. Difierenţă 
enormă fatre proiectul de buget şi bugetul real: Toate administra
ţiile municipale - îngrozitor de [ndatorate pentJ.1U că trebuie păs
trată aiparenţa prosperităţii. Apoi influenţa problemei orientale asu
pra efectelor de stat şi exploatarea periculoasă a fluctuaţiilor 
cmsului acestora chiar de către C'Urte. Demoralizarea armatei. Ar 
mai fi de re�evat în special faptul că manifestele, apelurile etc. ale 
doctrinarilor .Ledrm[-Rollin) , L. Blanc şi ale altora de toate nuanţele 
n-au moved 8) nici un pai din loc, pe cînd criza socială şi economică 
pune totul în mişcare etc. Nu ştiu, fireşte, dacă tema îţi convine. 

'I - nu este necesar pentru d-nii Greely şi McElrath. - Nota trad. 
•1 - înlăturării regimului bonapartist. - Nota trad. 
"I - Răzvrătiri. - Nota trad. 
'I - mizerie. - Nota trad. 
6) - cheltuielile excesive. - Nota trad. 
11 - Inconsistenţa. - Nota trad. 
71 - trăsăturile atenuante. - Nota trad. 
el - mişcat. - Nota trad. 
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In oric'e caz, comunică-mi dacă poţi să-mi trimiţi sau nu !P.Înă marţi 
un articolaş, pentru a ştii cum să mă oriootez. 

Af tău 
K. M. 

In „Economist• - din săptămîna trecută (în numărul .de sîm
bătă, aşadar, de fapt, din săptămîna asta) - se găseşte material de 
tot felul în corespondenţa din Paris cos. 

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

1 33 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 409 
la Manchester 

Dear Frederic I 

[Londra] 28 octombrie 1853 
28, Dean Street, Soho 

Mes remerciements pour Ies deux articles 1) .  Mă tem că, in
fluenţat de d-l Smitt 2) , te laşi prea impresionat de p erformanţele 
militare ale Rusiei. D'abord 3) , în ceea ce puiveşte campania 
din 1 828-1829, ea a fost mi:oerabilă, după aprecierea majorităţii 
oontemporanilor ; printre altele mă :refer la raportllll trimis duce
lui de Wellington 4) de către aghiotantul lui şi publicat !În „Port
folio" 410• Cetăţile au fost mai mult cumpărate decît luate ou asalt. 
In general bribery 5) a jucat un rol prindpal în această campa
nie. După ce a trecut Balcanii, Diebitsch n-a fost sigur dacă vine 
ca să învingă sau să fie prins şi izolat în mod jalnic. Ceea ce 

1) - Mulţumiri pentru cele două articole. - Nota trad. F. Engels. „Deplasă
rile armatelor în Turcia" şi „Războiul sfint•. (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 9, Bucureşti, Editura politică, 1 959, p. 453-458 şi 459-463. - Nota trad.). -
Nota red. 

') F. Smill. „Istoriia polskogo vosstaniia i voin v 1830 i 1831 godah". -
Nota red. 

1) - Mai intii. - Nota trad. 
'l Chesney. - Nota red. 
5) - mituirea. - Nota trad. 
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l-a salvat a fost din nou mituirea unuia dintre paşalele comandanţi 
şi completa destrămare a armatei turceşti. Rusia a început războiul 
duipă ce !flota fusese nimicită la Navarino 411, dar vechea organizare 
a arunatei itmceşti, distrusă de Mahmud, nu fusese �ncă înlocuită 
prin alta nouă. lmprejurările sînt acum în orioe caz altele. 

„Debats• a pubHoat în !Ultimele 2 săptămîni articole despre 
oampaniHe dim [ 18]28-29, pe ca.re însă nu le-am citit. Restul ma
te11ialului îl voi căuta la bibliotecă. 

Pieper a ieşit de o săptămînă din spital şi este angajat în 
două locuri ; 1 )  prin intervenţia �ui Cluss este ·corespondent la 
„Washington Union" şi  2) are 'l11l post de clerk 1) (de la ora 9-5) 
1la un craipaud 2) din City, pentru care primeşte 25 şilingi a week 3) . 
Aşadar nu mă mai pot servi de el. Tant mieux 4) pentru el. Mă. 
buc'Ur că a scăpat de mizerie. 

Iţi trimit continuarea la Palmerston 5) . Jones mi-a scris sa-1 
trimit continuarea. Eu i-am trimis încă prima oară un articol 6) , 
însă ou menţiunea că n-o să mai capete nimic dacă nu încetează 
porcăria cu greşelile de tipar (de astă dată grosolane şi denaturînd 
sensul) . Man'lllscrisul era foarte citeţ. 

Rings a avut un acces de nebunie, a petreout cîteva zile într-o 
workhause 7) , dar starea lui este încă îngrijorătoare. De vină e 
beţia, quorum magna ipars 8) gravului Lupus, care, după ce Rings 
şi-a lichidat magazinul, l-a deprins să bea gin. Omul are însă prea 
mult temperament ca să stea •cu mîinile în sin şi deocamdată nu 
a găsit IIlimic nou de lucru. Al.iurisită treabă că toţi oamenii noştri 
îşi pierd minţile. 

Alăturat îţi trimit marile isprăvi ale lui Heinzen. 

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

I) - contabil. - Nota trad. 
!J - filistin. - Nota trad. 
1) - pe săptămînă. - Nota trad. 
4) - Cu atît mai bine. - Nota trad. 

Al tău 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

5) K. Marx. „Lordul Palmerston•. Art. II (apărut în „The People's Paper"). 
(Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 9, Bucureşti, Editura politică, 1953, 
p .  376--381 . - Nota trad.). - Nota red. 

') K. Marx. „Lordul Palmerston•. Art. III. (Vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 9, Bucureşti, Editura politică, 1959, p. 382-394. - Nota trad.). -
Nota red. 

7) - casă de muncă. - Nota trad. 
8) - datorată în mare parte. - Nota trad. 
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Dragă Engels, 

134 

Marx către Engels 
la Manchester 

(Londra) 2 noiembrie 1 853 
28, Dean Street, Soho 

Pînă poimîine trebuie să-mi 5orii măcar o p agma saru două 
(dacă nu dispui de mai mult •timp), despre trecerea DUJTiării de 
către turci cu prilejul luării Calafatului. Ieri am dat această ştire 1) 
ca very doubtful 2) . Ea pare însă să se confirme. ln orice caz, 
din ziarele de mîine vei afla <:Ulll1 stau lucrurile. Odată începută 
examinarea ştiinţifică a acestei chestiuni, nu mai pot nici s-o trec 
sub ităcere, nici s-<o tratez prin iprisma „bunului-simţ".  Potrivit şti
rilor apărute î.n ziarele franceze, Schamyl i-ar fi bătut zdravăn pe 
ruşi, ameninţînd chiar THlisul, iar generalu1 Voronţov ar fi scris 
guvernului .său că fără fultăniiri considerabile nu ar putea ţine 
Gruzia, în cazul cind va fi ameninţat din două părţi. 

In ultimul timp, „Tribune• .reourge adesea la politica de ane
xare. Mai întii a anexat primul tău articol militar 3) ca leader 4) . 
apoi articolul meu despre Palmerston 6) , a cărui continuare este 
anexată antic�pat. Ţie ţi se V•a părea probabil ciudat, rurmărind 
însă cu atenţie cei 20 de ani de activitate a .nobilului viconte 6) , 
am ajuns la aceeaşi concluzie ca şi obsedatul Urquhart, - •anume 
că Palmeriston 5-a vîndut de mai multe decenii Rusiei. De îndată 
ce vei citi continuarea aDticolului meu (mai ales ce am scris des
pre conflictul turco-sirian) 7) aştept să-mi comunici părerea ta 
în această problemă. Sînt buouros că întîmplător am reuşit să 
urmăresc mai îndeaproape politica externă - latura ei diploma
tică .--- din u�timii 20 de ani. Noi am 111eglijat prea mult acest 
punct şi trebuie să ştin1 cu cine aviem de-a face. 

1) K. Marx. „Războiul. - Grevele. - Scumpetea". (Vezi K. Marx şi F. En
gels . Opere, voi. 9, Bucureşti, Editura politică, 1959, p. 464-472. - Nota !rad.I. 
- Nota red. 

') - foarte îndoielnică. - Nota trad. 
"l F. Engels. „Ruşii în Turcia".  (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 9,  

Bucureşti, Editura politică, 1959, p .  358---"364. - Nota trad.). - Nota red. 
'l - articol de fond. - Nota trad. 
&j K. Marx. „Lordul Palmerston• .  Art. I şi II (publicat în „New York 

Daily Tribune• ca un singur articol) . (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 9, 
Bucureşti, Editura politică, 1959, p. 367-381 .  - Nota trad.). - Nota red. 

') Palmerston. - Nota red. 
7) K. Marx. „Lordul Palmerston• .  Art. IV. (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 

voi. 9, Bucureşti, Editura politică, 1 959, p. 39�04. - Nota trad.). - Nota red. 
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Intreaga diplomaţi-e reproduce în stil mare metodele .J.ui Stieber, 
Bangya & Co. 

„New York Enqruirer", condus de generalul Webb (nu am citit 
personal articolul), a atacat articolul de fond din „Tribune" 1) , scris 
de tine. El ar fi corect din punot de vedere ştiinţific, dar 1m război 
turcesc s-e duce după alte prinoipii. Turcii vor ataca �n orke oaz etc. 

Cum stau lucrurile cu pro-le-ta-ri-at-ul din fabrici '? 

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

1 35 

Al •tău 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Engels I 

[Londra] 6 noiembrie (1 853] 
28, Dean Street, Soho 

Iţi trimit alăturat insultele proferate de marele Karl Heinzen 
în al său „Herold des Westens" la adresa mea şi a comunismului. 

Totodată îţi trimit şi o scrisoare a lui Cluss. Vei afla din ea 
că racheta incendiară a lui Willich 2) soseşte cu poşta următoare. 
Nenorocirea e că indivizii îşi voc răspîndi mîzgăleala prin toată 
Germania, !În timp ce pamfletul meu 3) zace liniştit la Manchester 
şi la Londra şi că în persoana lui Heinzen au găsit un ecou 
răsunător, pe cînd acum ctîteva luni, în afară de „Criminal-Zei
tung" ,  W[illich] nu a avut ia dispoziţie nici un alt ziar. De îndată 

1) F. Engels. „Ruşi ln Turcia". (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 9, 
Bucureşti, Editura politică, 1959, p.  358-364. - Nota trad.). - Nota red. 

') Este vorba de articolul calomnios al lui Willich 11Doktor Karl Marx und 
seine «Enthiillungen»". - Nota red. 

3) K. Marx. „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia". 
(Vezi K. Marx şi  F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960. 
p. 429-501 .  - Nota trad.). - Nota red. 
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ce soseşte acest spanac, ţi-l trimit, ca să"Illi scrii ce-i de făcut, 
după p ărerea ta. 

Ai să vezi din scrisoarea 1lui Cluss cum stau lucrurile ou „Re
for.m u 412• Cere „babaLîcului u 1) şi lui Dronke să scrie pentru ea. 
Slavă domnului, ·au waste time 2) . Mă îndoiesc că ar fi bine să 
scriem noi doi direct. 

Scrisoarea lui Weerth este horriblement 3) anostă, în pofida 
tuturor efortUJrilor de a fi spiTituală. 

Publicat pentru prima oară 
!n : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx",  Bd. I, 
Stuttgart, 1 91 3  

1 36 

Al tău 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Engels I 

21 noiembrie 1853 
28, Dean Street, Soho, Londra 

Alăturat îţi trÎIIllit p entru Lupus un {;ec poştal de 2 1. st., pe 
care le-am prÎIIllit pentI1U el de la Cluss, nota bene la cererea mea. 

Totodată anexez şi mîzgăleala cit se poate de j alnică a lui 
Willich 4) . 

Pentru pasajele referitoaire la mine, tu şi cu Dronke trebuie 
să-mi trimiteţi, cel tîrziu pînă vineri, declaraţii, pe care Je voi 
include sub această formă în răspunsul meu general. Pe cit s-a 
codit nobiln.Jd Willich, pe atît de prompt trebuie să fie răspunsul 
nostru. Carută 111ll!IIlai să sorii cu mu1t 'lllilOr declaraţia ta. 

Mulţu.mÎITi pentru artioolul referitor la turci 5) . Cînd a sosit 
ultimul, af.lasem dej a ştirea despre retragerea turcilor şi l-am 

1) Wilhelm Wolff. - Nota red. 
1) - destul timp. - Nota trad. 
1) - îngrozitor de. - Nota trad. 
•) A. Willich. „Doktor Karl Marx und seine «Enthiillungen•". - No ia red. 
1) P. Engels. „Mersul războiului din Turcia" .  (Vezi K. Marx şi F. Engel.�. 

Opere, v.:il. 9, Bucureşti, Editura politică, 1 959, p. 479-485. - Nota trad.). -
Nota red. 
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ajustat corespunzător. Scrie-mi mai pe larg, căci de patru săptă
mîni nu răspunzi la nici una din scrisorile mele, ci te ire:zJUJm.i la 
numai 6 rînduri 413• 

Al tău 
K. M. 

NUJ vrei să vu mcoace de cracmn şi să stai la mine ? Am 
acum o cămăruţă pentru tine. Poate c'ă în felul acesta scapi de 
„babalîc "  1) . 

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

1 37 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 414 
la Manchester 

Dragă Engels I 

[Londra] 23 noiembrie 1853 
28, Dean Street, Soho 

Am uitat să-ţi trimit „People's Paper".  LI anexez acum. „Tri
bune" a comprimat cele 5 articole apărute pînă aoum în zia:rul lui 
Jones , incit au ieşit doar 3 2) . 

Oricît de ocupat ai �i, trebwie totuşi să te rog .să-ani trimiţi 
pentru vineri măcar două (mai mult nu e necesar) jpagini (de-ale 
tale obişnuite) , scrise în limba engleză, ca să nu mai pierd timp 
cu traducerea. Imi face impresia .că pentru iarna asta campania a 
luat sfîrşit, în orice caz prima ei perioadă s-a încheiat şi, prin 
urmare, este posibilă o caracterizare generală a ei. Aşadar mă 
bazez pe cel puţin două pagini de la tine. 

1) Wilhelm Wolff. - Nota red. 
'l K. Marx. „Lordul Palmerston•. Art. I-V au fost publicate !n „People's 

Paper• (in „New York Daily Tribune• le corespund articolele intitulate : „Pal
merston",  „Palmerston şi Rusia", „Capitole din istoria contemporană"), (Ve-:i 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 9, Bucureşti, Editura politică, 1 959, p. 367-
404. - Nola lrad.). - Nota red. 
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Porcăria lui Willich reclamă - tocmai în contrast ou tergi
versarea lui de o jumătate de an 1) - promptitudine. 

Al it.ău 
K M. 

„Babalîcul" 2) a primit cecul poştal de 2 l. st. ? 

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

1 38 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 415 
la Manchester 

2 decembrie 1853 
2B, Dean Street, Soho, Londra 

Dragă Frederic I 
Mes remerciements pour le beautiful article 3) . D-l Dana va 

cîştiga în America reputaţia de mareşal. 
Nu-mi place de loc că vii încoaoe 418 ca .să stai iarăşi mai ales 

pe la filistini. 
D-l Dronke are o comportare mizerabilă de mic intrigant. Lui 

Strohn i,a spus că ţi-a trimis ţie declaraţia lui şi gazeta 4) . Pe 
tine te lasă să crezi că ambele mi,au p arvenit mie, dar n-am 
primit nici una, nici alta. Cere-i piciului 5) să-ţi înapoieze cel 
puţin ziarele. Eu am aici exemplarul meu. Dar la Bradford nu-i 
nevoie de nici unul. lntîmplător, pentru că :nu mai sosea porcăria 
aceea de la D[ronke] , .am scotocit pll"intre vechile scrisori şi am 
dat peste corpul delict cu pasajul iincriminat, pe care l-am oit:at 
cu vînt c11 cuvînt 417• Sclfisoarea Jţi era adresată ţie. Dacă epitetele 

1) Vezi volumul de faţă, p. 218. - Nota red. 
tJ Wilhelm Wolff. - Nota red. 
") Mulţumiri pentru minunatul articol. (F. Engels. „Războiul pe Dunăre".l 

(Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 9, Bucureşti, Editura politică, 1959, 
p.  547-554. - Nota trad.). - Nota red. 

') „Bel1etristisches Journal und New Yorker Crimlnal-Zeitung•, cu articolul 
lui Willich (vezi volumul de faţă, p. 273--274) . - Nota red. 

1) Ern;t Dronke. - Nota red. 
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caustice denaturează cumva exactitatea rfaptelor, atunci nimeni 
altul decît d-l Dronke va fi fost de vină dacă, pentru a dovedi că 
eu sînt du moins 1) exact, voi trimite scrisoarea lui la New York. 
Apar în ea pasaje ciudate, care acum îi .sÎlllt ou siguranţă penibile, 
de pildă, despre „fanaticul bădăran Imandt" ,  maintenant 2) intimul 
Lui, c ăruia îi scrie de două ori pe săptămînă. Cunoaştem meteahna 
pioiului de a ne b�rfi rpe la spate oind îi vine la socoteală. 

Am expediat marţi .riposta mea ; „Cavalerul nobilei conştiinţe• .  
El  3 )  va  face ochi mari. Scrisoarea ta 418 şi alte scrisori de  1 1  
Steffen, Miskowsky (împreună cu mărturia lui Kossuth) etc.  au fost 
incluse ca părţi integrante, desigur cu semnătura voastră. 

Scrie-mi cu.rînd. 
Jones este .atacat 419 de „Economist" şi în felul acesta devine 

cunoscut. 
Apropo. MaTţi a avut loc un miting al polonezilor 420• Mazzini 

şi Kossuth n-au venit. Trăncăneala idioată •a lui Worcell, Ruge şi 
Ledru [-Rollin] aru fost Ja înălţimea amurajului. Soţia mea a fost 
acolo. De asemenea la mitingul de Juni, ţiilJUt de polonezii cu 
orientare demooratică. Se anunţase că Harney va ,prezida. Cei 50 
sau 60 de muncito;ri englezi prezenţi aru piiotestat vehement. Hui
duieli şi exclamaţii : „traitor " ,  „d.rybonesu 4) (aşa numeşte el car
tismUJl) „renegatu .  Incăierare teribilă. Hamey n-a îndrăznit să urce 
la tribună, a fost îmb.rîncit, lovit, insultat groaznic şi n-a ["euşit să 
vorbească, deşi a încen:at de 6 ori. Proştii de Waschlapskii 5) n-au 
înţeles, fireşte, IIlimic şi au pus totul pe seama ,,reacţiunii" .  Taica 
George Julian Harney şi-a primit Tăsplata. 

Al itău 
K. M. 

Din scrisoarea alăturată ai să vezi că, din păcate, Cluss a şi 
răspuns 421• Intrucît însă lucrarea mea era gata, trebuia să plece. 
Ar fi culmea să lucrezi de pomană pentru Willich. 

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

1) - cel puţin. - Nota trad. 
'I - acum. - Nota trad. 
•1 Willich. - Nota red. 
'I - „trădător•,  „schelet•, - Nota trad. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

•1 Aluzie ironică la adresa emigranţilor mic-burghezi care au participat Ia 
mitingul polonez din 29 noiembrie 1853, denumiţi astfel după numele personajului 
poeziei satirice a lui Heine „Doi cavaleri". - Nota red. 

20 



278 139. Marx către Engels. Aprox. Ia 12 decembrie 1853 

1 39 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Engels I 

!Londra, aproximativ la 
12 decembrie 1853] 

Din depeşa rta telegrafică de azi dimineaţă nu pot, bineînţeles, 

să mă lămuresc dacă : 

1 .  Ai primit de la New York răspunsurile 1) lui Cluss etc. şi 

numerele din „Reform" care se .referă la Willich ? Ar fi posibil şi 

contrariul, deoarece într-o scr1soare absurdă către Cluss, d.J Lupus 

încearcă să-şi ascundă lenea ocărîndu.J pe Weydemeyer. 

2. Dronke a înapoiat numerele respective din „C11iiminal-Zei

tung " 2) ? L-am autorizat pe Steffen din Chester să ţi le ceară ţie, 

pentru că nu mă pot Jips.i de uni.eul exemplar afilat aici. Cînd 

în ultima mea scrisoare am vorbit - de astă dată din îndemnul 
tău - despre ciudata poveste cu declaraţia 1 1cunoscutului domn, 

dr. Dr.onke" ,  am presimţit cam va fi re:zmltal:iul imediat, .şi .anmne 

un timp (1-2 săptămîni) n-am să mai primes.c nici o scPisoare pe:

sonală de Ja tine, pînă oind se va putea presupune că acest Jucru a 

fost dat uitării. Cel puţin aceasta este metoda pe ca11e, de la sosirea 
d-lui Lupus la Ma/Ilchester, o aplici cu o ciudată. >eo.nsec'Venţă în 

toate problemele care privesc relaţiile mele pers01I1ale cu aceşti 

doi domni. Pentm a nu reduce corespondenţa noastră pur şi .simplu 

la un schimb de rtelegrame, va fi mai bine, aşadar, să .renunţăm 

în viitor amîndoi la orice aluzie la prietenii şi protejaţii tăi de 

acolo. 

Salut. 

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

1)  Vezi volumul de faţă, p. 277, 586. - Nota red. 

Al tău 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

') Cu articolul lui Willich „Doktor Karl Marx und seine •Enthiillungen.•.  -
Nota red. 
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Dragă Rrederic ! 

1 40 

Marx către Engels 
la Manchester 

(Londra] 14 decembrie 1853 

Tu ştii că fiecare are uneooi toane şi IIlihil humani 1) etc. De 
„conspiraţii u şi alte asemenea absurdităţi nu a fost, desigur, nici
odată vorba 422• Cu some jealousy 2) eşti obişnuit şi, au fond 3) , 
mă supără numai faptul că nu putem fil acum împreună, să Lucrăm 
şi să ridem împreună, pe cind „protejaţii u tăi pot fi oricind în 
preajma ta. 

Alăturat iţi trimit o oopie a „Cavalerului" 4) . Cealaltă a sosit 
ieri sau astăzi la Washington. J. ... am trimis-o iui Cluss pentru ca 
cele două declaraţii să nu se suprapună 423 şi el să elimine ceea 
ce s-a mai spus o dată. I1I1 copia pe care i-am trimis-o am mai făcut 
citeva mici schimbări stilistice. In c'ea trimisă ţie .lipseşte rultima 
pagLnă ; a fost rătăcită, ouprirnde însă n'lllllai citeva fraze de în
cheiere amuzante. 

Cired că Willich este iarăşi la Londra, deşi nu se aude nimic 
despre el. Ai citit în „Reformu straşnicllll proces-verbal al şedinţei 
ţinute sub preşedinţia Jl\JJi Anneke, la care nimeni nu a fost de 
acord să se întoarcă „srub conducerea militară a lui Willich" ,  ca 
„sdldat al revoluţieiu ,  în German�a ? 

Quant a Palmerston 5), aş fi de acord cu o variantă în „limbJ. 
germooă" ,  numai dacă aş fi sigur că se va găsi un editor care s-o 
publice mai tîrziru. Un mallJUscris german nu .am, pentru că de 
cînd trebuie să scriu eu Jnsumi aceste porc„. în engleză, le redactez 
din capul locului în anglo""Saxonă. Pentru „Tribune" mă gîndesc să 
închei cu tratatele din 1840 şi 41 424, pentru care am avrut la dis

poziţie blue books foarte voluminoase, besides 6) „Hansard" şi 

1) „homo sum humani nihil a me alienum puto" - „sînt om ; nimic din 
ceea ce-i omenesc nu-mi este străin" (Publius Terentius. „Omul care se pedepseşte 
singur•.  Actul I,  scena 1. - Nota red.). - Nota trad. 

•j - o oarecare gelozie. - Nota trad. 
1) - de fapt. - Nota trad. 
•j K. Marx. „Cavalerul nobilei conştiinţe•. (Vezi K. Marx şi F. Engels. 

Opere, voi. 9, Bucureşti, Editura politică, 1959, p. 507-538. - Nota trad.). -
Nota red. 

1) In ceea ce-l priveşte pe Palmerston. - Nota trad. („Lordul Palmerston•) 
(Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 9, Bucureşti, Editura politică, 1959, 
p. 365-435. - Nota trad.). - Nota red. 

1) - in afară de. - Nota trad. 

20* 
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„Moniteur" .  Uneltirile lui P[almerston] în Greece 1), Afganistan, 
Persia şi Serbia le-am 1lăsat deopamte, considerîndu-le mai puţin 
importante. Ar mai irămîne, oe-i drept, perioada revoluţiei, pentru 
c are blue books - deşi foarte ciuntite - furnizează un bogat 
material, inclusiv despre războiul 111ost.ru „de apărare a patriei" etc. 
dilll Schleswig-HolsfJein. 

In ceea ce-l priveşte pe Bonaparte al tău în Tolul ide căpitan 
de artilerie sau scriitor, găsesc că rur fi mai bine dacă ai trimite 
un asemenea artiool, semnat de tine, fie 1 .  lui „Daily News" ; 
2. lui „Examiner" ; fie 3. l.JUi „Westminster Review" . Primul ar J i  
poate cel mai indicat. Printr-un •asemenea articol ţi-ai putea area 
dintr-o dată - par coup d'etat 2) - în presa Jondoneză o poziţie 
care să-ţi permită s-o „prr-esezii." şi, în acelaşi timp, să-ţi ofere şansa 
de a publica cartea ta despre campania din Ungaria 3) în engleză 
la Londra, ceea ce în orice caz ar fi mai rentabil şi mai de efec� 
decît în poor 4) Leipzig. 

„Tribune" se făleşte, fireşte, cit poate ou articolele tale, a 

căror paternitate este atribuită bietului Dana. Intrucît şi-au însuşit 

totodată şi pe P�almeriston] , de 8 săptămîn.i Marx-Engels formează 

„redacţia" propriu-zisă, editorial staff 5) al „T[ribunei] " .  

M-ai îndatora deosebit de mult dacă, pe lingă expunerile m3i 

mari, pe care ca şi le însuşeşte ca articole de fond şi caire se pot 

face numai atunci cînd survin anumite evenimente sau momente 

mai importante, cum a fost începutul operaţiilor militare şi apoi 

bătălia de la Oliteniţa etc., mi-ai face (dacă timpul îţi îngăduie) 

expuneri sumam de 1-2 p agini în englezeşte, cuprinzfuld fapte 

survenite în perioadele de acalmie. Aceste mici mîzgăleli îmi dau 

şi din punct de vedere al limbii mai multă bătaie de cap decît 

expunerile profunde (I) şi mai ales .materialele cu care, datorită 

lecturilor mele Îlll engleză, sînt de ani de zile familiarizat. Bineînţeles 

că am nevoie de ele numai atiunci cînd nu au foc evenimente 

„mari" .  Esenţialul este teama conşitiinţei mele critic1e faţă de su

biecte în care nu mă simt ă. la hauteur 6) . Concurentul ;) meu co

piază pur şi simplu faptele (sau, mai curînd, ceea ce presa londo

neză dă drept fapte). 

') - Grecia. - Nota !rad. 
'l - printr-o lovitură de stat. - Nota !rad. 
3) Vezi volumul de faţă, p. 61 ,  325, 522. - Nota red. 
'l - sărmanul. - Nota trad. 
5) - colegiu. - Nota trad. 
1) - la înălţime. - Nota !rad. 
7) Pulszky (vezi volumul de faţă, p. 197-198). - Nota red. 
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Ce părem ai de&pre alăturata propunere a cumnatului meu 
Juta de a scrie lunar (pentru „Zuid-Afrikaan" (Kapstadt 1)) ? Pe cit 
de prost este stilul lui Juta cînd scrie în limba franceză, pe atît 
este e1 insu.şi de cumsecade şi rezonabil 425• Dacă noi doi, tu şi cu 
mine, ne-am fi gî111dit mai de muJt să trimitem de la Londra cores
pondenţe regulate în limba engleză, atunci n-ai sta la Manchester, 
chinuit de scriptologia birncratică, şi nici eu l!l-aş mai fi chinuit de 
datorii. De altfel cred că, dacă începi să trimiţi aoum arrt.icole mili
tare presei J0111doneze, vei putea obţine în cîteva săptămîni un post 
fix, care va fi tot atît de 11."entabil (pootru tine ca şi afacerea din 
Manchester şi îţi va lăsa şi mai mult timp 1liber. Demand for mili
tary writers 2) este acum mai mare deoît oferta. 

Se pune chiar problema dacă „Times• însuşi nu ar fi foarte 
bucuros .să pună mina pe un colaborator miJitar, pentru că în acest 
domeniu se prezintă mizerabil. Ar merita o încercare. Am ajuns 
acum, fireşte, în situaţia de a considera orice ziar englez ca pe 
un simplu magazin, şi e totuna în care dintre aceste magazine îţi 
expui „articolele" 3), suppose 4) că ele nu sînt denaturate. 

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

1) Capetown. - Nota red. 

Al tău 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

'l - cererea de autori de lucrări militare. - Nota trad. 
'l Joc de cuvinte : „Artikel" - „articol de ziar" ,  dar şi „marfă". -

Nota !rad. 
•) - presupunind. - Nota trad. 
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141 
Marx către Engels 

la Manchester 

Dragă Engels ! 

[Londra] 5 ianuarie 18.34 
28, Dean Street, Soho 

Din ziua plecării 426 tale întreaga familie s-a îmbolnăvit de 
gripă. Musch 1) şi cu mine mai sîntem încă tare dărîmaţi. Astfel, 
din cauza bolii sî111t pînă acum în deficit cu 3 corespondenţe pentru 
„Tribune", ceea ce resimt greu în momentul de faţă. ScJ.1ie-mi dacă 
poţi să-rrni trjmiţi săptămîna viitoare un airticol, indiferent despre ce. 
Trebuie să ştiu �nsă sigur, dacă ţi-e posibi'l şi cînd. 

Deoarece încă mai sîiilt obligat să stau în casă, n-am putut, 
fireşte, să urmăresc ziarele. Pieper mi-a povestit că „Morning 
Herald" de astăzi a publicat un lung articol despre planul de irăzboi 
al ruşilor. PnincipaJul 1Ior teatru de .război ar fi Asia, nu Europa. 
Ei ar vrea să ocupe Constantinopolul dinspre Asia Mică ( !) etc. etc. 

Din memoriile lui Joseph Bonaparte •au apărut pînă acum 
3 vo'lume 427• Af 3-lea conţine corespoodenţa bătrînului Napoleon 
în legătură cu campania din Spania. 

Tocmai am fost înt!rerupt din cauza lui Musch, căruia i s-a 
urcat brusc temperatura ; dehlJ.1ează îngrozitor, e foarte agitat etc. 
Sper că misaupul se va însănătoşi curînd . 

Am primit luni o scrisoare de la Dana. Sorie că nu poate tipări 
articolul swb semnătura mea, pentru că ar dăuna „prestigiului" 
ziarului. Articolele tale militare au făcut senzaţie. La New York 
se zvoneşte că le-ar fi scriis generalul Scott. 

Adio. 

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

Al tău 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) Musch - porecla dată lui Edgar Marx. - Nota red. 
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Dragă Engels I 

1 42 
Marx către Engels 

la Manchester 

[Londra] 10 ianuarie 1854 

De la Urquhart am primit aseară textul unei cuvîm.tări rostite 
la Newry (Ulster) , pe care 5oţia mea a C'opiat-o, şi, adăugind două 
cuvinte la început şi la sfîrşit, am scos un articol 1) . De aceea îi 
păstrez pe aJ. tău pentru V!ineri. In caz că ar mai interveni unele 
incidente care ar trebui !incluse în articol, fii atît de bun şi co
munică-mi-le rpînă vineri dimineaţa, ca să-! mai condimein.tez. 

Toată familia, de la a1rfa la omega, mai e Jncă bolnavă. 
Anexez o parte a 5criisoTii lui Cluss. Restul ţi-l trimit data 

viitoare, C'ind voi scrie amănunţit. 
Adineaori porcul de Tucker mi-a trimis acasă corecturile. 

Prima ediţie - 50 OOO de exemplare - din „Palmerston" s-a epui
zat. Acum domnul trămite la mine - înainte nu era atît de con
descendent -, ca să-li !fac cO'l"ectlllrile pentru ediţia a 2�a 428• Răs
punde-mi imediat ce mă sfătuieşti să fac. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels ,  Opere, 
ed. I rusă, voi. XXII, 1929 

1 43 

Al tău 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Frederic I 

[Londra] 18 ianuarie 1 854 
28, Dean Street, Soho 

Pînă vineri trebuie să-mi comuruc1 ce ştii în linlii generale 
(date precise nici n-ar lfi cu putinţă) despre bătălia de 1a Citale sau 
Zitale 2) . In legătură cu aceasta mă gîndesc că : 

1) K. Marx. „Puterile occidentale şi Turcia". (Vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 9, Bucureşti, Editura politică, 1959, p. 332---351.  - Nota trad.), -
Nota red. 

') Cetate. - Nota red. 
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1 .  Bătălia de la Olteniţa a !fost o neînţelegere care a zădărnicit 
armistiţiul impus Porţii de ambasadori. Tot aşa şi bătălia de la 
Citale m este o neînţelegere care zădărniceşte propunerJ1le de pace 
dictate Porţii sub bubuitul tunurilor de pe vasele engleze. 

2. Reversul Olteniţei. Acolo s�au fortificat turcii, aici ruşii etc. 
3. Rezultatul e identic cu cel de acolo. După ce timp de 5 zile 

s-au cotonogit îngxozitor, oamenii s-au retras în irespectivele lor 
adăposturi. Nu văd decît rezultatul şi nru ştiu oe ar fi trebuit să se 
întîmple. lini este însă limpede că aceasta nu este o metodă napo
leoneană de ducere a războiului. 

IntrJganţii diplomaţi s-au încurcat în aşa ifel în propriile lor iţe, 
incit războiul general bate la uşă. Doar ştii că întîmplarea de la 
Sinope a fost folosită - ahSlbracţie făcînd de ameninţările d-lui Red
cliffe - pentru a-i determina pe turci să acioepte protocolul de la 
Viena şi pentru a•i aduce pe paşalele Halil şi Ri7la în minister 430• 
După ce au fost puse la ca1e toate astea, Palmerston demisio
nează 431• Coaliţia, presimţind o manevră, dispune la 19 decembrie, 
în timpul demisiei lui, o demonstraţie pe Marea Neagră. Pal
merston, dublu blamat, iIJJtoră din nou în guviem şi obţine să se ia 
hotărfrea clin 26, potrivit căreia întreaga flotă urma să iasă pe 
mare, dar numai ca observator neutru intre cele două părţi beli
gerante ; măsură în aparenţă mali. categorică, în realitate însă 
menită să contracareze hotărîrea din 1 9  şi să-i izoleze pe turci de 
teatrul lor de război din Asia. Intre timp insă, d-l Bonaparte, bazat 
pe hotărîrea din 19 ,  dăduse dej a  contraordiine, prefăcîndu-se că 
întelege hotărîrna din 26 numai ca o extindere a celei dintîi. 
Palmerston, of course 1) , s-a văzut nevoit să !Înghită găluşca pentru 
a nu-şi dezmJnţi faima sa de vajnic patriot ; astfel indivizii s-au 
împotmolit irău de tot şi necesita.il:ea de a păstra aparenţele îi v::i. 
face să mea.Tgă şi mai derparrte, mai ales pentru că la 31 trebuie 
să i se prezinte parilamentului 432 ceva „energicu .  Nota pe care au 
înmînat-o turcilor spre semnare dovedeşte că erau pregătiţi pentru 
o totală surrender to Russia 2) şi că numai unele „neînţelegeri" 
au zădărniciil: această intenţie lăudabilă. 

Cumnatul meu - le ministre 3) - !Îi scrie soacrei mele 4) 
că, din păcate, o aşteaptă iarăşi, ca acum 40 de anii, run război 

general. 
Scrisoarea ta către Steffen 433 am expediat-o la Bruxelles în 

aceeaşi zi în care St[effen] se mai afla încă la sora lui. Mă tem 

1) - fireşte. - Nota trad. 
') - aservire faţă de Rusia. - Nota trad. 
'l - ministrul (Ferdinand von Westphalen) . - Nota trad. 
4) Karoline von Westphalen. - Nota red. 
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că articolul tău „Napoleon ca locotenent de artilerie" 434 va fi 
refuzat în momentul de faţă, pentru că „Times" a primiJt ordin să 
se abţină de 'la orioe polemică îndreptată împotriva 1iuii Bonaparte. 
Intru cit este aliatul „nostru" ,  oricare alt ziair va avea în prezent 
aceleaşi scrupule patriotioe. De altfel, de mdată C'e lucrarea va fi 
gata, o vom tipări ca broşură, în caz că ziarele nu o vor prum. 
Am un sentiment de isfiiciU!Ile cînd treblllie să ofer runui editor 
propriile mele lucrări. Cu ale tale n-aş simţi aceeaşi jenă. 

Dobitocmil. de Weydemeyer a amînat din nou „Conştiinţa no
bilă" 1). !Esenţialul era rapiditatea răspunsului. Cu o întîrziere de 
6 săptămîm ea îşi pierde efectul. Nu înţeleg de ce Cluss mă alege 
întotdeauna special pe mine drept vktimă a d-lui Weydemeyer. 

Al tău 
K. M. 

[Po:st-scriptum scris de mina unui copil/ 

Te salut frate Straubinger "5• A man of Highbirth Honour peace prosperity. 

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

1 44 

Small wit •) 

Se tipăreşte după manuscns 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Frederic I 

25 ianuarie 1 654 
28, Dean Street, Soho, Londra 

Biletul alăturat e p entru Lupus 436, care mi-a scris. L-am iertat. 
In cteea ce priveşte războiul, el a devenit aoum îndoielnic, 

dacă nu vor interveni „misunderstandings" 3) iîn pofida şi în afara 

1) K. Marx. „Cavalerul nobilei conştiinţe•. (Vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 9, Bucureşti, Editura politică, 1 959, p. 507-536. - Nota trad.). 
Nota red. 

1) - Un bărbat de vilă nobilă, de onoare şi al prosperitătii paşnice. -
Micul mucalit. - Nota trad. 

1) - „neîntelegeri", - Nota trad. 
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diplomaţiei. Nota lui Reşid-p�a 437 înseamnă o totailă sur.render to 
Russia 1) . Ea cuprinde încă mai multe concesii deaît nota originală 
de 1a Viena, din cauza căreia Turda a dedlarat război 438• Nu de
geaba a intrat Palmerston din 111ou în guvern. Pe de altă parte se 
pare că demonstraţia din Marea Neagră este un truc pentru se
siunea pa'l"lamentului, ou scopul de a crea, 1n cazul cînd Rusia ar 
accepta propriile ei condiţii, incluse .în nota lui Reşid, şi ar obţine 
tot ceea ce a cerut, .impresia că aT fi cedat unei forţe superiioare. 
Acesta este, în orice caz, planu1. Nu ar fi altminteri absurd să i 
se anunţe lui Nicolaie venirea flotelor runite înainte ca eJl să-şi fi 
spus sau să-şi fi putut spune 'Cuvîntul ou privire la ultima nOltă de 
la Viena ? Numai evenimente miLitare pot 15ă mai ducă la o rezol
vare belicoasă. Potrivit 1nţelegerii, !Împăratul nu a [uat în nume de 
rău nici entranoe of the United Squadron 2) , ci a dat dovadă de 
mult „temper" 3) . Desigur, nu se poate garanta că nu se vor ivi 
„neînţelegeri" .  Ele are ever probable 4) . 

Despre lupta de Ja Citale 5) a 'apărut astăzi un nou comunicat 
în „Times•,  reprodus după „Wanderer" 439• I expect your observa
tions 6) . Pretinsa înaintare concomitentă a .ruşilor la Măcin, Giur
giu, Ca1aifat, prec1Um şi crucerirea Silistrei par a fi o simplă md.n
ciUJilă. Apropo. fi.că despre ceva să-ţi eXlplli în engleză p ărerea ta. 
In ziarele franoeze se spune că turcii vor să fortifice Constanti
nopolul dinspre uscat 440• Nu ar însemna aceasta o lovitură hotărî
toarc pentm Rusia ? Cu aitît mai mult c'U cît dinspre mare Gon
stantinopol!uil. va rămÎID.e ÎID.totdeauna în legătură cu coastele asia
tice şi europene ale imperiului său, aşa că nu i s-ar putea tăia 
aprovJ�ionarna cu oameni şi mijloace de subzistenţă. Manile for
tăreţe par să fie acum arutidotul pentru mari1e războaie napoleo
neene. Nu :ne întoarcem în felul acesta iarăşi la oel mic ? 

Este o ruşine că Berlinul nu este fortificat. 
GUIIlillatul. meu, le ministre 7) , i�a scris soacrei 8) mele şi 

i-a prezis că va retrăi aCIUm, Ja bătrîneţe, încercările prin care a 
trecut în prima perioadă :napoleoneană. Aşadar, 1crede că va fi 
!război. 

1) - supunere fată de Rusia. - Nota trad. 
1) - intrarea escadrelor unite. - Nota trad. 
1) - calm. - Nota trad. 
'l - sint întotdeauna posibile. - Nota trad. 
1) - Cetate. - Nota trad. 
1) - Aştept observaţiile tale. - Nota trad. 
7) - ministrul (Ferdinand von Westphalen) . - Nota trad. 
8) Karoline von Westphalen. - Nota red. 
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Cobden, the „homely" and „humble Man" 1), tare şi-a mai 
dat .în petic cu ultima sa cuvîntare. A reieşit că el şi „umble 
Men" 2) care îl aplaudă nu sînt potriviţi pentru a conduce An
glia. Quakerul Bright nu vrea să ştie decît de războiul intern 441 • 
Descoperirea lui Cobden că orînduirea 5ocială a Angliei şi cea a 
Rusiei sînt analoge, pentru că acolo sÎl!lt Demidovi şi aici Derby, 
este demnă de run filistin revoluţionar din Neustâdt - Palatinat. 

D-1 Pieper a plecat sîmbătă în vizită la Meyier la Brighton. 
Oricît l-ar incomoda pe acesta, vrea să irămînă acolo cit i-a 
prescris Troupeau, pentru că îi face bine „aerul de mare" şi se 
pare că IÎ-a scris burjuiului. o iscrisoare neroadă. Nătărău.I ia lipsa 
sa de fermitate drept frivoliltate genială. Din scrisoarea lui Cluss 
ai să vezi că 1 1geinialul" jrune a cerut să i se procure un paşaport 
american ca să plece la Constantinopol, probabil pentru a deveni 
acolo îngrijitor de clini. E trist că în perm.anenţă încîntat de sine, 
el face o prostie după 'alta şi devine !ridicol. 

Marrţi, Bischoffsheim îmi plăteşte iarăşi o poliţă ip11in inter
mediul lui Freiligrath. Pînă atunci dnsă nu pot face rost de bani, 
pentru că ultima sursă - muntele de pietate - este, cum se 
întîmplă periodic, epuizată. De aceea ar fi highly desirable 3) să-mi 
procuri, dacă ţi-.e posibil, 1 1. st. ln plus, vineri vor sosi cele 100 de 
exemplare din „Conştiinţa nob1lă" 4) şi nu am means 5) să plătesc 
taxele poştale, pentru că abia marţi primesc bani. 

Ap.mpo. Duc tratative cu Tucker. Viitorul pamflet va trata 
despre Unkiar-Skelessi. Corectează deci manuscrisul pe care-l ai 
(nr. IV şi V) 442• Eu am să fac diferite completări şi îţi trimit apoi 
modHicăTi1e ca să le vezi şi tu. 

De la New York mi s-a făout, prin intermediul lui DCllila, pro
punerea să scriu pentxu un ziar, 12 l. st. coala, articole despre 
istoria filozofiei gemiane de [a Kant till now 6) . Insă se cere : 
1) să fie sarcastice şi amuzante ; 2) să nru conţină nimic against the 
religious feelings of the country 7) . Cum să izbutesc ? Dacă am fi 

1) - „simplul" şi „modestul bărbat•. - Nota trad. 
2) - „bărbaţii modeşti". - Nota trad. 
3) - foarte de dorit. - Nota trad. 
') K. Marx. „Cavalerul nobilei conştiinţe•. (Vezi K. Marx şi F. Engels. 

Opere, voi. 9, Bucureşti, Editura politică, 1 959, p. 507-538. - Nota trad.). -
Nota red. 

6) - mijloace. - Nota trad. 
1) - pînă în prezent. - Nota trad. 
7) - împotriva sentimentelor religioase ale ţării. - Nota trad. 
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împreună - şi am avea şi cărţile necesare - am putea cîştiga la 
iuţeală 50--60 1. st. Singur nu mă încumet să mă apuc de această 
muncă. 

Al tău 
K. M. 

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

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Dear Frederic, 

1 45 
Marx către Engels 443 

la Manchester 

(Londra] 28, Dean Street, Sob.o 
9 februarie 1 654 

Astăzi îţi trimit concomitent cîteva exemplare din „Cavaler" 1) 
şi trei exemplare din ediţia a 2-a a spanacului 444 polonez, pe care 
l-am corectat. Dă cite 1\1.Il exemplar din ambele lui Lupus şi lui 
Dronke. A fost o prostie că n-am corectat greşelile de tipar din 
P[almerston] 2) în p artea referitoare la Siria (şi Weydemeyer a 
lăsat din belşug) înainte de a ţi-l trimite ţie. 

Am .avut o întî.lnire cu UTquhart. El mi-a făcut un compliment 
surprinzător, şi anume că .artkolele 3) par a fi scrise de un 
„turc" ,  părere care nu şi-a găsit în nici un caz confirmarea în 
declaraţia mea că sînt un „revoluţionar " .  Are idei fixe. E absolut 
sigur, that he wi11 be one day 4) premierul Angliei. Cînd cei
lalţi vor fi distrus totul, Anglia va veni şi va spune : Urquhart 
save rus I And then he will save her 5) . In timpul discuţiei, 
mai ales cînd este contrazis, îl apucă fits 6) , care mi se păreau .cu 
oatît mai ridicole, cu cît ştiu pe de rost toate frazele şi citatele lui. 

1) K. Marx. „Cavalerul nobilei conştiinţe" .  (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 9, Bucu.-eşti, Editura politică, 1959, p. 507-538. - Nota trad.). - Nota red. 

•1 K. Marx. „Lordul Palmerston". Art. IV şi V. (Vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 9, Bucureşti, Editura politică, 1959, p. 395-41 1 .  - Nota trad.). -
Nota red. 

3) K. Marx. „Lordul Palmerston". (Idem). - Nota red. 
'I - că într-o zi va ajunge. - Nota trad. 
5) - salvează-ne I Şi atunci el o va salva. - Nota trad. 
1) - furiile. - Nota trad. 
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AceaJSta a făcut ca „furiile" lrui să-mi p ară chiar puţin suspecte, 
şi rather 1 ) ca o exhibiţie teatrală. Nostimada e că, după ipărerea lrui, 
Rusia stăpîneşte lumea datorită excesului ei specific de brain 2) . 
To c0ipe with her 3) , trebuie să fii un om cu brain-ul lui Urqu
hart, şi dacă din nenorocire nru eşti Urquhart însuşi, itrebuie să fii 
măcar urquhartist, adică să crezi în ooea ce •crede UrquhaTt : în 
„metafizica"  lui, în „economia lui politică" etc. etc. Trebuie să 
fi trăit în „East" 4) sau cel puţin să-ţi fi însuşit „spiritul" turc etc. 

Ar fi foarte bine dacă ai putea pregăti ceva pînă marţi, cma 
trebuie să scriu pentru Cape of Good Hope 5) . 

Al tău 
K. M. 

Publicat pentru prima oară 
în întregime în : K. Marx şi F. Engels, 
Opere, voi. XXII, ed. rusă, 1929 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Dear Frnderic' I 

1 46 

Marx către Engels 
la Manchester 

(Londra] 15 februarie 1854 
28, Dean Street, Soho 

Iţi trimit alăturat o schiţă &) litografiată făcută de mine. 
Faptul că Bonaparte a publicat .scrisoarea sa către „brotherM 

Nicolas 7) 44s dovedeşte că el avea .răspunsul negativ gata pregătit. 
Salut. 

Publicat pentru prima oară 
in : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXII, ed. rusă,  1929 

1) - mai degrabă. - Nota trad. 
1) - inteligenţă. � Nota trad. 

Al tău 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

3) - Pentru a o scoate la capăt cu ea. - Nota trad. 
'I - „Orient". - Nota trad. 
51 Capul Bunei Speranţe - adică pentru ziarul „De Zuid·Afrikaan• din 

Capetown (vezi şi volumul de faţă, p. 281) .  - Nota red. 
8) Vezi ilustraţiile dintre p. 288---289. - Nota red. 
71 - „Fratele" Nicolaie. - Nota trad. 
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Dragă Engels, 

1 41 
Marx către Engels 446 

la Manchester 

[Londra] 9 martie 1854 
28, Dean Street, Soho 

Nu am scris de mult pentru că a fost foarte multă agitaţie în 
casă, aşa că nici măcar ziarele nu le-am citit cum trebuie şi de 
aceea nu ştiu dacă a apărut vreun articol de-al tău în „Daily 
News" şi în general care este situaţia pe frontul de luptă 1) . 

Cu Palmerstonul meu n-am realizat încă nimic, adică n-am 

încasat nici un farlhing şi îmi face impresia că nici nu sînt perspec
tive pentru aşa ceva. D.,I Trubner rnsuşi mi-a spus că quant ă 
lui 2) , el are un principiu : să nu plătească niciodată pentru lucră
rile pe care le editează. In afară de asta, au moment 3) lucvarea 
e perimată. 

Marţi am să trimit ultimul articol de probă la Cape 4) . (De 
aceea trebuie să'11lli pregăteşti ceva pentru „Tribune•, perhaps the 
Greek .revolution 5) ? 447 Marţi compania face ultima cursă regulată 

la Cape, pentru că este în conflict cu guvernul din cauza tarifelor. 
Este groaznic girului că primăvara şi vara vii!itoare va trebui 

să suport aceleaşi lipsuri crnnice ca şi pînă acum, pentru că îmi 

este imposibil să acopăr deficitul din trecut numai cu onorariul 
primit de la „TribU111e".  Diin oind în cînd mă apucă furia că nu se 
mai termină o dată această rporcărie. 

Nu mi-ai înapoiat sorisoarea lui Lassalle, aşa cum m�ai anunţat 
in ultima ta scrisoarn 448• Nu am nevoie de ea, vreau numai să 
ştiu că nu s-a pierdut la poştă şi că n-a încăput în mina cui nu 

trebuie. 
Am primit o invitaţie de la Labour Parliament 449 să particip 

c a  Honorary Delegate &) la sesiunea din Manchester (Nadaud şi 

Louis Blanc de asemenea) . Le-am trimis astăzi o scrisoare de mul-

•) Vezi volumul de taiă, p. 280. - Nota red. 
'l - în ceea ce-l priveşte. - Nota trad. 
3) - în momentul de taiă. - Nota trad. 
'l Capul Bunei Speranţe, adică ziarul „De Zuid-Afrikaan•, din Capetown 

(vezi volumul de faiă, p. 281) .  - Nota red. 
si - eventual revoluiia din Grecia. - Nota trad. 
1) - delegat de onoare. - Nota !rad. 
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ţumiire oupriinzînd cîteva fraze, care, după felul cum le citeşti, pot 
fi înţe:lese ca fiind sau foarte irevoluţionare, sau foarte blajilile 1) . 
Astăzi i-am trimis lui Jones adresa ta de la birou. 

Marele Ruge intenţionează să înfiinţeze o univensita1e (liberă) 
în America şi, după cum c01II1unkă Heinzen, în acest nobil scop 
s-au şi adunat 150 de do1ari. 

Marele Frnrnz Sigel a devenit ginerele lui Du1on. Despre alte 
fapte ale acestei bande viei afla dintr-un pachet cu care te vei 
p omeni peste cîteva zile. 

Urquhart a aV'Ut ieri în „Advertiser" un articol militar (?) , în 
care susţine că 1urcii ar fil tăehuit să-şi trimită armata principală 
în Dobrogea şi de acolo să se fi năpustit asupra ruşilor. Se referă 
la generalul Valentini. Am să caut să-ţi trimit acest :număr. 

I-am scriis lui Lassa1le 450 şi aştept noi comunicări de la el. 
Tzschirner a fost aici, rnu m-a găsit. Din cauza unei istorii 

băneşti, el pleacă împreună cu mama lui, în vîrstă de 80 de ani, 
în Americ'a, apoi se va stabili aici. Pretirnde, după cum îmi spune 
Imandt, că te cunoaşte. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels, 
Opere, vol. XXII, ed. rusă, 1929 

1 48 

Al tău 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

(Londra, aproximativ la 1 1  martie 1854) 
Dear Frederic I 
Alăturat iţi trimit o .scrisoare de la Lassalle. 
Îmi faci un mare serviciu dacă îmi trimiţi pentru marţi ceva 

militar. A doua ediţie a ziarului „Times•, pe care o primiţi luni, 

1) K. Marx. „Scrisoare către Parlamentul muncitorilor•. (Vezi K. Marx şi 
P. Engels. Opere, vol. 10, Bucureşti, Editura politică, 1961,  p.  132-133. - Nota 
trad.). - Nota red. 
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cuprinde tot felul de lucruri despre Schamyl etc. Dacă nu scriu 

nimic cu caracter militar, fie şi numai simplă bîrfă, mi-o ia înainte 
A.P.C. 1) , care copiază fără mşine din ziarele londoneze. 

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

1 49 

Al tău 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] l 'i'  martie 1854 

Dear Frederic, 
Sper că ai aruncat imediat în foc scrisoarea pe ca.re ţi-am 

scris-o ieri 451 • A fost desigur o prostie să te fac oarecum nu vreau 
să spun răspunzător, dar chiar şi rnUJID.ai să te intenpelez în general 
pentru Blanc. De altfel, totul s-a dovedit a nu fi decît o porcărie, 
et il ne vaut pas 2) să mai revii în vreun fel asuipra ei. 

D-l John Petzler din Labour Parliament este una şi aceeaşi per
soană cu băt!rînul Petzler din Londra, dobitocul acela sărit ? Jn

treabă-1 pe Heise. 
Am amînat expedierea pachetului tău pentru că nu am primit 

încă de la Urquhart articolul militar. 

Publicat pentru prima oară 
lu : K. Marx şi  F. Engels. 
Opere, voi. XXII, ed. rusă, 1929 

Al tău 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) Franz Pulszky (vezi volumul de faţă, p. 198). - Nota ced. 

') - şi nu merită. - Nota tcad. 
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150 

Engels către Marx 
la Londra 

293 

Manchester, 23 martie 18.'54. 

Dragă Marx, 
Alăturat îţi înapoiez scrisoarea lui L[assalle]. Pe prima am 

uitat să ţi-o anexez atunci, o mai am încă aici. Probabil că ai primit 
alaltăieri şi ieri cele două jumătăţi de bancnote T/B 58 166, New
castle on Tyne, 1 7  august 1 852, 5 1. st. 

Operaţiile strategice ale lui Lassalle sînt foarte diplomatice. 
ln legătură cu Enos şi Rodosto, el răspunde cu fraze tîrnpite, care 
nu au alt scop <lecit să facă lumea să creadă că Constantinopolul 
trebuie apărat 452• Dacă nu-l pot apăra cele două flote şi armata 
de la Dunăre, atunci nu-'1 vor putea apăra nici 1 00 OOO de francezi 
şi englezi. El ar fi trebuit să spună că, din punctul lui de vedere : 
din Rodosto e în orice ca.z mai uşor decit din Malta sau din Toulon, 
să fie aruncate forţe h.1 Sevastopol sau la Odesa. 

Ideea că austriecii intrînd in Serbia ar sta „în spatele armatei 
turceşti de la DThllăre " este complet greşită. Penbru a pătrunde în 
Valahia, austriecii trebuie să treacă pe malul slîng al Dunării la 
Bel�1-rad sau ceva mai jos, sau la Mehadia. Jn primul caz ei ar sta 
în prelungirea flancului stîng al turcilor, în al doilea caz în faţa 
frontului acestuia. E evident că în acest caz, Turcia ar trebui să. 
renunţe la apărarea Calafatului şi Vidinului, lăsînd acolo numai 
c ite o garnizoană, dar asta nu înseamnă că flancul stîng al turcilor 
este pierdut şi că resturile lui vor trebui să se retragă pe linia 
Şumla. Au contrai.re 1) : 1 .  dacă pentru austrieci tactica juslă ar fi 
să se îndrepte imediat prin Niş spre Sofia şi pentru turci tactiC'ai 
justă ar fi să se retragă de la Vidin de asemenea la Sofia. Drumul 
lor fiind mai scurt, ei vor ajunge acolo înainlea austriecilor şi pot 
rezista în Balcani sau să se 1etra9ă la Adrianopol 453• 

2. Chiar dacă austriecii v01 fi destul de proşti să pornească 
spre Vidin, turcii tot vor merge la Sofia. Această separare de 
grosull trupelor lui Omer-paşa nu înseamnă atunci o fărîmiţare a 
forţelor, căci pentru noul inamic e nevoie de o nouă linie de ope
raţii Adrianopol-Sofila-Belgrad-Vidin ; flancul stîng al turcilor 
devine astfel o armată de sine stătătoare. 

1) - Dimpotrivă. - Nota trad. 

21 - Marx-Engels, Opere, vol. 28 
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3.  Dacă însă straniul plan de irăzboi al lui Lassalle come to 
pass t ) ,  atunci nici o retragere pe linia Şumla n..,ar folosi la nimic 
pentru că, prin abandonarea magistralei dintre Belgrad şi Con
stantinopol, această linie ar fi orioum ocolită şi, dimpotrivă, tocmai 
în cazul acesta ar trnbui p ărăsită în mare grabă pentru a aduna 
la Adrianopol toate rezervele şi a înainta împotriva primuilui inamic 
care ar trece Balcanii. 

De altfel se vede că toate aceste elucubraţii provin din „sursă 
diplo.maU.cău ,  căreia p are-se îi place să se Jaude cu demonstraţii 
strategice. 

Mîine trimit lui „Dai.Jly News" o descriere a K.ronstadt--ului 45" 
mă tem C'ă, orioît de iproaste isînt multe dintre forti.liicaţii, tot se 
vor duce dracului o jumătate de duzină de vase de linie înainte 
ca Kronstadt-ul să capituleze. 

Highwaymenii 2) au fost atît de cumsecade să-i înapoieze lui 
Lupus pocket-book 3) -u'l său minus 7 taleri prusieni. Filistinii lui 
s-au oferit să-l despăgubească pentru pierdePea banilor şi a ceasu· 
lui, şi poate îi pică şi o mică primă de consolare pe deasupra. 
Borcha!Idt îi oblojeşte contuziile şi astfel lucrurile se aranj ează. 

„Totuşi pentru spaima, spaima sa 
Nimeni nu-l poate .reCJompensa" .  

De aceea e complet dă11îmat, morocănos şi crede pare-se că  
Heise şi cu  im�ne am f i  răspulllzători de  prostia lui, de bătaia pe  
care a mcasat ... o �i de  toate celelalte. 

Cine-i individul pe care Heinzen îl prezintă redactor la 
„N[eue] Rh[ei.nische] Z[eitung] " ? Vez.i uiltimul transport de „Re· 
formeu ,  mi se pare nr. 50. 

Publicat pentru prima oară 
ln : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels urui K. Marx• ,  Bd. II, 
Stuttgart, 1913 

1) - ar deveni realitate. - Nota lrad. 
2) - Tilharii. - Nota trad. 
1) - portofelul. - Nota trad. 

Al tău 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Dragă Engels I 

151  

Marx către Engels 455 
la Manchester 

[Londra] 28, Dean Street, Soh<> 
29 martie 1 854 

Nu ţi-am confirmat 1) încă pnmuea celor 5 I.st., mc1 nu am 
întrebuinţat banii în scopul hotărît şi nici nu am scris - totul 
pentru acelaşi motiv. Pieper îmi stă pe cap. Pentru că acum 10 zile 
a fost dat afară din locuinţa sa, a trebuit of course 2) să-l ipri
mesc la mine. El a tras o poliţă asup.I'a lui „Union"  şi azi, mîine 
poşta trebuie să-i aducă din America banii sau poliţa iJrotestată. ln 
plus, freiligrath i-a făcut rost săptămîna asta de o meditaţie de 
lÎJilba germană, <::are îi aduoe 15 şilingi per week 3) . O altă me'di
taţie de abaut 4) 10 şilingi urma să capete prin intermediul Jui 
Meyer, care s-a înapoiat azi în Germania şi mi-a spus să-ţi trans
mit salutări din pantea lui. Pieper nu s-a dus însă la locul stabilit, 
ci i-a dec'larat lui Meyer <:ă s-a săturat să tot dea lecţii. Simte că 
vocaţia sa este să scrie. Le malheureux I 5) 

In legătură cu aventura lui Lupus .nu-mi sînt clare uneJe lu
cruri. S-a întâmplat pe stradă '? Probabil după o noapte de chef, pe 
care tu şi ou Heise aţi pet11eout-o împreună cu el ? Din alăt'UJfata 
scrisoare de la Laurachen în care comunică marele evenime!Ilt lui 
Jenny şi Edgar, care erau la .şooală, vei vedea ce deep impres
sion 11) a făcut aceasta asupra familiei mele. 

Partea diplomatică a lui LassalJe - abstracţie făcînd de ştirile 
sale, care sînt bune - este tot atît de proastă ca şi cea mili
tară 7) . Ceea ce spune despre Palmerston oglindeşte trăncănea.la 
ou.rentă pe continent. 

Ai citit corespondenţa secretă 456 ? Dacă miniştrilor care au 
purtat .această oruespondenţă li se va permite să declare războ[ -
aşa cum e de prevăzut -, aceasta nu poate să se termine dedt 

21 ' 

1) Vezi volumul de faţă, p. 293. - Nota red. 
') - fireşte. - Nota trad. 
') - pe săptămînă. - Nota trad. 
'J - aproximativ. - Nota trad. 
"J - nenorocitul. - Nota trad. 
1) - impresie profundă. - Nota trad. 
') Vezi volumul de faţă, p. 293-294. - Nota red. 
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cu blamarea totală a Angliei, deşi pe continent se va produce at 
all instances 1) o harababură îmbucurătoare. 

Alăturat îţi trimit un articol, apărut ieri, al lui Urquhart despre 
război, precum şi extrase dintr�o broşură mai veche despre planu
rile lui militare. Aş dori să aflu în amănunt părerea ta despre 
ambele. 

Unul dintre instructorii prusieni ai turcilor, pe care, din în
tîmplare, l-am întîlnit ieri afirmă că artileria turcească este exce
lentă, întreaga armată ar servi însă drept simplu deoor, întrucît de 
la Constantinopol s-a zădărnicit orice acţiune energică. 

In articolul tău despre retragerea ruşilor de la Calafat 2) ex
plici că această mişcare a fost executată pentru a se instala o 
tabără la Odesa avînd în vedere prezenţa armatei C1JI1glo-franceze. 
Potrivit ultimelor ştiri, se pare însă că ruşii au trecut sau inten
ţionează să treacă Dunărea într-0n punct opus. E posibil ca mîine 
să se cunoască amănunte mai precise în această privinţă, aşa că 
poimîine poate ai să fii în măsură să-mi trimiţi ceva în legătură cu 
aC'easta. In scrisoarea mea de alaltăieri 457  am interzis „Tribuneia, 
pentru că prea şi-a făcut de cap,  să mai anexeze vreun articol ca 
editorial în afară de cele cu caracter militar - sau să lase cu totul 
<leoparte numele meu, pentru că  nu vreau ca el să figureze numai 
sub materiale neînsemnate. Or, tocmai în acest moment este ne
cesar să-i dovedesc prin articole militare că nu se rpoate lipsi 
de mine. 

DaC'ă corespondentul comercial din Manchester al ziarului 
„Times" relatează exact 458, înseamnă că acolo afacerile merg totu5i 
foarte prost. Aici se aşteaptă în fiecare zi falimente importante. 
La fel la Paris. Se înţelege că firune de mult timp falimentare şi 
menţinute cu mari eforturi vor trebui să profite de declanşarea 
războiului pentru a da faliment în mod demn. 

N-am văvut pînă acllllD. în „Daily News• articolul tău şi nici 
nu cred să-mi fi scăpat I 

„Naval and Military Gazette• pretinde că  ruşii ar fi cumpărat 
un mijloc de distrugere, inventat în Franţa şi refuzat de guvernul 
lui Ludovic-Filip, cam arde sub apă şi pe care l-ar fi folosit la 
Sinope, cee a  ce explică distrugerea rapidă şi radicală a vaselor 
turceşti. 

După cum anunţă „Hamburger Correspondent• ,  care trebuie 
considerat UIIl organ de rpresă pe j umătate rusesc, Nicolaie va pu-

'J - în orice caz. - Nota trad. 
1) F. Engels. „Retragerea ruşilor de la Calafat•. (Vezi K. Marx şi F. Engels. 

Opere, voi. 10, Bucureşti, iEditura politică, 1961 ,  p. 142--147. - Nota trad.). -
Nota red. 
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blica noi docume.nte, printre care şi scrisori ale prinţului Albert. 
Altminteri nimic nou pe aici. „Mader" ,  despre care d-l Heinzen 

spune că a fost redactor al lui „N(eue] Rh[einische] Z[eitung] " ,  îmi 
este cu totul !necunoscut 1) . 

Totus tuus 2) . 

K. M. 

Posed acum „Istoria Imperiului otoman• a lui Hammer. E 
nevoie de răbdare ca să o citeşti. Mai am de pariours cam 1/4 de 
carte. Iţi stă la dispoziţie, if wanted 3) . 

Publicat pentru prima oară 
în întregime în : K. Marx şi F. Engels, 
Opere, voi. XXII, ed. rusă, 1 929 

1 52 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 3 aprilie 1854 

Dragă Marx, 
Trecerna Dunării are un caraoter pur defensiv. Ea dovedeşte 

că ruşii se retrag din cea mai mare parte a Valahiei. Ei au avut 
.şapte divizii ide infanterie în Valahia, o divizie - ca rezervă - la 
Ismatl, şi în spatele acesteia corpul de armată al lui Ceodaev, 
ceea ce înseamnă încă trei divizii. Ceodaev se poate afla cel mult 
lingă Iaşi. Celelalte opt divizii imprnună cu cavaleria etc. nu 
numărau nici 1 10 OOO de oameni. Ceea ce urmăriesc ei în eventuali
tatea unei debarcări de trupe anglo-franceze în spatele lor este 
să ocupe poziţia cea mai favorabilă, în care să nu poată fi izolaţi 
şi să saarifice cit mai puţin teren. Pentru aceasta existau !Ilum.ai 
două căi : să se retragă direct pe Siret, avîndu-1 ca linie de apărare 
pe acesta şi Dunărea de j os (Focş.ani, Galaţi, Ismail) ,  sau să 
înainteze sp:re Dobrogea, să mute :frontul la Constanţa, Hîrşov:i., 
Olteniţa, Bucureşiti, avînd ca p rimă linie de apărare Valul lui 
Traian, Dunărea şi A rgeşul, Buzăul ca a dOl\.la linie şi Siretul ca 

1) Vezi volumul de faţă, p. 294. - Nota red . 
=) - cu totul al tău. - Nota trad. 
'l - dacă doreşti. - Nota trad. 



298 152. Engels către Marx. 3 aprilie 1854 

a treia linie. Acesta ar lfi în orice c•az cel mai bun plalD., mai ales 
prim faptul că  în locul teritoriiclui cedat de o p arte s-ar cîştiga 
altul în filancuJ opus, aşa că retragerea ar avea aspectu:J. unei 
înaintări şi onoarea militară ar fi salvată. Stăpinirea Dobrogei 
scurbează frontul rusesc şi le la.să ruşilor deschisă - în cel mai 
rău caz - linia de retragere spre Hotirn pe Nistru, chiar dacă ar 
avea loc o debarcare la Akkerman sau Odesa 459• 

Se pare c ă  lucrurile se aranjează cu „Daily News" . .Aan scris 
abia să!ptămîna treoută 1) , după oe, pentru a mă conforma uzarnţe
lor engleze, mi-am făcurt rost ide la taica Watts, care scr�e şi el 
pentru acest ziar, de o .referinţă (by the bye 2) , taica Watts şi-a 
închis magazinul său şi a devenit managing director 3) al unei 
„People's Provident .A.ssurnnce Co. " 4) ,  în care calitate se va sta
bili curînd în apropierea ta, 47 Charing Cross. El şi toţi func
ţionarii săi îşi lasă barbă şi arată ca nişte Wasserpollaken 480).  
Astăzi am .primit o scrisoare de la chief editor 5) Lincoln, care se 
pare că este întru totul de acord cu ipropunerea mea (i-.am oferit 
pentru început articole despre armata, flota şi fortificaţiile ruse) , 
căci mi-a cerut să-i trimit articole. Aşa c ă  nu sînt de loc îngrijo
rat. Dificultăţile pe care le au aceşti tipi în Jegăbură cu articolele 
militare provin de acolo că au publicat aberaţiile lui Schimmel
pfennig, absolut ininteligibile pentru cine nu cunoaşte lucrările 
lui Biilow, iar scrisoarea mea scrisă vioi şi degajat se pare că le 
oferă cu totul alte perspective. Cînd li se va deschide pofta pen
tru poveştile mele (N.B. Am cerut imediat bani) , am să le vor
besc dobitocilor ipe alt ton. Mîine le trimit ceva ce nu le poate 
procura nimeni altul : planurile Hîrşovei, MăcinuJui, Isaccei şi  
Tuloei. Ou acea.sta mi .s-a luart de altfel o .piatră de pe inimă, pentru 
că aveam absolută nevoie de o sursă de cîştig. Dacă tobul merge 
bine, la vară, cînd vine băWîinul meu, dau draoului tot ooanerţul şi 
plec la Londra ; în orice caz pînă la rusalii am să vin acolo, pentru 
a aranj a definitiv chestiiurnea cu aceşti indivizi. 

LUJPUS a fiost, filreşte, icu noi să bem un pahar, a plecat ca de 
obicei beat criţă, fără ca cineva să-l fi putut reţine, s-a rătăcit, a 
nimerit în celălalt capăt al oraşului, opus direcţiei în care Qocuieşte, 
într-o cîrciumă ordinară, unde a cinstit şase maquereaux 6) şi 
două prostituate, le-a arătat că are bani, s-a c ărat, peştii după e.l, 

'I Vezi volumul de fată, p. 540-543. - Nota red. 
'I - in treacăt fie zis. - Nota trad. 
11 - administrator. - Nota trad. 
'I - „Societăti p opulare de economii şi asigurări". - Nola lrad. 
1) - redactorul-şef. - Nota trad. 
"l - peşti (întretinutil. - Nota trad. 
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şi aşa mai departe. Aşa ne-a relatat el. Povestea are î�ă misterele 
ei ; astfel, cînid şi-a revenit, nu s-a dus acasă, ci a plecat ou un 
engJez cu totul necunoscut, care l-a găzduit pentru un şiling (la o 
distanţă de nici măcar 200 de paşi de locuinţa .1ui) , pe scurt il y a 
la des choses que M. Lupus veut cacher, sans doute quelque vieille 
fi1le 1) . 

Povestea cu boulets asphyxiants ale ruşilor 2) este o inepţie. 

Franoozii pooedă aşa ceva, dar aceste ghiulele nu distrug vase, ci 

1Ucid numai o ameni. Poţi să mi-l tLreiţi o dată cu o ocazie pe 
Hammer 3), în special epoca :modernă. Despre Urquhart am să-ţi 

scriu zilele a<;tea. Cu Pieper ai ghinion. In ceea ce priveşte banii, 

poţi, fireşte, să !faci ce vrei ou ei, puţin îmi pasă dacă iîi primeşte 

.cumnatul 4) meu. 

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

1 53 

Al tău 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Bngels, 

[Londra) 4 aprilie 1854 
28, Dean Street, Soho 

Din alăturata scrisoare a lui Cluss ai să vezi cit de elegant 

:1.-aiu băgat la apă dr. Kellner şi prietenul Weydemeyer. Acesta din 

'Urmă, în loc să-i deschidă ochii asupra stării de lucruri, abia l-a 

înfundat mai rău, sal'Cină de care amicul W[eydemeyer] se achită 

cu consecvenţă faţă de prietenii lui. 

1) - sint aici lucruri pe care d-l Lupus vrea să le ascundă, fără îndoială 
vreo tirfă. - Nota trad. 

1) Vezi volumul de faţă, p. 296. - Nota red. 
1) J. Hammer. „Geschichte des Osmanischen Reiches, grossentheils aus 

'bisher unbeniitzten Handschriften und Archiven•. Bd. 1-10. - Nota red. 
'l Emil Blank. - Nota red. 
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Ştirea în legătură cu „Daily News" e îmbucurătoare. Am să 
mă uit  chiar astăzi dacă s-a şi  publicat c•eva. I hope, Sir, you will 
leave Manchester, Sir, for ever, Sir 1} . Cu acest Sir (sau mai 
degrabă Sar ! )  te obişnuieşti al naibii cînd eşti silit să citeşti în 
fiecare săptămină dezbaterile din parlament şi mai ales ithe spee
ches 2) lordului John Russell. Lndividul poate fi redus la două cu
vinte : „Now, Sar I "  3) 

După cum vezi din anexă, Pieper a primit din Washington 
prima sa poliţă şi aseară şi-a găsit din nou o locuinţă. Se umflă 
în pene ca un curcan. Nu numai că a cîştigat bani, dar i-a cîştigat 
ca soriitor, şi nu numai ca  scriitor, ci ca politician I Deocamdată el 
a renunţat, sau oel puţin aşa pretinde, la petticoats 4) publice din 
Londra şi caută o iubire sănătoasă. Starea socială nu importă. Pro
babil că nici vîrsta. Insă sănătatea. That is the thing 5). Expe
rienţa J-a învăţat pe simpaticul june să privească fiinţele feminine 
din punct de vedere medical. Pictat în neglige, el ar putea servi 
drept avertisment pentru alţii. După ce a ajuns din nou la liman, 
i-am comunicat că în cazul cînd ar veni un răspuns negativ sau 
o poliţă p rotestată de la W[eydemeyer] , tu m-ai însărcinat să-i 
ofer ajutorUll tău. Această declaraţie nu mai era periculoasă aoum, 
însă i-a făcut o impresie iputernică, p entru că, la urma urmelor, 
e bon g an;:on 11) . 

Este illilportant ca tocmai în momentul de faţă, cînd deschizi 
focul în „DaiJy News" ,  să nu mă laşi în pană cu „Tribune• .  Indi
vizii ăştia, şi aşa întărîtaţi de ultima mea declaraţie 7) şi tot
odată cititori ai lui „D/aily/ N[ewsr, ar fi altfel în stare să creadă 
că în prezent vînd the better part of myself 8) - acum cînd 
toate ziarele îşi fac o fală să publice articole militare - ia Londra , 
iar Ja New York trimit numai rămăşiţele. Ei CllI' fi în stare să  mă 
dea afară, pentru că oricum au un corespondent aiici şi unul la 
Liverpool. Ziarul lor ar deveni astfeJ mai slab, dar s-ar economisi: 
200 1. st., aşa că ar me!l'ita. De aceea, înainte de toate este necesar 
ca ei să fie din nou tentaţi să tipărească un articol militar ca 
leader 9) . Atunci aş fi iarăşi sigur de ei. „N[ew] Y[ork/ Herald• îşi: 

1) - Sper, domnul meu, că veli părăsi Manchesterul, domnul meu, pentra 
totdeauna, domnul meu. - Nota trad. 

1) - discursurile. - Nota trad. 
1) - „Aşadar, domnul meu l "  - Nota trad. 
') - fustele. - Nota trad. 
1) - Asta-i principalul. - Nota trad. 
1) - băiat bun. - Nota trad. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 295--296. - Nota red 
') - ce am mai bun. - Nota trad. 
'l - articol de fond. - Nota trad. 
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bate joc în unul din ultimele lui numere de „Military Editor of the 
«Tribune»"  1 ) ,  care i-a trasat lui Omer-pa�a un plan de campanie 
şi acum, pentru că acesta n-a fost înfăptuit, protestează şi pretinde 
că la mijloc e o trădare. 

„Palmerslon in three epochs by Washington Wilks• .  Această 
carte cuprinde două părţi. In prima, Washington Wilks copiază în 
modul cel mai neruşinat şi mai prostesc articolele mele din „Tri
bune " 2) . In a doua, el lungeşte şi completează, recurgînd la 
„cărţile albastre" ,  capitol'l.ltl despre Ungaria din „Progress of Rus
sia" 461 a lui Urquhart. Orioît de j alnică este această cîrpăC€ală ş i  
oricît trădează ea totala ignoranţă a individului, adevărată igno
ranţă de plagiator, datorită ei s-a fofilat el la mitingurile de la 
Londra, se bucură de protecţia lui Urquhart şi a clicii lui şi trece 
la Londr:t drept „publiC' character" 3) . 

Impresia că miniştrii „au trădat" începe să-şi facă loc printre 
filistinii de aici, şi dacă indivizii se vor hazarda să j oace acelasi 
j oc ca şi în 1 840 şi 1 846 462, de astă dată li se va da peste bot. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx • ,  Bd. II, 
Stuttgart, 19 13  

1 54 

Al tău 
K. Marx 

Se tipăreşte dupa m'l.nuscris 
Tradus . din limba germană 

Marx către Engels 463 
la Manchester 

Dragă Frederic, 

19 aprilie 1 854 
28, Dean Street, Soho, Londra 

Din alăturata scrisoare de [a Cluss ai să vezi, pe de o parte, 
admiraţia d-lui Schimmelpfennig pentru articolele tale militare, 
care îmi sînt atribuite mie, pe de altă parte obiecţiile lui critice 
subtile. 

1) - „redactorul rubricii militare a lui «Tribune» • ,  - Nota trad. 
l) K. Marx. „Lordul Palmerston• .  (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 9, 

Bucureşti, Editura politică, 1959, p. 365----435. - Nota trad.}. - Nota red. 
') - „figură proeminentă a vieţii publice•. - Nota trad. 
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Dacă comunkatuil de azi (din „Times•) al lui Goroeakov şi cel 
diJll „Albina nordului u despre manevrele de pe coasta cir.casiană '" 
îţi vor oferi prilejul de a-mi face o letter 1) pentru „Tribune•, 
atunci poţi să scrii dteva rîoouri ttnonime ca răspuns �a părerea 
lui Schimmelpf[ennig] , care, de altfel, este foarte apreciată. 

Ce înseamnă încetarea subită a atacurilor lui „Times• (quant 
a la guerre 2)) împotruva guvernului ? 

Din extrasele de ziare americane vei vedea - ceea ce mi s-a 
confirmat ieri pe ca[e privată - că de 6 luni „Comitetul Central" 
are la dispoziţie sume importante de bani. Din corespondenţa lui 
Karger - unealta lui Ledru [-RoUin] - din ,,Pi001ieru îţi vei da 
seama de iluziile pe •ca.I'e şi le face Ledru [-Ro11in] şi IÎmpreună C'll 
el întreaga emigraţie ortodoxă despre importanţa şi per51pectivele 
aceluiaşi Ledru [-Rollin] . Partenerii germarni s-au înţeles cu el ca 
de îndată ce va ajunge han al F.ranţei să trimită în GeI1II1ania o 
armată .franceză, însă sub ·comandă germană : Ruge-Blind-Goegg. 

Anexez şi o hartă a Constantinopolului, care, rpoate, te va 
intie.resa. 

Schi1y a plecat la Paris cu aprobarea autorităţilor. „Firma" va 
fi mprezentată de el acolo, iar de Cornelius aici. 

Bangya este la Erzerum, bineînţeles ou grad de oolonel, se 
numeşte Mehmed Bey, s-a lăsat circumcis şi a aderat la Coran. 
Poate că a fost detaşat ca spion pe lingă generalul Guyon. 

V.remea este afurisit de frumoasă. Păcat că nu ne putem 
bucura mai mult de ea. 

Conform scrisorii primite ieri din Trier, Edgar 3) va veni din 
Texas la Londra şi în Germania pentru o vizită de şase luni. 

Al tău 
K. M 

Văd că scrisoarea devine prea voluminoasă, aşa că îţi voi 
trimite extrasele din ziare abia ou 111rmătoarea mea sorisoar.e. 

Publicat pentru prima oară în 
întregime in : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXII, ed. rusă, 1929 

11 - corespondenţă. - Nota trad. 
') - i n  ceea ce priveşte războiul. - Nota trad. 
3) Edgar von Westphalen. - Nota red. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Engels către Marx 465 

la Londra 
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Manchester, 20 aprilie 185-1 

Dragă Marx, 
Povestea cu „Daily News" e pe dric şi am motive să bănuiesc 

că indiscreţia d-lui Pieper mi-a jucat o festă, pe care n-am să i-o 
iert aşa curînd. Chestiunea era all right 1) , urma să stabilim doar 
onorariul, articolul 2) meu era deja cules, am şpalturile în buzunar. 
Acum :o săptămînă, miercuri, le-am scris indivizilor că aş lucra 
pentru ei în condiţiile lor obişnuite şi, în sfîrşit, azi vine răspunsul, 
foarte politicos, că articoLele ar fi too professional 3) şi că, cu toată 
bunăvoinţa nu le pot folosi ; în încheiere se oferă să-mi plătească 
pentru osteneală 2,2 I.st. şi-mi dau sfatul prietenesc să mă adresez 
unui ziar militar. Bineînţeles că voi refuza şi una şi alta. 

Nu pot să găsesc decît o singură explicaţie pentru această 
purtare ciudată. Pieper, judecind după o scrisoare stupidă pe care 
mi-a scris-o săptămîna trecută, era la curent cu toată povestea, a 
trîmbiţat-o probabil, aşa că a ajuns pe cunoscuta cale telegrafică a 
bîrfei emigranţilor la urechile lui Kinkel sau ale altui porc de cîine 
german în relaţii cu „Daily News" ,  şi atunci, desigur, nimic nu 
a fost mai uşor decît să-l prezinte pe military man 4) Engels ca 
pe un simplu fost voluntar cu ter.men redus, ca pe  un comunist de 
profesie conţopist, şi totul s-a dus. Politeţea refuzului nu mă vizează, 
fireşte, pe mine, ci pe Watts. Scr1soarea este redactată în termeni 
care mi-ar îngădui să m ă  mai prezint o dată acolo, însă nu.mai 
pentru a mă vedea trecut în rîndurile penny-a-liners 5) . 

Mi-ai face un mare serviciu dacă ai dibui cine a trăncănit ; 
elogiile d-lui Schimmelpfennig 6) sînt, desigur, o slabă set off 7) 
pentru acest eşec. 

11 - perfectată. - Nota trad. 
I) F. Bngel11. „Fortăreaţa Kronstadt" .  (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 

vol. 1 0, Bucureşti, Editura politică, 1961,  p. 673-679. - Nota trad.). - Nota red. 
11 - prea tehnice. - Nota trad. 
•1 - specialistul militar. - Nota trad. 
•) - scribilor plătiţi cu rindul. - Nota trad. 
11 Vezi volumul de faţă , p. 301-302. - Nota red. 
7J - compensaţie. - Nota trad. 
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Pe lingă asta, nehotărîrea indivizilor de la „Daily News" a 
avut ca urmare faptul că o parte din izvoarele mele a devenit 
între timp cunoscută prin intermediul rpresei germane. La Moltke 466 

care mi-a fost atît de folositor, aproape că nu mai pot recurge de 
loc şi la fel se va întîmpla peste două săptămîni cu toţi ceilalţi ; să 
mai risc încă o dată cinci lire on speoulation 1) pentru această 
porcărie, nici nu-mi trece prin gînd. 

Am mare chef să termin articolele despre forţele armate ruse 
şi să le trimit .I.Ziarului „Times" .  Dacă apar acolo, va fi un blam 
pentru „Daily News" .  Dar un al doilea eşec ar avea urmări nefaste, 
căci în acest caz ar fi un blam pentru mine. Afurisită treabă că nu 
sînt la Londra, atunci totul ar fi foarte simplu. Care e pă.Terea ta ? 

Comunică-mi-o imediat. 
Despre celelalte chestiuni am să-ţi scriu peste cîteva zile. Nu 

pot să-ţi trimit articolu'! despre buletinul 467 rus înainte de plecarea 
viitoarei curse, pentru că trebuie să-l pregătesc temeinic cu harta în 
mină, altfel ne alegem şi aici cu un blam. 

Cel puţin dacă ai scoate mai mulţi bani de la „Tribune " ,  aş da 
dracului toată păcătoasa de presă engleză, în coloanele căreia, din 
pricina canaliilor germane care au ştiut să cîştige încrederea tîm
piţilor de redactori, nu mai pot să apară nici cele mai bune articole 
şi ţi-aş trimite în fiecare săptămînă unul sau două articole pentru 
„TribUlile" .  Dar ca amîndoi să ne tooim degetele pentru 200 de lire, 
c 'est trop fort 2) , 

Scrie-mi imediat ce părere ai despre toată tărăşenia asta, care 
m-a enervat îngrozitor, căci a reieşiţ că nu ne putem baza pe 
nimeni din toată banda, <:i doar noi doi, unul pe celălalt. 

Steffen şi Dronke au fost aici de paşte. Dronke şi-a însuşit 
fanfaronada dezgustătoare a comis-voiajorului şi nu mi-a plăcut de 
loc ; individul devine un adevărat pierde-vară. 

Publicat pentru prima oară în 
intreg1me în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXII, ed. rusă, 1929 

1) - la întîmplare. - Nota traa. 
') - asta-i prea de tot. - Nota trad. 

Al tău 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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(Manchester, aprox. la 21  aprilie 1 85.tj 

Dragă Marx, 
Chiar acum am cumpăral broşurile lui Monsieur Schimmel

pfennig 468 - dacă vrei o critică asupra lor pentru „Tribune" ,  atunci 
scrie-mi imediat. Luni primeşti articolul despre trecerea Dunării, în 
caz că nu survine nimic mai important. 

Il crezi pe Blind capabil să-mi fi jucat o festă 1) la „Dail y
News" ? Individul are, dacă nu mă înşel, relaţii la ziar. Tîmpenia pe 
care Monsieur Herzen o publică în numărul de azi al acestui ziar 
dovedeşte acelaşi luctru. Mai există la Londra vreun ofiţer german 
care ar fi putut încheia un tîrg cu acest ziar ? 

lnainte de a mă adresa altui ziar, îmi voi mai procura totuşi 
ceva material. Se vor pierde astfel 3 săptămîni. N'importe 2) dacă 
am material bun, şansele sînt mai mari şi în definitiv materialu'! tot 
o să ne folosească pentru „Tribune. 

De n-aş fi atît de strîmtorat cu banii, te-aş invita să vii încoace. 
Deocamdată însă nu se poate şi, afară de asta, mai întîi trebuie să 
închiriez iarăşi o locuinţă particulară. Intenţionam, dacă aş fi intrat 
în relaţii cu „D[aily] N[ews] " ,  să vin de rusalii la L[ondra], dar 
acum călătoria n-ar mai avea sens. N-are a face, poate vin totuşi. 

Din cauza războiului, a numeroaselor cărţi cu caracter militar 
pe care am fost nevoit să le tocesc pentru documentare şi a dife
ritelor chefuri etc. am rămas foarte mult în urmă la b irou şi, 'Pe 
lingă asta, tocmai pentru că mereu mă frămîntau alte poveşti, am 
făcut o grămadă de gafe, care s-au soldat toate cu marfă refuzată 
şi alte neplăceri. Aşadar, din motive bine întemeiate trebuie să rezolv 
toate restanţele, cu atît mai mult cu cit bătrînul vine peste 3 luni ; 
totodată am neglijat în mod reprobabil corespondenţa cu el şi încă 
nu i-am trimis o serie de lucruri pe care ar fi trebuit să le primească 
în urmă cu 6 luni. Toate astea trebuie acum recuperate şi îmi dau 
multă bătaie de cap. Totuşi, dacă voi trudi din greu vreo două 
săptămîni la birou, cred că o voi scoate la capăt. 

Trimite extrasele din ziar, pentru că scrisoarea lui Cluss nu 
poate fi înţeleasă fără ele. 

1 )  Vezi volumul de faţă, p. 303-304. - Nota red. 
') - Nu are importanţă. - Nota trad. 
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Bangya va trimite din Erzerum ruşilor rapoarte frumoase. Tare 
aş vrea ca prusacii să se urnească în sfîrşit şi să declare ["ăzboi 
Angliei ; atunc'i s-ar isca o dandana şi bătrînul n-ar mai veni în
coace. L-am neglijat îngrozitor, iar capitolul bani va fi în orice caz 
un motiv de ceartă. 

Afăturat îţi trimit şpalturile articolului 1) destinat lui „D[aily) 
N[ews) " ,  înapoiază-mi-le curînd. lmi pare foarte bine că am aceste 
şpalturi, căci în .felul acesta indivizii nu vor mai putea să c;.e 
împăuneze. 

Apropo. Nu se găseşte cumva de vînzare la Londra, la vreun 
individ oarecare, „Descrierea acţiunilor .militare ale trupelor ruse 
împotriva rebelilor unguri din 1849 " - (tipărit în 1851) ? Eu am 
comandat aDeastă carte, da.r o primesc abia după 3 săptămîni. 
Dacă aş avea�o, aş putea să iau imediat legătura cu „Times".  Costă 
1 1/2 taleri, aşa că n-ar fi cine ştie ce pagubă dacă aş cumpăra doua 
exemplare. 

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

1 57 

Al tău 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

O.ragă Frederic, 

(Londra] ,  22 aprilie 1854 
28, Dean Street, Soho 

Pieper inu este în nici run caz vinovat de păţaniile tale cu „Daily 
News•, pentru că de o jumătate de an el nu mai are absolut nici 
un contact cu emigranţii. Blind is connected with the 2) „Adverti
ser•, nu cu „D[aily] N[ewsr. Clica lui Herzen, Crapulinski Worcell s} , 

11 F. Engels. „Fortăreaţa Kronstadt". (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. 10, Bucureşti, Editura politică, 1961, p. 673----tl75. - Nota trad.). - Nota red. 

1) - este în relaţii cu. - Nota ttad. 
1) Marx ii dă in ironie lui Worcell numele personajului din poezia satirică 

a lui Heine „Doi cavaleri". - Nota red. 
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ticălosul de Golovin - sînt precis în legătJură cu „D[aily] N[ews]' 
după ce, la intervenţia lui U.rquhart, au fost daţi afară de la 
„Advertiser" .  D�l O. von Weinckstern a trecut de la „Times• 
la „D[aily] N[ews]", dar nu mai e la Lond11a, pentm că judiciosul 
ziar l ... a brimis <:a military commissioner 1) 1a Omer-paşa. Acest 
mişel care face pe literatul I E posibil şi chiar probabil ca individul 
să fi introdus acolo şi pe alţi ticăloşi germani. Dar principala mea 
bănuială cade asupra ruşilor. „D[aily] N[ews]" este atît de wisely 
managed 2) , incit, după cum reiese din ultimul raport ou privire 
la taxa de timbru pe ziare, tirajul lui a scăzut catastrofal şi, în 
ordinea importanţei, vine după „Herald•. 

Sînt de părere să trimiţi imediat articolul 3) , aşa cum e, zia
rului „Times", fără a mai aştepta vreun alt material (am să mă 
interesez dacă poate fi găsit aici „Reportajul despre operaţiile 
de .război" )  4) . Săptămîna viitoare ziarul încă va mai duce lipsă de 
material, deoarece vacanţa parlamentului se termină abia la 1 mai, 
deşi nominal ea ia sfîrşit la 27 aprilie. Prin urmare, acum orice 
material îi e binevenit, şi întrucît redactorii lui au mult mai mult 
discernămînt literar şi politic decît cîrpacii de la „D[aily] N[ews]" 
şi ar fi gata să accepte chiar şi din partea diavolului un articol 
interesant, sînt convins că ei il vor tipări imediat. Astfel îţi vei 
lua totodată revanşa faţă de această fiţuică. In cazul cînd încercarea 
la „Times" ar da însă greş - lucru de care mă îndoiesc -, atunci 

1 )  poţi să fii sigur că nimeni nu va afla nimic, pentru că nu voi 

spune nimănui nimic ; 2) îţi rămîne posibilitatea de a publica în 

reviste. In sfîrşit, te sfătuiesc încă o dată să nu aştepţi ci să trimiţi 

acest prim articol, absolut neschimbat, lui „Times• . 
In ceea ce-l priveşte pe Schimmelpfennig 5) , cred că e o cinste 

prea mare pentru el să fie obiectul unui articol în „Tribune•. 
Intr-una din scrisorile tale particulare, ai putea să-mi comunici 

unele date despre el, pe care să i le transmit, la rîndul meu, lui 

Cluss pentru un articol în „Reform" .  
In ultimul timp, „Tribune" şi-a însuşit iarăşi toate articolele 

mele ca leader 8) , iar numele meu apare numai sub cP.le fără 
importanţă. Astfel, de pildă, şi-a însuşit o expunere amănunţită 

1) - corespondent de război. - Nota lrad. 
'I - înţelept condus. - Nota lrad. 
3) F. Engels. „Fortăreaţa Kronstadt". (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere. 

vol. 10, Bucureşti, Editura politică ,  1961 ,  p. 673-679. - Nota !rad.I.  - Nota red. 
') „Descrierea acţiunilor militare ale trupelor ruseşti împotriva rebelilow 

unguri din 1 849". - Nota red. 
'l Vezi volumul de faţă, p. 304. - Nota red. 
1) - articol de fond. - Nota trad. 
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asupra situaţiei finanţelor austriece 1 ) ,  artic-olul despre răscoala 
din Grecia 2) etc. Apoi 1lăudăroşenia, devenită „legală" ,  cu arti
colele tale militare. Sînt ferm hotărît - imediat ce soseşte răs
punsul lui Dana la ultima mea somaţie - să cer .mărirea ono
rariului, referindu-mă în special la cheltuielile cauzate de articolele 
militare. Ce părere ai ? Indivizii ar trebui să plătească cel puţin 
3 I.st. pentru un articol. Ei cheltuiesc 500 l. st. pentru a-l trimite 
în India pe Taylor, care le furnizează arti cole mai proaste şi mai 
puţine de acolo - de fapt ce ar putea cunoaşte în cursul unei 
raite printr-o asemenea ţară - deoît eu de aici despre acelaşi 
subiect. Ou 3 I.st. de articol aş putea, în sfîrşit, să scap de mizerie. 

Se petrec lucruri ciudate cu Urquhart, pe care, nota bene, nu 
l-am mai întîlnit la Londra de la prima noastră entrevue 3) . Guver
namentalul „Globe• a publicat Saturday furious ons.laught on him 4) , 
în care, printre altele, se spune că el recrutează din cînd în cînd 
pe cîte unul şi-l converteşte, dar nu pentru multă vreme. 

„Where is Mr. Anstey ? Where Mr. Monteith etc. and where 
that Goliath of the new revolution, Mr. Marx ?" „All these Gentle
men have seen the folly of their ways, and returned to the habits 
of good society" 5) . 

ln numărul de joi al lui „M[orning] A{dvertiser] " , „An Urqu
har ti te• 6) dec1ară însă că : 

„if continuing to pose implicit confidence in Mr. U [rquhart]'s 
v>iews be proof of folly these individuals have certainly not re
covered their reason, and also must still be without the pale of 
good society" 7) şi apoi în mod special : „Mr. Marx, however, 
I am happy to say, is as energetic and valuable supporter as ever 
of Mr. Urquhart's " s) .  

Pînă acum n-am întreprins nimic î n  această direcţie, c i  mai 
aştept încă. Se va găsi prilejul pentru a-l dezavua pe d-l U[rquhart] . 

') K. Marx. „Falimentul Austriei".  (Vezi K. Marx şi F. Engels. Ope1e, 
voi. 10, Bucureşti, Editura politică, 1961 ,  p. 108-1 15. - Nota trad.). - Nota recl. 

1) K. Marx. „Răscoala din Grecia". [Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 10, Bucureşti, Editura politică, 1961 ,  p. 139-141. - Nota trad.). - Nota red. 

3) - întrevedere. - Nota trad. (Vezi volumul de faţă, p. 288. - Nota red.) 
4) - sîmbătă un atac furios împotriva lui. - Nota trad. 
&) - „Unde este d-l Ansley ? Unde este d-l Monteith etc. şi unde se 

află acel Goliat al noii revoluţii, d-le Marx ?• „Toţi aceşti domni şi-au dat 
seama de nebunia lor şi s-au reîntors la obiceiurile societăţii bune• . - Nota trad. 

'J - „Un urquhartist•. - Nota trad. 
7) - „dacă este o dovadă de nebunie să continui să acorzi credit concepţiei 

d-lui Urquhart, atunci, desigur, acestor persoane nu le-a venit mintea la cap ş1 
ele trebuie să mai rămînă în afara societaţ1i bune•.  - Nota lrad. 

B) - „D·l Marx însă - şi sini fericit să pot spune acest lucru - es:e 
şi tn prezent un partizan energic şi valoros al  d-lui Urquhart". - Nota trad. 
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Găsesc însă că neruşinarea este cu atît mai mare cu cit el ştie 
şi i-am declarat că părerile noastre nu coincid în nici o privinţă, 
cu excepţia unui singur punct, Palmerston, în care el nu m-a in
fluenţat de loc. Mais il faut attendre 1). Aici se iveşte o compli
caţie. Există un urquhartist foarte stupid, pe nume Marx 2) , la 
care nu se referă „Globe• .  Dacă-l dezavuez în mod public pe 
U[rquhart] , el va spune că nu s-a referit la mine, ci la celălalt 
M[arx] . De altfel rezultă din „Globe• că d-l Palmerston mi-a acordat 
cea mai mare atenţie. 

Pieper devine pe zi ce trece mai mulţumit de sine şi mai anost. 
Tot zimbind a căpătat mai multe încreţituri pe faţă decît prezintă 
sinuozităţi harta celor doiuă Indii. Bătrîn Malvoglio 3) . Jennychen 
nu-l mai nllilileşte altfel decît Knabe Wunderhold, din Wunterhorn ') . 
Rîndul viitor am să-ţi comunic cîteva amănunte amuzante despre 
„ Wunderhold" ,  care, după cum .reiese din scrisorile surorii lui, îşi 
închipuie C'ă este Byron şi Leibniz într-o singură persoană. 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der llriefwechsel zwischen 
F. Enge!s und K. Marx",  Bd. II, 
Stuttgart, 1913 

1 58 

Al tău 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limbile germană 
şi engleză 

Enqels către Marx 
� la Londra 

[Manchester, aprox. la 24 aprilie 1854] 

Dragă Marx, 

Imi este absolut imposibil să scriu articolele pentru „Times" 
pînă cînd nu voi avea mai mult material, adică peste una sau 
două săptămîni, dar atunci le termin repede. 

1) - Trebuie însă să aştept. - Nota trad. 
') Francisc Marx. - Nota red. 
') Personaj din comedia lui Shakespeare „A douăsprezecea noapte•. -

Nota red. 
') Personaj dintr-o poezie cuprinsă în culegerea de cîntece populare „Des 

Knaben Wunderhorn• („Cornul fermecat al băiatului") ,  prelucrate şi publicate de 
A. Arnim şi K. Brentano în 1 805-1808. - Nota red. 

22 
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In legătură cu Sch[immelpfennig) 1) scriu ceva împreună cu 
Heise, care trebuie însă astfel întocmit, incit individul să nu poată 
răspunde nimic, adică să fie foarte precis, altminteri e preferabil 
să ne abţinem. 

Trebuie să facem ceva pentru Heise, situaţia asta nu se mai 
poate prelungi mult timp. I-am scris deci astăzi lui Cluss 469 să-mi 
comunice dacă nu-l poate plasa pe Heise la un ziar anglo-american 
- individul scrie destul de bine în engleză - şi, în al doilea 
rînd, dacă „Reform" îi poate plăti. Dar atît una cit şi alta, cu 
condiţia să nu-l prejudiciem prin aoeasta pe Eccarius, care are 
totuşi prioritate. I-am scris lui Cl [uss) că dacă există cumva impe
dimente de acest fel, tu îi vei trimite instrucţiuni cu următorul 
vapor de marţi. Totodată i-am anunţat lui Cluss articolul în legă
tură cu Schimmelpf[ennig) pentru a preîntîmpina vreo prostie la 
New York. 

Astăzi nu pot să scriu mai mult. 

Kossuth - foarte Erumos ! 470 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXII, ed. rusa, 1 929 

1 59 

Al tău 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Engels ! 

(Londra] 29 aprilie 1854 
28, Dean Street, Sobo 

Cu cîteva zile înaintea plecării lui Heise de aici am avut, în 
prezenţa altor persoane, o altercaţie cu el în legătură cu „Cava
lerul nobilei conştiinţe " ,  în cursul căreia s-a manifestat ca adept 
statornic (în taină) al cavalerului 2) şi, at least 3) , ne-a atacat cu 
vehemenţă, situîndu-se pe o poziţie independentă. Scena a dege
nerat într-un mare scandal. Am găsit că e inutil să-ţi scriu despre 

1) Vezi volumul de faţă, p. 304. - Nota red. 
21 Willich. - Nota red. 
'} - şi în cele din urmă. - Nota trad. 
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aceasta pentru că 1) tu însuţi îl cunoşti îndeajuns pe H[eise] , 
2) el mi-a scris rugindu-mă umil să-i dau o recomandaţie pentru 
tine şi n-am vrut să-i dau o scrisoare - în genul „scrisorii Urie" 471• 

Poate că omul a trecut cu totul de partea noastră, deşi nu mi 
se pare o dovadă faptul că la nevoie se agaţă de noi. In orice 
caz găsesc c ă  e de dorit să nu intri în relaţii prea strînse cu Heise, 
să-ţi temperezi încrederea în el şi mai ales să nu scrii nimic îm
preună cu acest j une. Inainte de a i se permite aşa ceva şi de a 
Iace publicul să creadă că e de-al nostru, more proofs of bis 
sincerity are wanted 1) . Am avut experienţe prea triste pentru 
a nu deveni prudenţi şi, tant soit peu 2) neincrezători. 

Anexez o scrisoare cu extrase din partea lui Cluss. 
Imandt îmi spune că, după cum i-a comunicat Blanc, i-ai scris 

acestuia că ai de gînd să ne vizitezi. E adevărat ? 

Publicat pentru prima oară 
'in : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXII, ed. rusă. 1929 

1 60 

.AJl tău 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 472 

la Londra 

Manchester, 1 mai 1854 

Dragă Marx, 
Povestea cu Heise este oarecum neplăcută. Ar fi trebuit, în 

orice caz, să-mi comunici că individul a avut o atitudine dubioasă 
în chestiuni de partid. De aceea nu am putut decît să presupun 
că, în calitatea lui de prozelit, este perfectly safe 8) . 11 mai văzusem 
înainte, dar numai cîteva zile, în Palatinat, l-am găsit la Londra 
în cercul intim, unde se părea că tu îl preferi în mod deosebit pe 
el şi pe !Meyer, aşa că  n-am putut trage altă concluzie decît că  
individul s-a pocăit încă la  Londra, şi-a făcut noviciatul ş i  a primit 

1) - sint necesare mai multe dovezi de sinceritate din partea lui. -
Nota trad. 

!J - un pic. - Nota trad. 
'l - absolut de încredere. - Nota !rad. 
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binecuvîntarea. In acest sens l-am tratat pînă acum şi, cum nu avea 
nici  o treabă şi în genere este un om vesel, am hoinărit cu el 
mai mult decît cu oricare altul, ba chiar , fiindcă filistinii au aflat 
de legătura mea cu Mary 1) şi trebuia să pun capăt aoestei poveşti, 
am închiriat o locuinţă next door to him 2) , dar nu m-am mutat 
încă. Toate astea se pot acum cu greu îndrepta şi nu văd decît o 
singură ieşire : din cele ce-mi scrii rezultă că i-ai dat o scrisoare 
pentru mine. Această scrisoare nu am primit-o niciodată 3) . Răs
punde-mi imediat, <:a să-l pot interpela. 

Articolul despre Schimmelpf[ennig] l-am scris împreună cu 
Heise 473 din două motive : 1. pentru că am vxut să-l pun la punct 
pe individ fără a lăsa impresia că eu lucrez la „Reform" ; 2. pentru 
că H[eise] trebuia neapărat să capete ceva de lucru şi să termine 
cu trîndăvia. Articolul este foarte bun, doar alterat pe ici,  pe colo 
de stilul lui Heise, însă d-l Schimmelpf[ennig] este luat în tărbacă 
de-i merg fulgii. Lui H[eise] toată această poveste nu-i poate fi 
de nici  run folos, pentru că nu va putea să scrie vreodată un alt 
articol de acest fel, în schimb i-a impus foarte mult cu acest prilej 
maniera sigură şi bine „documentată" în care lucrăm noi. Totuşi 
nici asta nu s-ar fi întîmplat dacă eram iniţiat şi, în orice caz, 
individul m-ar fi costat mai puţini bani, dar aşa îl am pe cap şi 
sînt au bout du compte 4) , mai mult sau mai puţin .răspunzător de 
sumele pe care le datorează pentru chirie etc. 

In ceea ce priveşte călătoria mea la Londra, perspectivele sînt 
sumbre. Am mult prea mult de lucru la birou pentru a putea 
lesne absenta ; aveam intenţia, e drept, să vin dacă reuşea com
binaţia cu „D [aily] N[ews] " pentru a o perfecta verbal. Acum nu 
mai există acest motiv şi cum o asemenea călătorie m-ar costa 
totuşi vreo 7-8 I .st. , de care nu mă pot dispensa uşor, cu atît 
mai mult cu cit n-aş putea să rămîn acolo decît maximum 3-4 zile, 
caut să mi-o scot din cap. 

Conformîndu-mă scrisorii lui Cluss, pe care ţi-o înapoiez, am 
să trimit articolul despre Sch[immelpfennig] lui Cluss pentru a-l 
folosi în funcţie de împrejurări ; dacă Cluss are relaţii cu Sch[immel
pfennig] , articolul îi va servi cel puţin pentru a-l lămuri asupra 
lui Sch[immelpfennig] . determinîndu-1 să nu intre în relaţii prea 
strînse cu el. In lupta corp la corp, îl prefer totuşi pe Willich, nu 
pe deşteptul de Sch [immelpfennig] . la care într-adevăr nu găseşti 
nimic altceva decît vanitate şi aroganţă şi a cărui întreagă erudiţie 

I) Mary Burns. - Nota red. 
') - în imediata lui apropiere. - Nota trad. 
•j Vezi volumul de fa\ă, p. 31�1 1 ,  314.  - Nota red. 
'l - la urma urmelor. - Nota trad. 
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este spicuită din cîteva manuale şi compendii dintre ceie mai 
ieftine. 

Pentru următorul vapor, de vineri, îţi voi scrie încă un articol 
militar sau vreun articol despre problema turcă. E timpul să re
venim asupra primelor noastre articole pe această temă 1) şi din 
punct de vedere politic ; evenimentele au confirmat şi aici în mod 
strălucit aprecierile noastre. Dî.rzenia răscoalei din Grecia m si 
dificultăţ�le evidente ale turdlor în Bulgaria dovedesc apres tout 2) 
că populaţia creştină începe să se agite şi că imperiul turcilor 
merge rapid spre pieire. Pe de altă parte, marea slăbiciune a turci
lor este un indiciu că, aşa cum s-a mai întîmplat şi înainte, în 
timpul iernii armata lor a fugit în mare parte acasă şi că toate 
reformele nu au fost în stare să le inoculeze acestor indivizi spiri
tul soldatului european. Cit despre cele întîmplate la O desa 475, 
trebuie să avem mai întîi ştiri mai precise, pînă acum prea se con
trazic toate. Lupus spumegă împotriva aliaţilor pentru că nu-i 
snopesc pe ruşi ad majorem gloriam Aberdeeni et Bonaparti 3) . 
El şi cu Heise se întrec acum să-i intimideze pe filistini printr-o 
contrazicere totală şi o grosolănie extremă. Unul din ei sau ambii 
vor mînca într-una din zile bătaie ; ieri era cît pe ce să se întîmple 
aşa ceva, şi atunci am început deodată să vorbesc în dialectul 
din Lancashire, ceea ce i-a făcut pe filistini să ridă şi astfel a fost 
posibilă o retragere onorabilă. 

De altfel H[eise] nu va deveni niciodată periculos, capacitatea 
sa literară este mult inferioară celei a micului Dronke, specialitatea 
sa este trîndăvia, cunoştinţe nu are de fel, ci numai o mare ten
dinţă de a-şi însuşi din toate doar primele noţiuni. Cu mari eforturi 
a reuşit să-şi însuşească alfabetul rus, dar de atunci l-a uitat 
din nou. 

Sur ce que Dieu l 'ait e n  sa sainte garde, habeat sibi I 4) 
Al tău 

F. E. 

Publicat pentru prima oară 
în întregime în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXII, ed. rusă, 1929 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germana 

1 )  K. Marx şi F. Enge/s. „Politica britanică. - Disraeli. - Emigranţii. -
Mazzini la Londra. - Turcia• ,  „Adevăratul punct litigios în Turcia•,  „Pro
blema turcă• ,  „Care va fi soarta Turciei europene 1" (Vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 9, Bucureşti, Editura politică, 1959, p. 3-18,  23-28, 33-----'38. 
Nota trad.). - Nota red. 

'l - la urma urmei. - Nota trad. 
3) - spre marea glorie a lui Aberdeen şi Bonaparte. - Nota trad. 
'l - Şi dacă d-zeu îl are în sfinta sa pază, fie I - lliota trad. 
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Dragă Frederic, 

1 6 1  

Marx către Engels 476 

la Manchester 

[Londra] 3 mai 1854 
28, Dean Street, Soho 

Prin e:xipresia „scrisoare a la Urie" 1) am provocat o neîn
ţelegere. Nu i-am dat lui Heise, care nici nu şi-a luat rămas bun 
de la mine, de aoHJfel era şi prea beat pentm a o faoe, nici o scri
soare. El mi-a scris dw 1lîrguşorul unde locuia în apropiere de 
Manchester, rugmdu-mă să�i dau o recO!ffiandaţie pentru acolo. In 
acest sens aş fi considerat orice referinţă asup11a lui o „scrisoare 
a la Urie0'  deşi e cam „îndrăzneaţă u fofosirea în cazul de faţă a 
acestei exrpresii. Poate că la Manchester s-a lecuit de marea lui 
slăbiciune de a-..şi da aere de „great man",  „independent" şi „mal
content " 2) faţă de Imandt şi Schily. Fireşte, aoum nu-.ţi rămîne 
decît să fii dilplomat cu el şi să-l determini să-..şi găsească cu 
tillllpuil. o oC'Upaţie. De cînd e în An.glia, a it:răit întotdeauna pe 
spinarea altora şi ori de cite ori i se oferea o posibilitate de ciştig 
renunţa repede la ea. Acum, dnd dispune de m'llllt timp liber, ar 
trebui cel puţin să scrie regulat pentru „Reform•, care, de altfel, 
încă mi i-a plătit nici lui Bccarius vreun farthi.n.g, pînă aoum. De 
altfel, dacă „Reform." ar fi sprijinită acum, în curind ar fi în stare 
să plătească. 

Văd că artioolele tale „militaire " - „retreat of the R[ussians] 
irom Calafat" şi poziţihle din Dobrudscha 3) - se •ConfiIUD.ă în chip 
-străllucit. Bombardamentul de la Odesa a �ost, după cum se p are, 
provocat de ruşi. Dacă engJezii nu debarcă acolo trupe terestre, mi 
:se p are că nu se rezolvă mare lucru, în afară de liniştirea cetă
ţeanului de aici, care, în măsura în care războiul se manifestă 
'Sub forană de impozite şi împrUIIlluturi, începe să devină furios din 
caiuza inactivităţii flotelor aliate, şi, perhaps 4) , Nicolaie a avut 
nevoie de o asemenea demonstraţie ipentru a-şi condimenta apelul 
„către poporul său" 477• ln privinţa înţelegerii guvemuilui de aici 
cu PetersburguJ nu mai încape acum nioi o îndoială, după ce s-a 

'I Vezi volumul de faţă, p.  310----31 1 .  - Nota red. 
11 - „mare om", „independent• şi „nemultumit ". - Nota trad. 
11 - Dobrogea. - Nota trad. F. Engels. „Retragerea ruşilor de la Calafat• şi 

„Situaţia armatelor în Turcia•. (Vezi K. Marx şi P. Engels. Opere, voi. 10, 
Bucureşti, Editura politică, 1961 ,  p.  1 42-147 ; 206--209. - Nota trad.J. -
Nota red. 

'I - probabil. - Nota trad. 
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afilat că din „secl"et oorrespondence" a !fost sustras un doaument 
prin care Aberdeen (în 1844) accepta prnpunerile Rusiei. Incă ciq 
la falsificarea da teilor şi semnăturilor din „Memorandlllill" la care 
a făout aluz1e fostUJl ministru de externe 1) al torylor în Camera 
lorzhlor, arm avut impresia că acesta es!Je substratul. Din „Decla
raitions in Coundl 2) " cu priivire la vasele neutre şi în speciial la 
cele .ruseşti .îţi poţi da seama 0că aceşti indivizi îşi pun şi aC'l1ID. de 
acord cu Rusia manevirele Jor, cu toate că „Journal de St. Peters
bourg• îi blamează pentru „fausse position" 3) . ln acelaşi timp 
apar „declaraţii" asemănătoare la St. PeteJ1Sburg, almost couched 
in the same terms 4) . Asta nu e întîmplător. Există însă 11.l!Il ele
ment pe care nu l-au pus la soctoteală - Bonaparte. Oricum ar 
fi acesta, el /înţelege că îi este în joc viaţa şi, ca escroc de l[lro
fesie, nu va ingădui să fie tratat ca poor 5) Ludovic-Filip în 1839 
şi 1840 478, Cînd citeşti documentele secrete din 1830-1848, nu 
mai ai nici o îndoială că A'Ilg[ia l-a detronat pe L[udovic]�F[ilip] 
şi că demnul „National" ,  în pofida şi din cauza furib111ndei sale 
anglofobii, a fost, inoonştient, tocmai unul dintrie principalele ins
trumente ale ipo1iticii engleze. 

„Tribune" ,  drupă cum ştii, îşi face un titlu de glorie din faptul 
că apără creştinismUJl. Cu atît mai mult mă <llllluză că indivizii au 
publicat ca leader 6) un articol de-al meu în care reproşul principal 
pe caTe îl aduc turcilor este acela de a fi conservat creştinismul 7) , 
fireşte, nu aşa pe şlea111 spus. Inideed 8) , trurcii ar trebui să piară 
chiar şi numai pentru că aru peil!Ilis teocraţiei bizantine să se dez
volte înbr-o formă care nu le�a treout vreodată prin minte nici 
măcar împăraţilor gl'eci. De fapt, nu mai există decH: două popoare 
religioase, turcii şi populaţia g.reoo-slavă din Turcia. Ambele tre
buie să piară, ulltima, c'el puţin, o dată cu organizarea clericallă a 
societăţii, care s-a consolÎldat sub .stăpîniTea turcilor. Am mai tri
mis „Tribunei" şi o poveste scandalloasă în legătură cu „srfîntul 
morm'Înt" şi „protectoratul" din Turcia 9) , în care indivizii nu 

1) Malmesbury. - Nota red. 
2) - „Declaraţiile făcute în Consiliu".  - Nota trad. 
SJ - „poziţie duplicitară". - Nota trad. 
'l - redactate aproape în aceiaşi termeni. - Nota /rad. 
5) - sărmanul. - Nota lrad. 
') Articol de fond : K. Marx. ,,Răscoala din Grecia". (Vezi K. Marx ş1 

P. Engels. Opere, vol. 10, Bucmeşti, Editura politică, 1961, p. 139-141. 
Nota trad.). - Nota red. 

7) K. Marx. „Răscoala din Grecia" (Ibid) . - Nota red. 
8) - Intr-adevăr. - Nota trad. 
1) K. Marx. „Declararea războiului. - In legătură cu istoricul apariţiei 

problemei orientale". (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 10, Bucureşti„ 
Editura politică, 1961, p. 177-185. - Nota trad.). - Nota red. 
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vor observa gluma răutăcioasă la adresa creştinismului ascunsă 
în spatele materialului istoric. 

Aş fi foarte bucuros dacă mi-ai trimite ceva pentru „Tribune" ,  
pentru c ă  tocesc tot timpul istoria noului imperiu grec, pînă l a  
regele Otton inclusiv, dar rezultatul î l  voi putea expune abia pest� 
două săptămîni, eventual într-o serie de articole. Metaxas, care 
a fost trimisul grec la Constantinopol şi a conspirat acolo -
„Presse " din Paris zugrăveşte destul de bine această bangyanadă 
ruso-greacă -, a fost instmmentul principal al faimosului Carpo 
d'Istria. 

In timpul liber mă ocup acum de spaniolă. Am început cu 
Calder6n, din al cărui „Magico prodigioso" - - un Faust catolic -
Goethe a folosit pentru Faust nu numai anumite pasaj e, ci părţi 
întregi din unele scene. Apoi - horribil e di ctu 1) - am citit în spa
niolă, ceea ce mi-ar fi fost imposibil în franceză, „Atala" şi „Rene " 
<ie Chateaubriand şi cite ceva de Bemardin de St. Pierre. Acum 
'SÎnt cufundat în „Don Quijote" .  Cred că la tnoeput e mai multă 
nevoie de dicţionar pentru spaniolă dee'ît pent1111 italiană. 

„Archivio triennale delle cose d'Italia dall 'avvenimento di 
Pio IX. all' abbandono di Venezia etc. " mi-a căzut intîmplător în 
mină. Este cea mai bună lucrare despre partidul revoluţionar ita
lian pe care am citit-o. Cuprinde o culegere de documente secrete 
şi oficiale, de scrisori interceptate etc. Bine întocmită. Palmistone 
(cum pronunţă Thiers numele lui Palmersbon) este şi aici un per
sonaj principal. Acest individ a fost omniprezent cu intrigile sale 
şi, în orice caz, a dus o viaţă foarte amuzantă. 

Tot 1lJU te-ai achitat de obligaţia de a scrie despre articolele 
militare ale d-lui Urquhart. Acest om poate fi bătut numai în do
meniul ştiinţelor „pozitive" .  Prin urmare, aici şi în economia sa 
politică, unde platitudinea poate f i  de asemenea demonstrată pal
pabil. Vaile .faveque 2) . 

Publicat pentru prima oară 
in : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXII, ed. rusă, 1 929 

') - î ngrozitor de spus. - Nota trad. 

K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

'l - Ramii sanatos şi nu mă da uitării. - Nota trad. 
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Marx către Engels 
la Manchester 

3 1 7  

(Londra] 6 mai 1854 
28, Dean Street, Soh0> 

Din păcate „despatch"-ul 1) a sosit ieri după ce se închisese 
poşta, aşa că a fost imposibil, chiar contra obişnuitului şiling, să 
trimit scrisoarea la New York 479• 

Polonezul Miskowsky - vide 2) „Cavalerul nobilei conşti inţe" 
- a avut un sfîrşit tragic. Bietul om se află de mult timp într-o
situaţie mizerabilă, nereuşind niciodată să-şi facă rost de banii ne
cesari pentru călătoria la Constantinopol - as he was not one 
of the „minions" of the „Govemor" 3) - şi astfel a decăzut, 
ajungînd lumpenproletar în Whitechapel 480, cărnia cei din Westend 
îi trimiteam from time to time 4) un mic ajutor. Acum oîteva 
zile le ipauvre diable 5) a ars de viu împreună cu alţi 6 refugiaţi 
în baraca de lemn, în care Jocuiau împreună în Whitechapel. Să 
decazi, apoi să Uămînzeşti şi la urmă să arzi de viu e tot ce poţi 
cere în această „cea mai bună dintre lumi " 6) . 

Pentru că doctorul în înţelepciune universală, Wiss, a pornit 
în „Republik der .A.rbeiter " a furious onslaught 7) împotriva „idei
lor noastre corupte" şi a „frivolităţii" noastre de oameni fără 
de principii 481 , am găsit cu cale să-i cer lui Edgar Bauer, cu care 
mă văd din c•înd în cînd - întîlniri care se soldează întotdeauna 
cu o mahmureală cumplită -, uneJe lămuriri asupra acestei lumen 
mundi 8) , actualmente acţionar al grajdului fericirii weitlingiene, şi 
iată pe sourt ce am aflat. 

D-l Wiss a sosit, pare-se, scurt timp după ce tu ţi-ai terminat 
stagiul la Berlin 482 ; e un tînăr vanitos, cu o aversiune categoricu 
faţă de ştiinţa „pozitivă" ,  din care cauză nu a reuşit niciodată 
să-şi ia doctoratul în medicină şi a devenit un admirator fanatic al 

1) - scrisoarea expres. - Nota trad. 
1) - vezi. - Nota trad. 
'I - pentru că nu se număra printre „favoriţii• „conducătorului" (e vorba. 

de Kossuth) . - Nota red. 
'l - din cind ln cînd. - Nota trad. 
') - bietul om. - Nota lrad. 
') Voltaire. „Candide" (expresia preferată a unuia dintre personaje, Panglosst. 

- Nota red. 
7) - un atac furibund. - Nota trad. 
1) - lumini a lumii. - Nota trad. 
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„înţelepciunii lumii u concentrate la Stehely 483• Mai întîi brune

uian 1) , apoi stimerian, a devenit în cele din urmă membru al 

societăţii „liberiloru 484, a lui Edgar Bauer, s-a interesat foarte mult 

de emanciparea femeilor şi a hotărît să devină „frivol " .  Pentru 
punerea în practică a acestei intenţii s-a încurcat cu gazda lui -

o moaşă. Moaşa i-a făcut ,/frivolului u o soenă, a deplîns pierderea 

, ,unicii ei Valahii u 2) , iar Wiss, le bonhomme 3) , i-a propus pînă una 

alta, ca o compensaţie pentru această pierdere, o căsătorie „liberă",  

Moaşa, deşi aprecia foarrt:e mult punga de baDIÎ a d-lui Wiss, nu 

dispreţuia nici „piunga naturalău a unui anumit muncitor, un me

canic vînjos, care locuia în aceeaşi casă. Dar şi pentru asta marele 

Wiss a găsit o soluţie, l-a lăsat pe muncitor să-şi vadă de treabă, 

rezerVTîndu-şi însă plăcerea de a-i înnobila produsul cu titlul de 

, ,Proudhon-Fcrurier W'Lss",  iar cind în societatea „liberilor" se po
menea de Proudhon, nu era vorba de cel de ila Paris, ci de off

spring-ul 4) mecanicului, botezat de Wiss. ,Pentru că d-l Wiss 
cheltuia mulţi bani, IllU învăţa nimic şi se lăuda cu căsăttoria sa 

liberă, babacul lui a încetat să-.1 mai subvenţioneze, aşa că a ajuns 

să trăiască din literatură minoră a la Meyen şi din avansuriJ.e pe 
-care filantropi berlinezi i le dădeau în contul viitoarelor liui suc

.c;ese. A venit revoluţia. Wiss a devenit orator de tribună, unrul 

dintre vicepreşedinţii cl1ubu'lui democrat, de unde Edgar Baiuer l-a 

dat afară . .Aipoi a ajuns odlaborator la „Reform" ,  însă lumina talen

tului său era atît de slabă, înoîit nioi chiar lui Ruge nu i-a fost 

greu s�o estompeze. Wiss, au bout du compte 5) , a luat o „atitudine 
ironică" faţă de revoluţie, s-a căsătorit civil şi religios cu moaşa 
lui, s-.a împăcat cu baibacul şi a plecat ca o curcă .plouată împreună 

cu moaşa şi Proudhon-Fourier Wiss în America, runde prosperă ca 

.medic, filozof şi membru al Communiei 485, 

!Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 

-Opere, voi. XXII, ed. rusă, 1929 

'I Adept al lui Bruno Bauer. - Nola red. 
'I Oltenia. - Nola lrad. 
'I - prostănacul. - Nola lrad. 
'l - vlăstarul. - Nola lrad. 
�1 - !n cele din urmă. - Nola lrad. 

Al tău 

K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Dragă Marx, 

1 63 

Engels către Marx 486 

la Londra 

Manchester, 9 mai 1854 

Nu înţeleg de ce ai primit ou întîrziere articolul pentru „Tri
b [une] " 1) . Curioerul, căruia i-am atras m mod special atenţia, a dus 
scrisoarea la poştă la 7 1/4, o dată cu scrisorile de afaceri, care, 
deşi expediate simultan, au sos1t la timp. Chiar dacă scrisoarea 
pleca cu a doua poştă, tot trebuia să ajungă Ja tine cel mai tîrziu 
la ora 2. Nu văd aici deoît o dovadă a grijii d-lui Palmerston faţd 
de tine. Deoarece între timp nu s-a adeverit povestea cu bătălia, 
sper că nu ai expediat articolul. 

In legătură cu articolele militare ale lui Urquhart am să-ţi 
scriu data viitoare. Despre acest subiect nu pot să fac, fireşte, decîl 
scurte note, de-a dreptul în limba engleză, în jurul cărora îţi vei 
broda artioolul. 

Păţaniile d-rului WiiSs sînt edificatoare, şi Cluss va avea, de
sigur, grijă <:a eJe să ajungă unde trebuie. 

ln ceea ce-l priveşte pe bietUJl Miskowsky, Nobila con
ştiinţă 2) va putea spune, în sfîrşit, că totuşi „a dispărut fără 

urmă " 487. Cînd am citit despre aoeastă îmtîmplare în ziarele 
londoneze, m-am gîndit imediat că au fost, desigur, refugiaţi cei 
care au ars acoJo. 

Pe Heise am să-l pun, pe cit posibil, la treabă, şi îi va :Iii im-

posibil iSă se eschiveze, de îndată ce am să fiu ceva mai rezervat faţă 

de el. Individul este acum la Bradford, unde l-a chemat pidul 3) 
în Hpsa şefluJui său 4) şi de U!Ilde se va întoarce, fără indoial5., 
beat turtă, aşa că mai î.ntîi va trebui să stea cîteva ziJe în caran
tină, înainte de a fi în stare să fa<:ă ceva. Articolaşul piciului 488 m-a 
amuzat foarte mult prin exactitatea ou care citează şi reproduce 
toate glumele <:ansacrate ale Jui 11N[eue] Rh[einische] Z [eitung] • 

despre Schleswig-Holstein, Belgia etc. 
„Campania a1rmatei şi marinei din Schleswig-HoJstein 1850" 

de A. Liitgen, exmaior, este prima carte judicioasă şi cuprinzătoare 
despre episodul WilJisen. Ea confirmă întru totul ceea ce deduse-

1) Vezi volumul de faţă, p. 317. - Nota red. 
•1 August Willich. - Nota red. 
1) Ernst Dronke. - Nota red. 
'l John Buckup. - Nota red. 



320 163. Engels către Marx. 9 mai 1 854 

sem din studiile anterioare despre această campanie 489• Pilanul 
iniţial conceput de Monsieur Willise.n era foarte bun, doar cam 
vast, atît de bun, incit pînă şi încercarea tardivă de a reveni la 
el, într-o variantă ciuilltită, i-a făcurt pe danezi să se gîndească Ja o 
retragere, deşi ei dispuneau de 36 OOO de oameni împotriva a 
26 OOO de oameni şi angajaseră deja în luptă aproape toate tri1-
pele lor, pe cînd cei din Schleswig-Holstein mai aveau însă cu 
siguranţă 1/s din trupe în rezervă. Dar cînd Monsieur Willlisen s ·a 
văzut faţă în faţă cu dUŞIIIlanul, şi-a pierdut capul din cauza ra
poartelor contradictorii şi a propunerilor şi mai confuze care i se 
făceau. Incă în noaptea dinaintea bătăliei, el şi-a detaşat propriile 
sale rezerve într-un punct situat în stînga, în care ele se aflau 
complet în afara oîmpului de luptă, împotriva unUJi duşman imagi
nar şi a suspendat totodată ordinuJ de atac dat, în vederea c'ăruia 
se dăduseră toaite dLspoziţiile. Aşadar, ooncentrarea rezervelor în 
stînga, unde nu se găsea nici un duşman, descoperJrea centrului ,  
asupra căruia a fost îndreptat atacul principal, dezorganizarea flan
cului drept caire urma să dea contraatacuJ principal. Chiar şi nu
mai aceasta ajunge pentru a explica rezultatul, şi totuşi el ar fi 
învins dacă nu s-ar fi pripit şi n-ar fi considerat totul pierdut încă 
la ora 8 dimineaţa. La ora 1 1  tot ar mai fi putut să învingă, dar 
spaima lui cînd a auzit că 2 batalioane daneze s-ar afla în spateJe 
flancului său stîng (2 escadroane şi 4 tunuri ar fi fost suficiente 
pentru a le zdrobi) a amintit celui cal"e preconiza întoaroerea s tra
tegică, efectuată cu toată forţa, principiul : „Cel ce întoarce, e el 
însuşi întors" şi atunci s-a hotărît s-o ia la fugă cit îJ ţineau pi
cioarele. Teoreticianului i se oprmea un slujb� mărginit, un ge
neral 1) încărunţit în postul de comandant - e drept, comamdant 
mai ales în timp de pace -, care nu era răspunzător faţă ăe o lo
cotenenţă filistină moderată lipsită de putere, ci faţă de un rege 2) 
adevă.rait şi un guvern adevărat şi de aceea a rezistat cu mai 
multă tenacitate. De aceea a cîştigat bătălia ; succesul repurtat de 
diviziile .slabe din Schleswig-Holstein care au luptat împotriva da
nezilor, de două-trei ori mai puternici (după înseşi comll'lliC'ate.le 
oficiale daneze) , dovedeşte cu prisosinţă că cei 26 OOO de sOildaţi 
din Schleswig-Holstein au putut perfect să ţină piept celor 
36 OOO de danezi. Cei din Schleswig-Holstein s-au bătut excelent, 
în pofida numeroşilor recruţi care se găseau în rîndurile lor şi în 
pofida zăpăcelii pI"ovocat:e de Will isen în toată armata prin noile 
sale ordine, date cu nUJmai două săptămîni înainte de începerea 
campaniei şi, în special, în pofida lipsei de cadre militare. Această 

1) Ge1 hard Krogh. - Nota red. 
"l Frederic al VII-iea. - Nota red. 
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armată ar fi învins cu uşurinţă un număr de două ori mai mare 
de prusieni. 

Alliaţii au trebuit să bombardeze Odesa din pricina insultei 
aduse steagului parla.mentarului. Pagube prea mari, pare-se, nu au 
produs, iar pri.iD. faptul că nu au debarcat şi nu au ocupat oraşul 
au înregistrat mai curînd o înfrî.ngere decît o victorie. Cel mai 
mult mi-a plăcut trucul că s-ar fi „îndreptat spre Sevastopol " .  De 
altfel, fiecare act al ruşilor şi încercare a unei retaliation 1) , cel 
puţin aparente, pe care o ÎJIJ.plică, face ca dirijarea războiului să 
scape tot mai mult din mîinile lui Aberdeen şi ale lui Palmerston, 
războiul căpătînd totuşi treptat un caracter mai activ. Bonaparte, 
oricum, va avea curînd nevoie de puţină glorie mai tangibiJă, cu 
toate că credinciosul său Rridolin-Saint-Amaud 2) este tocmai 
omuJ. care să-l bage la apă. Dacă acest cava.Ier nu ar fi avut de 
re!făouit o avere pe care, îr:ncepînd din 1 85 1 ,  nu o dată a risi.pit-o, el 
n-ar fi plecat niciodată în Orient. Tocmai acest soi de oameni se 
pricep să ruineze cea mai bună armată prin contracte oneroase de 
fumitwri şi apoi .s-o distrugă de-a binelea prin gafe militare. Mă 
aştept la rezultate foarte fr1.IJI11oase de pe urma c ampaniei acestui 
Bayard du-bas-empire 3) . 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXII, ed. rusă, 1929 
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Al tău 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 490 
la Manchester 

Dragă Engels, 

22 mai 1854 
�8, Dean Street, Soho, Londra 

A fost bine că n-ai venit sîmbătă. Boala mea, care durează de 
14 zile , ajunsese la apogeu. Nu prea pUJteam vorbi şi chiar şi rîsul 

1) - revanşe. - Nola lrad. 
'I Saint-Arnaud este comparat a1c1, în mod ironic, cu Fridolin, personaj 

dintr-o baladă a lui Schiller. - Nola red. 
3) - cavaler fără frică şi prihană al Imperiului roman de răsărit sau 

bizantin, în perioada de declin a acestuia (aluzie la cel de-al doilea imperiu din 
Franţa). - Nola lrad. 
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im1 provoca dureri din oauza unui abcies mare între nas şi  gură. 
oare, azi-dimineaţă cel puţin, s-a redus la dimensiuni foarte ac
ceptabile. iDe asemenea, buzele - tare umMate - au !l."evenit 
aproape la proporţiile lor anterioare etc., pe scurt toate simpto
mele unei însănătoşiri grabnice. Numai diavolului îi doresc ase
menea p acoste pe faţă timp de două săptăanîni. N-a fost de loc 
vesel. ln ultimele opt zile aan fost nev10it să renrunţ compliet la citit 
şi fumat, iar astăzi î.l aştept pe FreUllld ca să-mi spună dacă pot să 
fumez de probă iarăşi o ţigară. 

Culmea ghinionuJui, toţi trei copiii s -au îmbolnăvit de vineri 
(joi noaptea) de pojar, aşa incit c•asa s-a transformat într-un ade
vărat spital. 

Anexez sorisoarea lui Cluss. E regretabil că „Reform • nu mai 
apare. 

Mă bazez pe tine că în tot cursul acestei săptămîni vei lua 
asupra ta sarcina de a scrie artioole pentru America, căci sînt 
încă absolut incapabil să le fa.c eu ; am pierdut deja 6 1. st. din 
cauza aoestei porcării, lucru pe care îl resimt. Intre timp aştept 
cîteva ·rînduri de la tine. 

Scrisoarea alăturată, te rog să i-o arăţi numai lui Lupus. Se 
pare că Heise are misiunea să ite compromită la Manchester. Fii 
cu ochii în patru cînd e vorba de acest individ. 

Publicat pentru prima oară 
in întregime în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXII, ed. rusă, 1929 
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Al tău 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din Jimba germană 

Marx către Engels 491 
la Manchester 

3 Iunie 1 854 
28, Dean Street, Soho, Londra. 

Dragă Frederic I 
Acu;m, dnd sînt iarăşi sănătos şi oopiii au părăsit cu toţii 

patul, deşi nu ies încă din casă, soţia mea este foarte slăbită, pro
babil din cauza nopţilor de veghe şi a îngrijirii bolnavilor, şi, ceea. 
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ce este mai rău, nu vrea să consulte medioul, ci iş1 administrează 
singură med1camenbe, sub pDetextul că doctorille lui FreU!D.d au îm
bolnăvirt�o şi mai mulrt acum doi ani, oind a avut o indispoziţie ase
mănătoare. Dacă nu-şi revine, voi interveni în cele din urmă cu 
forţa. De aoeea, nu sînt în stare să-mi pregătesc corespondenţele 
marţiea, pentru că nu mă pot servi de Pieper ca secretar [n această 
zi din cauza lecţiilor sale, iar pe soţia mea nu o pot chinui cu 

scrisul în starea rîn ca-re se aiflă. După cum vezi, CllIIl devenit un 
adevărat Peter Schlemihl 1) . Totuşi, în general, toată tfamilia a fost 
ani de-a rîndul 2ldmvănă şi să sperăm că va fi din nou aşa după 
ce va trece această criză. Au fond 2) e bine că toată familia şi-a 
făcut pe rînd stagiul. 

M-am amuzat îintr-<o corespondenţă 3) de ieri pe soooteala pla
nului de război din „Times• de joi 492• Se .pare Î!Ilsă - dacă e să 
dăm CTe2lare ziarelor franceze - că acest plan nu este oficial. 
„Moniteur• informează că O[mer]-paşa vine în grabă mare să apere 
Silistra. Poate că este numai o notiţă menită să menţină buna dis
poziţie a parizienilor şi să-i pună beţe în roate marelui Boichot 4) , 
care se află la Paris. Nu pot să înţeleg nimic din comunicatele ru
seşti şi din cele ale lui Napier din ziarul de azi. Au bout 5) , se 
pare că engle2lii iarăşi nu au reali2lat nimic. 

Ieri s-a prezentat la mine un pierde-vară democrat, tare cio
Jlănos, pe nume dr. Otto. Danez de origine. Pretinde că a fost 
.expulzat din Schleswig-Holstein. A participat în 1848-1 849 la miş
carea clin Schleswig-Holstein şi „din TuringJa • .  Nu cwmva cu
noaşte Lupus amăn'Uilte despre acest om ? 

Am terminat de citiri: „Archivio delle cose d'Ibalia" .  „Conside
xazioni" ale autorului, anexate �a sfîrşit, caută să demonstreze, 
c0111trar documentelor culese de eil însuşi, că Giovane Italia 493 şi, 
consequently 6) , Giuseppe Mazzini au fost sufletul mişcării din 
1848. Dar deosebit de amuzantă este încheierea, în care se de
monstrează că mişcările trebuie să-şi piardă caracterul lor îngust-

'I Chamisso. „Extraordinaxa întîmplare a lui Peter Schlemihl" {in evreieşte 
Schlemihl - ghinionist) . - Nota red. 

') - In fond. - Nota trad. 
11 K. Marx. „Infiinţarea unui minister special al războiului în Anglia. -

Operaţiile militare de la Dunăre. - Situaţia economică" .  (Vezi K. Marx şi 
Jl. Engels. Opere, vol. 10, Bucureşti, Editura politică, 1961, p. 275-281 .  - Nota 
irad.). - Nota red. 

') Vezi volumul de faţă, p. 327. - Nota red. 
&I - Pînă la urmă. - Nota trad. 
"I - prin urmare. - Nota trad. 
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naţional : fraternizarea diferitelor naţiuni care în 1 848-1849 au 
tost zdrobite din cauza izolării lor ; Rusia sau United States of 
Europe 1) . Ajuns [a acest punct, se dezvăluie următoarele : 
„Subjugarea Italiei e în funcţie de un pact european ; Italia 
nu poate fi liberă deciit în s[nul unei Europe 1ibere. Atunci a apărut 
un manifest care proclama că împotriva alianţei asupritorilor, pu
ţini la număr, trebuie creată atotputernica alianţă a asupriţilor" 2) . 
Şi această „atotputernică alianţă a asupriţilor" ,  Mazzini a înjghe
bat-o în felul următor : „Pe atunci Mazzini îşi îndeplinea greaua 
sa misiune încheind cu Ledru-Rolilin, Darasz şi Ruge un nou pact, 
care urma să lege Italia nu numai de Polonia şi Franţa, ci  chiar şi 
de Gerunania, care pmă în ziua de azi este o slujitoare de bunăvoie 
şi o quasi preoteasă a înrobirii. In felul acesta, pelerini din toate 
colţurile şi aparţinînd popoarelor celor mai învrăjbite între ele 
ajung la  sanctuarul comun al libertăţii "  3) . 

Din America am primit ziare, dar nici o scriooare. „Ruge" ,  
care a încheiat „nuovo patto" 4 )  cu Mazzini, declară în fiţuica 
lui Dulon că acum ar exista perspectiva - în urma războiului îm
potriva Rusiei - unei dezvoltări „liberale " în Germania şi, dacă 
s-ar obţine chiar şi numai o „libertate ca  cea din Anglia " ,  tot tre
buie să se ia parte la aceasta. Să te situezi pe punctul de vedere 
pesimist e „josnic, inert, rusesc" .  După cum vezi, perspectiva ca 
averea sa personală să se topească pînă într-un an îl face pe no
bilul Ruge să adere la orice „progres " şi au cas de besoin 5) să 
devină constituţionalist. 

Publicat pentru prima oară 
fn fntregime ln : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXll, ed. rusă, 1929 

1) - Statele Unite ale Europei. - No ta !rad. 

Al tău 

K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limbile germană 
şi italiană 

') Pasajul lncepînd cu cuvintele : „Subjugarea Italiei. .. • şi pînă la „alianţă 
11. asupriţilor•, în original în limba italiană. - Nota trad. 

3) Pasajul incepind cu cuvintele : „Pe atunci ... • „pînă la" sanctuarul ccmun 
el libertăţii", !n original în limba italiană. - Nota !rad. 

'l - „noul pact•. - Nota !rad. 
') - ln caz de nevoie. - Nota trad. 
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1 66 

Engels către Marx 
la Londra 

325 

Manchester, 10 iunie 1854 
Dragă Marx, 
Mi-a părut foarte rău că nu am putut să-ţi trimit nici un 

articol pentru poşta de marţi, dar, din cauza numeroaselor lucrări 
de birou, îmi este pur şi simplu imposibil să scriu articolele în 
ajunul trimiterii lor, adică luni sau joi. In plus, locuiesc acum la 
o distanţă de aproape 3/4 de oră depărtare de poştă, aşa că seara 
tîrziu nu mai pot pregăti nimic pentru poşta a doua. Aşadar, tre
buie să lucrez sîmbăta şi miercurea seara. Mîine îţi voi trimite un 
articol amănunţit cu privire la asediul Silistrei 1) . care va face 
vîlvă ; poate şi cîteva însemnări în legătură cu stupidele glume 
navale ale lui Napier 494 şi cu situaţia armatelor din Bulgaria. 

Acum tocesc temeinic campania ungară şi cred că pînă în 
ootombrie voi termina de studiat toate izvoarele ; în orice caz, 
scriu cartea în iarna aceasta 405• Cu cit înaintez C'U lucrul, cu atît 
mai mult îmi dau seama că o parte nu e mai bună decît cealaltă. 
In prezent îl compar pe Gorgey 2) ou Windischgrătz 496 şi găsesc 
că W[indischgrătz] minte în autoapologia sa la fel ca în buletinele 
sale, pe care nu are curajul să le dezavueze. E o frumuseţe, cum 
ambii adversari caută să-şi prezinte propria armată într-o lumină 
mai proastă decît pe cea a duşmanului. De altfel, taica Windisch
gr[ătz] se dovedeşte a fi măgarul pe care-l cunoaştem - he has 
actually written himself down an ass 3) -, şi în gogomăniile lui a 
fost secundat cu brio de generalii din subordinea lui, încă mai 
proşti, dacă e cu putinţă, decît el, şi anume Wrbna, Csorich şi în 
primul rind cavalerul ban Jellacic. Gorgey, cu cinismul său, 
vorbeşte întotdeauna mult mai ipe şleau şi relatează mai veridic 
decît miillcinosul şi apologetioul W[indischgrătz] . Campania este însă 
întru totul demnă de anul 1 848-1849. Ambele părţi au făout în 
pantaloni, şi atît vechile armate cit şi armatele !'evoluţic:mare s-au 
făout de rîs. Săptăm.îna viitoare sper să primesc cartea oficială 
austriacă 497, iar zilele astea am să-mi notez din cataloagele Brock-

1) F. Engels. „Asediul Silistrei" .  (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 10, 
Bucureşti, Editura politică, 196 1 ,  p. 289-302. - Nota trad.). - Nota red. 

'l A. Gărgey. „Mein Leben und Wirken in Ungarn in den Jahren 1848 
und 1849", Bd. 1-12, Leipzig, 1852. - Nota red. 

1) - el s-a cdracterizat, de fapt, singur ca măgar. - Nota trad. 

23 - Marx-Engels, Opere, voi. 28 



326 167. Marx către Engels. 13 iunie 1854 

haus iz'V'Oarnle care îmi mai lipsesc. Mai am nevoie şi de Klapka 4118 
şi atunci vioi avea la îndeanmă toate lucrurile esenţiale. 

Articolul pentru „Times" am să-l fac săptărnîna viitoare 1) ; 
mi�am procurat toate izvoarele, trebuie numai să le mai studiez 
puţin. Ai putea să afJi c'e reviste militare apar la Londra ? Aş vrea 
să le ştiu pentru orice eventualitaite. 

Acum trebuie să mă duc la librar, oa nu cumva să închidă ; 
aştept pe curînd veşti despre tine. 

Dronke, 'beat ca 1întotdeauna, a fost călcat de o -0ab 2) şi stă 
în pat ; 8�10 zile nu va putea ieşi din casă, dar nu e nimic grav. 

Mă voi inter.esa în privinţa lui Otto. 

Sper că soţia ta este iarăşi sănătoasă. 

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

1 67 

Al tău 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Frederic, 

13 iunie 1854 
28, Dean Street, Soho, Londra 

Alăturat ,îţi trimit scrisori de la Cluss, pe care nu e nevoie să 
mi le înapoiezi pentru că au fost în prealabil comunicate publicu

lui ooonpetent şi s-a răspuns la ele. 
Articolul despre Silistr:a 3) e straşnic. PDopunerea ca, prin in

termediul Austriei, Rusia să promită evacuarea Principatelor dună

rene (pentru ca pe baza acestei promisiuni să se încheie armisti
ţiul şi să se convoace un congres la Viena) a fost inspirată chiar 

1) Vezi volumul de faţă, p. 304, 306. - Nola red. 
1) - o trăsură. - Nola lrad. 
') P. Engels. „Asediul Silistrei". (Vezi K. Marx şi P. Engels. Opere, voi. 10, 

Bucureşti, Editura politică, 1961 , p. 289-302. - Nola lcad.) - Nola red. 
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de Rusia. Toate acestea au fost puse la cale in ipoteza că Silistra 
va cădea 11epede în mîtnile ruşilor. Toată presa guvernamentală a 
pregătit publicul englez pentru acest eveniment. Hence 1) graba 
lui Paskevici. Rezistenţa turcilor la Silistra a făout să se năruie 
aceste socoteli, la fel cum s-a întîmplat cu un plan asemănător 
�ntocmit toamna trecută. 

Pe oo1onelul Grach îl cunosc din Trier ; nu-i instructor prusian, 
ci lll.Il adventurer 2) talentat, care încă cu 19 ani în urmă, sau cam 
aşa ceva, a plecat în Turcia să-şi încerce norocul 499• Boichot, pe 
care l-au arestat Ja Paris, a fost, după cum am aflat de la cra
paud 3) iniţiat, într-adevăr, trimis în Franţa ca emisar politic de 
către clica lui Pyat, şi nu pentru a o vizita pe bătrîna lui mamă, 
pe care n-a mai văzut-o de cinct ani, C'lll!D. declară Pyat într-o en
gleză foarte stricată în „Advertiseru .  Ţi-e silă de aoeşti orapauds, 
care îşi dau mereu în petic şi nu renunţă la minciunile „melodra
matice" ,  menite să înduioşeze inima micului burghez. C'esrt de
goutant 4) . 

In curînd vei primi un nou transport de „Pioniers" .  Heinzen 
tună şi fulgeră, bineînţeles, îngrozitor împotriva răposatei „Reform M 
şi a ajuns, cu acest prilej, să dea chiar flln citat din Catul, pe care 
l-a pescuit probabil dintr-un manual de şcoală adnotat. In rest 
conţin invective drăgălaşe la adresa lui Dulon. Marele Ruge le 
scrie amîndurora, prietenului „Dulonu şi prietenului „Heinzen".  
Acestuia din urmă î i  comunică planul său general în vederea 
fondării unei universităţi libere la Cincinnati, unde Ruge inten
ţionează să-şi petreacă în tihnă restul zilelor sale ca rector magni
ficus in partibus 5) . Nu-i dă pace gîndul de a fi o dată profesor, 
funcţie pe care, cu tot servilismul său, nu a putut-o „cuceri" de la 
ministrul saxon Lindenau şi mai înainte de la ministrul prusian 
Ailtenstein. In această contrefa<;on 6) transfigurată a universită
ţilor germane se conferă şi titlul de „doctoru .  Nu e nevoie decît 
de o -sumă de 1 OOO OOO de dolari şi şase cetăţeni din Cincinnati 
urmează să preia administraţia financiară. Pe lingă asta s-a întocmit 
un prospect al tuturor ştiinţelor. O amestecătură ameţitoare, un 
mixtum compositum 7) de titluri din „Enciclopediau lui Hegel şi 
din tabla de materii a lui Ersch şi Gruber 500• De pildă, „Gramatica 
generală" .  (Vezi Ersch şi Gruber, articolul lui Pott despre răspîn-

%3* 

1) - De aici. - Nota trad. 
•) - aventurier. - Nota trad. 
1) - filistin. - Nota trad. 
'I - E dezgustător. - Nota trad. 
1) - rector venerabil în ţara necredincioşilor. - Nota trad. 
1) - imitaţie. - Nota traci. 
7) - talmeş-balmeş. � Nota trad. 
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clirea limbilor). Excluşi de la discipline sînt : 1 .  Strauss şi Bruno 
Bauer ; 2. „sofiştii " ,  care transformă filozofia într-o galimatie ; 
3. nu doctrina comunismului, ci „personalităţile infame care au 
trădat republica şi libertatea". 

lntr-una din jalnicele sale corespondenţe, Ruge laudă două 
pamflete anonime despre Palmerston, fără a bănui că unul e scris 
de mine 1) . 

Soţia mea e la pat. Ieri .am convins-o, în sfîrşit, să-l chemăm 
pe dr. Freund. El vrea .ca ea, de îndată ce se va .reface dit de dt, 
să plece în Germania, ceea ce, de altfel, coincide cu dorinţa soa
crei mele 2) , şi numai din motive financiare nu s-a putut realiza 
pînă acum, dar pînă la urmă va trebui să se găsească o modalitate 
pentru aceasta. Copiii s-au d\.IJS azi din nou la şcoală. 

Ghinionul lui Dronke 3) este tragicomic. Se pare că indivizii 
o duc prost la Bradford. 

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

168 

Al tău 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Dragă Marx, 
Scrisoarea lui Cluss e foarte amuz.antă. Am vrut să-ţi scriu azi 

mai pe larg, dar s-a făcut tîrziu ; aşadar, numai ştirea că n-am 
reuşit, cum aveam de gînd, să scriu încă astăzi articolul despre 
raportul de forţe ale beligeranţilor şi despre şansele de despresu
rare a Silistrei. Asta implică cercetarea multor hîrţoage vechi, şi 
pentru că din cauza bolii soţiei tale o să ai mai curînd nevoie de 

1) K. Marx. „Lordul Palmerston".  (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 9. 
Bucureşti, Editura politică, 1 959. p. 365-435. - Nota /rad.). - Nota red. 

1) Karoline von Westphalen. - Nota red. 
•) Vezi volumul de faţă, p. 326. - Nota red. 
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un ar!Jicol pentru vapornl de marţi, am să caut să ticluiesc ceva 
pînă atunci. Şi Heise este acum bolnav, nu ştiu încă ce are, dar 
mi s-a spus că trebuie să stea la pat şi că are tot felul de dureri 
în piept. Pfănder are ceva la ochi, care îl va împiedica cîteva zile 
să lucreze. Peste tot ghinioarne. Je n'y vois plus dair 1) . Salutări 
soţiei tale şi copiilor. 

[Manchester] 15 iunie 1854 

Publicat pentru prima oară 
in : „Der Briefwechsel zwischen 
P. Engels und K. Marx" ,  Bd. II, 
Stuttgart, 1913 

1 69 

Al tău 

F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Engels, 

21 iunie 1854 
28, Dean Street, Soho, Londra 

Scrisoarea ta a sosit la timp, între orele 2 şi 3. Deoarece am 
aşteptat însă numai pînă la 2 şi a trebuit să fac un drum în afara 
oraşului pentru nişte treburi casnice, iar soţia mea s-a lămurit din 
scrisoairea de însoţire 501 că articolul nu poate fi expediat aşa cum 
era, el n-a mai plecat. 11 voi folosi .pentru articolul meu de vineri 2), 
însă pînă atunci te rog să-mi răspunzi, foarte pe scurt dacă nu ai 
timp, la următoarele puncte : 

1 .  Este ceva nou în buletinele turceşti care au apărut ieri în 
„Daily News " ? Ai mai aflat ceva amănunte despre evenimentele 
din 28 [mai]-13 [iunie] (după cite ştiu, ultimele comunicate, e drept 
numai fragmentare, merg pînă la această dată) ? 

1) - Nu mai văd nici o perspectivă. - Nota trad. 
1) K. Marx şi F. Engels. „Retragerea trupelor ruse•. (Vezi K. Marx şi 

F. Engels. Opere, voi. 10, Bucureşti, Editura politică, 1961, p. 310-314. - Nota 
llcad.). - Nota red. 
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2. Jn legătură eu manevrele de ipe coasta circasiană e de re
levat ceva deosebit din punct 'de 1vedere militar ? Veştile cu privire 
la Schamyl necesită tatuşi incă o confirmare. 

3. Ce se poate spune din p oint de vue 1) militar despre in
filtrarea austriecilor în Valahia ? 

Din scrisoarea alăturată ai să vezi cum mă paşte într-una 
ghinionul. ln timpul bolii soţiei mele, chiar în toiul unei crize, 
onorabilul dr. Freund absentează şi-mi trimite o notă de 26 I.st. 
cu rugămintea de a-l „lămuri" asupra „relaţiilor sale ca medic" cu 
mine. Pentru că starea soţiei mele era gravă - ş1 mcă mai e 
îngrijorătoare - am fost, desigur, obligat să capitulez în faţa 
scumpul'lli „prieten" 2) şi să-i promit în scris că la sfîrşitul acestei 
luni îi voi plăti 8 I.st., iar restul din 6 în 6 săptămîni. Dacă indi
vidul nu m-ar fi atacat aşa, a l 'imprevu 3) , n-aş fi cedat a.c;a de 
uşor. Dar ce puteam face ? Oricărui alt medic respectabil ar fi 
trebuit să-i plătesc imediat consultaţiile şi, afară de asta, admiţînd 
că ar fi fost posibil, în timpul unei boli nu poţi schimba medicii 
cum schimbi cămăşile, fără să te informezi înainte de priceperea 
lor etc. 

Astfel am ajuns într-o fix 4). Ştiu că şi tu eşti la ananghie. 
Crezi că Dronke mi-ar împrumuta cîteva lire ca să achit rata sca
dentă la sfîrşitul acestei luni ? Cînd a fost ultima oară aici, m-a 
lăsat să înţeleg că în cazul unor mari crize ar putea fi solicitat. 
Vreau totuşi să cunosc mai înainte părerea ta. Această primă rată 
trebuie, în orice caz, s-o plătesc individului la termenul stabilit, iar 
poliţa mea pentru ultimele luni e dej a trasă şi, bineînţeles, cheltuită, 
căci aveam de plătit 12 I.st. pentru casă, iar suma respectivă scă
zuse considerr-abiJ din cauza articolelor în minus şi, în afară de 
asta, numai medicamentele au înghiţit de astă dată un buget 
frumuşel. 

La sfîrşitul acestei săptămîni, soţia mea, dacă se va simţi destul 
de bine, va pleca cu copiii şi ou Lenchen 5) la Edmontcm, unde 
va petrece două săptămîni în vila d-lui Seiler. Poate după aceea, 
datorită aerului de ţară, va fi îndeajuns de întremată pentru a pleca 
la Trier. 

'I - punct de vedere. - Nota trad. 
'I - Dr. Freund. - Nota red. Joc de cuvinte : „Freund" - nume de familie 

şi „prieten" .  - Nota trad. 
11 - pe neaşteptate. - Nota trad. 
'I - dilemă. - Nota trad. 
'J Helene Demuth. - Nota red. 
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Te asigur că din pricina acestor t11ltime petites miseres 1) am 
devenit a very dull dog 2) .  

Beatus iUe 3) .ce nu are familie. 
Vale faveque 4) . 

Publicat pentr11 prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, Bd. II, 
Stuttgart, 1913 

1 70 

Al tău 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

(Londra] 27 iunie 1854 
Dragă Engels, 
Mi-ai face un serviciu dacă i-ai scrie imediat lui Dronke. Chiar 

dacă voi putea obţine o amînare pentru termenele următoare, ar fi 
greu, chiar imposibil, s-o capăt pentru primul termen, care e la 
sfîrşitul acestei luni. L-aş putea amina cel mult cu 8-10 zile, 
scriindu-i lui Freund că poliţa mea n-a sosit încă. 

Iţi scriu numai cîteva rînduri, pentru că sînt în toiul fabri
cării articolului 5) . Nu am putut să scriu mai înainte din cauza 
gălăgiei şi a du-te-vino-ului etc. pricinuit de plecarea familiei la 
Seiler. 

Am primit astăzi scrisoarea ta Go2. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXII, ed, rusă, 1929 

1) - mici necazuri. - Nota trad. 
1) - un individ foarte posomorit. - Nota trad. 
1) - Ferice de cel. - Nota trad. 

Al tău 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

'l - Rămii sănătos şi nu mă da uitării. - Nota trad. 
1) K. Marx. „Războiul. - Dezbaterile parlamentare•. (Vezi K. Marx şi 

P. Engels. Opere, voi. 10, Bucureşti, Editura politică, 1961, p. 315-323. - Nota 
trad.). - Nota red. 
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Dragă Marx, 

1 71 

Engels către Marx 
la Londra 

Sper că ai primit cele 5 I.st. Alăturat îţi trimit un articol 1) 
pentru mîine, care tratează prima perioadă a războiului. 

Dacă indivizii trimit într-adevăr soldaţi francezi la Marea 
Baltică, atunci ei trebuie să ia cel puţin insulele Aland. Ar fi cel 
mai bine. 

Anexez un cintec religios. Aş dori să ştiu : 
1 .  Din ce secol datează ? 
2. Cine este autorul ? 
Te rog să-mi răspunzi neîntîrziat. 

Al tău 

[Manchester] Joi, 6 iulie 1 854 F. E. 

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

S e  tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Bd. II, Stuttgart, 1913 

Dragă Engels, 

1 72 

Marx către Engels 
ia Manchester 

[Londra] 1 iulie 1854 

28, Dean Street, Soho 

Te rog să mă ierţi că încă nu ţi-am confirmat primirea celor 
5 I.st. De vină e agitaţia din casă provocată de faptul că soţia mea 
pleacă mîine, cu preţul unor mari eforturi, la Trier. 

1) F. Engels. „Războiul de la Dunăre" .  (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 10, Bucureşti, Editura politică, 1961 ,  p. 333-338. - Nota tcad .) . - Nota ced. 
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Am primit articolul 1) tău tocmai acum, ctînd eu însumi sînt 
ocupat au fabricarea unei mîzgăleli despre Spania 2) . Am să rezerv 
articolul tău pentru marţi, cu atît mai mult cu cit Pieper îmi stă 
vineri la dispoziţie ca secretar, iar marţi nu am acum cui să-i 
dictez. 

Incă n-am avut timp să mă uit la poezie 3) . Abia după ora 6 

sînt liber şi am să vă răspund atunci prin telegraf sau prin poşta 
municipală. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXII, ed. rusă, 1929 

1 73 

Al tău 
K M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din Jimba gbrmană 

Engels către Marx 503 
la Londra 

Manchester, 20 iulie 1854 

Dragă Marx, 
Eşti probabil teribil de harnic sau depui eforturi teribile ca 

să faci rost ele b ani, de ai  amuţit cu desăvîrsire. En attendant 4) 
vreau să-ţi comunic că după ce tratele şefului 5) lui Dr[onke] va fi 
fost la Bradford, Dr[onke) va ii în stare să dea ceva hani, cit nu se 
poate spune exact, totuşi vreo 3 sau 4 I.st. Fratele vine săptămîna 
asta, aş3. că în circa trei săptămîni putem conta pe ele. 

Naut a fost la Londra, aici, şi la Bradford şi nu s-a arătat 
nicăieri, pînă cind s-a întîlnit cu Dr[onke] pe stradă. Dr[onke) 
spune că e infernal de indolent. Pe Daniels, Naut l-a văzut numai 

'I F. Engels. „Războiul de la Dunăre•. (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. 10, Bucureşti, Editura politică, 1 961 ,  p. 333-338. - Nota trad.). - Nota red. 

'I K. Marx. „Amănunte în legătură cu insurecţia de la Madrid. - Cererile 
Austriei şi ale Prusiei. - Un nou împrumut în Austria. - Valahia".  (Vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 10, Bucureşti, Editura politică, 1961 , p. 339-347. 
- Nota trad.). - Nota red. 

'I Vezi volumul de faţă, p. 332. - Nota red. 
'I - Deocamdată. - Nota trad. 
•1 - Buckup. - Nota red. 
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o dată sau de două ori pe stradă şi habar n-are dacă Daniels 
locuieşte la Koln sau Ia ţară. Biirgers şi un croitor, care anume nu 
ştia, sînt Ia Glatz şi se pare că Ie merge destul de bine, Becker e 
Ia Weichselmilnde 1) . Altceva N[aut] n�a mai ştiut să spună, decît 
că ar fi tare frumos dacă ei ar avea în Prusia o .constituţie ca cea 
din Anglia. 

Dr[onke] are, de altfel, mari încurcături şi s-ar putea totuşi 
întîmpla să nu se aleagă nimic din povestea cu banii. Cînd a fost 
aici, acum patru sau şase săptămîni, a acostat, în stare de ebrietate, 
o femeie pe stradă după ora 1 noaptea ; aceasta, o burgheză căsă
torită, i-a tras o p almă, iar drept răspuns el a trîntit-o Ia pămînt. 
Dr[onkeJ povesteşte întîmplarea, bineînţeles, puţin altfel, totuşi se 
pare că aşa a fost. Soţul a venit în grabă şi s-au dus cu toţii Ia 
poliţie ; aceasta n-a vrut să se bage, chestiunea s-a tărăgănat din 
cauza pretextelor false ale lui Dronke şi acum a primit, în sfîrşit, 
o scrisoare de Ia un avocat, în care acesta pretinde apology and 
compensation 2) , în caz contrar îi va administra străinului o lecţie 
care să servească şi altora drept exemplu. Şi cum tocmai acum 
vine fratele lui B [uckup] , p oţi să-ţi închipui oe îngrijorat e. Vom 
căuta să aplanăm lucrurile, dar va costa ceva bani. De altfel nu 
povesti nimănui cele de mai sus, altminteri piciul 3) e în stare 
să-mi facă scandal, pentru că Imandt i-ar scrie imediat despre 
aceasta ; în general, nu tot ce-ţi scriu ţie trebuie să ajungă Ia 
urechile bandei. 

Mie îmi pare bine că d-Ior Heise, Dr[onke] , Im[aindt] Ie iese pe 
nas fanfaronada şi spiritul belicos, căci nu am fi avut linişte din 
partea acestor beţivani porniţi pe scandal. In orice caz, lui Heise 
degetul lui strîmbat îi va servi de settler 4) pentru toată viaţa, 
iar Dronke, ored că s-a lecuit şi el. 

So no more from your affectionate 5) , 

F. E. 

Pnblicat pentru prima oară 
ln : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXII, ed. rusă, 1929 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

•j Inchisoarea în care au stat Biirgers şi Becker. - Nota red. 
'I - scuze şi despăgubiri. - Nota trad. 
3) Ernst Dronke. - Nota red. 
•1 - învăţătură. - Nota trad. 
') - Aceasta ar fi totul. Cu afecţiune al tău. - Nota trad. 
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(Londra] 22 iulie 1854 

Ai nimerit-o bine cu alternativa prin care explici 1) lunga mea 
tăcere. ln orice caz preferam să mă fi împiedicat toceala. Am adău
gat 3 I.st. la cele 5, ca să-i plătesc „prietenului u 2) prima rată, iar 
aproximativ 8 I.st. au fost necesare pentru călătoria soţiei mele, 
care nu mai putea fi amînată şi în vederea căreia a trebuit să se 
echipeze din nou -, pentru că bineînţeles, nu putea să plece 
zdrenţăroasă la Trier. Aceste cheltuieli extraordinare m-au adus 
apoi iarăşi în conflict cu creditorii mei permanenţi şi „ordinari u 
and so forth 3) . „Povestea e veche 4) . 

De la Cluss n-am mai primit de 4 săptămîni nici un semn 
de viaţă. 

Que dites-vous de l'Esp agne ? 5) 505 
Trebuie neapărat să scriu iarăşi un articol militar despre Turcia. 

1n primul rînd despre porcăria din Asia. 1n al doilea rînd despre 
ultimele evenimente de la Dunăre, asupra cărora m-am edificat din 
ziarele franceze, deşi din lipsă de hărţi nu am nici o certitudine 
în ceea ce priveşte exactitatea denumirilor. Din ziua de 7 pînă în 
dimineaţa zilei de 8 a durat lupta împotriva unui corp de armată rus 
cu un efectiv de 30 OOO de oameni, sub comanda lui Soimonov şi 
Hrulov (sau cu e în loc de o ?) .  ln seara de 7, Hrulov a ocupat o 
poziţie la nord de Giurgewo 6) , iar în ti.m.pul nopţii unităţi ale 
armatei turceşti au trecut mai sus şi mai jos de acest oraş, căzînd 
în spatele ruşilor, astfel că în zori, Hrulov s-a văzut nevoit să 
străpungă liniile turceşti, ceea ce i-a pricinuit pierderi grele. Ruşii 
s�au retras, dar 111u pe o singură linie, ci o parte spre .Fratesc'hti 7) , 
alta spre Calugemeni 8) (?) şi o a treia la răsărit spre Ard
schisch 9) . Aici ei au ocupat poziţii şi se spune că Selim-paşa 

1) Vezi volumul de faţă, p. 333. - Nota red. 
'I Dr. Freund. - Nota red. In limba germană „Freund" - „prieten•. -

Nota trad. 
•1 - şi aşa mai departe. - Nota trad. 
4) H. Heine. „Intermllzzo liric" ,  poezia 39. (Vezi H. Helne. „Versuri" ,  Bucu-

reşti, E.S.P.L.A„ 1956, p. 54. - Nota trad.). - Nota red. 
•1 - Ce spui de Spania ? - Nota trad. 
s1 - Giurgiu. - Nota trad. 
71 - Frăţeşti. - Nota trad. 
8) - Călugăreni. - Nota trad. 
'I - Argeş. - Nota trad. 
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şi Iscander bey i-au atacat cu succ'es pe ruşi la Frateschbi în 
zilele de 9 şi 1 0. Gorceakov a sosit în ziua de 9 dmpreună cu 
20 OOO de oameni la Dzurdzuma 1) (?) şi z1lnic aduce noi trupe. Po
ziţia sa : malul stîng al Ardschisch-ului, ale cărui puncte de tre
cere Fulojci 2) (?) , Falastock 8) (?) , Korotzani 4) (?) şi Prczietscheni 5) 
(?) le-a întărit. Poziţia IÎiltregii armate ruseşti : flancul stîng de la 
Kimpolung 6) şi Kempin 7) de-a lungul Ardschisch-ului şi pînă ,1a 
Brăila -'Şi Galaţi. Turcii : de la Calafat, prin Turna 8) , GiU1.1gewo �a 
Oltenit� 9) şi Kalarnch 10) . De Ja Turna la Islatz 11). S€lim-paşa face 
aici joncţiune cu Iscander bey : grosul armatei se afla la Giurgewo, 
alte unităţi mai jos de Giurgew-0, ca posturi avansate pe flancul 
de la st[nga Ardschis<:h-ului, la Oltenitza şi Silistria 12) . In al treilea 
rînd : potrivit unei corespondenţe apă11Ute în „Morning Chronio1e" .  
efectivul armatei ruse, socotind batailionul, aşa cum fac eu, spre 
deosebire de cox espondenţă, la numai 550 de oameni, ar fi : 

Infanterie 
3 divizii din corpul 3 armată (Osten-Sacken) 
3 11 11 4 (Dannenberg I) 
2 11 1 1  5 (Liiders) 
8 " 1 6  brigăzi = 1 28 de batalioane 

Total : draa 71 OOO de oameni 
Cavalerie 3 divizii cavalerie uşoară 

1 divizie dragoni 
128 de escadroane a cite 120 de oameni, peste 1 5  OOO 
Artilerie 46 de baterii (a cite 10 piese = 460) 

„ „ ([a] „ 8 piese = 368) 
Servanţi şi comandanţi - 12 OOO (?) 

In plus : 10 regimente de cazaci cu 40 de tunuri, 3 batalioane 
de genişti, tren cu pontoane sau parcuri de rezervă. 

1) - Giurgeni. - Nota trad. 
I) - Futuoaia. - Nota trad. 
3) - Fălăştoaca. - Nota trad. 
') - Copăceni. - Nota trad. 
6) - Prisiceni. - Nota trad. 
1) - Cîmpulung. - Nota trad. 
7) - Cîmpina. - Nota trad. 
8) - Turnu-Măgurele. - Nota trad 
1) - Olteniţa. - Nota trad. 

11) - Călăraşi. - Nota trad. 11) - Islaz. - Nota lrad. li) - Silistra. - Nota lrad. 
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Ali in all 1) : 
128 de batalioane de infanterie = 71 OOO 

3 „ de genişti 2 OOO 

128 de escadroane 15 OOO 

40 de tunuri 1 3  OOO 

Tren 3 OOO 

Cazaci 8 OOO 

[ • • •  ] 2) Miliţie 6 OOO 

Total : 1 18 OOO 
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1n al patrulea rînd : despre care nu se poate spune nimic 
umoristic fără hartă : marşul de melc de pînă acum al francezilor 
şi englezilor, care, după cum se pare, nu vor trece Dunărea. tn 
ce scop îi pune St. Arnaud pe oamenii săi să mărşăluiască pe 
căldura asta de la Adrianopol 3) la Burgas ? Probabil că acest 
cav:aler, de dragul indemnizaţiei de deplasare, pleacă mereu la 
Constantinopol şi de acolo înapoi, pentru a o porni din nou. Care 
este în realitate situaţia comisariatului englez de la Vama, 
Devna etc. ? 

Dacă nu mai ai timp să scrii un articol pentru marţi, trimite-mi 
cel puţin cîteva notiţe, pe care să le pot folosi. 

Apropo. In ceea ce priveşte poezia 4) , ea a izvoriît poate din 
pana lui Gottfried, numit Kinkel, sau a unui poet silezian din şcoala 
lui Opitz, sau a scris-o însuşi Heise. 

Iţi trimit alăturat un manuscris pe care am reuşit să pun roma 
şi care aparţine unui tînăr scriitor : în afară de Lupus, nu-l arăta 
nimănui. Cine este tînărul scriitor ? 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXII, ed. rusă, 1929 

1) - ln total. - Nola trad. 
1) Manuscrisul indescifrabil. - Nota red. 
1) Edirne. - Nota red. 
') Vezi volumul de faţă, p. 332. - Nota red. 

Al tău 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Dragă Engels, 

1 '15 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 27 iulie 1 854 
28, Dean Street, Soho 

J e vous attends 1) pentru marţi. D-l Herbert se laudă peste 
măsură. Acest Herbert a fost cltLmnatul lui Voronţow şi totodată 
secretar de stat englez pentru război. Fanfaronada englezilor că 
Nasm.yth şi Butler au ţinut „singuri u Silistra e grotescă. Ai citit 
despre şedinţa de luni seara, în care Disraeli a spart atît de frumos, 
cu o impunsătură de ac, „Sevastopolulu - bubble al lui little John 2) 
şi a ziarului „Times" ? 508 

Pieper, după ce a trăit 2 săptămîni cu o tîrfă despre care declara 
că este o bijou 3) , arată ca un purcel de lapte gălbejit şi half
starevd 4) şi, helas 5) , s-a aciuiat din nou la mine iPentru că a 
cheltuit vreo 20 de I.st. în 14 zile, golindu-şi deopotrivă ambele 
pungi. Pe această căldură te stinghereşte să ai un individ la tine 
du matin jusqu'au soir et du soir jusqu'au matin 8) , şi apoi mă 
împiedică să lucrez. 

De la taica Tucker am primit sîmbătă următoarele rînduri : 
„Dear Sir I - The�e is a pretty hrisk demand for the «Fly· 

Sheets» 507 1just now. Could you send me some articles from the 
«Tribune» that could suit the taste of the public ? The third of 
Palmerston would move the other two 7) . Faithfully Yours 
E. Tucker " 8) . 

1) - Aştept să primesc ceva de la tine. - Nota trad. 
1) - balonul de săpun a micului John (Russell). - Nota trad. 
1) - bijuterie. - Nota trad. 
'J - lihnit de foame. - Nota trad. 
'J - din păcate. - Nota trad. 
1) - de dimineaţă pînă seara şi de seară pînă dimineaţa. - Nota trad. 
1) K. Marx. „Lordul Palmerston•. Este vorba de articolele III, IV şi V 

publicate ca broşuri. (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 9, Bucureşti, Editura 
politică, 1959, p. 382--394, 395--404, 405-4 1 1 .  - Nota trad.). - Nota red. 

BJ „Stimate domn I Cererea de pamflete este tocmai acum foarte mare. 
Mi-aţi putea trimite citeva articole din cTribune» care să fie pe gustul publicu
lui 1 Al treilea pamflet despre Palmerston ar pregăti terenul pentru celelalte 
două. Al d-voastră devotat E. Tucker". 
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Separat am aflat de la Freiligrath că ticălosul de Triibner anunţă 
că aceste „Fly-Sheets 1) vor apărea în editura sa. Ai observat, 
desigur, că cere „articles from the «Tribune» u 2) pentru a ocoli 
again 3) problema banilor. Or, situaţia se prezintă .astfel : 1 .  în în
treaga Londră nu se poate procura pentru el nici un exemplar din 
ziarul „Tribuneu, căci numai abonaţii îl primesc şi nici chiar la 
New York nu se poate comanda vreun exemplar în plus ; 2. nici 
unul din articole nu merge acum fără completări masive. Trebuie 
să-l lămuresc pe individ şi să se termine cu relaţiile prieteneşti. 
Dacă se învoieşte şi, pe de allă parte, te declari şi tu mulţumit, 
atunci aş face următoarele propuneri : 

1 .  Din „Tribune" vreau să-i dau să reproducă critica corespon
denţei secrete 4) . Pentru aceasta Dronke ar trebui să-mi trimită numai 
al 2-lea articol pe tema respectivă, care s-a pierdut aici la poştă. 
Asta ar fi pe gratis. Nr. 2 şi 3 contra plată în bani peşin chiar la 
predarea manuscrisului, şi aniume 

2. un pamfilet general despre Palmeraton, pe care să-l încep cu 
partea introductivă din „T.ribuneu 5) , dar mijlocul şi sfîrşitul să le  
scriu din nou. 

3. Un p amflet pe care ar trebui să-l scriu împreună cu tine, 
şi anume despre acţiunile diplomatice şi militare ale englezilor de 
la declararea războiului. Material pentru ambele găsim în articolele 
apărute în „Tribune" .  Dacă eşti de acord cu nr. 3, ar mai fi pro
blema : 

Cît să cerem ? 
Se pare totuşi că lucrările mele au mai mult succes decît ceie 

ale lui Urquhart, care este „mulţumitu cînd Tucker îi publică 
rahaturile din „Advertiser" în „Fly-Sheetsu .  

Dacă îţi suride toată povestea - nr. 2 şi  3 trebuie să fie, bine
înţeles, scrise atît de picant, to produce a real sensation 11) la 
Londra ; în afară de aceasta, relaţiile noastre cu Tucker sînt acum 
de aşa natură, încît putem scrie ce vrem, fără teamă de English 
prejudices 7) -, trimite-mi o scrisoaire prin c are să-i fac cunoscut 

1) - pamflete. - Nota trad. 
1) - articole din „Tribune•. - Nota trad. 
SJ - din nou. - Nota trad. 
'l K. Marx. „Documentele în legătură cu împărţirea Turciei" şi „Corespon

denţa diplomatică secretă. (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 10, Bucureşti, 
Editura politică, 1961, p. 148-159 şi p. 160-176. - Nota trad.). - Nota red. 

5) K. Marx. „Lordul Palmerston•.  Art. I şi II apărute în „New York 
Daily Tribune• sub titlul „Palmerston•. (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 9, 
Bucureşti, Editura politică, 1959, p. 367-375 şi 376-381. - Nota trad.). -
Nota red. 

1) - incit să producă cu adevărat senzaţie. - Nota trad. 
7) - prejudecăţile engleze. - Nota trad. 
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toate astea d-lui Tucker. Deoarece sînt prea nepriceput cînd e vorba 
de afaceri, nu i-am răspuns intenţionat pînă acum nici verbal, nici 
în scris. Dar nu e timp de pierdut. 

O carte care m-a interesat foarte mult este „Histoire de la 
f001D.ation et du progres du Tiers �tat" 1 853, a lui Thierry. Este 
ciudat C'Uill acest domn, le pere 1) al „luptei de clasă u .în istorio
grafia franceză, dă în prefaţă glas furiei sale împotriva ,,.oamenilor 
noi" ,  care văd şi ei un antagonism între burghezie şi proletariat şi 
vor să descopere urme ale acestei contradicţii iincă în istoria stării 
a treia pînă în 1789. El îşi dă multă osteneală să dovedească că 
tiers etat 2) cuprinde toate stările, în afară de i110blesse şi clerge 3\ 
şi că burghezia joacă rolul de reprezentant al tuturor acestor ele
mente. El citează, de pildă, din rapoartele legaţiei veneţiene : 
„Questi clie si chiamano li stali del regno sono di tre ordini di 
persone, cioe del clero, della nobiltâ, e del restante di quelle 
persone che, iper voce comune, si puo chiamare popuJo• 4) . Dacă 
d-l Thierry ar fi citit lucrările noastre, ar fi ştiut că antagonismul 
categoric dintre burghezie şi peuple 5) începe, fireşte, abia atunci 
cind ea încetează să se opuni:i. ca stare a treia clerului şi nobilimii. 
In oeea ce priveşte însă „racines dans l'histoire d'un antagonLsme 
ne d'hier• 6) , cartea lui ne furnizează cea mai bună dovadă că 
aceste „racines" au luat naştere de îndată ce a apărut tiers-etat. 
Din „Senatus populusque Romanus" 7) , acest critic, de altfel in
teligent, ax rfi trebuit să tragă ful felul său conduzia că în Roma nu 
a existat niciodată altă contradicţie decît aceea dintre Senat şi popor. 
Ceea ce m-a interesat în documentele citate de el este constatarea 
că cuvîntul „catalla, capitalia",  capital, apare o dată cu apariţia co
munelor urbane. De altfel, el a dovedit fără să vrea că nimic n-a 
intîrziat mai mult victoria burgheziei francez,e deoît faptul că ea 
s-a hotărît abia în 1789 să facă common cause 8) cu ţăranii. El pre
zintă destul de bine, deşi fără să sintetizeze : 1 .  Cum, de �a bun în
ceput, cel puţin de la apariţia oraşelor, burghezia franceză a căpătat 
influenţă mai mult datorită faptului că a constituit parlamentul, biro
craţia ele. ,  şi nu, ca în Anglia, numai datorită comerţului şi in-

11 - părinte. - Nota trad. 
•) - starea a treia. - Nota trad. 
'I - nobilime şi cler. - Nota trad. 
') - „Aceste aşa-numite stări ale regatului sint formate din trei grupe 

de oameni, şi anume clerul, nobilimea şi ceilalţi oameni, care pot fi numiţi 
pur şi simplu poporu/• .  - Nota lrad. 

6) - popor - Nota trad. 
1l - „rădăcinile istorice ale unui antagonism care a luat naştere ien• 

- Nota trad. 
7) - „Senatul şi popo:ul Romei• .  - Nota trad. 
&) - cauză comună. - Nota trad. 
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dustriei. Aceasta este, desigur, o caracteristică chiar şi a Franţei 
contemporane. 2. Pe baza eXipunerii lui se poate demonstra admi
rabil cum apare clasa prin pieirea diferitelor forme .în jurul cărora 
ea gravitează într-o epocă sau alta, .precum şi a diferitelor fracţiuni 
care au ajuns să aibă influenţă prin aceste forme. Această succe
siune de metamorfoze pînă dnd o clasă devine dominantă nu a 
fost, după părerea mea, încă nicăieri expusă astfel, cel puţin în 
ceea ce priveşte bogăţia materialului. Din păcate, atunci cînd vor
beşte despre maîtrises, jurandes 1) etc., pe scurt despre fomnele in 
care se dezvoltă burghezia industrială, el se limitează aproape 
numai la fraze cu caracter general, îndeobşte cunoscute, deşi .numai 
el singur cunoaşte şi acest material. Ceea ce dezvoltă şi accen
tuează bine este caracterul conspirativ şi revoluţionar al mişcării 
oraşelor în secolul al XII-lea. lmpăraţii germani, de !Pildă Frederic I 
şi al Il-,lea, au emis edicte împobriva aoestor „oommuniones" ,  „cons
pirationes" ,  „oonjurationes" 2) întru totul în spiritul Bundestagu
lui german 508• De pildă, Frederic al Ii-lea îşi permite în 1226 să 
declare nule şi neavenite toate „consulatele " şi alte instituţii muni
cipale libere din oraşele din Provence : 

„Pervenit nuper ad notitiam nostram quod quarumdam civitatum, 
villarum et aliorum locorum universitates es proprio motu consti
tuerunt juridictiones, potestates• (Potestad) , „consulatus, regimina 
et .alia quaedam statuta„. et cum jam apud quasdam„. in abusum 
et pravam consuetudinem inoleverunt„. nos ex imperiali auctoritate 
tam juridictiones etc. atque concessiones super his, per comites 
Provinciae et Forcalquerii abeis obtentas, ex certa scientia revoca
mus, et inania esse censemus " 3) . 

In continuare : 
„Conventiculas quoque omnes et conjurationes in civitatibus et 

extra . . .  inter civitatem et civitatem et inter personam et personam 
seu inter civitatem et personam, omnibus modis fieri prohibemus" 
(Constitutio pacis Fred[erici] I) 4) . 

1) - corporaţii, bresle. - Nota trad. 
'l - „comune•, „conspiraţii " ,  „conjuraţii" .  - Nota trad. 
3) „Ni s-a adus recent la cunoştinţă că cetăţenii anumitor oraşe, orăşele 

şi ai altor localităţi şi-au creat din proprie iniţiativă instante judecătoreşti, auto· 
rităti publice, consulate, organe administrative şi diferite alte instituţii ... , şi 
avînd în vedere că pe alocuri aceasta a şi dus la abuzuri, la statornicirea unor 
uzante inadmisibile, revocăm, în virtutea autorităţii noastre imperiale şi pe baza 
datelor certe de care dispunem, instantele judecătoreşti etc., precum şi toate 
prerogativele cespective obţinute prin contii de Provence şi de Forcalquier şi 
le declarăm nule şi neavenite•.  - Nota trad. 

') „lnteczicem de asemenea toate uniunile şi conjuraţiile, atit în oraşe 
cit şi în afara lor... intre oraş şi oraş, cetăţean şi cetăţean sau intre oraş ş1 
cetătean, de orice fel ar fi ele" (Carta păcii a Iul Frederic I). - Nota trad. 

24 
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„Quod nulla civitas, nullum oppidum, communiones, constitu
tiones, colligationes, confederationes vel conjurationes, aliquas, 
quocumque nomine censetantur, facere possent ; et quod nos, sine 
domini sui assensu, civitatibus seu oppidis in regno nostro consti
tutis, auctoritatem faciendi communiones, constitutiones„. CO!Iljura
tiones aliquas, quaecumque nomina imponantur eisdem, non potera
mus nec debebamus impertiri" (Henrici regis sententia contra 
communiones civitatum) 1) . 

Nu este aceasta oare exact stilul profesoral german II'aide 2), 

�ansat mai tîrziu de „Comisia centrală a Confederaţiei" 5o9 ? „Com
mune juree" 3) nu a pătruns în Germania mai departe de Trier şi 
aici împăratul FrederiC' I i-a rpus oa.păt în 1 161 : 

„Cotnmunio quoque civium trevire1I1Sium, quae et conjuratio
dicitur, quam nos in civitate dextruximus„. quae et postea, sicut 
audivinus, reiterata est, cassetur et in irritum revocetur" 4) . 

Această politică a împăraţilor germani a fost folosită de regn 
francezi pentru a spdjini în secret „conjurationes" şi „communiicmes• 
din Lorena, Alsacia, Dauphine, Franche-Comte, Lyonnais etc. şi pen
tru a le înstrăina de Imperiul german : 

„Sicut ad culminis nostri parvenit notitiam, rex Franciae„. since
ritatem fidei vestrae molitur corrumpere" (Rodolphus I, epistula 
ad C'ives din Besam;:on) 5) . 

Este aceeaşi politică cu ajutorul căreia aceşti indivizi au guelfi
zat oraşele italiene 510. 

Adeseori este comic să auzi cum este hulit cuvîntul „oommunio" 
la fel ca astăzi comunismul. Astfel, de pildă, preotul Guilbert 
de Noyon scrie : „Communio, novum ac pessimum nomen" 6) . 

1) - ,,Se interzice oricărui oraş, oricărei Iocalităli să întemeieze comune, să 
dea dispozilil, să întemeieze asocialii, societăli sau conjuralii de orice fel, 
oricum s-ar numi ele i şi noi nu putem şi nu avem voie, fără consimlămîntul 
stăpînilor lor, să acordăm oraşelor şi Iocalitălilor din imperiul nostru puterea. 
de a întemeia comune, de a emite ordine„., de a organiza conjuralii, indiferent 
de ce fel ar fi şi ce nume ar purta ele". (Decretul regelui Henric împotriva
comunelor urbane.), - Nota trad. 

') - sec. - Nota trad. 
3) - „Comune întemeiate pe bază de jurămînt•. - Nota trad. 
'l - „Comuna cetălenilor din Trier, numită şi conjuratie, pe care în oraş. 

am înlăturat-o„. şi care, după cum am auzit, a fost pe urmă organizată diB 
nou, urmează să fie de asemenea desfiinlată şi declarată nulă şi neavenită". -
Nota trad. 

') - „După cum s-a adus la cunoştintă Inăllimii noastre, regele Frantei
încearcă„. să sublinieze devotamentul vostru sincer• (Rudolf I, scrisoare către 
cetătenii din Besam;on). - Nota trad. 

1) - „Commune, o denumire nouă şi foarte deocheată". - Nota trad. 



176. Marx către Engels. 8 august 1854 343 

Biirgerii din secolul al 12-lea aveau adesea ceva patetic în felul 
cum îi îndemnau pe ţăirani să se ,:refugieze in oraşe, în comm.unio 
jurata 1) .  Astfel, de pildă, în oarta oraşului St. Quentin : 

„Eux" (cetăţenii din St. Quentin) „jurerent en.sement chescUlll 
quemune ayde a son jure et quemun conscil et quemune detenanche 
-et quemune deffense. Ensement nous avons estabil que quiconque en 
notre quemune entrera et ayde du sien nous donra, soit pour cause 
de fuite ou de paour des anemis ou de autre forfait. . .  en le quemune 
entll"eir porra, car la porte est ouverte a tous ; et se .son seigneur a 
tort ses choses aura detenu, et ne le voudra detenir a droît, nous 
-en executerons justice" 2) ,  

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

1 76 

Al tău 
K. Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

(Londra] 8 august 1854 

Dear Frederic, 
Am primit la timp „cronica" ta militară şi am inclus-.o în 

to-days-letter 3) m. 
Dacă îţi este cît de cît posibil să-mi trimiţi ceva bani, te rog 

insistent s-o faci. Din cauza celor 1 1  lire cheltuieli suplimentare pe 
care le-am avut în ultimele 6 săptămîni, mă zbat într-o mare 

1) - Comună întemeiată pe bază de jurămînt. - Nota trad. 
I) - „Ei" (cetăţenii din St. Quentin) „jură să-şi acorde unul altuia spnJin, 

-sfat, ajutor şi să răspundă unul pentru altul. Am hotărît de comun acord că 
oricine va intra în comuna noastră şi ne va ajuta cu tot avutul său, fie că a 
fugit, fie de teama duşmanilor lui, fie din cauza altor crime„., fiecare va 
putea să intre in comuna noastră, pentru că poarta este deschisă tuturor ; ş1 
dacă seniorul va reţine cuiva in mod abuziv avutul şi ii va nesocoti drepturile, 
noi vom face atunci dreptate•. (Toate sublinierile din citate aparţin lui Marx.) -
Nota trad. 

") - corespondenţa de azi. - Nota trad. 
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destitution 1). In plus, în tot acest timp şi desigur încă weo 2-3 săp
tămîni, Pieper, care e sans sou 2) , locuieşte şi mănîncă la mine. 
C'est dur 3) . 

Ai citit în ziare că cei 2 ofiţeri turci care au fost trimişi din 
partea amnatei asiatice la „mareleu democrat Schamyl-bei sînt în
soţiţi de colouelul Bangya ? 

Publicat pentru prima oară 
in : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXII, ed. rusă, 1929 
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Al tău 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Engels I 

[Londra) 26 august 1854 
28, Dean Street. Soh'> 

Soţia mea s-a reîntors miercuri, se simte foarte bine. In patrie 
toţi sînt abătuţi din cauza „situaţiei nesigure u .  

Nu pot să  înţeleg ce-i cu  Cluss. Individul n-a scris de  luni de 
zile. Poate că are greutăţi pe acolo. 

E foarte bine că ai scăpat de Heise. Nu ştiu întru oit m-ar 
putea interesa acest soi de „pierde-vară u. Nu cunosc, fireşte, cores
pondenţa dintre Imandt, Dronke şi Heise, sînt însă convins că 
I(mandt) participă cel mult „teoreticu la copilăriile lor. I [mandt] se 
comportă aici ca un cetăţean serios şi harnic. 

Am primit de la Lassalle o scrisoare în care îmi anunţă trium
fător că războillll de 1 sau mai degrabă de 8 ani cu Ha!lzfeldt a luat 
sfîrşit 512• Enfin 4) . Cu o tranzacţie .în favoarea bătrînei „victorioaseu ,  

1) - sărăcie. - Nota trad. 
•) - fără o lescaie. - Nota trad. 
•1 - E cumplit. - Nota trad. 
•1 - ln sfirşit. - Nota trad. 
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a cărei virtute şi, mai ales, pungă cu bani au ieşit, pare-se, 
„vierges" 1) din luptă. L[assalle] vrea să-şi mute reşedinţa la Berlin, 
dar, după cum a auzit, va lintîmpina greutăţi din partea ipoliţiei. 

Mayer îmi scrie că procesul intentat la Berlin demagogilor 513 
(în care a avut un rol Gottfried al lui Gottfried) a fost clasat de 
tribunalul din Berlin (care anume, nu-mi comunică), „pentru că 
martorul principal împotriva acuzatului, Hentze, ar fi dubios. Qu'en 
dis-tu ? 2) 

Am primit şi o scrisoare din Paris de la Miquel. A vrut să 
vină încoace, dar mai intîi l-a împiedicat holera, apoi o hemoragie, 
aşa că medicii l-au sfătuit să facă bine să renunţe la planul de a 
călători pe mare şi să se reîntoarcă cit mai repede pe uscat acasă. 
Ghinion. 

Cherval se află acum la Paris, după ce sub numele de „Crămer• 
- de astă dată adevăratul nume i-a servit drept pseudonim - a 
avut tot felul de peripeţii în Elveţia, printre altele a făcut şi lucrări 
de gravură pentru d-l Vogt, de a cărui deosebită protecţie s-a 
bucurat. Am adresa lui. 

Daniels e de lu:ni de zile grav bolnav şi este problematic 
dacă scapă. 

Se pare că în Spania, după cum rezultă mai ales din „Debats" ,  
domneşte o anarhie de toată frumuseţea. După cum rezultă din 
ziare, emigranţii unguri şi polonezi din armata turco-asiatică se 

îndeletnicesc, pare-se, doar cu scandaluri, carierism şi intrigi mă
runte. Toujours Ies memes 3) . 

Vale faveque 4) . 

Publicat pentru prima oară 
in : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXII, ed. rusă, 1929 

11 - „neprihănite•. - Nota trad. 
!) - Ce spui de asta 1. - Nota trad. 
3) - Mereu aceiaşi. - Nota trad. 

Totus tuus 5) 
K.M. 

Se tipăreşte după marmscris 

Tradus din limba germană 

'l - Rămii sănătos şi nu mă da uitării. - Nota trad. 
") - Cu totul al tău. - Nota trad. 
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Dragă Frederic l 

1 78 

Marx către Engels 
la Manchester 

Londra, 2 septembrie 1854 
28, Dean Street, Soho 

Aşadar eşti acum membru al bursei şi altogether respectable. 
My gr.atulations 1) . Tare aş vrea să te aud o dată urlînd în mijlocul 
acestor lupi. 

Heise i-a scris lui Imandt că - nu ştiu unde - nişte oameni 
de la fabrică (nu se specifică dacă muncitori sau fabricanţi) au format 
un mic grup pentru a-l avea ca common instructor 2) şi că poate 
oonta pe 2 I.st. pe săptămînă. Tant mieux pour lui 3) . 

Soţia mea - am prevăzut încă înaintea plecării ei - is rather 
in too interesting circumstances 4) . altminteri se simte bine. 

Cluss a scris în sfîrşit. Iţi trimit alăturat scrisoarea lui. Bătrî
nul 5) a sosit ? 

Acum va trebui, desigur, să spunem cite ceva în „Tribune " des
pre evenimentele militare din Asia. Am cam scrintit-o într-una 
din ultimele letters 6) afirmînd că ştirile despre înhiîngerea generală 
a iturdlor [a Kars ar fi o Vienna invention 7) . iDepeşa a fost, e 
drept, falsă, dair avea la bază informaţii juste. 

Principalul obiect al studiului meu este acum Spain 8) .  Pînă 
acum am tocit, în mare parte, izvoare spaniole privind perioadele 
1808-1814 şi 1820-1823. Acum ajung la perioada 1834-1843. Po
vestea e destul de complicată. Cel mai greu e să descoperi forţele 
motrice ale dezvoltării istorice. ln orice caz, am început la timp 
cu „Don Quijote " .  Tot acest material îl voi folosi pentru aproximativ 
6 articole pentru „Tribune " 514 dacă le voi concentra foarte mult. 
In orice caz, este un progres că at this moment one's studies 9) se 
plătesc. 

1) - cu totul respectabil. Felicitările mele. - Nota trad. 
'J - învăţător. - Nota trad. 
•1 - Cu atit mai bine pentru el. - Nota trad. 
'I - e însărcinată. - Nota trad. 
5) Friedrich Engels senior, tatăl lui Engels. - Nota red. 
1) - corespondenţe. - Nota trad. 
7) - invenţie a Vienei. - Nota trad. 
8) - Spania. - Nota trad. 
'I - în prezent studiile. - Nota trad 
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Din păcate, biblioteca 1) este închisă între 1 şi 1 septembrie. 
tn afarră de alte avantaje pe care le oferă, este singurul loc ră{;oros 
din Londra. 

Dronke - entre nous 2) , în lipsă de alt s timulent „spiritual" ,  
se ocupă intens de cercetări î n  legătură c u  „Steffen" şi, în scrisorile 
sale către Imandt, ii caută nod în papură, vrînd să trezească „sus
piciuni" din punct de vedere politic la adresa lui. I-am demonstrat 
fără nici o dificultate lui I [mandt) absurditatea tuturor scornelilor 
veninoase ale lui D[ronke] . C'est absurde 3). Consider că în per
soana lui Steffen [partidul) 4) nostru a făcut o achiziţie foarte bună. 
El are oaraoter şi e instruit. tn geografia comparată, pe C'are o 
consideră specialitatea lui, are idei foarte originale. Din păcate, 
manuscrisul unei lucrări în acest domeniu a rămas la Koln. 

Ce face Lupus ? Miquel n-a venit de la Paris încoace, aşa cum 
intenţionase, din cauză că a fost de două ori bolnav de holeră, apoi 
a avut o hemoragie, şi, în cele din urmă, medicii i-au ordonat să 
se �eîntoarcă cit mai repede iposibil pe uscat în Germania. 

Vale faveque 5) . 

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

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Engels, 

13 septembrie 1854 
28, Dean Street, Soho, Londra 

Trebuie să apelez încă o dată la tine, aricit de neplăcut mi-ar 
fi, dar mă obligă pressure from without 8) .  N-am să pot trage nici o 

1) British Museum. - Nota red. 
1) - între noi fie spas. - Nota trad. 
1) - E absurd. - Nota trad. 
') Pată de cerneală. - Nota red. 
5) - Rămii sănătos şi nu mă da uitării. - Nota trad. 
1) - împrejurări independente de voinţa mea. - Nota trad. 
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poliţă pînă peste cîteva săptămîni, pentru că Freiligrath, in conse
quence of 1) unor neplăceri pe c are le-a avut din această cauză cu 
Bischoffsheim, nu mai trage poliţe sub 25 1. st. ln general e mai 
bine aşa, pentru că, tot trăgînd p oliţe pentru sume mici, delte 
flottante 2) , ce-i drept, se lichidează, dar datoria fixă ereşte. Apoi 
trebuie să scad din viitoarea poliţă 8 1. st. pentru Freund, deoarece, 
în actualele împrejurări, soţia mea trebuie mai mult îngrijită. Extra
ordinary means 3) la care a recurs în mod obişnuit <familia noastră 
în timpul crizelor sînt again 4) epuizate, şi totul este amanetat ca 
în vistieria statului spaniol. 

De altfel, în ceea ce priveşte „bugetul" en general 5) , am 
redus totalul datoriilor la mai puţin de 50 1. st. ; deci aproximativ 

30 1. st. mai puţin decît la începutul anului. Vezi deci ce mari 
j onglerii financiare am făcut. Dacă tratativele începute cu Lassalle 
vor fi încununate de succes şi el îmi împrumută 30 1. st., iar tu 
restul, aş putea, în sfîrşit, să răsuflu iarăşi şi aş schimba mobilierul, 
în timp ce acum numai la muntele de pietate plătesc 25°/o dobîndă 
şi, în general, din cauza restanţelor, nu reuşesc niciodată să mă 
echilibrez. Cu maică-mea, cum s-a dovedit încă o dată la Trier, nu-i 
nimic de făcut 515 pînă cînd nu o voi asalta direct. 

Dans ce moment 6) totala lipsă de bani este cu atît mai exe
crabilă - abstracţie făoînd de faptul că family wants 7) nu înce
tează niC'i o dipă - cu cit Soho este cartierul în care holera face 
cele mai mairi ravagii, secerînd în dreapta şi-'ll stînga calicimea 
(de pildă .în Broad Street mor, în medie, 3 oameni în fiecare casă), 
şi cel mai bun remediu împotriva acestei pacoste sînt „mijloaceie 
de trai " .  

Atît despre toate acestea. Trimit scrisoarea pe adresa ta  particu
lară pentru ca tocmai această scrisoare, nu prea îmbucurătoare, c;ă 
nu cadă, prin cine ştie ae încUJrcătUJri :în biroul vostru, î.n mina cui 
nu trebuie. 

ln ceea ce priv eşte evenimentele din Asia, aici a făcut senzatie 
corespondenţa din „Morning Chronicle " trimisă de pe teatrul de 
război de acolo şi reprodusă în „Observer" şi în alte publicaţii 
săptămînale. 

1) - in urma. - Nota !rad. 
•1 - datoria flotantă. - Nota !rad. 
3) - mijloacele extraordinare. - Nota trad. 
') - din nou. - Nota !rad. 
•1 - în general. - Nota trad. 
1) - In acest moment. - Nota !rad. 
7) - trebuinţele familiei. - Nota trad. 



1 80. Marx către Engels. 22 septembrie 1 854 349 

Nu ştiu dacă s-a aflat şi la Manchester că zuavii au strigat : 
„A bas Ies singes I 11 nous faut Lamoriciere l u  1) L'Espinasse a fost 
rechemat în Franţa, ca primă victimă a acestor tulburări 516• 

Partidul are ghinion în ultimul timp. Steffen şi-a pierdut postul 
pe .care l-a avut la Brighton, pentru că directorul şcoJii la care 
era angajat a dat faliment. Este problematic dacă va mai primi 
măcar salariul deja s.cadent. Pieper nu mai e corespondent Ia 
„Unionu, pentru că Mr. Pierce a dat de asemenea faliment, şi ziarele 
sale nu mai primesc bani pentru corespondenţi externi. MacGowan, 
tipograful care-l credita pe Jones, a murit de holeră. A fost o lovitură 
pentru Jones. All this is not very p1easant 2) . 

Nu-mi amintesc de baza,conia cu Imandt. A căuta s-o lămureşti 
înseamnă numai să-i dai proporţii. Dar de acum înainte voi întrerupe 
conversaţia de îndată ce acest domn va începe să-mi povestească 
ceva „cu privire u la Dronke. Cit priveşte pe Dr[onke], ne vaut pas 
la peine d'en parler 3) , 

Al tău 
K.M. 

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

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Dragă Frederic, 

180 

Marx către Engels 
la Manchester 

Londra, 22 septembrie 1 854 

Iţi scriu aceste cîteva rînduri în mare grabă, ca să-ţi confirm 
primirea. Am primit de asemenea şi C'oirespondenţa on the Asiatic 
War 4) pentru marţi. 

1) - „Jos cu maimutele I II vrem pe Lamoriciere I" (joc de cuvinte : 
„singes• înseamnă „maimuţe• dar şi „şefi"). - Nota lrad. 

1) - Toate acestea nu sint prea plăcute. - Nota trad. 
') - nu merită să vorbim despre el. - Nota lrad. 
'} - despre războiul din Asia. - Nota trad. 
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Din America au sosit ştiri foarte importante, pe care ţi le trimit 
cu scrisoarea următoare. Je vous attends on Tuesday 1) . 

Porcul cel gras de Piittmann a fost expediat de aici, împreună 
cu familia, ca „colonist" în Australia. 

Ebner a înnebunit în Franktiurt. Pauvre diable 2) • 
.Ernest Jones a găsit un alt t1pograf care îi va !Scoate ziarul în 

condiţii mai avantajoase. Disraeli i-a scris că vrea să prezinte în 
parlament toate petiţiile cartiştilor. 

Se pare că epidemia de holeră, care a scăzut foarte mult în 
intensitate, a făcut ravagii atît de mari în cartierul nostru, pentru 
că sewers made in June, July and August, were driven through 
the pits where those who died of the plague 1 668 (? I think) were 
buried 3) . 

Al tău 
K.M. 

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

Se tipăreşte C!lupă manuscris 

Tradus din limba germanii 

Dragă Engels I 

1 8 1  
Marx c ătre Engels 

la Manchester 

29 septembrie lb::i4 
28, Dean Street, Sobo, Londra 

Din alăturata scrisoare de la Dana vei afla despre criza ame

ricană as for as I am affected by dt 4) .  La cererea mea de a se tipări 
sub semnăturn mea totul sau !Illimic, ei au i"ăspuns oerî.ndu-mi numai 
editorial articles 5) contra !Unui onorar pe jumătate cit cel de pînă 
acum. Deocamdată i-am scris lui Dana că n-am luat încă nici o 

I) - Marţi aştept ceva de la tine. - Nota trad. 
1) - Bietul om. - Nota trad. 
ii - tuburile de canalizare instalate în iunie, iulie şi august trec prin mor

mintele în care au fost îngropaţi cei care au murit de ciumă în 1 668 ( 1 cred) . -
Nota trad. 

•) - în măsura în care ea mă afectează pe mine. - Nota trad. 
•) - articole redacţionale. - Nota trad. 
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hotărîre ; că in the meanwhile 1) voi continua însă să trimit în 
acelaşi fel 2 articole pe săptămînă, pe de o parte, din cauza poves
tei cu Sevastopolul 517, şi pe de altă p arte schiţele mele despre 
revoluţia spaniolă din seoo!lul al XIX-lea trebuie terminate înainte 
de înhmnirea cortesurilor 2) . Intre timp vorrn putea chibzui ce răs
puns definitiv să le dăm acestor dom.11i. 

Azi nu p ot să-ţi scriu mai mult, pentru că tocmai sînt ocupat 
cu dictarea articolului meu, dar tot ţi-aş fi scris mai amănunţit 
dacă nu-mi anunţai şi tu - marţi s-a împlinit o săptămînă - o 
scrisoare „detaliată", pe care am aşteptat-o ca să răspund la ea. 

Salut. 

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

1 82 

Al tău 
KM. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 5 1 8  

la Manchester 

Dragă Engels I 

10 octombrie 3) 1854 
28, Dean Street, Sobo, Londn 

D'abord mes compbments 4) pentru foarte glorious şi sound 
criticism 5) al tău. E păcat  că această „fait d'armes " 6) n-a putut să 
apară în presa londoneză. Printr-o asemenea lovitură, poziţia ta 
ar fi fost asigurată în acest domeniu. 

•) - între timp. - Nota trad. 
1) K. Marx. „Spania revoluţionară'.  (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 

voi. 10, Bucureşti, Editura politică, 1961 ,  p. 451-509. - Nota trad.). - Nota red. 
1) In original : noiembrie. - Nota red. 
'l - In primul rînd felicitările mele. - Nota trad. 
1) - strălucitorul şi fundamentatul articol critic „Bătălia de la Alma ' .  

(Vezi K. Marx ş i  F.  Engels. Opere, voi. 10 ,  Bucureşti, Editura politică, 1961 ,  
p. 557--563. - Nota trad.). - Nota red. 

1) - „faptă de arme• .  - Nota trad. 
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Quant a notre bon St.  Amaud 1) , ciare a fost destul de pru
dent, .să moară Ja timp, am trimis ziarului „Tribune• iincă months 
ago 2) biografia lui amănUllţită 3) . Şi cind e vorba de imdivizi ca el, 
desigu.r că e valabil : „Non bis in idem" 4). 

Cum se explică : 1. că englezii nu au închis strîmtoarea Jeni
kaile 5) cu o escadră de vase în stare să împiedice itirecerea ruşilor 
de Ja Anapa etc. ? Nu a fost de fopt posibil şi in ipresent ci.rcum
stances 6) chiar .necesar să se pună stăpînire, cu ajutorul unor vase 
mici, pe Marea de Azov, pentru a face imposibilă aducerea de noi 
trupe pe calea apei ? 

2. Nu se impunea oa, printr-o diversirune în Basarabia (efectuată 
de Omer-paşa) ruşii să fie împiedicaţi să trimită de -aici î1rntăiriri în 
Crimeea ? Poate oare fi explicată neglijarea acestui punct altfel 
decît printr-o intrigă diplomatică anglo-austriacă ? 

Cred că nu te mai poţi aştepta, of course 7) , la diplomaţie din 
partea comandanţilor de oşti de îndată ce aceştia se găsesc într-o 
cursă de şoareci ca şi Crimeea ; msă în general, în ceea ce priveş.te 
întregul plan, nu cred ca Palmerston să fi încetat pînă acum vreo 
clipă să-.şi manifeste cel puţin „bunăvoinţa • sa. 

In 'l.lnul din ultimele nu.mere din „Tribune• 511l, concurentul meu 
A.P.C. 8) o !felicită pentru „splendida .caracteriz;are" a lui Espar
tero 9) apărută în coloanele ei. El nu bănuieşte, bine1nţeles, că 
mă „complimentează" pe mine, dar a sesizat totodată, cu un instinct 
sigur, o frază de mcheiere very silly 10) , care aparţine întru totul 

ziarului „Tribune• şi e absolut caracteristică pentru el. De altfel, ea 

a scos toate ironiile mele la adresa eroillor constituţionali en 

general, bănuind că în spatele trio-ului 11Monk-Lafayette-Espar

tero " se ascund anumite aluzii [a adresa nobilului „Washington" .  

Lipsa oricărui simţ critic al ziarului este inspăimîntătoore. Mai 
intîi l-au lăudat pe Espartero ca pe only statesman of Spain 1 1) . 

1) - In ceea ce-l priveşte pe bunul nostru St. Arnaud. - Nota lrad. 
'l - acum cîteva luni. - Nola lrad. 
1) K. Marx. „Reorganizarea Departamentului de război al Angliei. 

Cererile Austriei. - Situaţia economică a Angliei. - Saint-Am.aud". {Vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 10, Bucureşti, Editura politică, 1961, p. 282--
288. - Nota lrad.). - Nota red. 

') - „Nu de două ori despre acelaşi lucru•.  - Nota lrad. 
"l - s trîmtoarea Kerci. - Nola lrad. 
1) - împrejurările actuale. - Nola lrad. 
7) - fireşte. - Nola trlid. 
8) Pulszky {vezi volumul de faţă, p. 197). - Nola red. 
1) K. Marx. „Espartero•, apărut în „New York Daily Tribune• ca arti

col de fond. - Nola red. 
11) - foarte s tupidă. - Nola lrad. 11) - singurul om de stat al Spaniei. - Nola trad. 
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Apoi au luat articolele mele în care el este prezentat mai curînd 
ca o figură comică, adăugind : de aici se vede că din partea Spaniei 
nu te poţi aştepta la nimic. Pe urmă, cînd au primit primul articol 
despre Spania 1) , o simplă prolegomena 2) , care se încheie cu anul 
1808, au crezut că asta e tot şi au brodat în consecinţă o încheiere 
absolut eterogenă, dar foarte binevoitoare, în care li se recomandă 
spaniolilor să se arate demni de încrederea pe care le-o arată 
.,Tribune" 520• Cum vor proceda cu articolele care urmează în con
tinuare, nu ştiu. 

Liebknecht, care, după cum ştii, oscila foarte melancolic între 
o englezoaic'ă, care voia să se căsătorească cu el, şi o :nem�oaică 3) 
din Germania, cu care el voia să se căsătorească, s-a pomenit în 
cele din urmă cu nemţoaica pe cap şi s-a cununat religios şi civil 
cu ea. Se rpare că amin.doi o duc foaTte greu. Slujba lui se duce 
dracului, pentru că oamenii aceia se mută de aici. Luna de miere, 
pet.neoută în. Church Street rur. 14, într-o casă unde a rămas dator 
chiria, îi este astfel otrăvită. Cine l-a silit însă pe acest dobitoc, 
care cunoştea rtoată situaţia, să se căsătornască, şi tocmai acum 1 
lntrucît persoana respectivă se mai logodise între timp în Germania, 
cazul nici nu era atît de urgent. 

Dacă vrei să citeşti ceva nespus de nostim, caută să-ţi procuri 
„Morning Advertiser" de sîmbătă, in care licensed victuaLler<; 4) 
se răiutesc cu acbuala redacţie a pothouse�paiper-5)uJUJi. Acuzarea 
şi apărarea au fost la fel de amuzante. Prima a fost încredinţată 
liui Mr. Foster, .fost barrister 6) la tribunalul baronllllui Nichol
son 521• Urquhart - drept răsplată că i-a ridicat în slăvi pe Jicensed 
victuallers ca singurul partid din Anglia care se situează deasupra 
tuturor (celorlalte partide -- s-a ales cu vorbe grosolane şi i s-c. 
dat paşaportul. De altfel, încă niciodată nu a fost atît de complet 
ridicat vălul de pe murdăria din străfundurile sufletului de shop
keeper 7) . 

Probabil că n-ai apucat să vezi „L'Arrogance des pouvoirs occi
dientaux" a lui BrUJno Bauer 1 522 Nici mie nu iIIli-a căzut încă 
în mî.nă. 

1) K. Marx. „Spania revoluţionară", articolul I. (Vezi K. Marx şi F. Engels 
Opere, voi. 10, Bucureşti, Editura politică, 1961 , p. 453-462. - Nota trad.). -
Nota red. 

') - introducere. - Nota trad. 
3) Ernestine Landolt. - Nota red. 
•) - cîrciumarii cu brevet. - Nota trad. 
1) - ziarului de berărie. - Nota trad. 
8) - avocat. - Nota trad. 
7] - dughengiu. - Nota trad. 
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Dacă pînă vineri se va petrece ceva important în domeniul 
militar, trimite-mi cîteva note provizorii, pentru că, în acest caz, 
trebuie, dacă vreau ca articolul despre Spania să fie acceptat, să 
dau întîietate unui •aPticol despre Rusia. 

Sper să primesc curînd o scrisoare de Ia tine. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXII, ed. rusă, 1929 

1 83 

AI tău 
K.M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba german& 

Marx către Engels 
la Manchester 

11 octombrie lSS. 

28, Dean Street, Soho, Londra 

Dragă Engels I 
Ai făcut astăzi o enumerare formidabilă a forţelor armate 

ruseşti 1) . But there .rnmains this one question ito be answered 2) , şi 
anume dacii Rusia a fost vreodată în stare să trimită, fie şi cu cele 
mai mari eforturi, mai mult de 200 OOO de oameni peste graniţă ? 
Eu nu cunosc nici un caz. 

Cine se situează pe punctul de vedere al vechii politici - şi 
ce altceva reprezintă Anglia şi Franţa, atîta doar că guvernul englez 
nu prea o ia în serios şi că Nap [oleon] al III-iea este o caricatură -
trebuie să facă o deosebire între interesele Angliei şi cele ale 
Franţei. O dată cu nimicirea flotei ruseşti din Marea Neagră şi 
din Baltica, cu alungarea ruşilor din Crimeea, Caucaz şi din pro
vinciile pe care ea Ie-a răpit persanilor şi turcilor, Anglia şi-ar fi 
putut asigura din nou supremaţia pe mare şi dominaţia exclusivă în 
cea mai dezvoltată parte a Asiei. Conformîndu-se atunci întru totul 
vechii sale maniere, i-ar fi Iăsât pe cei de pe continent să se consume 
intr-un .război de 1 ani sau IÎn alte !războaie al că.Por teatru ar fi fost 
Germania sau poate Italia, pentru ca Ia sfîrşitul războiului să constate 

11 F. Engels. „Forlele militare ale Rusiei". (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 10, Bucureşti, Editura politică, 1961 , p. 564-568. - Nota trad.). - Nota red. 

"I - Rămîne însă o întrebare la care trebuie răspuns. - Nota trad. 
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-că nici Rusia, nici Austria, nici Franţa nu domină pe continent. Pen
tru F['anţa, [n schimb, lupta propriu-zisă ar începe abia atunci cînd 
puterea maritimă a Rusiei şi influenţa ei în Asia de sud ar fi 
zdrobite. franţa ar fi cu atît mai mult silită să înfrîngă puterea 
terestră a Rusiei pentru ca, rivalizînd cu englezii, să poată arunca 
în balanţă o greutate corespunzătoare prin extinderea dominaţiei 
-sale pe continent. Cine garantează că, de îndată ce englezii îi vor 
fi zdrobit pe ruşi în BaltiC'a şi în Black Sea 1) şi îi vior ifi făcut 
inofensivi pentru ei ,  nu vor izbucni pe continent revoluţii şi că 
Anglia nu le va folosi drept pretext pentru a se alia atunci din 
nou în mod oficial cu ruşii împotriva continentului ? 

Culmea ironiei este însă că actualii guvernanţi englezi - nici 
.alde Chatharrn, nici Pitt junior and not even 2) Wellington - nu 
vor în mod serios zdrobirea puterii maritime a ruşilor şi a influenţei 
ruseşti în Turcia, Persia şi Caucaz. Pentru cazul .cînd ha1f şi half 
measures 3) pe care le iau îi vor sili s-o .facă, ei se gîndesc să 
meargă eventual atît de departe, dar îi paşte probabil ghinionul ca 
jumătăţile de măsuri .şi  ticăloşia să provoace aici movements 4) 
interne. 

Din următoarele citate reproduse din Archives des Affaires 
Etrangeres de la Paris - referitoare la războiul de 7 ani 523 - se 
poate vedea cum miniştrii englezi fac cîrdăşie cu duşmanii chiar şi 
în timpul campaniei şi în privinţa campaniei. La 24 iunie 1762 ma
l'eşalul-pompadour fr.ancez Soubise s-a lăsat atacat ÎIIl tabăra de la 
Wilhelmstal de englezii aliaţi cu prusienii, hanovrezii etc. şi alungat 
.peste Fulda. Lordul Bute, prim-ministrul lui George al III-lea, voia 
pacea din motive parlamentare şi dinastice, însă, avînd în vedere 
starea de spirit războinică a naţiunii şi simpatia acesteia pentru 
Frederic al II-lea, nu putea să propună pace atîta timp cit francezii 
se lăsau mereu bătuţi şi se retrăgeau în loc să înainteze. După 
cum ştii, pe atunci ministru al afacerilor externe în Franţa era 
Choiseul. ln rpublilcaţiile autentice din arhiva franoeză găsim tex
tual următoarele : 

„După .cele întîmip1ate la 24 iunie, miniştrii englezi i-au scris 
d-lui de Choiseul : D-voastră vă lăsaţi bătuţi, aşa că nu mai putem 
încheia pacea, pentru că nu am îndrăzni să o propunem în parlament. 
D-l de Choiseul, dezolat de a vedea rupîndu-se negocierile, îl de
termină pe rege .să scrie d-lui de Soubise unnătoarele : «Vere, vă 
-scriu prezenta pentru ,ca imediat după primilrea ei să treceţi riul 

1) - Marea Neagră. - Nota trad. 
1) - şi nici măcar. - Nota trad. 
1) - măsurile echivoce. - Nota trad. 
4J - mişcări. - Nota trad. 
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Fulda şi să-l atacaţi pe duşman, fă�ă a ţine seama de orice alte 
dispoziţii pe care le-aţi considera juc;;te : indiferent care ar fi rezul
tatul, nu vieţii fi tras la răspurndere. Şi acwm, rog pe bunUil dumnezeu 
etc.» D-l de Choiseul a scris : «Scrisoarna regelui, domnule ma
reşal, e atît de categorică, incit nu mai e nevoie să adaug ceva. 
Pot numai să vă spun că, chiar dacă armata regelui ar fi nimicită 
pînă la ultimul om, şi el ar fi nevoit să înjghebeze o alta, Maiesta
tea-sa IIIU s-ar Jnspăimîrnta1; • 1). 

Prin urmare, guvernul englez cere aici de-a dreptul ca armata 
aliată cu ei, subvenţionată de ei şi formată în parte din englezi să 
fie bătută de francezi. In sens invers, englezii s-au amestecat mai 
înainte în operaţiile de război ale francezilor, deoarece George voia 
să-i fie cruţată Hanovra, căci se spune în aceleaşi extrase : 

„In 1762 d-nii d'Estrees şi de Soubise au comandat armata de 
pe Rinul Superior, avînd un efectiv de 1 50 OOO de oameni, staţionată 
în Hessen, Ja Gottingen, Miilhausen şi Eisenach. D-l de C01I1de a 
comandat armata de pe Rinul Inferior cu un efectiv de 30 OOO de 
oameni. Curtea le-a cerut însă să menţină oraşele Kassel şi Gottingen 
pînă la sfîrşitul lunii noiembrie, apoi să evacueze aceste două loca
lităţi, pentru a se retrage pe Ohm, lăsînd Ziegenhain-ul în faţa 
primei lor linii. Acest plan, indicat într-un război împotriva unor 
forţe egale, ar fi fost neobişnuit în cazul unui raport de forte de 
1 80 OOO la 80 OOO, dacă nu ar fi avut la bază promisiunea dată nouă 
de guvernul englez de a încheia pacea înainte de luna iulie, cu 
condiţia ca noi să nu facem nici o incursiune în Hanovra• 2) . 

Această ultimă imixtiune a Londrei ar putea fi considerată, la 
rigoare, ca ceva obişnuit atunci cînd puterile beligerante ar fi p e  
punctul d e  a ajunge l a  tratative d e  pace ; î n  schimb primul caz l-ar 
fi costat pe lordul Bute capul, şi, ţinînd seama de starea de spirit de 
atunci (think only of Wilkes and Junius !etters 3) 524) , pe George l-ar 
fi costat tronul, dar, comme toujours 4) afacerea a devenit cu
noscută abia după aproape a century 5) . Un alt exemplu de acest 
fel îl aveam puţin timp maÎIIlte de izbucniTea războiului anti
iacobin 525, cînd „liberalul • Fox a trimis la Ecaterina a II-a un 
emisar secret pentru a-i transmite să nu se lase intimidată de amenin
ţările lui Pitt şi să înghită nestingherită Polonia, căci, dacă Pitt ar 
vrea să pornească un război împotriva Rusiei, el va fi răsturnat. Pe 

1) Pasajul, !ncepind cu cuvintele : „După cele !nt!mplate.„ • şi  p!nă Ia ; 
„nu s-ar înspăiminta• !n original in limba franceză. - Nota trad. 

11 Pasajul începind cu cuvintele : „In 1762„." şi pînă la „incursiune in Ha-
novra• in original în limba franceză. - Nota lrad. 

') - să ne gîndim numai Ia Wilkes şi scrisorile lui Junius. - Nota trarl. 
•1 - ca întotdeauna. - Nota /rad. 
'l - un secol. - Nota trad. 
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wemea aceea, Fox era, e drept, în „opoziţie " ,  nu în guvern, şi dau 
acest exemplu numai ca dovadă că „out" -ii 1) nu-s mai breji de
cît „in "-ii 2) . 

De aceea cred că în aprecierea modului de ducere a războiului 
de către aliaţi întotdeauna must be considered 3) - aş.a cum indici 
şi tu din cînd în cînd în articolele tale - relaţiile dintre Downing 
Street 526 (mai ales atîta timp cit se află acolo Palmerston) şi Pe
tersburg. I am sure 4) c ă  atwnci cînd armatele se vor aflla într-o 
situaţie critică, generalii se vor c ... pe guvern şi, pentru că domnii 
generali sînt arareori sau chiar niciodată iniţiaţi, fac tot ce le stă în 
puteri, ba îşi riscă şi capul, cum o dovedeşte exemplul amiralului 
Byng 527, care a primit din partea amiralităţii de atunci instrucţiuni 
tot atît de deplorabile ca, de pildă, Dundas acum. 

Am să încerc să procur ultimul produs al lui Bauer 5) şi, dacă 
îl găsesc, ţi-l trimit. 

Nu ştiu dacă Napier şi alţi istoriografi ai războiului franco
spaniol 528 prezintă în adevărata sa lumină un fapt pentru care există 
dovezi suficiente la autorii spanioli, şi anume că, cu excepţia unei 
scurte perioade cînd însuşi Nap[oleon] a comandat în Spania, în 
armata franceză a existat pînă la sfîrşitul războiului o conjuraţie 
republicană pe deplin 'lrganizată, care avea drept scop să-l răstoarne 
pe Nap[oleon] şi să instaureze din nou republica. Apropo. Din surse 
autentice reiese că marele „Mi:na y Espoz" 6) a fost o secătură, 
cu mult inferior lui Joh. Becker, no military talent at all 7) , însă. 
şiret, cunoscător de Oa1II1eni şi avant tout voleur 8) . La o oercetare 
amănunţită a istoriei revoluţiei spaniole se poate vedea că indivizii 
au avut nevoie de aproape 40 de ani pentru a răsturna b aza materială 
a clerului .şi a aristocraţiei, dar că ei  au izbutit în acest timp să 
transforune cu ilotul vechile rînduieli aile societăţii. De altfel, guver
:nele provizorii etc. dau dovadă -aC'olo cam de aceeaşi .raţiune ca şi 
în Franţa etc. A vînd în vedere sÎIIlgele fierbilllte al acestei rase şi 
impasibilitatea cu care priveşte vărsarea de sînge e caracteristic 
faptul că, pînă în timpul războiului civil din 1 834-1840 529, tocmai 
partidul revoluţionar a deţinut monopolul indulgenţei filantropice, 
pe care a ispăşit-o apoi again şi again 9) . 

1) - „cei din afara• guvernului (adică din opoziţie). - Nota trad. 
'l - „cei dinăuntru• (adică din guvern). - Nota trad. 
'l - trebuie luate în considerare. - Nota trad. 
'l - Sint sigur. - Nota trad. 
') Probabil cartea „De la dictature occidentale". Charlottenburg, 1 854. -

Nota red. 
1) Espoz y Mina. - Nota red. 
7) - fără pic de talent militar. - Nota trad. 
8) - înainte de toate pungaş. - Nota trad. 
1) - iar şi iar. - Nota trad. 

25 - Marx-Engels, Opere, vol. 28 
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Pieper va căpăta probabil mîine un post de residentmaster 1) 
la 30 de mile depărtare de Londra. Intrucît a pierdut slujba sa de 
rorespondent la „Union", trebuie să accepte acest post. Din cauza 
„stării " soţiei mele, ea nu va putea să mă ajute prea mult ca secre
tară. Asta e destul de neplăcut. De la „prietenosul" Freund 2) am 
primit o nouă somaţie, de la Lassalle încă nici un răspuns. După ce 
va pleca bătrînul tău - sau se va hotărî să nu mai vină - aş veni 
pentru cîtva timp la Manchester dacă o vor permite împrejurările. 
De la Lassalle n-am primit încă nici un răspuns de 9 săptămîni. De 
la Cluss nimic. - Schnauffer a murit. 

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

1 84 

Al tău 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limbile germană 
şi franceză 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dear Frederic, 
Iţi trimit alăturat o scrisoare de la Cluss. 
Schnauffer a decedat. 

[Londra] 25 octombrie 1854 
28, Dean Street, Soho 

Pieper este residentmaster 1) în apropiere de J...ondra, la Eltham, 
Kent, Servant !for aill work 3) . 

Ar fi straşnic dacă vineri mi-ai trimite vreun militairibus 4) . 
E timpul să analizăm pe !larg modul de ducere a .războiului de 
către aliaţi. 

1) - profesor cu domiciliul la şcoală. - Nota trad. 
1) Dr. Freund. - Nota red. 
1) - fată la toate. - Nota trad. 
') - articol militar. - Nota trad. 
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Povestea cu mademoiselle Biirgers e foarte nostimă. Ştiai, pro
babil, că la plecarea ei din Koln a luat cu ea un copil al cărui 
tată ea pretinde că e Lassalle. 

Poşta trebuie să plece, de aceea 
Vale 1) . 

Publicat pentru prima oară 
ln : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", Bd. II, 
S tuttgart, 1913 
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Al tău 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba german!! 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Frederic I 

(Londra) 26 octombrie 1854 
28, Dean Street, Soho 

Studiind porcăria aia spaniolă, m-am edificat asupra onora
bilului Chateaubriand, acest frazeolog afectat, care îmbină în modul 
cel mai respingător distinsul scepticism şi voltairianism al secolului 
al XVIII-lea cu sentimentalismul şi romantismul la fel de distinse 
ale secolului al XIX-lea. Stilistic, această îmbinare trebuia, fireşte, 
să facă epocă în Franţa, deşi chiar în stil artificialul bate adesea 
la ochi, în pofida trucurilor artistice. Cit priveşte activitatea sa 
politică, individul s-a demascat el însuşi cu desăvîrşire în lucrarea sa 
„Congres de Verone" 530 ; întrebarea este doar dacă a primit „bani 
gheaţă" de la Alexandr Pavlovici 2) sau dacă a fost cumpărat doar 
cu flatteries 3), la care acest filfizon vanitos se arată mai sensibil 
decît oricine. Ordinul sf. Andrei l-a primit at all instances 4) , de la 
Petersburg. Vanitatea domnului „viconte• (?) transpiră prin toţi porii 
lui, în ciuda cochetăriei sale, cînd mefistofelice, cînd creştineşti, cu 

25* 

1) - Rămîi sănătos. - Nota tcad. 
') Alexandru I. - Nota ced. 
'l - linguşiri. - Nota tcad. 
•j - ln orice caz. - Nota tcad. 
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va.nitalum vanitas 1) . După cum ştii, pe vremea congresului, Vil
lele era primul ministru al lui Ludovic al XVIII-lea, iar Chateau
briand ambasadorul Franţei la Verona. In al său „Congres de Ve
roneu - pe care l-ai citit poate cîndva -, el dă publicităţii docu
mente, desfăşurarea tratativelor etc. Incepe cu un scurt istoric al 
revoluţiei spaniole din 1 820-1823. Cit priveşte acest „istoricu ,  
ajunge să citez că el  situează Madridul pe rîul Tajo (numai cu 
scopul de a cita dictum-ul 2)) spaniol că acest rîu cria oro 3) şi că, 
după relatarea lrui, Riego, în fruntea a 10 OOO de oameni (reailiter 4) 
doar 5 000), l-a întimpinat pe generalul Freyre, care se afla în fruntea 
a 13 OOO de oameni ; Riego a fost înfrînt şi s-a retras apoi cu 15 OOO 
de oameni. El îl pune să se retragă nu spre Sierra de Ronda, ci 
spre Sierra Morena numai pentru a-l putea compara cu eroul din 
Ma.ncha 5) . Menţionez toate acestea en passant 6) pentru a ilustra 
maniera lucră rii. Aproape .niciodată nu este exactă. 

Culmea ironiei sînt însă faptele domnului Chateaubriand la Con
gresul de la Verona, după încheierea căruia devine ministru de 
externe şi conduce războiul de invazie în Spania. 

El povesteşte d'abord 7) : 
„Je ne me defends point d'etre le principal auteur de la guerre 

d'Espagne" .  „Mr. de Villele ne voulait point les hostilites" 8) . 
Dimpotrivă, Villele îi trimite lui şi lui Montmorency, care se 

aflase şi el iniţial la Verona în calitate de ministru de externe al 
Franţei, instrucţiuni în care se spune textual : 

„Nous ne nous .sommes pas decides a declarer la guerre a l'Es
pagne„. Les plenipotentiaires de S.M. doivent surtout eviter de se 
presenter au congres comme rapporteurs des affaires d'Espagne. Les 
autres puissances peuvent les connaître aussi bien que nous„. Ce 
role pouvait convenir a l'Autriche au congres de Laybach 531, parce 
qu'elle avait lct volonte d'envahir Naples"  9) . 

1) - „Vanitas vanitatum et omnia vanitas• - „deşertăciunea deşerti!
ciunilor, toate sînt deşertăciuni",  Biblia, Ecleziastul, cartea I, versetul 2. -
Nota !rad. 

1) - zicătoarea. - Nota trad. 
1) - naşte aur. - Nota trad. 
'l - în fapt, în realitate. - Nota trad. 
'l Don Quijote. - Nota red. 
') - în treacăt. - Nota trad. 
1) - mai întîi. - Nota trad. 
'l - „Nu contest că sînt principalul autor al războiului din Spania" .  

„Domnul d e  Villele nu dorea ostilităţile" ,  - Nota !rad. 
1) - „Noi nu ne-am decis să declarăm război Spaniei.. .  Plenipotenţiarii 

maiestăţii-sale trebuie să evite mai ales de a se înfăţişa la congres ca raportori 
asupra treburilor din Spania. Celelalte puteri le pot cunoaşte tot atit de bine 
ca şi noi.„ Acest rol îi putea conveni Austriei la Congresul de la Laibach, 
deoarece voia să invadeze Neapolul".  - Nota trad. 
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Dumnealor fac tocmai contrariul a ceea ce prevăd instrucţiunile. 
Se „presentent" 1) ca „Tapporteurs des affaires d'Espagne" 2) .  
Villele scrie : 

„Ils tendront a faire considerer la question d'Espagne dans ses 
rapports generaux avec !'Europe"  3) ; ei însă o prezintă din capul 
locului ca pe tm casus 4) specific fu"ancez. Villele scrie : 

„L'opinion de nos plenipotentiaires sur la question de savoir ce 
qu'id co111vient au congres de faire irelativement a l'Espagne, sera 
que la France etant la seule puissance qui doive agir par ses 
troupes, e'lle sera seule juge de cette 1nl.cessite" 5) . 

In loc de aceasta, ei spun : 
„C'est sur la forme de ce concurs moral" (al celorlalte puten) 

„et sur les mesures propres a Jui assurer le secours materiel 6) qui 
peu1 etre reclame par La suite, que la France croit, en definitive, 
1necessaire de fixer l' attention de ses augustes allies" 7) . 

Aşadar, domnul Chateaubriand acţionează, de la bun început, 
diametral opus instrucţiunilor pe care le-a primit de la Paris. In 
al doilea rînd, el caută să-l mintă pe Villele în ceea ce priveşte starea 
de lucruri de �a Verona. Astfel, de pildă, el îi scrie �ui Villele : 

„Le voeu tres prononce des puissances est pour la guerre d'Es
pagne" B) , mcear(:ă de asemenea să-l illlducă în eroare asupra şan-
selor războiului : 

„Les dernieres depeches de M. de Lagarde prouvent combien 
le succes serait facile" 9) . 

In pagina următoare, stimabilul ne povesteşte : 
„Non seulement le congres n'a pas pousse la France a la guerre, 

mais la Prusse et surtout J'Autriche (el remarcă : le prince de Met-

I) - „înfăţişează" .  - Nota trad. 
') - „raportori asupra treburilor din Spania".  - Nota trad. 
•1 - ,,Ei trebuie să se străduiască să prezinte !n aşa fel chestiunea spaniolă 

incit să fie considerată sub aspectul raporturilor ei generale cu Europa" .  -
Nota trad. 

'I - caz. - Nota trad. 
•1 - , ,Părerea plenipotenţiarilor :noştri cu pnv1re la ceea ce li revine 

congresului să facă in legătură cu Spania va fi că Franţa, fiind singura putere 
care urmează să acţioneze prin trupele ei, va fi singura în măsură să hotărasc;i 
asupra acestei necesităţi. - Nota trad. 

"I Subliniat de Marx. - Nota red. 
1) - „Franţa consideră în ultimă instanţă necesar să atragă atenţia au

quştilor săi aliaţi asupra formei acestui sprijin moral„. şi asupra măsurilor 
menite să-i asigure ajutorul material, care ar putea fi cerut ulterior•. -
Nota trad. 

81 - „'.Puteri le se pronunţă hotărî! pentru războiul cu Spania". - Nota trad. 
') - „Ultimele telegrame ale d-lui de Lagarde arată cit de uşor am putea 

obţine victoria". - Nota lrad. 



862 185. Marx către Engels. 26 octombrie 1854 

ternich feignant d'etre russe en detestant la Russie) y etaient tres 
opposees : la Russie seule J'approuvait et prometait son appui moral 
et son appui materie]• .  

11Nous disons au president du conseil que le voeu tres pro
nonce des lpuissances est pour la guerre ; qu'il ne s'agit pas de 
l'occupation de la Peninsule ; qu'il n'est question que d'un mou
vement rapide ; nous montrons un succes facile ; et pourtant nous 
savions que le congres de Verone ne voulait point la guerre ; 
nous craignions que notre mouvement ne se prolongeât bien au dela 
de l'I:bre ; nous pensions qu'il nous faudrait occuper longtemps 
l'Espagne, pour faire une bonne besogne, mais nous ne revelions 
pas tout, afin d'arriver el notre but, et nous nous disions secretement : 
Une fois la Bidassoa passee, il faudra bien que le president du 
oonseil etc .  aiLle de l'avantu 1) . 

Astfel Chateaubriand îl minte pe Villele in numele congresuiui, 
după cum înainte minţise congresul în numele lui Villele. Şi ne
mulţumindu-se cu atît, el îi mai scrie şi lui Canning, minţind în 
numele ambelor părţi şi împotriva lor. 

Ca ministru el procedează în acelaşi mod. Alexandru îi trimite 
lui Pozzo di Borgo, ambasador la Paris, următoarea scrisoare, spre 
a fi prezentată lui Ludovic al XVIII-lea : 

„L'empereur se flatte encore que la moderatibn prevaudrait dans 
Ies conseils du gouvernement anglais• 2) . Altminteri etc., 11il rngar
derait l'attaque dirigee contre la France comme une attaque generale 
contre tous Ies allies et accepterait, sans hesiter, Ies consequences 
de ce principe„. L'empereur exhorte le roi 3) a consommer ses 
propres ( ! )  determinations et a marcher avec confiance contre l€s 
hommes des troubles et des malheurs. Agissant dans cet espril, 
J'Empereur rappelle la question agitee au congres relative a la 
reunioa d'une armee russe sur les frontieres occidentales de 

1) - „Nu numai că congresul n-a împins Franţa la război, dar Prusia şi mai 
ales Austria (el remarcă : prinţul de Metternich facea pe rusofilul, deşi detesta 
Rusia) erau net împotriva lui ; singură Rusia 11 aproba şi promitea sprijinul 
său moral şi sprjinul său material". „Noi îi spunem preşedintelui consiliului că 
puterile se pronunţă hotărî! pentru război ; că nu avem în vedere ocuparea 
peninsulei ; că este vorba numai de o campanie rapidă ; că victoria va fi 
uşoara ; şi totuşi ştiam că Congresul de la Verona nu voia de loc războiul ; ne 
erd reamci ca această campanie a noastră să nu se extindă mult dincolo de 
Ebru ; eram de părere că, pentru a face treabă bună, va trebui să ţinem multă 
vreme Spania sub ocupaţie, dar, pentru a ne atinge scopul, nu dezvăluiam totul 
şi ne spuneam în sinea noastră : De îndată ce vom fi trecut Bidassoa, preşedin
tele consiliului etc. nu va mai avea încotro şi va merge mai departe•. 
Nota trad. 

') - „Impăratul nutreşte speranţa că în consiliile guvernului englez va 
prevala cumpătarea" .  - Nota trad. 

1) Toate sublinierile îi aparţin lui Marx. - Nota trad. 
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il.'Empire cOIIDIIle moyen de surete europeenne" 1) . (La congres, 
Austria 111ici 111u voise să audă de aşa ceva. De aceea, aoolo ches
tiunea fusese lăsată pentru moment în suspensie.) 

După cum pretinde Chateaubriand, scopul său era de a aduce 
glorie Restauraţiei, pregătind astfel anularea tratatelor de la Viena532• 
Era nevoit, chipurile, să se ..sprijine pe Rusia, pentru a contracara 
Anglia. Dar 1 .  cit de puţină nădejde îşi punea în ajutorul rusesc 
şi 2. cite temeri îi inspira războiul, reiese din următoarele fraze : 

„En supposant un revers en Espagne, nous avions une revo
lution en France, et tous Ies cosaques de la terre ne nous auraient 
pas sauves" 2) . 

Intr-o scrisoare adresată ambasadorului său la Petersburg, La 
Ferronnays, el scrie : 

„Nous avons mis la monarchie fran9aise sur une carte pour 
laire la guerreu 3) . (Aceasta la data de 21 apruie 1823.) 

El mărturiseşte apoi că, în cazul cînd Canning ar fi debarcat 
c îteva regimente la Lisabona, francezii ar fi fost la p ămînt. Pentru 
a pregăti acest rezultat, el a mai avut grijă ca, în urma disputei 
dintre ducele de Bellune, ministru de război, şi generalul Guille
minot, armata franceză să se pomenească, deodată, după invadarea 
Spaniei, sin viveres e sin medios de transporte 4). Apoi .aiureala 
că o victorie a francezilor în numele Sfintei Alianţe şi cu appui 
moral 5) al acesteia ar contribui la eliberarea Franţei de obliga
ţiile tratatelor de la Vie.na. 1 1Vic0111rtele" nu este 1 1si bete" 6) pe 
cit ar vrea să pară aici. El ştie prea bine despre ce este vorba, 
„La Russie n'a po1nt d'ambassadeur a Constantinople" 7) . Ea (Rusia) 
s-a înţeles atunci cu grecii, şi un Tăzboi urbre Franţa şi AngMa şi, 
cu atî<t mai mult, angajarea F.ranţei în Spania şi ÎID.frîngerea ei 
acolo, i-ar tfi dat lui mină liberă. 

1) - „el va considera atacul îndreptat împotriva Franţei drept un atac 
general împotriva tuturor aliaţilor şi va accepta, fără să ezite, toate consecinţele 
care decurg de aici„. Împăratul îl îndeamnă pe rege să-şi pună în aplicare 
propriile (I) sale hotărîri şi să pornească cu încredere împotriva celor ce pro
voacă tulburări şi nenorociri. Acţionind în acest spirit, lmpliralul reaminteşte 
chestiunea care a fost agilal/i la congres referitoare la concentrarea unei armate 
ruse la graniţa apuseanlf a imperiului ca măsură a securităţii europene•, -
Nota lrad. 

1) - „Presupunînd că ln Spania lucrurile ar fi luat o întorsătură defa
vorabilă, am Ii avui o revoluţie 1n Franţa, şl toţl cazacii din lume nu ne-ar ll 
pulul salva•. - Nota lrad. 

') - „Am jucat monarhia francezii pe o singurii carie decianşlnd războiul" . 
- Nota lrad. 

•) - fără alimente şi fără mijloace de transport. - Nota !rad. 
11 - sprijinul moral. - Nota !rad. 
') - „atit de prost•. - Nota lrad. 
7) - „Rusia nu are ambasador la Constantinopol" .  - Nota lrad. 
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„Nous devions surtout prevoir que l'Angleterre pouvait inter · 
venir et se poser en face de :nous aupres de J'Espagne" 1) . 

Scrie la Paris : 
„Si c 'est la guerre, c'est la guerre avec l'Angleterre ". „Guerre 

qui pouvait devenir europeenne, si elle venait a se compliquer d'une 
guerre en Orient et de l'attaque des colonies espagnoles p ar les 
Anglais " 2) . 

De altfel, el nu-şi face nici un fel de iluzii asupra intenţiilor lui 
Alexandru : 

„11 est Certain que not:re triomphe Î n  e S p e  T e  ( !) lui don.na 
quelque jalousie,  car iJ is'etait .secretement flatte que nous serions 
Jorces de recourir a lui" 3) . 

Acest „triomphe " era deci contrar înţelegerii. In plus, Chateau
briand credea, ca şi majoritatea 4rancezilor, că armata franceză este 
foarte „puţin devotată" Bourbonilor. 

In afară de aceasta, „prietenia" dintre Alexandru şi Ludovic 
al XVIII-lea era, după cum relatează însuşi Chateaubriand, cu atît 
mai stnÎIIlsă cu oit 

„Louis XVIII" Ilefuzase „sous pt"etexte de u:eligion et pa.x quel
que motif offensant, le IIllariage du duc de Berry avec la soeur 
d'Alexaindre" 4), 

iar pe de altă parte Ludovic al XVIII-lea era informat că  (după 
reîntoarcerea lui Bonaparte din Elba) , la Congresul de la Viena, 
domnul Alexandru 

„tout a coup demanda aux allies s'il ne serait pas bon de donner 
le duc d'Orleans pour roi a la France, quand on aurait une ·der
niere fois vainC'U Napoleon" 5) . 

„Vicontele" ,  cu al său „g.rande âme de poete" 6) , faoe urmă
toarele mărturisiri : 

1) - „Trebuia mai cu seamă să prevedem că Anglia putea să intervină şi 
să ne înfrunte, alatunndu-se Spaniei". - Nota trad. 

') - „Dacă va izbucni războiul , a tunci va li un război cu Anglia".  „Un 
război care ar putea deveni european dacă s-ar complica cu un război în 
Orient şi cu un atac al englezilor împotriva coloniilor spaniole". - Nota trad. 

'l - „Este sigur cCi succesul nostru n e s p e r a t (I) i-a trezit oarecare 
invidie, căci în sinea lui sperase că vom fi nevoiţi să recurgem la ajutorul 
său". - Nota trad. 

'l - „sub pretextul religiei şi printr-o motivare jignitoare, căsătoria ducelui 
de Berry cu sora lui Alexandru• .  - Nota trad. 

5l - „întrebase deodată pe aliaţi dacă n-ar fi bine ca ducele de Orleans 
să fie făcut rege al Franţei, după ce Napoleon va fi fost definitiv învins• ,  -
Nota trad. 

6) - „suflet mare de poet• . - Nota trad. 
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„Nous osons dire qu'Alexandre est devenu nolre ami•.  
„Alexandre est le seul prince pour qui nous ayons jamais 

eprouve un sincere at tachement•. 
„Louis XVIII nous detestau• 1) . 
Totodată e cit se poate de amuzant cum acest phraseur 2) 

despre „Dieu de St. Louis" 3) , oare se simte obligat să păstreze 

tronul Spaniei pentru un „petit ifils de Henri IV" 4) , îi scrie foarte 

„cavalierement" 5) generalului Guilleminot „să nu-l stingherească• ,  

la bombardarea Cadixului, de teamă că o ghiulea l-ar putea nimeri 

pe Ferdinand al VII-iea etc. 
In orice caz, acestui ami intiilile 6) al marilor Carrel, Lamen

nais, Beranger etc. îi revine onoarea de a fi pus la cale în Spania, 
pe rtilIIlp de 2leoe ani - împreună cu amie'UI Alexandru - oea mai 

mare porcărie care s-a pomenit vreodată acolo, şi asta cu riscul de 

a-i face să sară în aer pe Bourbonii săi. 

Altă trăsătură a acestui pelerin la sfîntul mormînt : el însuşi 
povesteşte, în „Congres de Verone ", cum le-a impus, ca ambasador 
la Londra, lui L[udovic) al XVIII-iea şi lui Villele, pe Polignac, 

pe care nici unul din ei nu-l putea suferi. Mai tîrziu, sub Carol al 

X-lea, pe cînd el însuşi era ambasador la Roma, şi-a dat brusc şi 

cu mare zarvă demisia de îndată ce Polignac a ajuns ministru, 
pent.ru că, deolară el, de acum ÎIIloolo, „libertatea • s-a dus. 

Dacă vei reciti această carte, dispreţul tău pentru aceşti „cra
pauds" 7) şi ai lor „grands hommes" 8) va putea cu greu să scadă. 

La revedere. 

Al tău 
K. M. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zw1schen 
F. Engels und K. Marx • ,  Bd. II, 
Stuttgart, 1913 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
şi franceză 

1) - „lndrăznim să afirmăm că Alexandru a devenit prietenul nostru•. 
„Alexandru e singurul suveran faţă de care am simţit vreodatd un a taşa-

ment sincer". 
„Ludovic 11.l XVIII-iea nu ne putea suferi•. - Nota trad. 
1) - flecar. - Nota trad. 
3) - „dumnezeul lui Ludovic cel Sfînt". - Nola lrad. 
'I - „un nepot al lui Henric al IV-iea". - Nota trad. 
51 - „cavalereşte".  - Nota trat1. 
"I - prieten intim. - Nota trad. 
71 - „filistinii francezi".  - Nota trad. 
8) - „oameni mari". - Nota trad. 
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Dragă Engels I 

1 86 

Marx către Engels 

la Manchester 

10 noiembrie 1854> 

28, Dean Street, Soho, Londra 

Articolul este excelent 1) . Rămîne la aprecierea ta să sorii marţi 
sau vineri, cu toate că încă nu ştiu dacă voi aviea un secretary 
rnady 2) , pentru că soţia mea e Ja pat de trei zile, în parte pentru 
că nu se simte bine, în parte de supărare că bunul dr. Freund iar 
ne-a bombardat cu somaţii de plată, care tocmai acum, cînd trebuie 
să se producă catastrofa, sînt cu atît mai penibile. Generally, the 
situation is not pleasant 3) . 

Taica Gohringer stă în turnul datornicilor. Birtul său a fost 
închis. Faliment. Aşa se explică excesul de zel revoluţionar de care 
onorabilul a dat, p are-se, dovadă în ultimul timp. 

Pieper trebuie să lucreze în institutul său de la 6 dimineaţa pînă 
la 9 seara, în care răstimp trebuie să se roage de vreo 20 de ori, 
ceea ce !Îi 1 1face bine" .  Nu are voie nici să fumeze, nici să bea. 
Conduce băieţii la biserică etc. Acum cîteva zile a fost pentru o oră 
la Londra. Arăta foarte bine. 

Lupus l-a invitat pe Dronke de crăciun la Manchester, iar Dronke 
l-a invitat pe Imandt. 

Alte noutăţi nu sînt. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXII, ed. rusă, 1929 

Al tău 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) F. Engels. „Campania din Crimeea•. (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 10, Bucureşti, Editura politică, 1961 , p. 600-607. - Nota trad.). - Nota red. 

l) - secretar la dispoziţie. - Nota trad. 
1) - In general, situatia nu este plăcută. - Nota trad. 
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1 87 

Marx către Engels 533 
la Manchester 

367 

22 noiembrie 1 854 
28, Dean Street, Soho, Londra 

Dragă Engels, 
Am primit yesterday 1) cele 2 I .st. 
Alăturat iţi trimit o scrisoare de la Dana, din care ai să vezi 

cum folosesc escrocii articolele militare. Cartea lui Ripley despre 
războiul cu Mexicul 534, amim.rtită în scrisoare, IIl-am primit-o Îillcă. 
Mîine am să trimit s-o aducă şi, după ce am s-o răsfoiesc, am să 
ţi-o trimit şi ţie. 

Dacă ţi-e cumva posibil, trimite-mi vineri un articol, pentru că 
marţi am scris despre Spania 2) şi, în present cirC'um.stanoes 3) , 
nu e bine să tratez de două ori pe săptărnînă acest subiect ; pe de 
altă parte, în situaţia mea financiară foarte precară o pauză ar fi 
în orice privinţă de nedorit. 

Imediat după sosirea zvonului fals despre ocuparea Sevastopo
lului, domnia sa d-l procuror Blind a plănuit să ţină un miting 
german - însoţit de o declaraţie de principii - împotriva Rusiei, a 
„suveraniloru germani şi, lin special, ad majorem gloriam 4) a d-lui 
prioOUiror şi a emigraţiei germane in corpo.re. Cu acesrt prilej , „şefUU 
tuturor fraoţiunilor urmau să se întîlnească peacefiully 5) . Eu şl 
cu Freiligrath am respins, bineînţeles, acest atac, ceea ce a dus 
mai întîi la zădărnicirea planului lui Blind. Mais comme les grands 
esprJits se recontrent 6) , neobositul Arnold Ruge - (:are furnizează 
acum ziarului „Morning Adv[ertiser) " tot felul de spurcăciuni - a 
aV'llt o idee asemănătoare şi, în UI!Illa unei invitaţii lansate de acesta, 

a avut loc un miting preliminar, composed of 7) : Vittinghof (operator 
de bătături, un kurlandez în vîrstă de 60 de ani, care nu cunoaşte 
nici o limbă, a fosl servitor la contele kurlandez Vittinghof, iar 
acum se dă drept propriul său stăpîn. Potrivit planului lui Arnold, 
acest V[ittinghof) trebuia să prezideze ; o bandă de negustori ger-

1) - ieri. - Nota trad. 
1) Din seria de articole „Spania revoluţionară•. (Vezi K. Marx şi F. Engels. 

Opere, voi. 10, Bucureşti, Editura politică, 1961, p. 451-508. - Nota trad.). -
Nota red. 

1) - actualele împrejurări. - Nota trad. 
') - pentru marea glorie. - Nota trad. 
&) - în mod paşnic. - Nota trad. 
"l - Cum însă marile spirite se întîlnesc. - Nota trad. 
7) - compus din. - Nota trad. 
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mani (Gerstenzweig etc.), urmau să dea banii necesari, să convoace 
mitingul şi, sub auspiciile lor, emigranţii germani să se năpustească 
asupra tribunei), Romer (tatăl vitreg al lui Becker şi spion noto1iu 
al poliţiei) , Meyen, Buchheim, Ronge, Ruge, Blind, Geek 1). Rezul
tatul mitingului a fost că Geek şi Ronge s-au „provocat" ,  mai mult 
sau mai puţin, unul pe altul. Procurorul Blind s-a retras indignat de 
la miting, rpentru că otreapa de Ruge nu a vrut să includă în pro
gram cuvintele „Republica, care ne uneşte pe noi toţi". Blind a venit 
pe urmă la lll1ine - eu nu eram acasă - şi s-a plîns 1 1amarnic" 
sotiei mele de „dispreţul" de care are parte 11emigraţia germană" şi 
că noi am împiedicat toţi paşii 1 1comuni ". Ca şi cum vreunul din noi 
am fi împiedicat pe cei 7 sau 8 dobitoci să se 11unească" şi să  
1 1manifesteze" .  (E  drept că ,  în taină, noi intenţionam - lucru p e  
care, de altfel, procurorul Blind nu-l ştie nici in prezent -, ca în 
cazul cînd mitingul indivizilor ar  f i  făcut vilvă şi  ei  ar  fi compromis 
prea mult 11Germania" linguşindu-i pe englezi, să ţinem eventual un 
contramiting cu ajutorul cartiştilor londonezi.) După cum vezi, 
„marii bărbaţi ai emigraţiei" cred că trebuie din nou 11să facă şi să 
pună la cale" ceva. 

Cu acest prilej, Blind i-a repetat şi soţiei mele că 11numai Ba
denul a avut curajul să proclame o republică" etc. etc. Altmintel i  
nimic nou. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXII, ed. rusă, 1929 

1 88 

Al tău 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 535 
la Manchester 

Draoă Engels, 

(Londra] 30 noiembrie 1854 
28, Dean Street, Sobo 

Ai uitat să-mi înapoiezi scrisoarea lui Dana, care, avind în 
vedere relaţiile mele cu aceşti indivizi, este foarte importantă pentru 
mine. Ai omis să-mi trimiţi primele două pagini ale excelentului tău 

1) Probabil o ironie la adresa lui Amand Goegg (Geek = filfizon). -
Nota red. 
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articol 1) de marţi. ln orice caz, esenţialul este cup.rit11s Îill urmă
toarele cinci pagini, aşa că paguba e numai stilistică. 

De la stimabilul dr. Freund am primit a treia somaţie de plată, 
pe care ţi-o trimit alăturat. Ce crezi, să-i răspund individului ? Am 
impresia că are de gind să treacă la măsuri extreme, ce bon ami 2). 
ln urma reducerii certe a venitului meu de la „Tribune•, care mă 
situează sub nivelul marelui Dronke, perspectivele nobilului Freund 
sînt mai sumbre ca oricînd. Grozăvia e că în curînd voi avea iarăşi 
nevoie de el. Prin intermediul lui Tucker, mi s-a propus să lucrez 
la o revistă retrospectivă care apare aici, la Londra ; dar n-am 
primit încă nici un răspun:> mai precis în legătură cu punctum 
puncti 3) : onorariul. 

Alaltăieri am primit, în sfîrşit, cele două volume „Mexican waru 
al lui Ripley, aproximativ 1 200 de pagini format mare. Mi se pare 
că Ripley s-a format - bineînţeles, e o simplă apreciere de profan 
- ca fatoric millitar plus ou moins 4) sub influenţa lui Napier "). 
Cartea e inteligentă şi, după cum mi se pare, nu-i lipsită de simţ 
critic. Dana cu siguranţă că n-a citit-o. Altminteri ar fi văzut că 
eroul lor, generalul Scott, nu apare by no means, neither 6) ca 
comandant suprem şi nici ca gentleman într-o lumină favorabilă. 
Cartea mă interesează în mod deosebit, pentru că de curînd am 
citit despre campania lui Fernando Cortez în 1 1Conquista de Mexicou 
a lui Antonio de Solis. S-ar putea face o comparaţie foarte intere
santă între cele două Conquistas 7) . De altfel, deşi comandanţii 
supremi - atît Taylor cit şi Scott - mi se par foarte mediocri, 
acest război reprezintă, fără îndoială, o uvertură demnă pentru 
istoria războaielor marii ţări a yankeilor. Spaţiile enorme pe care se 
desfăşoară acţiunea şi numărul mic de oameni cu care este între
prinsă (mai mult volunteers dedt regular army 8)) îi dau o 
originalitate „americană u .  ln ceea ce-i priveşte pe Taylor şi Scott, 
se pare că tot meritul lor constă în convingerea că yankeii vor 
ieşi întotdeauna din încurcătură, oricît de mare ar fi ea. La începutul 

1) F. Engels. „Bătălia de la Inkerman• .  (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 10, Bucureşti, Editura politică, 1 951 , p. 593-599. - Nota trad.). - Nota red. 

') - acest bun amic. - Nota trad. 
') - punctul principal. - Nota trad. 
•1 - mai mult sau mai pupn. - Nota trad. 
1) William Napier. - Nota red. 
1) - în nici un caz, nici. - Nota trad. 
7) - cuceriri. - Nota lrad. 
8) - voluntari decit armată regulată. - Nota trad. 
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săptămînii viitoare îţi trimit cele două volume. Pentru că sînt 
voluminoase, scrie-mi dacă să le trimit prin poştă (nu prea cunosc 
noile dispoziţii) sau prin Parcei Co. 1) 

Adio. 

Publicat pentru prima oară 
in : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXII, ed. rusă, 1929 

1 89 

Al tău 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 536 
la Manchester 

Dragă Engels I 

(Londra) 2 decembrie 1 854 
28, Dean Street, Soho 

I rt:hink not, Sir 2) , că \Scrisoarea 537 ta sau chiar şi lllumai numele 
tău ar putea fi pus în legătură cu stimabilul „Freundu 3) , (Ev.reul 
e atît de stărruitor ipentru că din cauza 'l.L!lui institut de învăţămînt 
aristocratic, pe care l-a deschis soţia sa în St. John's Wood, el a 
ajuns at the very brink of bankruptcy 4) . Am aflat acum, prin 
intermediul lui Cornelius, amănuntele.) Pe baza scrisorii tale, i-am 
scris următoarele : 1 .  Alăturat îi trimit o scrisoare de la A. Dana, 
din care poate vedea ce influenţă a avut criza comercială din 
America asupra mea şi, prin mine, asupra lui ; 2. Totuşi, pentru a 
acoperi pierderea, am contractat noi legături literare, pe baza cărora 
vreau să mă angajez ffn scris să-i plătesc în ziua de 10 ale !fiecărei 
luni, începînd din 10  ianuarie 1855, 4 I. st. Suma datorată se ridică 
încă la aproximativ 17 I. st. Dacă d-l Freund nu este de acord cu 
aceasta, n-are decît să mă dea în judecată. Scrisoarea lui Dana îmi 
va servi de acoperire in faţa oricărui rtribunal, după cum va recu
noaşte el însuşi. Dacă te amestec direct pe tine, pierd : 1 .  toată 
poziţia mea faţă de Freund ; 2. el îi va relata toată povestea (şi-i 

1) - casa de expediiie. - Nota trad. 
1) - Nu cred, domnul meu. - Nota trad. 
1) Dr. Freund. - Nota red. 
') - la un pas de faliment. - Nota trad. 
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va arăta imediat scrisoarea) profesorului din institutul său, d-ţ Gott
fried Kinkel, acesta d-lui Gerstenberg, care, la rîndul său, o va 
istorisi fiecărui evreu german din City, şi aşa mai departe pînă 
va ajunge [a Blanc, ceea ce n-ar fii by no means 1) de dorit. 

L-am rugat pe Lassalle să-mi facă rost, dacă poate, de vreo 
muncă literară în Germania, căci, iin regard 2) venitul mioşo.rat şi 
cheltuielile mărite, trebuie să mă gîndesc serios la aceasta. Lassalle 
îmi face acum următoarea propunere, în privinţa căreia aş dori să 
cunosc părerea ta bine chibzuită. Vărul lui dr. M. Friedlănd[er] va 
deveni la începutul acestei luni proprietarul lui „Neue Oder· 
Zeitung" 538, dar în compania lui Stein şi Elsner. Ar urma ca eu 
să devin corespondent la Londra pentru acest ziar. Friedlander 
crede că la început nu va fi în stare să plătea&că mai mult de 20 
de taleri lunar. Lassalle crede însă că-i va putea scoate 30 de taleri. 
Voila la proposition 3) . Suma este infimă. Dar nici puţina corespon
denţă pentru o fiţuică germană n-ar reprezenta mare lucru, şi 
40-50 I.st. nu sînt de lepădat. Dar impedimentul principal -
Elsner şi Steiin. I Acesta trebuie cu atît mai temeinic chibzuit, 
cu cit aceşti domni nu sînt conservatori, d sînt chiar liberali, şi 
ne sînt mai potrivnici decît „Neue Preussische Zeitung". That is 
the question 4) . Chibzuieşte bine acest lucru. 

Iţi trimit un număr din „People's Paper", c a  să cunoşti şi tu 
manevrele lui Jones în legătură cu Barbes (pe care, între noi fie 
spus, l-a luat drept Blanqui) şi agitaţia lui împotriva lui Bona
parte - în eventualitatea venirii acestuia în Anglia. „Autorităţile• 
locale sîn1 foarte îngrijorate, şi poliţia a rupt afişele oriunde 
a fost posibil. Chiar şi „Reynolds" şi „Leader" l-au denunţat pentru 
sentimentele 539 lui nepatriotice. Iniţial a vrut ca în comitetul pentru 
mişcarea antibonapartistă să fie aleşi membrii de onoare din comi· 
tetul său, printre alţii şi eu. Mi-am bătut joc de el şi i-am atras 
în mod special atenţia asupra faptului că, pentru a avea un efect 
aici şi pe continent, mişcarea trebuie să păstreze un caracter pm 
englez. El a recunoscut acest lucru, după cum vei vedea din obser
vaţiile sa.le de la adunarea preliminară cu French refugees 5) . 

Luni îţi trimit prin casa de expediţie indicată Ripley 6) şi 
„Conquista de Mexico" a lui Solis. De îndată ce nu vei mai avea 
nevoie de aceasta din urmă, înapoiază-mi-o, pentru că Solis nu-mi 

•) - în nici un caz. - Nota trad. 
1) - avînd în vedere. - Nota trad. 
') - Iată care este propunerea. - Nota trad. 
') - Aceasta este întrebarea. - Nota trad. 
5) - refugiaţii francezi. - Nota trad. 
1) R. S. Ripley. „The war with Mexico",  voi. 1-2, New York, 1849. -

Nota red. 
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aparţine. L-am citit în întregime ipe Ripley (bineînţeles superficial, 
alît cit e necesar pentru scopuQ meu) . Acum sînt perfect edificat 
- şi Ripley o spune adesea pe şleau, într-o formă sarcastiieă 
„reţinutău - că marele Scott este o lepră de ultima speţă, ordinar, 
josnic, lipsit de talent, cicălitor şi, pe deasupra, un punga_ş care, 
conştient că datorează totul curajului soldaţilor săi şi abilităţii 
i:Ieneralilor săi, şi-.a permis o serie de ticăloşii pentru a-şi asigura 
gloria. Se pare că e un tot atît de mare general pe cit many sided 1\ 
GreeJey este un mare filozof. In tot cursul campaniei, individul 
le-a încurcat pe toate şi s-a făcut vinovat de ticăloşii pentru care 
ar fi meritat să fie executat de orice tribunal militar cinstit. El 
este însă (după rang) primul general al Americii. De aoeea, pro
babil, crede Dana în el. Taylor este, fără î11c1oială, mai valoros 
decît Scott, ceea ce se pare că a simţit şi publicul american, pentru 
că pe primul l-a ales preşedinte al Statelor Unite, pe cînd pe al 
doilea, în pofida tuturor strădaniilor sale, l-au trîntit again and 
again 2). Mie mi se p are că generalul Worth este cel mai de 
seamă şi, de illldată ce vei citi C'artea, te rog să-mi comunici părerea 
ta despre el şi, mai ales, în legătură cu un alt punct. Nu este 
ciudat că Scott se află întotdeauna la o distanţă de 2-10 mile 
depărtare de active operations 3) , :nu apare niciodată chiar pe oî.mpul 
de luptă, ci mereu „is observing the progress of events" 4) dinb!"-un 
adăpost sigur. El nu-şi face apariţia, aşa cum obişnuieşte totuşi 
Taylor, nici cînd prezenţa comandantului suprem este necesară 
pentru „moralulu armatei. După înverşunata battle of 5) Con
treras, el a înaintat cu întregllll său staff&) după oe totul se 
terminase. In timpul bătăliei nedecise de la Molino del Rey, el le 
transmite „braviloru soldaţi să reziste, că poate va veni şi el în 
persoană. Talentul său „diplomaticu poate fi comparat doar cu 
talentul său militar. Neîncredere are numai faţă de generalii săi, 
mai talentaţi decît el, dar niciodată faţă de Santa Anna, care-l 
duce de nas ca pe un copil bătrîn. Caracteristic pentru acest război 
mi se pare faptul că, în pofida ordinelor greşite sau lacunare date 
de comandant, fiecare divizie şi fiecare detaşament urmăreşte în
totdeauna stubbornly 7) ţelul .şi foloseşte spontaneously 8) fiecare 
inddent, aşa că, pînă �a urmă, tot iese ceva. La yankei destonicia 

1) - multilateralul. - Nota trad. 
Z) - iar şi iar. - Nota trad. 
3) - operaţiile active de război. - Nota trad. 
') - „observă desfăşurarea evenimentelor•. - Nota trad. 
1) - bătălie de la ... - Nota trad. 
') - fstat-major. - Nota trad. 
1) - cu dirzenie. - Nota lrad. 
8) - din proprie iniţiativă. - Nota trad. 
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individuală şi simţul de independenţă sînt poate şi mai dezvoltate 
dectît la anglo-saxoni. Spaniolii sînt deja decăzuţi. Dar 11.m spaniol 
decăzut, U!Il mexican, este o perlă. Găsim �a ·acesta itoate viciile, 
toată fanfaronada, lăudă!'oşenia şi '1:ot donquijotismul spaniolilor 
ridicate aa puterea a treia, dar nici pe departe stofa din oare sînt 
croiţi aceşti .a. Războiul mexican de guerillă este o .caricatură a 
celui spaniol şi pînă şi în dezerta!'ea amnatelor 111egulate îi mtrec 
cu mulit pe spanioli. In schimb însă, spaniolii IIlU au produs un 
talent de talia lui Santa Arnna. 

Vale 1). 
Al tău 

K.M. 

Ai citit în foiletonul lui „Koln[ische] Zeit[ung]" de sîmbătă 
înjurăturiJ.e lui Jac-0b Venedey-Kobes I 2) diln Koln la adresa lui 
Heine ? Nu te priva de o asemenea delectare. Şi avansarea lui 
Kossuth la rangul de general 111 

Publicat pentru prima oară Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXII, ed. rusă, 1929 

190 

Marx către Engels 540 
la Manchester 

[Londra] 8 decembrie 1854 

Dragă Frederic I 
Pun azi la poştă un articol 3) , deşi ştiu că poşta nu pleacă. De 

azi în opt zile am să scriu despre parlament. Te rog totuşi stăruitor 

să-mi trimiţi marţi un articol, pentru ca vineri (cînd trag o poliţă) 
să pot conta pe 2 1.st. în plus. Oricum, am un minus de cîteva 
articole. Dacă nu se întîmplă nimic, poţi să scrii ceva despre forţa 
de război austriacă 541• 

1) - Rămii sănătos. - Nota trad. 
"l Titlul unei poezii satirice a lui Heine la adresa lui Venedey. - Nota red. 
1) Probabil F. Engels. „Campania din Crimeea•. (Vezi K. Marx şi F. Engels. 

Opere, voi. 10, Bucureşti, Editura politică, 1961, p. 600-607. � Nota trad.). -
Nota red. 

26 
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Trebuie să scrii broşura despre „Germanism şi slavismu 542• 
Citeşte şi lucrarea lui Bauer „La Russie et l'Angleterreu. Şi Gustav 
Dietzel a scris o carte voluminoasă despre acest subiect 543• Cu
noşti .cartea baronului von Bode 1) „Statistisches ilber Russland" ? 
(a apărut în urmă cu aproximativ 1/2 de an) m. 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
ln : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXII, ed. rusă, 1929 

19 1 

Al tău 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Engels, 

[Londra] 15 decembrie 1854 
28, Dean Street, Sobo 

Tocmai acum am primit rîndurile tale şi sînt foarte bucuros 
că te voi vedea aici peste o săptămînă 545• 

Am primit articolul 2). 
Sfîrşitul lui Barthelemy este glorios 546• In procesul-verbal al 

interogatoriului de ieri (mai curînd <:oroner's Inquest) 3) se spune 
că au fost găsite la el hîrtii importante, deşi nu în legătură cu 
asasinatul. Ar fi neplăcut dacă printre ele s-ar găsi documente din 
anii trecuţi şi am apărea astfel în legătură cu UD individ care 
- după cum se lăudau mojicii - „ne rezervase" un glonte pentru 
cazul cînd ne-am fi reîntors la Paris. 

N-am citit cartea lui Bauer 4). Aşadar, adu-o cu tine. 

1) In original : Rhode. - Nota red. 

l) Partea scrisă de Engels din articolul „Mersul războiului din Turcia". 
(Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 9, Bucureşti, Editura politică, 1 959, 
p. 479---485. - Nota trad.). - Nota red. 

1) - cercetare judiciară. - Nota trad. 

'l B. Bauer. „La Russie et l'Angleterre•, Charlottenbourg, 1854. - Nota red. 
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Săptămîna viitoare încep corespondenţele pentru „N[eue) 
O[der]-Z[eitung] 11• Deocamdată 30 de taleri pe lună. In ipoteza însă 
că se vor mulţumi cu trei corespondenţe pe săptămînă. Intrucît nu 
am bani să-mi cumpăr cărţi, îmi este imposibil să renunţ pentru 
30 de taleri pe lună la studiile mele de la Museu 1) . O:ricît de 
neplăcut mi-ar fi, am acceptat pentru a o linişti pe soţia mea. 
Perspectivele ei sînt în orice caz gloomy 2). 

Un merit deosebit al lui Ripley 3) e că evită exagerările entu
ziaste. Greşelile strategice făcute în cursul războiului mexican par 
de la sine înţelese, dată fiind lipsa totală a unui plan. In ceea ce 
priveşte greşelile tactice mai subtile, of course 4), nu le sesizez. 
Am impresia că şi l-a luat pe Napier 5) ca model, căci îi descrie 
pe mexicani exact aşa cum i-a descris acesta pe spanioli şi, în al 
doilea rînd, se străduieşte să fie nepărtinitor cu adversarii. 

Mîine îmi vin pe cap Blind cu soţia. Acest „furibund 11 rusofob 
şi „republican" susţine morţiş că Badenul este adevărata ţară a 
viitorului. 

Salut. Salută-l şi pe Lupus din partea mea. 

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

11  British Museum. - Nota red. 
'I - sumbre. - Nota trad, 

Al tău 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

11 R. S. Ripley. „The war with Mexico•. Vol. 1-2, New York, 1894, -
Nota red. 

•1 - fireşte. - Nota trad. 
'I W. F. P, Napier. „History of the war in the Peninsula and in the 

south of France, from the year 1 807 to the year 181 4", vol. 1--4, London, 
1828-1840. - Nota red. 
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Dear Frederic I 

1855 

1 92 
Marx către Engels 

la Manchester 

(Londra] 12 ianuarie 1855 

Am trimis ieri „Tribunei• un Report 1) despre trade şi com
merce 2) şi le mai datorez im.că două articole pentru a acoperi suma 
trasă în plJUs asupra acestor illldivizi. Săptămîna viitoare pleacă 
două vapoare, runul marţi şi altul vineri, şi ar fi foarte bine dacă ai 
putea să-mi trimiţi mariţi un artic1ol desp.re un sujet quelconque 3) . 

Soţia mea se apropie cu paşi rapizi de catastrofă. 
Aici nimic nou. Gotz i-a scris lui Sidney Herbet, cerindu-i un 

„grad de ofiţer" în apocrifa „legiune străină" 547• 
Salut. 

Publicat pentru prima oară 
in : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXII, ed. IUsă, 1929 

1 93 

Al tău 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Londra, 17 ianuarie 1855 
Dragă Frederic, 
Ieri n-am putut, of oourse 4), să scriu pentru „Tribune" şi mc1 

a venir 5) n-am să pot scriie cîtva ti.m.p, pentru că ieri intre orele 

11 K. Marx. „Criza comercială din Anglia". (Vezi K. Marx şi F. Engels. 
Ooere, voi. 12, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 336-339. - Nota trad.). -
Nota red. 

11 - industrie şi comerţ. - Nota trad. 
3) - subiect oarecare. - Nota trad. 
'l - bineînţeles. - Nota trad. 
5) - de acum încolo. - Nota trad. 
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6 �i 7 dimineaţa soţia mea .a născut un bona fide itraveller 1), din 
păcate of the „sex" ipar excellence 2). Dacă era de sex masculin 
mai mergea. 

Ştii că Wolff cel roş.u 3) este unul din corespondenţii Jon
donezi ai Luf „Augsburgeru 4) ? Am descoperit acest lucru întîmplă
it:or, şi anume <:itind un artiicol în ziarul m�nţio.nat, in care se 
făceau tot felul de refilecţii răsuflate cu privire J.a „cămin", „pa
trieu şi „meleaguri &l:răineu - toate acestea pentnu a lămuri ce 
„porcărieu trebuie să înfrunte trupele britanice la Balaklava 648• 
L-am văzut pe Freiligrath şi i-am povestit că am citit în „Augsburger 
A[llgemeine] Z[eitung]" o tîmpenie de care numai Lupus 
Rufus 5) ar fi capabil. F[reiligrath] mi-a şi confirmat că W[olff] 
este „real identica! Kobes" 6), 

Am acum acasă cele trei volume ale lui Heine 549• lntre altele, 
el debitează, cu lux de amănunte, minciuna că eu etc. am venit 
să-l consolăm atunci cînd a fost „atacat" în „A[ugsburger] A[llge
meine] Z[eitung]" pe motiv că a primit bani de la Ludovic-Filip. 
Bunul Heine uită intenţionat că intervenţia mea în favoarea lui s-a 
produs la finele anului 1843 şi, prin urmare, nu poate fi pusă în 
legătură cu facts 7) care au ieşit la iveală după revoluţia din fe
bruarie 1 848. But Jet it pass 8) . Si.mţillldu-se cu conştiinţa in.că.rcată, 
căci bătrinul ticălos are o memorie colosală pentru asemenea 
fleacuri, el caută să cajoleze 9) . 

Te aştept deci vineri. Mai mult nu pot scrie astăzi, pentru 
că trebuie să expediez o mulţime de anunţuri cu prilejul naşterii 
copilului. 

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

Al tău 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) - călător demn de încredere (expresie din codul de legi englez). 
Nota trad. Este vorba de Eleanor MaIT. - Nota red. 

2) - de „sexul" frumos. - Nota trad. 
1) Ferdinand Wolff, denumit mai jos Lupus Rufus, adică lupul (Wolf -

lup) cel roşu. - Nota red. 
'l „Allgemeine Zeitung•. - Nota red. 
5) Wolff cel roşu. - Nota red. 
1) „Kobes in persoană" („Kobes I". Titlul unei poezii satirice a lui Heine 

la adresa lui Venedey. - Nota red. 
'l - fapte. - Nota trad. 
&j - Dar fie. - Nota trad. 
1) - linguşească. - Nota trad. 
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194 

Marx către Engels 550 
la Manchester 

Dragă Engels, 

(Londra] 1 9  ianuarie 1855 
28, Dean Street, Soho 

Nu numai că sînt întru totul de acord cu oferta ta, dar îţi 
rămîn şi foarte îndatorat. 

Cu parlamentul va ieşi cam prost din cauza lipsei de timp. 
But never mmd 1). 

Am primit scrisoarea ta de ieri 551 abia azi la ora 4 după

amiază, pentru că dobitocul de poştaş a predat-o în Soho Square 28 
în loc de Dean Street 28 (se întîmplă pentru a doua sau a treia 
oară şi am să redam la poştă). In viitor scrie pe adresa : 28, Dean 
Street, Soho (în loc de Soho Square). Din cauza sosirii întîrziate 
a scrisorii, nu pot să-ţi trimit astăzi decît aceste cîteva rînduri. 

Ce-i cu povestea asta cu Barthelemy ? 552 Am trecut-o cu vede
rea în „Augsburger" 2) . Probabil este vorba de o i;nvenţie a mize
rabilului „Oly" .sau „Ody" , unul din corespondenţii lui „Augsburger 
A[llgemeine] Z[eitung)" ,  o secătură din Elveţia. 

Salut. 

Al tău 
K.M. 

In City domneşte o panică teribilă şi Freiligrath mi-a scris 
ieri că chiar şi „cei mai optimişti" se tem să nu se producă pînă 
la începutul primăverii evenimente toarte neplăcute. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXII, ed. rusă, 1 929 

1) - Dar nu face nimic. - Nota trad. 
1) - „Allgemeine Zeitung•. - Nota red. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Dear Engels I 

195 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 24 ianuarie [1855] 

Din „Times• de .azi ai să vezi că nu-i nimic de irelatat cu p.rivire 
la parlament. Dezbateri importante vor avea loc abia joi seara. 
Aşadar, nu ne II'ăimîne decît să tratăm Ulil „sujet 1) oarecare" .  

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
in : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXII, ed. rusă, 1929 

196 

Al tău 
K.M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 30 ianuarie 1855 
Dear Frederic, 
Am să decupez din „Tribune• materialul de care ai nevoie 

pentru caracterizarea coaliţiei şi am să ţi-l trimit, completîndu-1, 
acolo unde ar prezenta lacune, cu unele însemnări 553• Nu cred 
însă s-o mai pot face iîncă azi, pentru că trebuie să triimit dobi
tocilor de la Breslau 2) un rezumat 3) asupra şedinţei 1ngrozitor 
de lungi de ieri şi piînă la ora l (acum) am fost reţinut din cauza 
stării alarmante a copilului 4) - soţia mea, in schimb, se simte 
foarte bine -, de domestic affairs 5). Aşa că, după toate proba
bilităţile, vei primi mîzgăleala mea abia joi dimineaţa. 

1) - subiect. - Nota trad. 
•) - Wroclaw. - Nota trad. 
3) Adică un articol pentru „Neue Oder-Zeitung•. - Nota red. 
'l Eleanor Marx. - Nota red. 
') - treburi casnice. - Nota trad. 
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O să fie vesel dacă Palmerston devine premier. 
Ai citit în „Advertiseru de iieri confesiunea lui Barthelemy ? 

Tout a vous 1) 
Ch. M 

Publicat pentru prima oară Se tipăreşte după manuscris 

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

191 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Engels, 

Londra, 31 ianuarie 1855 

Alăturat îţi trimit două articole cu privire la politica financiară 
a lui Gladstone 554• In primul unele cifre au fost, evident, greşit 
tipărite. Dar ceea ce te interesează pe tine e numai să-ţi rememo
rezi spiritul întregului plan. 

Iată mai jos faptele coaliţiei. 

1853 
16 decembrie 2). Disraeli cade (cu o majoritate de 19 voturi 

împotriva lui), cică, din cauza extinderii impozitului pe imobile şi a 
„extension of the general area of direct itaxationu 3) . Brigada irlan
deză 555 este factorul hotărîtor. Se formează coaliţia : „We have 
now arrived at the commencement of the politica] millennium•. 

(„Times• )„. Christmas recess 4) . 
10 februarie. Parlamentul se întruneşte din nou. Vechiul pro

gram al lui Russell din 1850. Despre bill-ul cu privire la reformă 558 
va putea fi vorba numai dacă se vor întruni din nou iarna viitoare. 

1) - Cu totul al tău. - Nota trad. 
2) 1852. - Nota red. 
1) - „extinderii sferei generale a impozitului direct". - Nota trad. 
') - „Inaugurăm acum mileniul politic" („Times")„. Vacantă de eră· 

ciun. - Nota trad. 
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„Next session is not quite as uncertain as to-morrow• 1). („ Times• .) 
ln schimb se promit o grămadă de reforme practice si admi

nistrative : reformă legislativă, reglementarea căilor ferate, învă
ţămînt etc. Gladstone 'Îşi amină bugetul pînă după Easter .recesc; 2). 

18 februarie. 11It is no longer a Ministry of Reform : it is a 
Ministry of Progress, every member of which resolves to do nothing. 
All difficult questions are open questions" 3). (Disraeli). 

21 februarie. Clarendon-Foreign minister 4) . Russell - ministru 
fără portofoliu şi fără salairiu. 

24 februarie. Bill-ul lui Russell cu privire Ja evrei 557• „The 
Policy of Abstention" proclaimed on the Eastern question, îs also 
the ministeria.l policy at home 5). 

4 aprilie. Russells Educational Reformbill 6). 
7 aprilie. Inainte de prezentarea bugetului : Oladstones Finan

.cial scheme 7). 
15 aprilie. Dezbateri în Camera comunelor în legătură cu Gun

powderplot 8) 55s, Iese la iveală că Palme.rnton acţionează în cali
tate de informator general pentru poliţia continentală. - Easter 
recess 9) (nu ştiu data). 

31 mai. Russell îi insultă pe catolici în rparlament 51rn. Miniştrii 
irlandezi ies din guvern. Scrisoarea din 3 iunie a lui Aberdeen 
către aceştia. Revocarea lui Russell. 

Principalele probleme pe ordinea de zi a sesiunilor de pri
măvartl şi de vară. 

1 .  Bill-ul cu privire la India : Guvernul vrea să prelungească cu 
20 de ani Carta Companiei Indiilor Orientale (expiring on April 
1854) 10). E nevoit să abandoneze aoest prnieot şi să ae1cepte ca 
bill-ul său să aibă o valabilitate doar provizorie, în funcţie de bună
voinţa parlamentului. Cu excepţia botărîrii ca appointments din 
civil service şi scienNfic military servkes 11) să se facă prin 

1) - „Sesiunea viitoare nu este nici pe departe aşa de nesigură ca ziua 
de miine'. - Nota trad. 

•) - vacanta de paşti. - Nota trad. 
'l - „Nu mai avem un guvern al reformelor : avem un guvern al pro

gresului, în care fiecare membru este hotărit să nu facă nimic. Toate problemele 
dificile sînt probleme deschise•.  - Nota trad. 

'l - ministru de externe. - Nota trad. 
6) - „Politica de abstenţiune• - proclamată în problema orientală este 

şi politica internă a guvernului . - Nota trad. 
8) - Bill-ul lui Russell cu privire la reforma invăţămîntului. - Nota trarl. 
71 - proiectul financiar al lui Gladstone. - Nota trad. 
8} - complotul prafului de puşcă. - Nota lrad. 
'l - Vacanta de paşti. - Nota trad. 
'") - expiră în aprilie 1854. - Nota trad. 
11) - ocuparea tuturor functiilor civile şi a celor militare care necesită 

o pregătire ştiinţifică. - Nota trad. 
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.concurs public, această lege se reduce la următoarele : Sir Charles 
Wood (preşedinte al board of control 1)) primeşte 5 OOO de I. st. în 
loc de 1 200 cit primea înainte, 18 directori în loc de 24. In loc 
.ca toţi să fie numiţi de court of proprietors 2), acum aceasta nu
meşte 12 dintre ei, iar guvc r nul 6. Salariul directorilor a fost ma
jorat de la 300 I.st. la 900 l.st., iar al preşedintelui şi al vicepre
şedintelui Ila 1 OOO l.st. Governorgeneralship 3) al Lndiei a fost se
iparntă de cea de Governorship 4) al Bengalului. O nouă Presidency 
on the Indus 5). Astfel, în locul runor simpli com1sari, rpuţin costisi
tori .şi, cum s-a dovedit im. practică, rutili, s-au instituit noi funcţii 
de guverrnatori şi de preşedinţi cu luxuri.ous oounciils. New sine
.cures 6) . Unele mici reforme, fără nici o importanţă, în organizarea 
judecătoreaiscă indiană. 

2. Bugetul. Multe .feaitures 7) ale acestuia sînt luate de Ja 
Disraeli, cu singura deosebire că pe cînd Gladstone desfiinţează 
excise duties 8) în interesul oraşwlui, Disraeli, după cum se pre
tinde, le-a desfiinţat în interesU!l !fermierilor ; aşa, de pildă, por
căria cu Tee duty 9), extinderea impUIIlerii directe etc., de origine 
israelită 10). Unele din oele mai importante hotărîri i-au fost impuse 
lrui G1adstone, după ce in repetate rînduri a fost pus în minoritate 
în parlament din cauză că era împotriva lor. Astfel, desfiinţarea 
taxei pentru anunţurile din ziare, a taxei de succesiune. Licensing 
system new regulation 11) a :fost abandonat după ce a suferit dife
rite modificări în cursul şedinţei. Din buget, care avea pretenţia 
de a fi o enciclopedie sistematică, nu a rămas nimic altceva decît 
un mixitum compositium de llittle intems 12) . Caracteristic: 1I1obilul 
G[ladstone] introduce în bugetul său un bill special - desfiinţarea 
taxei de timbru on newspapers supplements 13) pentru a corupe 
ziarul „Times•, căruia îi face astfel un cadou de 30 000-40 OOO de 
I.st. pe an. „Timesn, fiind singurul ziar care are suplimente, îşi con
solidează în !felul acesta monopolul. Drept mulţumire, „Times" a 

1) - consiliului de control (pentru problemele Indiei). - Nola !rad. 
'J - consiliul de supraveghere. - Nota trad. 
3) - :Funcţia de guvernator general. - Nota trad. 
�) - guvernator. - Nota trad. 
�) - prezidenţie !n regiunea Indus. - Nota trad. 
") - consilii costisitoare. Noi sinecuri. - Nota trad. 
7) - elemente. - Nota trad. 
•j - accizele. - Nota trad. 
9) - taxa vamală la ceai. - Nota trad. 
") Aluzie la Disraeli. - Nota red. 
") Noua reglementare a sistemului de brevete (adică -a sistemului de im

punere a debitelor de băuturi spirtoase. - Nota red. 
UJ - un amestec de mici capitole. - Nota trad. 
'-') - pentru suplimentele ziarelor. - Nota trad. 
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renunţat la polemica dusă împotriva impozitului pe venit preconizat 
de Gladstone şi cere ocuan din nou ca acesta să facă parte din 
noul cabinet. 

3. Trei bill-uri cu privire la landlorzii şi la arendaşii din Ir

landa 560• Prezentate de Napier 1) , un tory, la oirmă fiind ll.lll guvern 
Derby. La 7 august, după dezbateri care au durat 1 0  Juni, sînt 
adoptate iîn Commons 2) ; Aberdeen (9 august) îşi exprimă in Camera 
lorzilor mruJ.ţwn1iorea că aki ele au fost îrnmornnî.nitate. 

4. Parl1amentary l"eform, national education .refornn, law reform 
(a few trifiles aipart) etc. postponed 3) . Bill-ul cu !Privire la depor
tări 561, bill-ul cu privire la navigaţie etc. moştenille de la guvernul 
De11by. Bill-ul cu privire la evrei este respins. Guvernului îi aiparţine 
cu adevărat [numai oe )] 4) marele Cab Act 5) pe care, de îndată ce a 
părăsit pragul parlamentului, acesta a fost nevoit să-l modifice ime
diat din nou, pentru că indivizii, lin pofida „tuturor talentelor lor", 
n-au fost în stare să înfăptuiască nki măcar reglemental"ea birje
lor. � ). Gonverniunea public debt 6) plănuită de Gladstone, al cărei 
eşec el a fost nevoit să-l recunoască în parlament încă în 
28 iuJie. 

20 august. (In această zi parlamentul a fost prorogat pînă la 
27 octombrie.) Palmerston a încheiat sesiunea Camerei comunelor 
asigurîndu-i pe deputaţi că pot fi liniştiţi în legătură cu problema 
orientală, pentru că „as far as the evacuation of the Principalities 
was concerned 7)„. chezăşie le este «his confidence in the honour 
and character of the Russian Emperor», which would move him to 
withdraw his broops vo1untarily .from the principalities" 8). 

3 decembrie. Sinope 9). 

1) Joseph Napier. - Nota red. 
1) - Camera comunelor. - Nota trad. 
3) Reforma parlamentară, reforma i nstrucţiunii publice, reforma legislativă 

(cu except;l citorva mărunţişuri) etc. - amlnate. - Nota trad. 
'l Manuscrisul deteriorat. - Nota red. 
5) - act cu privire la birje. - Nota trad. 
8) - datoriei publice. - Nota trad. 
7) „în ceea ce priveşte evacuarea Principatelor dunărene. - Nota trad. 
8) - «încrederea sa în onoarea şi caracterul împăratului Rusiei», care 

ii vor determina pe acesta să-şi retragă de bunăvoie trupele din Principatele 
dunărene". - Nota trad. 

1) - data cînd a sosit ştirea despre bătălia de la Sinope din 30 ( 1 8) 
noiembrie 1653. - Nota red. 
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12 decembrie. Nota celor 4 powers 1) .către Poartă, Îlll Clare au 
fond 2) i se p11etinde încă mai mult idecît în Nota de la Viena �02• 

14 decembrie. Palmerston consimte mai întîi în Minister Con
seiJ 3) să se telegrafieze Ja Viena ,că cele întîmplate Ila Sinope nu 
trebuie să stingherească negocierile, iar apoi, pentru a-i înşela pe 
filistini, demisionează la 

15 decembrie, sub pretextul că ar fi împotriva bill-ului cu pri
vire la reformă al lui Russell. Intră, bineînţeles, din nou in guvern 
de îndată ce şi-a atins scopul. 

Mijlocul lunii ianuarie. Demisia lui Sadleir, misitul brigăzii 
inlandeze, din cauza unor scandal()US disclos:ures 4) &n faţa .UllJUi lrish 
court of aaw 5) . El a fost lord (jlllilior) aJ itrezoreriei. (Mai tîrziu, 

virl.'Uosul Gladstone vrea să.J trimită pe iLawley, ruda iSa, care. în 
timpul oit a 1fost secretaI1Uil Chancellor-'1.Llui of Exchequer 6), nu s-a 
sfiit să joace la bursă şi să-şi facă o profesiune din a paria, ca gu
vernator în Australia. Se compromite în parlament. Acelaşi ,,vi.r
tuos" îl numeşte într-un post pe O'Flaherty, care o şterge după ce 
a Jefuit casa de bani, pe urmă îl aduce în Poor Law Administra
tion 7) '.fle un oarecare Hayward, pentru că acesta scrisese rum. pamflet 
volllllilinos împotriva lui Disraeli.[ ... ] 8) Se înmU!lţesc afacerile scan
daloase în care este impli.cat virtuosllll GLadstone). 

1nceputul lunii februarie. Redeschiderea parlamentului. 
6 februarie. PaJrrnenston anunţă că va prezenta billl-uJ cu privire 

la organizarea militiei în Irlanda .şi Scoţia. La 28 martie - deala
raţia de război. Preziintă bill-ul abia la sfîrşi tul lunii iunie. 

17 februarie. Russell prezintă bill-ul său cu privire la reformă, 
condiţia şi scuza intrării sale în coaliţie. După 1 0  săptămîni îl 
retrage cu „lacrimi în ochi". Drept mulţumire, este din nou numit 
preşedililte of the Privy Comici! 9) şi primeşte salariu. 

6 martie. Gladstone cere „only the sum which would be ie
quired to b ring back the 25 OOO men about to leave the '.British 

I) - puteri. - Nota trad. 
'l - de fapt. - Nota trad. 
'J - Consiliul de Miniştri. - Nota lrad. 
'J - dezvăluiri scandaloase. - Nola /rad. 
•j - tribunal irlandez. - Nota trad. 
1) - ministrului de finanţe. - Nota trad. 
1) - Epitropia săracilor. - Nota trad. 
8) Manuscrisul deteriorat. - Nota red. 
9) - al Consiliului privat. - Nota trad. 
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shores". Doubles the income tax for 6 months 1). La 8 mai trebuii:? 
să prezinte iarăşi un nou buget. 

Mijlocul lunii martie. Ţaru1 2) obligă pe aceste outre să declare 
războiul publicînd „Secret and confidential correspondence" 563, care 
începe cu o depeşă din 1 1  ianuarie 1 853 şi demască minciuna in
tenţionată care se ascunde îndărătul tuturor declaraţiilor din cursul 
anului. 

7 aprilie. Lo11dul Grey (faimos p.rm faptul ,că în calitate de mi
nistru al coloniilor aproape că a provocat în toate coloniile engleze 
răscoala, voia incă de atunci să devină ministru de război) rosteşte 
în Camera lorzilor un discurs despre lipsurile organizării militare 
engleze. Acesta dă doar prilej miniştrilor de a crea la 8 iunie, 
prin separarea Ministerului de Război de Ministerul Coloniilor fără 
vreo concentrare a departamentelor de război, o funcţie şi un salariu 
în plus. Tot aşa, holera este folosită pentru a se numi la „board of 
Health" 3) un preşedinte Î!Ildependent, creîndu-se astfel o nouă !func
ţie ministeriallă şi un .nou salariu. 

Mai 29. „Their" (ale miniştrilor) „measures were kicked over
board in a very unceremonious manner" 4). (Bright.) 

Bilanţul activităţii lor în domeniul politicii interne în această 
a doua şedinţă : Sînt prezentate şapte bill-uri importante. Din 
acestea, 3 defeated : bill for the entire change of the law of settle
ment 564, bihl ipeinrtru public education in Scotland ; bill on the entire 
reconstruction of Parliamentary oaths, 3 withdrawn : Bribery Pre
vention bill ; bill for the complete change a civil service ; measure 
for Parliamentary Reform. Un bill - Oxford Parliamentary Reform
bill 5) a fost adoptat, însă foarte dwntit şi modificat. 

12 august. Prorogarea parlamentului. 
Şedinţa extraordinară din decembrie : bill-urile cu privire la 

Foreign legion 6) şi la miliţie 565• 

l) 1- „doar suma, care ar fi necesară pentru a readuce iPe cei 25 OOO de 
oameni, care sini gata să părăsească coasta britanică" .  Dublează impozitul pe 
venit timp de 6 luni. - Nota trad. 

'l Nicolaie I. - Nota red. 
3) - consiliul sanitar. - Nota trad. 
') - 29 mai. „Măsurile lor• (ale miniştrilor) „au fost aruncate peste bord 

într-un mod cu totul ireverenţios• .  - Nota lrad. 
1) - 3 cad : bill-ul pentru modificarea radicală a legii cu privire la domi

ciliere ; bill-ul cu privire la instrucţiunea în Scoţia ; bill-ul cu privire la mo
dificarea radicală a formulelor jurămintului depus de parlamentari. 3 sini retrase : 
bill-ul cu privire la prevenirea corupţiei electorale, bill-ul cu privire la reorga
nizarea completă a serviciului civil ; proiectul de lege pentru reforma parla
mentară. Un bill, cu privire la reforma Universităţii din Oxford. - Nota trad. 

1) - legiunea străină. - Nota trad. 
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Citirea acestei liste îţi reaminteşte destule fapte pentru a-ţi 
putea bate joc de aceşti indivizi, între altele să-l luăm anticipat la 
refec (în cazul că ar deveni prim-ministru) şi pe onorabilul Pal
merston. 

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

1 98 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 566 

la Manchester 

[Londra] 2 februarie 1855 

Dragă Frederic, 
Multe mulţumiri pentru articol 1) . Russe11 este blamat îngrozitor 

de dobitocul de Newcastle, care însă, la sfîrşitul discursului său, 
a devenit rtare serutimental. 

Soţia mea se întremează. Starea copilului 2) mă îngrijorează însă 
foarte mult. 

Alăturat îţi trimit 1 .  o scrisoare de la Lassalle ; 2. idem de la 
Daniels ; 3. extrasele la care se referă Lassalle. Goldheim s-a vîn
zolit sub numele de „Lassalle" printre muncitorii din Solingen etc. ; 
4. o scrisoare de la Steffen, care de altfel a uitat să-mi indice adresa 
lui din Brighton şi va bodogăni din nou, dacă, din această cauză, 

nu-i voi putea răspunde. 
Jones - din cauza istoriei murdare cu Barbes - s-a pomenit 

bineînţeles printre crapauds 3) , şi anume crapule 4) a acestora. 
Urmarea a fost că s-a aranjat iarăşi un mare banchet al tuturor 
naţiunilor pentru sărbătorirea lui februarie. A venit şi la mine, 
mi-am bătut joc de el. Francezii lui (o adunătură absolut necu
noscută) au reuşit însă să pătrundă în societatea lui Schapper 587, 

1) Este vorba de articolul „Ultimul guvern britanic' (scris de Engels pe 
baza materialelor trimise de Marx) . - Nota red. 

•) Eleanor Marx. - Nota red. 
') - filistini francezi (emigranţi mic-burghezi. - Nota trad.). 1 vezi volu· 

mul de faţă, p .  371. - Nota red. 
'l - drojdia. - Nota trad. 
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care nu a respins, of course 1), astfel de propuneri. Se pare că şi 
nemulţumiţii din rîndurile emigranţilor polonezi şi italieni - care 
nu fac parte din „elita emigraţiei" - s-au organizat, pentru a tri
mite delegaţi im Comitet 568• Ieri, ca să ne amuzăm, eu şi ieu Gotz 
l-am lăsat pe Jones să ne ducă la şedinţa lor, şi anume ca „auditori". 
El ne-a recomandat ca „old friends of the chartist party" 2), care 
ar avea, desigur, dreptul să-şi satisfacă curiozitatea. Cine se afla 
acolo? Diferiţi crapauds 3) de ultima speţă. Un croitor spaniol 
sau fabricant de tutun, care „singur se convocase la adunare". 
Stechan (pe jumătate nebun) şi în spatele lui trei germani, bădă
rani notorii. De cînd lipseşte Schapper însuşi, Stechan caută să-i 
imite figura, seriozitatea lui posomorită şi gesturile lui, precum 
măcelarul Legendre pe Danton. Dar asta încă nu-i totul. Herzen, 

rusul, nefiind chemat de nimeni, s-a invitat singur la şedinţa 
trecută şi a propus (el însuşi) să fie numit membru în comitet. In 
şedinţa la care am asistat, s-a dat citire unei scrisori slugarnice a 
lui şi pentru că francezii, cu profundul lor simţ politic, au găsit 
că el este „un garc;:on .charmant" 4), a fost ipr.Îimit fără multă vorbă. 
Şedinţa, 'trăn.căneaila francezilor, dnfăţişarea stup1dă a germanilor, 
gesturile croitorului spaniol au fost atît de SUJPărătoare, încît Jones 
(chairman 5)) a propus : 1 .  fiecare să vorbească illumai o singură 
dată şi nu mai mult de 1 0  minute ; 2. la observaţia că spaniolul n-ar 
!i emigrant, pentru că acolo democraţia a învins, a făcut compli
mentul echivoc că „doreşte tuturor emigranţilor din Londra aceeaşi 
soartă" şi că atunci „nu ar mai fi nevoie de comitete internaţionale• 
la Londra. 

Gotz şi cu mine am asistat pe gratis la ar.:eastă comedie şi am 
fumat îngrozitor ca spectatori tăcuţi. Acolo oricine se putea con
vinge .cu propriii săi ochi dt de departe a ajuns „la vraie demo
cratie" 8). 

Publicat pentru prima Odră 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXII, ed. rusă, 1929 

1) - bineînţeles. - Nota trad. 

Al tău 
K. Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) - „vechi prieteni ai partidului chartist•. - Nota trad. 
1) - filistini. - Nota trad. 
•1 - „un tip fermecător•. - Nota trad. 
1) - preşedintele. - Nota trad. 
4) - „adevărata democraţie". - Nota lrad. 
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Dragă Engels I 

1 99 

Marx către Engels 
la Manchester 

(Londra] 13 februarie 1855 
28, Dean Street, Soho 

Vreau să-ţi confirm în primul rînd primirea „lingouriloru şi, 
în al doilea rînd, a excelentului articol 1) de astăzi ; din cauza unei 
ottalmii acute, încă nevindecată complet, am fost împiedicat 4-5 
zile să scriu, prin urmare nu ţi-am putut scrie nici ţie, iar secretara 
mea permanentă 2), ţinind seama de timpu.I reoe, nu ·a părăsit atît 
de curînd patul ca în alte dăţi. Sper totuşi că în scurt timp va fi 
din nou la postul ei. M-am ailes cu boala de ochi itot ;recitind pro
priile mele caiete despre economie, nu pentru a lucra la ele, ci 
pentru a stăpîni bine materialul şi a-l avea ready3) pentru :redactare. 

Ţi-am comunicat cum s-a fofilat Herzen în „comitetul inter
naţionalu 4). Alătur o ,scrisoa1e a lui, în care mulţumeşte pentru 
„o invitaţie .carie nu i s�a trimis". Aceasită scrisoare voia s-o pu
blice în „People's Paperu ca o certificare publico 5) a importanţei 
sale. Ea nu a apărut însă pentru că i-am smuls imedi.at lui Jones 
fiţuica. Totuşi Herzen a făcut ce-a făcut şi a fost numiri: pri.ntre 
organizatorii festivităţii. 

Alăturat îţi trimit şi o altă scrisoare, prin care comite1Jul. mă 
invită la banchet şi mă roagă să „iau parte la miting". Nu vreau 
să�i otensez pe orapauds 6) şi .cu atît mai .puţin pe cartişti. Se purn�. 
aşadar. problema sub ce formă să-i refuz ? Scrie-<mi neîntîrziat 
părerea ta în legătură cu aceasta. Cert e că trebuie să refuz : 
1. pentru că asemenea mitinguri nu sînt în general decît un bluf ; 
2. pentru că în momentul de faţă m-aş expune în mod inutil perse
cuţiilor guvernului, şi Palmerston e cu ochii pe mine ; 3. pentru 
că nu vreau să figurez nkăieri şi niciodată alături de Herzen, de
oarece nru sînt de părere c'a bătrîna Europă să fie întinerită prin sînge 
rusesc. Să mă refer eventual în răspuns la prezenţa lui Herzen? 

Jones a făcut o gafă extrem de „prosteascău şi şi-a pierdut 
complet busola lăsînd pe seama filistinilor şi a imbecililor germani 
conducerea acestei acţiuni. El a sacrificat totul dorinţei de a-i pre-

1) Probabil este vorba de articolul lui Engels „Lupta din Crimeea•.  (Vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 1 ,  Bucureşti, Editura politică, 1961 , p. 55-59. 
- Nota trad.). - Nota red. 

') Jenny Marx. - Nota red. 
1) - pregătit. - Nota trad. 
') Vezi volumul de faţă, p. 386-387. - Nota red. 
1) - in public. - Nota trad. 
1) - filistinii francezi (emigranţi mic-burghezi). - Nota trad. 
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zenta într-un mare Public Meeting pe Foreign Emigrations 1) la 
remorca cartiştilor. Mitingul, la care va participa multă lume, va 
provoca scandal, dar urmarea va fi că : 1 .  Urquhart & Co. (de ase
menea şi „Times0 dacă această poveste va face vîlvă) ii va învinui 
pe cartişti că sînt conduşi de agenţi ruşi. Acest lucru este inevi
tabil. 2. El dă ministerului un pretext pentru reintroducerea bill-ului 
cu privire la străini 569• 3. O sciziune în partidul cartist. Disensiunile 
au şi început. O parte dintre cartiştii londonezi pretind că Jones, 
adoptînd fraza despre „republica socială şi democratică" la consti
tuirea com�tetului filială, care urmează să serviească drept connec
ting link 2) între cartişti şi Foreign emigration, s-a abătut arbitra
rily 3) de Ja spiritul cartei şi a oomp.rOIIIlis întreaga caiuză. !n pofida 
energiei, rpe11Severenţei şi ,a aotivităţii incontestabile a lui Jones, el 
strică totul printr-o reclamă de tarabă, prin lipsa de tact cu care 
vînează pretexte pentru agitaţie şi prin neastîmpărul de a anticipa 
lucrurile. Dacă nu poate face o agitaţie adevărată, el caută apa
renţa unei agitaţii, improvizează movements 4) peste movements 
(cînd, bineînţeles, nimic nu se urneşte din loc) şi se transpune 
periodic într-o stare de falsă exaltare. L-am avertizat, însă zadarnic. 

D-l GoloviJll - fidus Achates 5) al [ui Hernen - publică azi 
în „Morning Advertiser" un articoJaş intitulat „Revoluţia din 
februarie", avînd următorul conţinut : „Herzen, după cum am auzit, 
va reprezenta Rusia, or rather liberail Russia 6), la banchet. Insuşi 
numele său arată că este german sau mai degrabă evreu german. 
!n Rusia i se reproşează ţairului {:ă reourge în speciaJ la aJSemenea 
oameni. Emigraţia să se ferească ito fall into the same error 7) 570. 

Dacă Bonaparte MiJllor 8) ,  rpotriviit celor relatate azi de cores
pondentllll din Paris în ediţia a doua a lui „Morning Chroni.cile", 
va prelua personal comanda supremă a armatei Rinului împotriva 
Prusiei. „campania" va putea avea un sfîrşit funest pentru francezi. 

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

Al tău 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germani 

1) - miting public pe emigranţii străini. - Nota trad. 
') - verigă. - Nota trad. 
8) - in mod arbitrar. - Nota trad. 
') - mişcări. - Nota trad. 
&) - fidelul. - Nota trad. 
8) - sau mai curind Rusia liberală. - Nota trad. 
7) - să cadă in aceeaşi greşeală. - Nota trad. 
8) Napoleon cel Mic - denumire dată de Victor Hugo lui Napoleon 

al III-iea . - Nota red. 

27 - Marx-Engels, Opere, vol 28 
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Dragă Frederic I 

200 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra) 3 martie 1 855 
28, Dean Street, S'lho 

Marţi ai să primeşti o scrisoare amănunţită de la mine. Astăzi 
îţi scriu doar aceste cîteva rînduri pentru a-ţi explica motivele 
tăcerii mele : 

1. Musch 1) a avut o febră gastrică gravă care încă nu i-a 
trecut (necazul cel mai mare). 

2. Baby grew every day w..:irse 2), a perturbat toată casa, aşa 
că acum citeva zile am fost nevoiţi să luăm o altă doică. 

3. Soţiei mele, deşi trecuse cu bine perioada lehuziei, i s-a 
făcut un fel de panariţiu la degetul arătător al mîinii drepte. Un 
lucru de nimic, care i-a provocat însă dureri violente şi sîcîiitoare. 
Ieri a fost operată. 

4. Eu am avut mai întîi porcăria aceea la ochi, care acum a mai 
trecut ; apoi m-am pomenit cu o tuse atit de nesuferită, incit a 
trebuit să înghit cîteva sticle cu medicamente şi să stau chiar 
dteva zile în pat. 

După cum vezi, toată casa a fost şi în parte încă mai este un 
.adevărat spital. 

Iţi voi procura spanacul lui Herzen, de asemenea „People's 
Paper" de iePi, in care se găsesc common proceediings 3) ale lui 
Jones şi Herzen 571• Să-l dau afară pe Jonas dacă mai vine sau să 
procedez „diplomatic" ? 

Doctorul mi-a recomandat să schimb aerul, căci de 2 ani n-am 
mai părăsit iprecincts of Soho Square 4). De aceea aş veni cu plăcere 
la Manchester, pînă nu pleacă soţia mea din nou la Trier. Dacă 
cumva te-ar deranja să locuiesc la tine, fie din cauza unei vizite 
iminente a bătrînului ti:l.u, fie din alte motive, aş putea să-mi în· 
<:hiriez o cameră la M[anchester]. In orice caz, este absolut necesar 
- bineînţeles după ce totul va fi în ordine aici - să plec pentru 
<::itva timp, căci indispoziţia fizică îmi atrofiază şi mintea. 

•) Edgar Marx. - Nota red. 
1) - bebeluşulu1 (Eleanor Marx) i-a mers din zi în zi mai rău. - Nota trad. 
1) - expunerile publice. - Nota trad. 
') Soho Square-ul. - Nota trad. 
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Que dites-vous de la mort de Nicholas ? 1) Mi-a plăout aluzia 
lui „Times• că el ar fi murit, în parte, de spaimă, pentru că „his. 
worst enemy" 2) - Palmerston - a devenit premier în Anglia 572„ 

Vale faveque 3) . 
Totus tuus 4) 

K. M� 
De la Cluss n-am mai primit nimic de luni de zile. 

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

Se tipăreşte după manuscrii.. 

Tradus din limba germanlh 

Dragă Engels, 

201 
Marx către Engels 5n 

Ia Manchester 

Am primit cele 5 I.st. 

!Londra) 8 martie 1 855i 
28, Dean Street, Sobo-

Nu pot pleca de ai-ci pînă cînd colonelul Musch 5) nu va fi 
vizibil restabilit. De altfel, săptămîna asta starea lui a început săi 
se îmbunătăţească, doctorul declarîndu-se astăzi exceedingly plea
sed 6) şi poate .că să.ptămîna viitoare va fi totul all right 7) . De 
îndată ce voi putea pleca cu conştiinţa împăcată, îţi sC'riu. Credi 
că săptămîna viitoare. 

A very happy event 8) ne-a fost comunkat ieri, moartea nona
genarului unchi 9) al soţiei mele . Prin aceasta soacra mea 10) eco
nomiseşte o cheltuială anuală de 200 de taleri, iar soţia mea va. 
primi circa 1 00 de I.st. ; suma ar fi fost mai mare dacă bătrînul 

27" 

11 - Ce spui de moartea lui Nicolaie 1 - Nota traa. 
2) - „duşmanul lui cel mai înverşunat•. - Nota trad. 
1) - Rămîi sănătos şi nu mă da uitării. - Nota trad. 
'l - Cu totul al tău. - Nota trad. 
61 Edgar Marx. - Nota red. 
•1 - foarte mulţumit. - Nota trad. 
71 - în ordine. - Nota trad. 
81 - un eveniment foarte fericit. - Nota trad. 
1) Heinricn Georg von Westphalen. - Nota red. 
111 Karoline von Westphalen. - Nota red. 
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oîine nu ar fi lăsat moştenire menajerei sale acea parte din averea 
sa lichidă care nu era fideicomis 1) . Se va lua o hotărîre şi în pro
blema :manuscrisului ducelui de Braunschweig cu privire la războiul 
de 1 ani, pentru care bătrînuJ Scharnhorst oferise mai de mult 
sUIIIle mari. Soţia mea i„a avertizait imediat pe ai ei că se opune 
unor eventuale înoercări ale fratelui 2) ei de a dărui acest ma
nuscris ,1prea milostivului" 3) său domnitor. Cu bani ipeşin statul 
pilllsian 1I1-are deoît să-1 achiziţi01I1eze, but not otherwise 4) . 

A mai apărut şi o altă eventuală sursă de bani. Soţia mea 
depusese la un bancher - pe nume Grach - din Trier 1 300 de 
taleri. Individul a dat faliment, şi, în ceea ce o priveşte pe ea, 
chiar fraudulos, pentru că el era deja în stare de faliment (deşi 
fără ştirea publicului) cînd a acceptat depunerea. La rugămintea 
soţiei acestui Grach, soţia mea s-a lăsat „înduplecată" şi a renunţat 
să-l urmărească în justiţie. Procurorul general declarase că în caz 
contrar Grach va fi deferit curţii cu juri. Soţia acestui Grach a 
moştenit acum o mare avere şi dacă îşi va respecta promisiunea, 
se poate conta pe restituirea cel puţin a unei părţi din pagubă. 
In orice caz va fi astfel răsoumpărat, în sfîrşit, „trecutul " şi această 
greutate va cădea de pe umerii noştri. 

Broşura despre Nap[oleon] Bonaparte - (Girardin declară în 
„Presseu că nu el a făcut-o) - m-a amuzat foarte mult 574• 

ln pofida încercării de a-l prezenta pe „le prince" într-o postură 
marţială, în pofida fanfaronadei franceze, a superficialităţii şi a 
greşelilor grosolane în domeniul militar, broşura este preţioasă 
pentru că reprezintă un monument ridicat lui Leroy al nostru, alias 
St.Arnaud, şi m general pentru caracterizarea „imperialului Bar
num 5) şi a celor de o iteapă icu el. 

Este un punct în porcăria din Crimeea asupra căruia trebuie 
să mă lămureşti, şi anume : generalul Evans a declarat în faţa comi
tetului, că principala cauză a decimării armatei în faţa Sevastopo
lului ar fi fost lipsa unui drum din portul Balak!lava, 1 OOO de oameni 
l-ar fi putut construi în 10 zile, dar - et c'est la question - all men 
who oould have been spared were employed in the trenches 6) , liar 
lungimea liniei pe care urmau s-o ocupe englezii era de Ia bun 

1) - supusă dreptului de primogenitură. - Nota trad. 
11 Ferdinand von Westphalen. - Nota red. 
1) Frederic Wilhelm al IV-iea. - Nota ied. 
'l - dar nu în alt fel. - Nota trad. 
1) Comparaţie ironică a lui Napoleon al III-iea cu un afacerist american. 

- Nota red. 
") - şi aceasta este problema - toţi bărbaţii disponibili erau ocupaţi cu 

dparea tranşeelor. - Nota trad. 
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început înbr-o disproporţie crasă cu their numeric�! strength 1) . 
Te întreb : pot francezii fi consideraţi ca contrivers ai acestui 
mischiei 2) ? 

Recent am parcurs din nou istoria Romei (antice) pînă în 
timpul lui August [us]. Istoria internă se reduce pur şi simplu la 
lupta dintre mica şi marea proprietate funciară, bineînţeles modi
ficată în mod specific de relaţiile sclavagiste. Relaţiile de credit, 
care joacă un rol atît de mare încă de la începuturile istoriei 
romane, nu sînt decît consecinţa firească a micii proprietăţi funciare. 

Astăzi au fost anunţate 3 lucrări ale preotului Fvrster, apărute 
toate sub titlul comun : „Original Language " .  

După cum ai văzut probabil şi tu, d-l Herzen se lasă acum 
trîmbiţat şi de „Augsburger A[llgemeine] Z[eitung] " .  De asemenea, 
a apărut şi speech-ul 3) său (la mitingul lui Jones) în „People's 
Paper", ca foaie volantă, şi în bravul „L'Homme " ,  scos de pere 4) 
Ribeyrolles m, 

Adio. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXII, ed. rusă, 1 929 

202 

Al tău 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Traaus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Engels, 

(Londra] 16 martie 1 855 
28, Dean Street, Soho 

Nu cred 'Ca bietul Musch 5) să scape. Ai să înţelegi în ce stare 
sufletească ne transpune această perspectivă. Soţia mea este iarăşi 
ou totul doW1Il 6) . Peste puţin vom şti cum stăm. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. J!ngels und K. Marx•,  Bd. II, 
Stuttgart, 1 91 3  

1) - efectivul lor. - Nota trad. 
2) - autori ai acestui eşec. - Nota tr•d. 
"l - discursul. - Nota trad. 
'l - moş. - Nota trad. 
"l Edgar Marx. - Nota red. 
•) - distrusă. - Nota trad. 

Al tău 
K.M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Dragă Engels, 

203 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 27 martie 1 855 
28, Dean Street, Sobo 

De citeva zile, starea lui Musch s-a îmbunătăţit în mod vizibil 
şi doctorul ne dă foarte mari speranţe. Dacă Musch se va reface 
treptat, este absolută nevoie ca el să plece imediat la ţară. E, bine
înţeles, îngrozitor de slăbit şi a rămas numai piele şi oase. Tempe
ratura a scăzut şi ocluzia a cedat mult. Acum problema principală 
este numai dacă organismul lui este destul de rezistent pentru ca 
tratamentul să poată fi dus pînă la capăt. Cred că da. De îndată 
ce medicul declară că e în afară de orice pericol vin la tine. 

Dronke a venit încoace şi candidează la postul lui Freiligrath, 
pentru că F[rei,Iigrath] a rupt definitiv relaţiile cu şeful 1) său. 

Iartă-mă că îţi scriu numai aceste citeva rînduri. Sînt istovit 
ca un ciine după atîtea nopţi de veghe, deoarece eu îl îngrijesc 
pe Musch. 

Intreaga familie, inclusiv Musch, îţi trimite multe salutări. 
Spune-i lui Lupus că elveţianul Furrer, cu care a fost înainte 

în relaţii, a dat faliment şi că l-a 'tras pe sfoară chiar şi pe precep
torul său cu 14 1 .  st. 

Vale faveque 2) . 

Publicat pentru prima oar11 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
P. Engels und K. Marx•, Bd. II. 
Stuttgart, 1913 

1) - Oxford. - Nota red. 

Totus tuus 3) 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) - Rămli sănătos şi nu mă da uitării. - Nota Irod. 
I) - Cu totul al tău. - Nota trad. 



Jenny Marx (fiica) şi Helene Demuth 
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Dragă Engels.. 

204 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 30 martie 1 855 
28, Dean Street, Soho 

Am a!lllînat de la o zi ld alta să-ţi trimit un buletin medkal 1), 
pentru că boala a avut asemenea oscilaţii, incit eu însumi îmi 
schimbam părerea aproape la fiecare oră. In cele din urmă, boala 
a căpătat caracterul unei tuberculoze intestinale, ereditară în familia 
noastră, şi nici medicul, pare-se, nu mai are nici o speranţă. Din 
cauza surescitării nervoase, soţia mea e de o săptămînă mai su
ferindă ca oricînd. Şi mie îmi sîngerează inima şi îmi vîjîie capul, 
deşi trebuie, bineînţeles, să mă ţ�n ta.re. In timpul bo.lii, copilrul nu 
şi-a dezminţit nici o clipă caracterul său original, blajin şi tot
odată independent. 

Nu ştiu cum să-ţi mulţumesc pentru ajutorul prietenesc pe care 
mi-l acorzi lucrînd în locul meu şi pentru compasiunea pe care o ai 
pentru copil. 

Dacă intervine vreo schimbare in bine, îţi scriu imediat. 

Totus tuus 2) 
K. ,\1. 

Nota bene. Martea viitoare nu pleacă mc1 un vapor în America ş1 
nu cadrează să trimitem de fiecare dată două corespondenţe deodată. 
Marţi fă deci o pauză. 

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

1) Despre Edgar Marx. - Nola red. 
1J - Cu totul al tău. - Nola lrad. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Dragă Engels, 

206. Marx către Engels. 12 aprilie 1855 

205 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra) 28, Dean Street, Soho 
6 aprilie 1 855 

Sărmanul Musch 1) nu mai e. A adormit (în adevăratul fulţeles 
al cuvîntului) în braţele mele astăzi între orele 5 şi 6. N-am să 
uit niciodată în ce măsură prietenia ta ne-a ajutat să suportăm 
această perioadă îngrozitoare. Ai să înţelegi cit de mult m-a îndu
rerat pierderea copilului. Soţia mea îţi transmite cele mai prieteneşti 
salutări. Dacă plec la Manchester, poate că am s-o iau pentru 8 zile 
cu mine, în care caz vom locui, fireşte, la hotel (sau vom închiria 
o cameră) . In orice caz, trebuie să găsesc un mijloc care să-i 
aline durerea primelor zile. 

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

206 

Al tău 
K. Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Engels, 

(Londra) 12 aprilie 1855 
28, Dean Street, Sobo 

Am de gînd să plec miercuri cu soţia mea la Manchester ; tre
buie neapărat să schimbe pentru cîteva zile mediul. Dacă nu con
tramandez, înseamnă că sosim la această dată. ln orice caz, luni îţi 
scriu din nou. 

1) Edgar Marx. - Nota red. 
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Casa este, fireşte, pustie şi tristă de oînd a murit odorul sC'Uimp 1 ) , 
care o însufleţea cu prezenţa lui. Este inimaginabil cît de mult 
resimţim lipsa copilului. Am avut pînă acum destule necazuri, dar 
abia în clipa de faţă ştiu ce va să zică o adevărată nenorocire. 
Sînt broken down 2). Mi-a p11ins bine că din ziua !inmormîntării am 
avut dureri atît de groaznice de cap, încît n-am mai putut nici 
gîndi, nici auzi, nici vedea nimic. 

ln aceste zile de suferinţă cumplită, m-au susţinut gîndul la tine 
şi la prietenia ta şi totodată speranţa că noi doi mai avem încă de 
înfăptuit ceva bun pe lume. 

Al tău 
K.M. 

Chiar acum soţia mea mi-a adus cîteva rînduri pentru tine, pe 
care ţi le trimit alăturat. 

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

207 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra) 16 aprilie [ 1855) 

Dragă Engels, 
Miercuri dimineaţă, soţia mea şi cu mine plecăm de aici cu 

parliamentary train 576 la M[anchester]. 
Adineauri, eram tocmai în tovărăşia lui Dronke, l-am văzut pe 

Badinguet trecind podul Westminster 577• Maimuţă în uniformă. 

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

1 )  Edgar Marx. - Nota red. 
'I - complet zdrobit. - Nota lrad. 

AI tău 
K.M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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208 
Marx către Engels 

la Manchester 

Dragă Engels, 

[Londra] 16 mai 1 855 
28, Dean Street, Sobo 

Soţia mea este foarte suferindă ; toată casa mai e cuprinsă de 
mare depresiune. De cînd ne-am înapoiat de la Manchester 678, am 
avut o vreme mizerabilă. Nebunaticul de Dronke vrea să ţi-l trimită 
pe Bruno Bauer abia după ce ai să-i trimiţi tu „galoşW lui. Din 
nebăgare de seamă, am împachetat şi pe „Petermann" împreună cu 
celelalte lucruri. Ţi 1-aşi fi trimis imediat, dar am vrut să-l expediez 
împreună cu B[runo] B[auer]. Hotărăşte cum să fac. Dacă-i trimiţi 
nebunaticului galoşii, ai putea să-i bagi în acelaşi pachet şi Decker-ul, 
pe care l-am uitat 579• Am scris �a Breslau 1) . lncă n-am primit 
nici un răspuns. Intre timp comunică-mi mai precis : numărul de 
coli - dacă urmează să apară sub formă de fascicule, dacă da în 
cite anume sau all ithogeter 2) - pretenţiile tale etc. 58o. De la 
Cluss am primit, în sfîrşit, iarăşi cîteva numere din „Tribune• şi 
două rînduri în care anunţă că va scrie. Alăturat 1 .  „Scorpionii 
din Sobo", apărut în „Sunday Times• .  2. Un extras din „People"s 
Paper", din care vei lua cunoştinţă de ciudatele tratative ale d-lui 
Jones cu refonmatorii din City şi „cum a fost tras pe sfoară " (aceşti 
indivizi voiau, în mod evident, ca gloata de muncitori să stea, ase
menea unor simpli figuranţi, pe stradă, în ia ta uşilor lor, ca show 8) 
şi ca dovadă a popularităţii mişcării lor) 581• Povestea este very 
curious �ndeed 4) . Salută-l pe Lupus din partea mea. 

Al tău 
K.M. 

„Political Fly-Sheets" au apărut acum sub formă de volum. ln 
prefaţă d-l Tucker îmi aduce personal mulţumiri, ceea C'e, în even
tualitatea im1nentului Alien Bill, nat quite recommendatory 6) . 
Publicat pentru prima oară 
!n : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•,  Bd. II, 
Stuttgart, 1 9 1 3  

1 )  Wroclaw. - Nota red. 
') - totul Ia un Ioc. - Nota trad. 
1) - demonstrare. - Nota trad. 
•j - într-adevăr foarte ciudată. - Nota trad. 
1) - bill cu privire la străini, nu este prea 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

recomandabil. - Nota trad. 
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209 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Engels, 

(Londra) 1 8  mai 1) 1 855 
28, Dean Street, Soho 

De aseară soţia mea e la pat. Pentru că pînă marţi (săptămîna 
viitoare) nu pot trage nici o poliţă, mi-ai face un mare serviciu 
dacă mi-ai putea trimite ceva bani, fie chiar şi o sumă minimă.  

S-o ia naiba pe 11Tribune•. Acum e într-adevă1 absolut necec.;ar 
<:a ea să ia poziţie împotriva panslavismului 582• Altminteri s-ar 
putea să ne vedem siliţi să rupem cu această gazetuţă, ceea ce ar 
fi foarte neplăcut. 

Ai văzut, probabil, într-unul din numerele trecute ale lui 
.,Augsburger Allg [emeine]" că, începînd din august, marele Herzen 
va scoate aki o publicaţie rusească : 11Steaua Nordului• 583• 

Calde salutări lui Lupus din partea mea. 

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

2 1 0  

Al tău 
K.M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Engels, 

15 iunie (1855] 
28, Dean Street, Sobo, Londra 

Chiar acum a sosit articolul 2) tău (ora 4 după-amiaza). Beţivanul 
-de poştaş trecuse deja de casa noastră oind LenC'hen 3) ii-a tăiat 

1) In original : martie. - Nota red. 
1) F. Engels. „Planurile de război ale lui Napoleon•. (Vezi K. Marx şi  

.F. Engels. Opere, voi. 1 1 ,  Bucureşti , Editura politică, 1 961 ,  p. 312-317. - Nota 
lrad.). - Nota red. 

"l Helene Demuth. - Nota red. 
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calea şi i-a smuls scrisoarea. Din alăturata scrisoare de la Dana ai 
să 1vezi că el cere : 1 .  o coloană de ziar despre armata prusiană 
pentru „Tribune " şi 2. o coală despre toate armatele din Europa 
pentru „Putnam's Reviewu. Jn caz că n-ai timp să o scrii pe aceasta 
din urmă, trimite-mi, te rog, materialul necesar şi am s-o fac eu. 
E drept că, necunoscător în materie cum sînt, articolul ar ieşi 
mizerabil dacă l-aş scrie eu, dar nu pot să las să-mi scape cele 
1 O 1. st. pe care le-aş cîştiga astfel, pentru că, pe de o parte, 
moştenirea n-a sosit încă, iar pe de altă parte, pentru că, după 
ce am avut cheltuieli foarte mari, am un minus de articole publicate 
din cauză că bunul Dronke nu a trimis în lipsa mea nimic lui 
„N[eue] O[der] -Z[eitung] u (în pofida promisiunii sale), aşa că am 
încasat mai puţin de la „Tribune•, deşi am tras asupra ei o sumă mai 
mare de,cît mi se cuvenea (de care m-am achitat abia cu articolul 
trimis cu poşta de azi). 

In ceea ce„l priveşte pe Petermann 1) . ţi J-am trimis împreună cu 
un bileţel prin Pfănder la Manchester, în timpul cit ai fost plecat 
la lakes 2) . Pf[ănder) este acum din nou la M[anchester] şi deci 
te poate lămuri. 

Pentru Lupus : a pierdut pariul. Duminica cîrciumile se deschid 
aici la ora 1, nu la 121/2. 

Scriu aceste rînduri în mare grabă. Rîndul viitor mai mult. 

Al tău 
K. M. 

Apropo : Bruno Bauer a publicat un pamflet despre „biserica rusă " .  

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

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) „Mittheilungen aus Justus Perthes' Geographischer Anstalt iiber wichtige 
neue Erforschungen aul dem Gesammtgebiete der Geographie". Gotha 1 855. -
Nota red. 

1) In regiunea lacurilor din comitalul Westmoreland. - Nota red. 
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Dragă Engels, 

21 1 
Marx către Engels 

la Manchester 

(Londra] 26 iunie 1 855 
28, Dean Street 

Vinerea trecută nu am trimis nici un articol, pentru că expe· 
dierea simultană [a articolelor] din Londra şi din Manchester ar fi 
trezit bănuiala indivizilor. Marţea (trecută) am trimis un articol 
foarte general deapre diplomaţia lui Bonaparte, tratatele din 1815 şi 
despre mareşalul prusian Knesebeck 1) . Acesta din urmă a făcut 
spirite reuşite pe socoteala polonezilor la Congresul de la Viena. 
- Vinerea viitoare nu va putea fi eviitat run militaria 2) - un 
reportaj despre luptele de la Malakov şi Redan, care au avut loc 
în ziua aniversării bătăliei de la Waterloo 584• Mîine şi poimîine 
mă duc la bibliotecă să caut material în legătură cu armata spa
niolă. Pînă la sfîrşitul acestei săptămîni ai să primeşti tot ce găsesc. 

Elsner mi-a scris în privinţa broşurii 3) tale : 11A vieţi o ipăirere 
mult prea bună despre librarii noştri dacă puteţi presupune că 
vreunul din ei ar edita o lucrare a lui Engels. Toţi cei pe care 
i-am întrebat au refuzat, fără îndoială de teamă să nu li se creeze 
o reputaţie de revoluţionari. . .  Dacă vreţi să vă interesaţi la Berlin, 
Alex[ander] Duncker ar fi poate singurul care ar tipări lucrarea u ,  
Weerth ar putea duce tratative cu Duncker. 

Demonstraţia de duminică după-masă din Hydepark a avut un 
caracter foarte revoluţionar 585• 

In timp ce-ţi scriu aceste rînduri am nişte dureri de măsele 
înfiorătoare, care mă chinuiesc de o săptămînă. 

Salut I 

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

Al tău 
K.M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) K. Marx. „O politică ciudată" .  (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 1 ,  
Bucureşti, Editura politică, 1 961 , p .  328-331 .  - Nota lrad.). - Nota red. 

1) - articol militar. - Nota lrad. 
3) Vezi volumul de faţă, p. 398. - I;Jola red. 
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2 1 2  

Marx către Engels 
la Manchester 

Londra, 29 iunie (18551 

Dragă Engels, 
Citind alăturatele notiţe, ai să spui : multa instead of multum 1) . 

Şi pe bună dreptate. N-am putut găsi cel mai important lucru : 
numărul şi calibrul tunurilor din Spania, deşi am parcurs tot volumul 
de „instrucţiuni " .  Cite ceva despre artileria de munte găseşti în
tr-una din note. Dacă e să tragem o concluzie dintr-un pasaj din 
uRevista Militar• portugheză, în linii generale, artileria spaniolei 
este din punct de vedere material o copie a celei franceze. 

Am însemnat tot felul de amănunte, pentru că unul sau altul 
ar putea servi la ceva. 

Salut. 

Al tău 
K.M. 

Acolo unde l-am menţionat pe Minutoli (baron) este vorba de 
cartea sa „Spanien und seirne fortschreitende Entwicklung etc. u 
Berlin 1852. 

Cred că este acel porc de cîine de la poliţie. A fost şi poate 
că mai este încă consul general al Prusiei în Spania şi Portugalia. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 

P. Engels und K .  Marx•, Bd. II, 
.Stuttgart, 1913 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) - multe, dar nu mult (Parafrazarea expresiei latineşti non multa sed 
multum) ; este vorba de materialul pentru lucrarea lui F. Engels. „Armatele din 
Europa•. (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 1 ,  Bucureşti, Editura politică, 
1961, p. 443-517. - Nola lrad.). - Nota red. 
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2 1 3  

Marx către Engels 686 

la Manchester 

Dragă Frederic, 
Am primit luni cele 5 I.st. 

403" 

[Londra) 3 iulie 1855 
28, Dean Street, Sobo 

Deşi am răscolit trei zile in şir o grămadă de material la 
Museum 1) , n-am reuşit să găsesc ceva despre armata napolitană. 
în afară de următoarele, care se găsesc şi la MacCulloch, „Dictio
nary geographkal, statistica! etc . •  

In  1 848 armata număra nearly 2) 49  OOO de oameni (după cit 
se p are, e vorba de efectivul în timp de război, deoarece pentru. 
anul 1 840 se menţionează { într-un „Dizionario Politico " din Torino} 
2f>-27 OOO de oameni) . Dint.re aceştia : 32 OOO infantry of the line, 
5 OOO cavalry, 4 OOO artillery and engineers, 8 OOO gens d'armes 3) , 
Ei pretind că efectivul a:matei lor poate fi sporit pînă la 64 237 de· 
oameni, cifra oficială a efectivului în timp de război. - La Ricciardi 
am găsit că fiul lui Ferdinand I 4) şi tatăl lui King Bomba �} 
i-a angajat pentru prima oară - în 1 824 sau 1 825 - pe elveţieni pe 
timp de 30 de ani (deoarece armata napolitană, urmînd exemplul 
celei spaniole, se răsculase) şi le-a fixat un salariu de trei ori mai 
mare decît cel al native arrmy 6) . Intrucît guvernul oelor dO'Uă 
Sicilii se biz'llie în ţară pe elveţieni şi pe lazzaroni 7) , iar în afară 
pe armata austriacă, considerînd el însuşi că armata lui, prost 
plătită, nedisciplinată, laşă, şi demoralizată, nu face nici două 
parale, cred că la o trecere în revistă a armatelor din Europa te 
poţi referi la aprecierea propriului guvern, anume arătînd că armata 
celor două Sicilii nu e bună de nimic, şi să indici efectivul ei numai 
en passant 8) . 

Poate se găsesc date mai amănunţite în Mariotti. Dar nu l-am 
putut avea, pentru că ori de cite ori l-am cerut era dat. 

1) Biblioteca de Ia British Museum. - Nota red. 
=1 - aproximativ. - Nota lrad. 
3) - 32 OOO infanterie de linie, 5 OOO cavalerie, 4 OOO artilerie şi trupe de

geniu, 8 OOO jandarmi. - Nota trad. 
'I Francisc I. - Nota red. 
6) - regele-bombă (poreclă dată lui Ferdinand al II-iea în urma bom-

bardării Messinei în 1848). - Nota trad. 
') - trupelor locale. - Nota trad. 
7) - lumpenproletari. - Nota trad. 
8J - în treacăt. - Nota trad. 
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Acasă deprimarea persistă. Soţia mea este încă foarte suferindă. 
Aillli.ntirea mkuţului 1) iubit 1I1e apasă şi iilllunecă uneori ipînă şi 
joaca suro11ilor 2) aui. Asemenea [ovituri se uită greu, numai cu 
timpul. Durerea pierderii este rpootru mine !Însumi tot atît de mare 
ca în prirrna zi şi, de aceea, inţeleg suferinţele soţiei mele. Dacă 
banii scoţieni 3) ar sosi Ja timp, aş pleca pentru C'îteva săiptămîni 
în Kent, unde, duipă cum aud, sîm.rt o mulţime de locuri f.rnmoase 
şi [pOţi să stai fără cheltuială prea mare. 

Sc1enele care au avut loc în Hydepark duminica trecută au 
fost disgusting 4) , pe de o parte din cauza birutalităţii constablerilor, 
iar rpe de altă p arte din cauza ire:ziistenţei doar pasive a masei 
enorme de oameni 587• Totul însă fierbe şi clocoteşte în mod evident 
şi este numai de dorit ca marLle calamităţi din Crimeea să dea un 
impuls. 

Publicat pentru prima oară 
ln : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXII, ed. rusă, 1929 

2 1 4  

Al tău 
K.M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Engels, 

(Londra} 1 7 iulie 1855 
28, Dean Street, Soho 

Strohn este aici şi, din păcate, mă împiedică să trimit azi un 
articol la „Tribune" .  De aceea am de gînd să trimit vineri, cu data 
de marţi, un articol despre ultima criză de guvern 588 şi m-ai îndatora 
foarte mult dacă mi-ai trimite concomitent un articol, să zicem 
despre armata prusiană (dacă nu se întîmplă nimic pe teatrul df;! 
război), astfel încît să plece două articole deodată. Aceasta din 
cauză că săptămîna viitoare sînt nevoit să trag o poliţă asupra 

') Edgar Marx. - Nota red. 
1) Jenny şi Laura Marx. - Nota red . 
') Este vorba de partea de moştenire care revenea lui Jenny Marx ia 

urma morţii unchiului ei, Henrich Georg von Weslphalen (vezi volumul de fată, 
p. 391-392) ; referire la originea scoţiană a familiei Westphalen. - Nota red. 

') - dezgustătoare. - Nota lrad. 
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„Tribunei " şi, intrucît şi data trecută am tras poliţa pentru o sumă 
mai mare decît mi se cuvenea, va trebui şi de rindul acesta să trag 
o poliţă în avans, şi încă pentru o sumă considerabil mai mare, cu 
atit mai mult cu cit în ultimul timp au fost zile cînd n-am trimis 
articole. 

Un german, Gustav Pockel, care s-a înapoiat din ţara yankeilor, 
mi-a adus citeva rinduri de la Edgar 1) şi veşti mai amănunţi te 
despre el şi alţi cunoscuţi. Edgar a fost în ultimul timp argat în 
apropiere de New York şi intenţionează să-şi vindă ferma din 
Texas. Se p are că Scruraimm 2) se curăţă de tuberculoză, se află şi el 
în statul New York. In drum spre Nauvoo, Ewerbeck a trecut acum 
un an şi jumătate pe la Cabet. Fickler a preluat hotelul „Shakes
peare " , după ce Lievre a dat faliment, cu care prilej l-a tras pe sfoară 
pe acesta din UJI1Illă. Jaaobi 3) face afac2ri bune. „Serios " şi „re
zervat" cum e, place yankeilor. Mareşalul Blenker şi alţi cîţiva 
escroci faimoşi din timpul comediei revoluţiei şi-au cumpărat cu 
banii furaţi terenuri şi, după cum se spune, îi întrec cu mult pe 
y ankei prin felul brutal şi arogant cu care îi tratează pe muncitorii 
lor. Heinzen se stabileşte din nou la New York cu „Pionierul" său. In 
general, germanii o duc greu acolo, fiind chinuiţi în acelaşi timp de 
Maine-Law, Know-nothings 589 şi de criza din agricultură şi in
dustrie. De aceea are loc o masivă reemigrare în Germania, Canada 
şi America de Sud. 

Lui Dronke i-a fost aprobată, datorită intervenţiei unor ne
gustori germani din Paris (unul dintre ei adept al lui „N[eue] 
Rh[einische] Z[eirtun.g] ") cererea de a se .reîntoarce Ja Paris. El vrea 
să plece săptămina asta, de îndată ce-şi va procura „cheltuielile 
de producţie " .  

lmandt a plecat pentru patru săptămini î n  Scoţia l a  Heise. El 
mi-a pus la dispoziţie pentru acest interval cottage-ul său din Cam
berwell. Toată familia pleacă acolo, pentru că deocamdată e bună 
�i schimbarea de aer, pină oind se va putea realiza mai mult. 

Alăturat îţi trimit : 
Nr. I. Scrisoarea lui Lassalle din Paris. 
Nr. II. Ca să te amuzi, „Asiatic Chiefs" de Szeredy împreună cu 

doleanţa rpe care :mi-a adresat-o 500• 
Nr. III. Scrisoarea lui Florencourt (singura, rpe care te rog să 

mi-o restitui), în care îmi relatează cum stau lucrurile cu moşte
nirea 4) . Din ea vei vedea că, pe de o parte, moştenirea a crescut 

28 

1) Edgar von Westphalen. - Nota red. 
2) Conrad Schramm. - Nota red. 
') Abraham Jacobi. - Nota red. 
'l Vezi volumul de faţă, p. 403-404. - Nota red. 
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cu 5 1 5  l.st., iar, pe de altă parte, că tot felul de tergiversări 11 im
piedică pe moştenitori să intre grabnic în posesiunea banilor" .  
Acest Florencourt nu este faimosul Florencourt 1) , ci fratele lui. 

Al tău 
K. M. 

Cunoşti vreo carte despre etres of little 2) Johnny Russell ? 

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

2 1 5  

S e  tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragei Engels, 

28, Dean Street, Sobo 
[Londra] 1 august 1855 

Familia se află încă la Camberwell (deci şi eu aproape tot 
timpul) . Pieper a venit pentru o săptămînă în vizită la noi. De 
aceea n-am putut să soriu nimk altceva decit ceea c1e era strict 
necesar - articolele pentru New York şi pentru Germania. Arti
colul despre „Armies" 3) este milllunat. 

Din alăturata scrisoare de la Steffen ai să-ţi dai seama de starea 
precară a prietenului nostru Daniels şi a lui Biirgers. In special de 
primul îmi pare foarte rău. Nu ştiu dacă în rezumatul raportului 
făcut de vizitatorul din ţara yankeilor 4) ţi-am pomenit că Conrad 
Schramm este tuberculos şi face o cură de lapte de măgăriţă la 
fostul mareşal Blenker. 

In ultimele săptămîni am trimis „Tribunei" o serie de arti
cole despre lordul John Russell, mai precis 3 la număr, în care 

1) Franz von Florencourt. - Nota red. 
2) - viata şi activitatea micului. - Nota lrad. 
3) F. Engels. „Armatele din Europa" .  Art. II. (Vezi K. Marx şi F. Engels. 

Opere, voi. 1 1 ,  Bucureşti, Editura politică, 1 96 1 ,  p. 413--495. - Nota trad.). -
Nota red. 

'l Pockel. Vezi volumul de faţă, p. 404-406. - Nota red. 
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este analizată cariera micului Johnny de la începuturile ei j�1• 
Totuşi, în curînd va trebui să scriem iarăşi some words 1) despre 
război, eventual şi despre afacerea din Asia. 

Dronke e tare decepţionat. A reieşit pînă la urmă că apro
barea cererii sale de a i se elibera un paşaport pentru călătoria 
la Paris a fost o confuzie din partea legaţiei franceze şi că, dimpo
trivă, se dispusese în mod categoric să nu fie lăsat să plece în 
Franţa. In cîteva zile se va lămuri dacă capătă o slujbă la Jersey. 

Bonaparte a rezolvat în limitele raţiunii pure problema pe care 
1-am pus-o : „de-a fura întreaga Franţă, pentru a o dărui din nou 
Franţei 2) " .  Manevrele Jui cu împrumuturile reprezintă experienţe 
valoroase în această direcţie. 

Ce părere ai de concentrarea de trupe austriece în Italia ? Ai 
văzut al doilea „Memoire d'un officier General" 592 ? 

Al tău 
K. M. 

Publicat pentru prima oară Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Dragă Frederic, 

2 1 6  

Marx către Engels 593 

la Manchester 

1 septembrie 1855 
3, York Place, Denmark [Street] ') 

Camberwell 

Imandt a pornit la Montrose şi a lichidat întregul său concern 
de aici avind perspectiva foarte aventuristă a unei slujbe la Ar
broath. Am preluat tot inventarul său şi rămîn aici pînă la sosirea 
banilor scoţieni 4 ) .  Atunci voi închiria o locuinţă în toată regula. 
Deocamdată trebuie să păstrez casa din Dean Street. Aerul de ţară 
a priit extraordinar întregii familii, în special soţiei mele. 

1) - citeva cuvin.te. - Nota trad. 
•) K. Marx. „Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte•. (Vezi K. Mane 

şi F. Engels. Opere voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1 960, p. 1 15-217. - Nota 
trad ). - Nota red. 

28* 

3) In original : Danemark (vezi volumul de fată, p. 409, 4 1 1 ) .  - Nota red. 
'l Vezi volumul de fată, p. 391---392. --: No ta red. 
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Am primit ieri artkolul 1) tău. Comunicatul xusesc a apărut 
şi în ziarele din Hamburg. 

Trebuie să urgentăm acum articolele pentru „Putnam" .  Dana 
şi-a şi exprimat, într-o scrisoare pe care am primit-o de la el, 
teama că nr, II 2) ar putea să sosească prea tîrziu. Dar a ..sosit 
la timp, după cum am văzut dintr-o scrisoare ulterioară. „Putnam" 
cere un nou articol despre „The improvements 1n modern war
fare3) . „New York Times" publică o critică în general favorabilă, 
dar evident irăuvoitoare. Englezii, cică, nu poartă „pantaloni strîmţi " 
în afara serviciului, escadroanele '1ox numără rpeste 400 de sabres 4} 
şi mai trebuie pus un semn de întrebare după cuvÎlntul „sabxes " ,  
în sfîrşit că, autorul, pare-<Se, IIlU ştie că în Anglia rpedeaipsa cu 
bătaia este acum limitată la 50 de lovituri şi se aplică numai în 
mod excepţional. Incidentul dilil Aldershot, unde cu vreo două 
săptămîni în '!Mmă a murit un soldat din cauză C'ă a primit 30 de 
lovituri de bki, serveşte drept comentariu la cele scrise de acest 
cri tic, despre a cărui prostie i-am trimis [ui Dana observaţiile 
necesare. 

Ai urmărit cearta dintre Napier şi Graham ? 594 Primul articol 
a apărut în „Times•, al doilea în „Advertiser" şi „Herald" .  „Adver

tiser• publică azi în primul său leader 5) corespondenţa dintre 
Charley şi James. Tot azi urmează să apară într-un cotidian si 
răspunsul lui Graham la primele articole ale lui Napier. 

Nu ştiu dacă ai observat că austriecii au folosit timpul cît 
armatele lor erau concentrate în Galiţia pentru a construi, sub 
comanda supremă a lui Hess, căi ferate de importanţă doar stra
tegică şi, de asemenea, fortăreţe împotriva Rusiei. 

Sper că acum vei scrie cîte ceva despre tine, ce faci şi cum 
o duci. 

Al tău 
K. M. 

Dacă nu mă înşel, figurează şi Koscielski al nostru în comuni
catul de luptă al lui Pelissier 6) . 

'l F. Engels. „Bătălia de Ia Cernaia". (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere. 
voi. 1 1 , Bucureşti, Editura politicii, 1 961 ,  p. 552-558. -· Nota trad.). - Nota red. 

•j F. Engels. „Armatele din Europa• .  Art. II. (Vezi K. Marx şi F. Enge/s 
Opere, voi. 1 1 ,  Bucureşti, Editura politică, 1961 , p. 473-495. - Nota trad.). -
Nota red 

SJ - „Progresele în arta modernă de ducere a războiului". - Nota trad. 
'l - săbii. - Nota trad. 
5} - articol de fond. - Nota lrad. 
1) Batălia de la Ceruaia. - Nota red. 
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Dacă e să dăm crezare comunicatului amiralului Bruat apărut 
în numărul de azi al lui „Times•, ruşii sînt pe punctul de a muri 
de foame. ln orice caz, de votcă, pare-se, nu duc încă lipsă. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XXII, ed. rusă, 1929 

2 1 7  

Se tipăreşte după manuscris. 

Tradus din limba germană. 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Engels, 

6 septembrie 1855 
3, York Place, Denmark Street 

(nu Hill, care este numai numele 
general al întregului cartier} 

Camberwelt 

Probabil că ai aflat deja din „Kolnische Zeitung" despre 
moartea prietenului nostru Daniels. El a căzut cu adevărat victimă 
infamiilor poliţiei prusiene. Trebuie să adresezi cîteva rînduri soţiei 
lui, ceea ce fac şi eu 1) . Adresa : d-na Amalie Dr. Daniels, Schilder
gasse. Koln. Ar fi bine dacă şi Lupus i-ar scrie. Ştiu din proprie 
experienţă cît de binevenite sînt în asemenea cazuri scrisorile de 
la prieteni. Am să scriu în „Tribune" un scurt necrolog pentru 
sărmanul nostru prieten. ln ceea ce priveşte presa germano-ameri
cană, cred că cel mai bun lucru ar fi să publicăm în „Neue Zeit" 
din New York, (nominal redactată de Bernhardt, în realitate de 
Lowe v. Calbe) , un scurt necrolog semnat de tine, Freiligrath� 
Lupus şi de mine. Este necesar acest lucru şi pentru a demasca 
felul în care s-a procedat faţă de Burgers. Cred că ştii că O'Connor 
a murit acum cîteva zile. 

' )  Vezi volumul de faţă, p. 557-558. -: Nola red. 
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Soţia lui Jones 1) e pe moarte. Bietul om se află at this moment 
in desperate circumstances 2). 

Marţi pleacă un vapor. Este foarte important ca articolul pentru 
„Putnamu să ajungă cel tîrziu la 1 0  octombrie la New York. Ai 
primit revista care ţi-a fost trimisă ? 3) Cicălelile stupide n-au 
apărut în „Tribune•, ci în „N[ew/-Y[ork/ Times•, ziarul rival 4) . 
Incidentul din Aldershot este pe scurt următorul : cu vreo două 
-săptămîni în urmă, 2 soldaţi au fost condamnaţi unul la 50, celălalt 
la 30 de lovituri pentru purtare „necuviincioasă" faţă de un su
perior. Cat-o'-nine-tails 5) , a fost muiată, cum se întîrnplă adesea, 
în urină. Unul dintre soldaţi a trebuit să fie dus la spital după ce 
.a primit 40 de lovituri, celălalt a murit puţin timp după ce a pri
mit cele 30 de lovituri. Se pare că cercetări nici nu s-au mai 
intreprins. 

Blind continuă în „Morning Advertiser" ,  „to shake the despotic 
Powers of Europe to their very foundations" 6) . 

La Londra a reapărut o gazetuţă germană. Redactor-şef propriu
-zis este faimosul Siegmund Englănder, cunoscut prin legăturile sale 
<:u poliţia pariziană. Colaboratori principali : Ronge, rusul Herzen 
şi un pretins căpitan în retragere, un beţivan pe nume Korn. 

Vale 7) . 

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

' I  Jane Jones. - Nota red. 

Al tău 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

•1 - în momentul de faţă într-o situaţie desperată. - Nota lrad. 
•) „Putnam's Monthly" din august 1855 cu articolul intii din seria de 

.articole ale lui Engels : „Armatele din Europa" .  (Vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, vol. 1 1 , Bucureşti, Editura politică, 1 961 , p. 445-472. - Nota trad.). -
Nota red. 

') Vezi volumul de faţă, p. 408. - Nota red. 
51 - pisica cu 9 cozi (bici cu 9 cozi). - Nota lrad. 
'I - „să zguduie din temelie puterile despotice ale Europei". - Nota trad. 
7l - Fii sănătos. - Nota !rad. 
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2 1 8  

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Engels, 

1 1  septembrie 1855 

3, York Place, Denmark Street, 
Camberwell 

Din cauza unei force superieure 1) , sînt nevoit, asemenea ruşi
lor, to evacuate the Southern Side 2), fără însă să arunc, în urma 
mea totul în aer sus. Dimpotrivă, garnizoana mea rămîne liniştită 
aici, unde cred că mă reîntorc şi eu în a week or so 3) . Cu alle 
cuvinte : trebuie să mă retrag pentru cîteva zile la Manchester, 
unde voi sosi mîine seară. Intrucît trebuie să mă aflu acolo incog

nito, nu sufla nimănui nici o vorbă despre prezenţa mea, bineînţeles 
cu excepţia lui Lupus, în caz că-l vezi întîmplător. 

Am pus de acord cu ultimele telegrame articolul 4) tău, pe care
tocmai l�am primit. 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Brielwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx• ,  Bd. 11, 
Stuttoart, 1913 

'I - forţe majore. - Nota trad. 
•1 - să părăsesc partea de sud. - Nota trad. 
'I - aproximativ într� săptămină. - Nota trad. 

Al tău 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris. 

Tradus din limba germană 

41 Varianta engleză a articolului lui Engels „ln legătură cu luarea 
Sevastopolului" publicată în „New York Daily Tribune• sub titlul „Căderea 
Sevastopolului". (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 1 ,  Bucureşti, Editura 

politică, 1961 , p. 565-569. - Nota trad.). - Nota rea. 



4 1 2  2 19. Marx C'ătre Engels. 7 decembrie 1855 

Dragă Frederic, 

2 1 9  

Marx către Engels 596 
la Manchester 

7 decembrie 1 855 
28, Dean Street, Soho, Londra 

Se pare că Jones nu este la Londra. Cel puţin n-am primit 
nici un irăspuns, !Ilici verbal, nici în scris, [a întrebarea mea urgentă 
în soris. De la sosiirea mea aici sÎIIlt, de aceea, claustrat între 4 pe
reţi, şi 1I1-a.m cu cilile schimba o vorbă oit e ziulica de mare. Ar fi 
prea riscant să ies acum. 

Documentul a fosil trillilis abia alarJ.tăieri la banca Union 1 ) .  Din 
cauza a tot felul de nimicuri s-a produs această tărăgănare. 

Din America, adică din New-York, încă n-am nici un răspuns. 
Se pare că domnii „chibzuiescu.  De la Washington n-am primit nici  
o scrisoare, doar un număr din „Wecker" şi alăturatul bileţel, scris, 
evident, de Cluss împotriva lui Schimmelpfennig. Numărul din 
„Weckeru l-am consumat din păcate într-un moment de neatenţie 
într-un loc, unde sînt „cuvinte grosolane, hîrtie fină etc . " .  In aces t 
număr se face acolo afirmaţia că germanii din Ameri.ca ar fi nişte 
utilibarians 2) , în goană .diupă „pîine" ,  pentru că „d„l Marx este eco
nomist şi ininteligibN " .  La d-l M[arx] însă aceasta se ex;plică p rin  
„vechiul Testamenitu .  „El a transformat «COIIIler�ul 1I1ostru» - şi asta 
nu este ceva IIlOU - într„un sistem fiilozofiic u. FaptU!l că tineri 
germani cu gîndire profundă din America îl urmează provine de 
acolo că germanii sînt obişnuiţi „să ise IÎlldline în faţa scriitorilor 
spirituali aiparţinînd naţiunii vechiului Testament etc. u 

Aproximativ de cînd sînt aici, în „Advertiser• se duce o luptă 
de cocoşi între Herzen şi un adversar anonim. Adversarul îl acuză 
că este un şarlatan, că se dă drept un fel de Silvio Pell[ico] rus. 
Chiar şi titlul cărţii sale este o minciună, pentru că el n-a fos t  
niciodată în  Siberia etc. Răspunsul lui Herzen e slab : că titlul ar  fi 
o înşelătorie a editorului, că nu el poate fi făcut răspunzător pentru 
aceasta, că ar fi protestat imediat în „Globe" împotriva epitetelor 
care în mod eronat i s-au dat etc. La aceasta adversarul apare din 
nou (ieri) şi îl acuză de alte minciuni şi cu privire la „Globe• .  

Insă concomitent cu acest atac, un englez i-a luat apărarea : chiar 

1) Se pare că este vorba de formalitătile în legătură cu moştenirea pe care 
.urma s-o primească Jenny Marx (vezi volumul de faţă, p. 391-392) . - Nota red. 

') - utilitarişti. - Nota trad. 
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dacă He1zen nu a fost în  Siberia ş i  nu este un S[ilvio] P[ellico] 
rus, totuşi cartea lui este o carte amuzantă, inofensivă : „an honest 
man, look you, and soon dasht I He is a marvellous good neighbour 
in sooth ; and a very good bowler ; but, for Alisander, alas, you 
see, how'tis" 1 ) .  In sfîrşit, lăudărosul ziar, potrivi1 obiceiului său, 
declară acum lupta încheiată, pentru că a căpătat un caracter prea 
personal etc. şi refuză să-i mai ţină la dispoziţie coloanele sale. ln 
orice caz, această hărţuială - deşi atacul a fost lipsit de strălu
cire - îi dăunează foarte mult lui Herzen în ochii cockney-ilor 597• 

Lina 2) mi-a comunicat cîteva amănunte noi despre procesul 
de la Koln. Lista juraţilor enumeraţi în pamfiletul 3) meu este, fireşte, 
comp1el greşită. Unul dintre juraţi - J oest - a făcut în tot oursul 
procesului caricaturile acuzaţilor şi le-a făcut să circule printre 
membrii triburnaluJui. Ono.rabilUJl Saedt-Jeune 4) a avut în primele 
8 zile tot timpul în faţa sa un pumnal. Rîsul ironic al acuzaţilor 
l-a silit în cele din urmă „să poarte pumnalul ascuns sub mantie" .  
Poţi să-ţi imaginezi un coxcomb 6) mai fandosit ?  Saedt cu pumna
lul I C'est a ctrever de rire 6) . 

Bi.irgers îşi petrece timpul trimiţînd „scrisori interminabile" 
d-nei Daniels. Face şi poezii. Nu schimbă nici o vorbă cu tovarăşul 
lui de suferinţă. 

Se spune că într-un Penn.ypaper 7) din Londra, „The Telegraph" ,  
s-au făcut deja cîteva hints 8) la adresa [nşelătoriilor d-lui dr. Freund 
şi a complicelui său militar. 

Am primit cele 2 articole. 
Salut. 

Al tău 
K. M. 

Era cit pe ce să uit esenţialul. Acum cîteva săptămîni, 
I think 9) că vreo 3, Zitschke ·a vizitat-o pe soţia mea. Venind vorba 

1i - „un om cinstit, vedeţi dv., dar se pierde repede cu firea I E un ortac 
tare de treabă şi un popicar foarte priceput 1 dar in ceea ce-l priveşte pe 
Alexander, sfinte doamne, vedeţi dv. cum stau lucrurile.• - Nota trad. 

'I Lina Scholer. - Nota red. 
11 K. Marx. „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia". (Vezi 

K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 4�01. 
- Nota trad.). - Nota red. 

'I - junior. - Nota trad. 
11 - fanfaron. - Nota trad. 
11 - Să mori de ris. - Nota trad. 71 - Ziar care se vinde cu un penny. - Nota trad. 
6) - aluzii. - Nota trad. 
11 - cred. - Nota trad. 
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de Mirbach 1) , quoth Z. 2) : „bătrînul pierde-vară a avut cea mai 
bună ocazie să se îmbarce. Il credeam de mult pe mare. Şi acum 
îl regăsesc, decă:zmt, în cîrduma lui Bibra". Şi Liebknecht pretinde 
că l-a întîlnit de -curînd. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XXII, ed. rusă, 1 929 

220 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Frederic, 

(Londra] 1 1  decembrie 1 855 
28, Dean Street, Sobo 

Din alăturata scrisoare a lui Dana, vei vedea că manevra 
noastră a reuşi t sus, 

In rest nimic nou. Eu încă mai sînt sub arest la domiciliu. 
Jones încă n�a apărut. 

Lui Biirgers i s-a permis să schimbe domiciliul forţat, la C'are 
a fost condamnat, dacă suportă cheltuielile de drum. Weerth îi 
promisese pe jumătate mamei lui B[iirgers] , la Koln, că-i va trimite 
bani pentru B[iirgers] . Nu s-a ţinut de cuvînt. 

Micul Dronke întreţine o corespondenţă susţinută cu Freili
grath. A avut un c onflict teribil cu unul dintre asociaţi şi era gata 
să renunţe la slujbă. Pentru a-şi da importanţă, i-a oferit-o lui 
Fr[ eiligrath] 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXII, ed. rusă, 1929 

1) Vezi volumul de faţă, p. 415. - Nota red. 
t) - Z[itschke] a spus. - Nota trad. 

Al tău 

K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Engels către Marx 
la Londra 

415 

Manchester, 12 decembrie 1B5S 

Dragă Marx. 
După cum ve�i, cu oameni de treabă ca cei de la „T.ribune" 

te poţi învoi, şi oole 200 de 1. st. sîlllt astfel asigurate. Pentru a 
începe imediat, am să scriu deseară un articol militar, iar tu să. 
faci unul politic, pentru ca 3.IIlbele să poată fi expediate vineri, 
hoc tacit 1) 4 1. st. 

Allăturat âţi înapoiez scrisoarea lui Dana. Au fond 2) , este bine 
că nobilul Mirbach a rămas să chefuiască Ja Londra, pentru că 
tot nu s-a realizat nimic cu cei din New York în privinţa core'5-
pondenţelor din Crimeea 509, In orice caz, am scăpat acum de orice 
obligaţii �ndirede faţă de aoest individ şi il ne me regarde plus 3) . 
Aici n-am suflat nici o vorbă despre toată povestea, căci te po
meneşti că Lupus ar avea pînă la urmă mustrări de conştiinţă şi 
el ar face obstrucţie data viitoare. 

Jmeyer 4) a scris zilele acestea mai mult ca să ştiu ce am de 
spu� de orăci'll.Il, oind voi fi la cumnatul 5) meu, decît ca să mă 
anunţe că tot mai aşteaptă o scrisoare de La tine. De la piciul t} 
n-are lllJici o veste . 

Pe d-l Karl Joest cu oa1 ;caturile sale 7) nu-l vom uita. Cred că 
caricatura pe care am să i-o fac eu lui cînd va spînzura de un 
stîlp de felinar va fi încă şi mai bună. 

Nu ştiu dacă pînă marţi am să pot face un articol, depinde. 
fireşte, de evenimente, care devin acum din ce în ce mai rare. 
Kars-ul şi Omer-p[aşa) trebuie să-mi furnizeze azi materi0alul ; dacă 
mîine se mai întîmplă ceva, am să oompletez. 

Aioi greva continuă, patronii au declarat că sînt gata să re
deschidă fabricile, pe baza tarifelor în vigoare la Ashton. Munci
torii au răspuns că dacă patronii aleg Ashtonul, atunci ei sînt 
pentru Oldham şi sînt g.ata să accepte ca bază media tarifelor din 

1) - ceea ce face. - Nota trad. 
t) - De fapt. - Nota trad. 
') - nu mai îmi pasă de el. - Nota trad. 
•j Joseph Meyer. - Nota red. 
5) Emil Blank. - Nota red. 
') Ernst Dronke. - Nota red. 
7) Vezi volumul de faţă, p. 413. - Nota red. 
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cele două localităţi. La aceasta patronii au dat un răspuns evaziv 
şi au propus ca norună o a treia localitate din district. Această 
propunere a fost respinsă, şi Jucrurile s-au oprit aici. Mi se pare 
că muncitorii au perfectă dreptate, însă nu s-au eliberat încă, 
evident, de IUileJe vechi tradiţii trade-unioniste şi pretind că se 
poate lucra numai la cutare sau cutare maşină şi n.lllIIlai într-un 
anum1t mod,  moştenit din tată în fiu. Ei vor •renunţa însă curînd 
la această prostie. Localităţile din Îilllprejur1mi încep să-i sprij1ne. 

Redactorul de la „Guardian" 1) , cu care am făcut cunoştinţă, 
€ste un om înţelept in his own 1m1nd 2) şi un fel de oracol pentru 
unii filistini, dar în rest un om căruia îi place să spună anecdote 
echivoce şi un chefliu cumpătat. Fără îndoială , i s-a vorbit despre 
mine, căci chiar dacă îndrug verzi şi uscate, el mă ascUJltă ou 
atenţie şi-mi pune întrebări cave vădesc dorinţa lui de a se in
strui. Caut să mi-l apropii t11eptat pentru a obţine informaţii de Ja 
el despre cei de I.a „Ex[arrniner] and Times" şi a mă putea duce 
apoi 1a această fiţutcă .  Apres, on avisera 8) . 

Salutări călduroase soţiei tale şi copiilor. 

Publicat pentru prima oară 
in : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•,  Bd. II, 
Stuttqart, 1913 

222 

Al tău 
F. E 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dear Frederic, 

(Londra) 14 decembrie 1855 
28, Dean Street, Soho 

Arestul la domiciliu începe să mă enerveze. Nu am respirat 
încă mc1 un pic de aer curat. Totuşi ieri s-au €xpediat iarăşi 
1 OOO („.) 4) . Jones urmează să sosească, în sfîrşit, astăzi. 

1) Jeremiah Gamett. - No ta red. 
') - după părerea lui. - Nota trad. 
•j - După aceea vom vedea. - Nota trad. 
4) Manuscrisul deteriorat. - Nota red. 
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Alaltă�eri seara am p rimit o vizită ; n--ai să ghiceşti a cui. A 
venit Edgar Bauer, pe care nu l-am mai văzut aproape de un an, 
şi împreună cu el Bruno. Bruno se află aid de V1'eo două săptă
mîni şi vrea să mai stea about 6 months 1) ,,pentl1ll a verifica 
justeţea afirmaţiilor sale " ,  lucru ca11e nu poate să nu-li reuşească 
după felul cum a pornit�o. A îmbătrînit vizibil, fruntea i s-a mărit 
şi face aoum mai mult sau mai puţin impresia unui bătrîn profesor 
pedant. Deocamdată Jocuieşte la Edgar, într-o cocioabă isomewihere 
about 2) la oapătul cartierului Highgate, în cea mai neagră mi
zerie mic-burgheză, şi nu vede şi nu aude nimic din cele oe se 
petrec în jur. Asta ia el drept Londra şi îşi închipUJie că în afara 
celor 30 OOO de privilegiaţi toţi englezii trăiesc ca Edgar Bauer. 
De aici ura adîncă şi „dispre�" profund faţă de această ţară. 
Se simte ca în oraşul „Treuenbrietzen" .  Londra ar fi o adevărată 
„închisoare " cînd vii de la „Berlin •. Cu acest prilej s-a dovedit 
că idealul lui actual sînt „ţăranii din Frizia de răsărit" ,  cei t.lin 
„Altenburg " and partly 3) „cei din Westfalia " - aceşti autentici 
gentilomi. Nutreşte de asemenea convingerea că aceşti nătărăi nu 
pot fi momiţi priiri nimic şi că netrebnicia modernă nivelatoare, de 
care se plînge omul „dizolvării " ,  va eşua izbindu-se de asemenea 
rocks 4).  A fost foarte straniu să auzi „critiica" 600 mărturisiind că, 
în ultimă instanţă, baza ei reală e Berhold Auerbach. După părerea 
lui Bruno, cu excepţia cîtorva „oraşe pur oomerciale" ,  oraşele din 
Germania decad, în timp ce „satul " înfloreşte impetuos. Despre 
dezvoltarea industriei nu ştia o iotă, pe tăcute dep1îngea totuşi 
faptul că în Gel1ffiania de acum nu se fac <lecit „improvements " 6). 

„Limba engleză" este, după părerea lui, „mizerabilă ",  complet 
romanizată. La care i-am explicat întru C'onsolare că olandezii şi 
danezii spun acelaşi lucru despre limba germană şi că „islande�ii • 
sint singwii germani autentici, neatinşi de influenţe galice. 

Bătrînul flăcău s-a ocupat mult cu limbile străine. Vorbeşte 

poloneza şi de aceea declară limba poloneză drept „cea mai fru
moasă ! "  La el studiul limbii pare să fi fost necritic. Pe Dobrovsky, 
de pi.rldă, îl consideră mult mai „important" decît Grimm şi îl nu
meşte părintele lingvisticii comparate. In afară de asta, polonezii. 
din B erlin i..,au viJrît în cap că fui ultima sa lucrare, old 6) Lelewiel 
a desfiinţat cartea lui Grimm „Geschichte der deutsohen Sprache" 601, 

1) - aproximativ 6 luni. - Nota trad. 
"J - undeva. - Nota trad. 
1) - şi in parte. - Nota trad. 
•) - stînci. - Nota trad. 
•) - îmbunătăţiri. - Nota trad. 
�) - bătrînul. - Nota trad. 
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Apropo. A mai povestit că în Germania ar fi apărut un tom vo
luminos (de un autor german) împotriva lexiconului lui Grimm 802• 

Intregul volum ar fi alcătuit din gafele găsite la G[rilrn.m] . 
In pofida tuturor strădaniilor sale de a avea umor, se străvedea 

o mare nemulţumire şi melancolie din cauza „prezentului" .  In Ge'!"
mania - horribJe, indeed I 1) nu se mai citesc şi nu se mai cumpără 
decît compilaţii jalnice din domeniul ştiinţelor naturii. Cînd vei 
veni 003, ne vom a1II1uza straşnic ou bătrînelul. 

Koppen lucrează de ani de zile la o carte despre budism. Ruten
berg este editorul ziarului „Staats-Anzeiger" .  D-l Bergenroth, care 
a hoinărit în calitate de .agent (comerciail) în America (de Nord 
şi de Sud) , i.S-a întoPS bolnav şi sans argent 2) . 

Mai aştept încă. ediţia a doua a lui „Times" sau „Morning Post" .  
Poate c ă  ştirile ca1e vor sosi m ă  vor obliga s ă  vorbesc mai ipotetic 
în articolul despre Kars. Pentru asta n-ar fi totuşi nevoie decît de 
cîteva modifiC'ări roarte mici (cîteva verbe la modul condiţional) . In 
ceea ce mă priveşte, cred că Karsul a că:z,ut. 

Azi a apărut în „Herald" un aI!ticol intere�ant, după cum îmi 
spune soţia mea, despre temerile lui Bona[parte] as to the true inten
tions of Visoount Palm[erslon) 3) . Că irelaţiile lui Pam .cu ourtea sînt 
foarte proaste, rezultă din articolul împotriva prinţului Albert 804, 

apărut în „Times" .  Totodată se repetă vechea manevră de a-l pre
zenta pe prinţul Albert ca şi cum ar exercita o presiUJ11e asupra 
„ministerului " .  

Salut. 

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

1) - într-adevăr groaznic. - Nota trad. 
1) - fără bani. - Nota trad. 
'I - în legătură cu adevăratele inten�ii 

Nota trad. 

Al tău 
K. M. 

Se I it'ăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

ale vicontelui Palmferston]. -
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Marx către Joseph Weydemeyer 
la New York 
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[Londra) 1 Ianuarie 1852 

Dragă Weiwi I 
An nou fericit I Transmite-i şi soţiei tale 1) felicitări din partea 

mea şi a soţiei mele. 
Abia acum îţi ipot trimite articolul 2) , deoarece am fost stînjenit 

în muncă nu numai rle furtunoasele evenimente ale vremii noastre, 
dar în şi mai mare măsură de chestiunile mele personaile. De acum 
înainte făgăduiesc punctualitate. 

LU[>US 3) a fost grav bolnav şi de ace€a nu ţi-a putut trimite 
nimic pînă acum. Articolul lui Wolff cel roşu 4) l-am considerat 
inutilizabil şi de aceea nu l-am trimis. 

ln cazul cînd - sper ca acest lucru să nu se întîmple - din 
pricina greutăţilor financiare va trebui să amîni pentru un timp mai 
îndelungat ceea oe vrei să întreprinzi 5) , trimite anti.colul lui Dana 
ca să.,! traducă în engleză pentru ziarul lui6). Sper însă că nu va fi 
nevoie de acest luoru. 

Salutări lui Dana din parte�mi. Spune-i că am primit ziarele 
şi scrisoarea lui şi săptămîna vii.toare îi voi trimite un nou ar
ticol 7). 

ln privinţa lui „ReVTUeu 8), întrucît nu o arm aki Ja îndemînă 
şi pentru a o primi din Hamburg sînt unele impedimente de ordin 

1) Lulse Weydemeyer. - Nota red. 
1) K. Marx. „Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte• .  Cap. I. (Vezi 

K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politici!., 1 960, p. 1 1 9-128. 
- Nota trad.). - Nota red. 

') Wilhelm Wolff. - Nota red. 
'l Ferdinand Wolff. - Nota red. 
') Editarea revistei „Revolution• .  - Nota red. 
') „New York Daily Tribune•.  - Nota red. 
7) Este vorba de articolul lui Engels din seria „Revoluţie şi contrarevo

luţie în Germania". (Vezi K. Marx şi P. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editur11 
politică, 1960, p. 3--1 12. - Nota trad.). - Nota red. 

') „Neue Rheinlscbe Zeltung. Politlsch-okonomische Revue•. - Nota red. 

29 - Marx-Engels, Opere, voi. 28 
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financiar, te rog să-'Illi scrii pe vînzarea cîtor exemplare crezi tu 
că pot conta în America. 

Iţi voi trimite de aici „Notes to the Peopleu al prietenului 
nostru Ernest Jones, cel mai reprezentativ conducător al partidului 
englez. Ziarul acesta va fi pentru tine o adevărată comoară, cac1 
vei putea lua de acolo materiale pentriu publicaţia ta atunci cînd 
îţi lipsesc. 

Trimite-'llli imediat (şi să-mi trimiţi şi în continuare) cîteva 
exemplare din săptăimmalul tău. 

Salut et fraternite 1) 

Al tău 
K. Marx 

Ieri l-am bătut la cap pe Freiligrath cît am ,putut, şi mi-a pro
mis c-o să-ţi facă o poezie pe tema ultimelor evenimente. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXV, ed. rusă, 1934 

2 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Jenny Marx 

Dragă d-nă Marx, 

la Londra 
· 

Ţi-aş fi răspuns de mult la drăguţa d-il:a.le scrisoare 2) , dară 
n�aş fi fost împiedicat de o serie întreagă de împrejurări - mai 
ales de prezenţa CllllTI!Ilatwlui 3) meu, căruia o săptămînă întrea9 ă 
a trebuit să-i ofer clistracţii, ceea ce aici la Manchester nu e de 
loc simplu. De lucrat în perioada aceasta, bineînţeles, nici vorbă 
n-a putut fi, şi abi a  acum î'Ilcep să mă gîndesc la c1e aş putea face 
p�nă vineri, oind pleacă vaporul următor. In orice caz astăzi sau 
.miine seară va fi gata ceva material pentru „Tribune " ,  şi nici 
taica Weydemeyer nu va rămînea cu mina goală 605• Deocamdată, 
nici o veste de la el - sper că astăzi primiţi vreo scrisoare din 

1) - Salut şi fraternitate. - Nota trad. 
') Vezi volumul de faţă, p. 565-567. - Nota red. 
'l Emil Blank. - Nota red. 
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care să aflăm ce planuri are pentru noul an, deoarece scr�sorile 
sosite cu vaporul de aseară sînt scrise înainte de 1 ianuar�e. 

Sper că între timp pater familias 1) s-a sculat de pe p atul 
său de suferinţă, şi singurul lucru pe care-l doresc e ca din cauza 
bibliotecii să nu uite complet de „Tribune " .  I-am comunicat ime
diat lui Weerth ştirile referitoaJ1e la stimabilUJl Liiders, precum şi 
cele necesare despre nobilul KinkJel. 

Chelfăneala primită de IIllarele Willich ne-a făcut multă plă
cere ; în faţa lui se deschide strălucita perspectivă ca acest lucru 
să se repete deseori. Odată destrămate printr-o bonne volee 2) , 
farmecele inviolabilităţii şi invincibilităţii cu care se înconjura 
marele războinic, nici un golan emigrant, mergînd p înă la ulrl:imul 
Conrad 3) , nu-şi va găsi liniştea pînă c înd iilU va .reipeta e�peri
mentul şi nu se va răfui din plin cu acest nobil pentru privat
grievances 4) îndurate. Mdrele bărbat îşi poate consola cura iul 
său ghinionist spunîndu-şi că cei care l-au cotonogit erau numai 
oameni „principiali " .  Şi chiar dacă l-au ciomăgit, au fost „lovituri 
principiale de ciomag" . 

.Ailăturat îţi înapoiez scrisoarea lui Cluss. Băiatul ăsta e un 
agent de nepreţuit. Cînd se va afla povestea cu mistificarea 806 

lui WiLlich, va ieşi un tărăboi grozav. Filistinii ăşitia iilU vor mai 
îndrăzni să scrie sc'ri.sori de teamă să nu cadă vreuna în rnîinile 
noastre. Ce ipocrizie josnică din partea lui Kinkel să susţină că el 
ar fi scris la Londra şi le-ar fi spus să intre în legătură cu noi � 
Asta dovedeşte numai că în America i se pun foarte des, şi într-o
formă neplăcută pentru el, întrebări în legătură cu noi şi că, în 
rîndurile pJebei democratice de acolo, avem şi noi un set 5) de 
adepţi care - nu se ştie de ce - au pentru noi un adevărat cult, 
aşa cum eilţii au un cult pentru Kinkel, Heinzen sau Hecker ; sînt, 
p robabil, nişte adepţi de tipul lui Magnus Gross, Wilhelmi etc., 
oameni care, dacă ar sta numai o bucată de timp cu noi ca să se 
lămurească mai bine asupra noastră şi asupra lor înşile, s-ar în

toarce în staulul comun, unde le este locul. 
Ludovic-Napoleon devine pe zi ce rtrece mai amuzant. In timp 

ce nici una din grandioasele lui măsuri de lichidare a pauperis
mului etc. nu poate vedea înc'ă lumina zilei, omuleţul ăsta a 
reuşit să-i scoată din minţi pe filistinii din întreaga lume cu nişte 
măsuri care nu sînt menite decit să-i întărească vremelnic auto-

29" 

1) - tată de familie (este vorba de Marx) . - Nota trad. 
') - bătaie zdravănă. - Nota trad. 
3) Conrad Schramm. - Nota red. 
4) - necazuri personale. - No/a trad. 
&) - un grup. - Nota trad. 
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ritatea, Nici un ziar nefrancez nu mai îndrăzneşte să se ridice în 
apăra�a lui, chiar şi „Sun "  şi „Kolnischeu 1) păstrează tăce!'e, şi 
numai această l epădăfl:ură, corespondentUil lui „Globe ", îşi expune 
zilnic josniciile în rubrica C'are îi e rezervată. Ln pl'lllS, Ludovic
Napoleon a trezit deja bănuiala întregii lumi, în toată Europa se 
vorbeşte de război şi se face agitaţie războinică, şi chiar şi paş
nicul „Daily Newsu trebuie, noilens-volell1S 2) , să se alăture che
mării la „apărarea naţională" .  Individul ăsta începe, încetul cu 
încetul, să-şi dea în vileag, pe lingă trăsătura de caracter care-i 
este proprie în calitatea luii de gambler 3) şi oare se manifestă, 
mai ales înoepînd de [a 2 decembrie 4) , şi o altă trăsătură -
aceea de pretendent nebun care se consideră predestinat să fie 
„mîntuitorul lumii u şi crede orbeşte în steaua lui. Şi cînd s-a im
plinit sorocul, dumnezeu şi-a trimis nepotul pentru a izbăvi în
treaga omenire din robia diavolului şi a o elibera din iadul 
socialismului. Din fericire, Îiil curînd se va întruni p arlamentul, 
şi asta aduce întotdeauna o variaţie în toate aceste giumbuşlucuri 
politice. 

Salutări lui Marx şi celor :mici de la al d-tale. 

Manchester, 14 ianuarie 1852 

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

3 

F. Engels 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Joseph Weydemeyer 607 

la New York 

Dragă Weydemeyer I 

16 ianuarie 1 852 
28, Dean Street, Soho, Londra 

Astăzi m-am sculat pentru prima oară din pat după două săp
tămîni, După C'Um vezi, indispoziţia, care nu mi-a trecut încă 

1) „Kolnische Zeitung•, - Nota red. 
1) - vrînd-nevr!nd. - Nota trad. 
I) - jucător la noroc. - Nota trad. 
') Este vorba de lovitura de stat bonapartistă din Franţa din 2 decem

brie 1851. - Nota red. 
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complet, a fost destul de serioaJSă. De aceea, săptămîna aceasta, 
or�cîtă bunăvoinţă aş avea, nu-ţi voi putea trimite partea a treia 
a articolului despre Bonaparte 1) . In schimb, îţi trimit alăturat o 
poezie 2) şi o scrisoare personală de la Fireiligrath. Te rog urmă
toarele : 1 )  caută ca poezia să apară într•o formă î.ngrijită, să fie 
o distanţă suficientă între strofe şi, în general, să nu faci economie 
de spaţiru. Poeziile pierd foarte mult dacă sînt tipărite înghesuit 
şi fără spaţii albe între strofe ; 2) scrie-i lui foeiligrath o scrisoare 
prietenoasă. Să nu te zgîrceşti la complimente, căci poeţii, chiar 
şi oei mai talentaţi, sînt toţi, plus ou moins des courtisanes, et il 
faut Jes cajoler, rpour les faire chanter 3) . In viaţa p articulară, 
Freiligrath al nostru e omul cel mai amabil şi ceil mai modest, si 
sub sincera lui bonomie se ascunde un espriit tres fin et tres rail
leur 4) ; patosul lui e „ autentic " şi [)JUJl face să-şi piardă „silrnţul 
critic" ,  nici nu-l face „superstiţios" .  E un adevărat revoluţionar 
şi un om realmente cinstit, laudă pe care n-aş putea-o aduce 
multora. Totuşi, poetul, oricum ar fi el ca om, are nevoie de 
aprobare, de admiraţie. Cred că asta ţine de specie. Iţi spun toate 
astea numai pentru a-ţi atrage atenţia ca în scrisorile pe care le 
adresezi lui Freiligrath să nu uiţi de deosebirea dintre „poet" si 
„critic ". De altfel, e foarte amabil din partea lui că scrisoarea în 
versuri ţi-a adresat-o ţie direct. Cred că asta va face să-ţi crească 
prestigiul la New York. 

Nu ştiu dacă îţi voi mai putea trimite astăzi vreun articol. 
Pieper mi-a promis un articol pentru tine. Pînă în momenrtul de 
faţă nu a venit încă şi, chiar dacă vine, articolul trebuie să fie 
mai întîi verificat şi apoi fie că-l punem pe foc, fie că-U considerăm 
demn să plece peste ocean. Sînt trop faible encore 5) ca să con
tinui această scrisoare. Peste o săptămînă îţi V'Oi scrie mai mult. 
Salutări familiei tale din partea alor mei. 

Nici Lupus nu s-a restabilit ctomplet şi de aceea n-a scris 
nimic. 

Al tău 
K. Marx 

1) K. Marx. „Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte•. Cap. III. (Vezi 
K. Mane şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 141-155. 
- Nota trad.). - Nota red. 

•J F, Freiligrath. „Lui Joseph Weydemeyer (prima scrisoare în versun) ".  
- Nota red 

1) - mai mult sau mai puţin nişte curtezane, şi trebuie să-i flatezi ca 
să-i faci să cînte. - Nota trad. 

'l - un spirit foarte fin şi foarte ironic. - Nota trad. 
5) - incă prea slăbit. - Nota trad. 



426 4. Marx catre Joseph Weydemeyer. 23 ianuarie 1852 

Apropo. Iţi trimit alăturait încă o „Declaraţie" a unuia dintr� 
membrii Ligii noastre 608, pe care s-o publici cu petite la rubrica 
anunţuri sau într-.un subsol al zia11uJui tău 1 ) .  

Prooesul lui D:i.niels, Becker & Co. nu s-a judecat mc1 m 
sesiunea din ianuarie a Curţii ou juri sub pretextul că cercetărtle 
sînt atît de dificile, înoît trebuie luate din nou de la început. Sînt 
arestaţi deja de nouă luni. 

Publicat pentru prima oară 
în întregime în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXV, ed. rusă, 1934 
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Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Joseph Weydemeyer 
la New York 

Dragă Weydemeyer I 

[Londra) 23 ianuarie 1852 
28, Dean Street, Soho 

Din păcate, starea proastă a sănătăţii nu mi-a permis săptă
mîna asta să scriu oeva pentru tine, respectiv pentru ziarul tău 1 ) . 
Cu mare greu am înfiripat un articol pentru Dana 2) , care de şase 

săptămîni n-a mai primit ceva de la mine. De ani de zile nimic, 
niici chiar ultima ruşine din Franţa 3) , nu m-a dat aşa peste cap 
ca aaeşti blestemaţi hemoroizi. Enfin 4) acum mă voi simţi mai 
binfi?, mai ales că mi-a venit foarte gveu toată luna asta, cînd, 
prin forţa împrejurărilor, am fost rupt de bibliotecă. 

Despre 18 brumar veJ rprimi acum încă două arhcole ; primul 
îJ voi expedia, ortce ar fi, vinerea viitoare, iar al doilea imediat 
după el, sau poate chiar o dată cu primul. 

Alăturat îţi trimit articolul lui Pieper. 
Gît despre Lupus, atîta m-am ţinut de capul lui, incit se p are 

că s-a hotărît să scrie pentru ziarul tău o oronică retrospectivă a 

1) „Revolution". - Nota red. 
'l Este vorba de articolul VII din lucrarea lui Engels „Revoluţie şi con

trarevoluţie în Germania". (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti. 
Editura politică, 1960, p. J---.,1 12. - Nota trad.). - Nota red. 

3) Este vorba de lovitura de stat de la 2 decembrie 1851 .  - Nota red. 
') - ln sfîrşit. - Nota trad. 
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carierei lui Kossuth în Ungaria. Tu ai făcut două greşeli : în pri
mul rînd, în anunţul tău n-ai trecut numele lui Lupus alături de 
ale noastre 609, iar în al doilea rînd nu l-ai solicitat în mod speclal 
să colaboreze la ziarul tău. Acest lucru trebuie să-l repari printr-o 
scrisoare în care să-l rogi să scrie articole pentru tine şi pe care 
o poţi pune in p1ioul scrisorii adresate mie. Nici unul dinrtre noi 
nu se pricepe să  scrie într-un stil atît de popular ca al lui. E 
extremement modeste 1 ) . De aceea, cu atî1 mai mult trebuie c;ă 
evităm orice ar putea crea impresia că soootim colaborarea lui 
inutilă. 

Deoarece locuiesc departe de Freiligrath, iar articolul lui 
P [ieper] l-am primit în ultimul .moment înainte de plecarea poştei, 
am fost nevoiţi să-ţi expediem astăzi două scrisori în  loc de una. 
Pe viitor vom e'Vita acest lucru. 

Iţi trimit alăturat şi declaraţia prietenului meu Pfănder (Bauer 
nu mai face parte din Liga noastră) . Trebuie să publici acest 
document, deoarece declaraţia Societăţii din Windmill Street în
dreptată împotriva lui Pfănder a apărut nu numai în ziarele euro
pene, c i  şi în cele americane 610• Ar ti bine dacă Ja sEîrşitu1 acestei 
declaraţii ai adăuga că ea conţine numai oeea C'e se poate publica 
îm. actualele condiţii poliţieneşti (socotelile dintre Bauer şi Pfănder, 
pe de o parte, şi vechea Ligă, rpe de altă parte, apoi contmlul exer
citat de Comitetul central, în care noi constituiaJIIl majoritatea, asu
pra folosirii acestor b ani - toarte acestea sînt Uuoruri de.spre care, 
bineînţeles, nu putem încă scrie) ; că  bătrîna mahalagioaică şi 
„Confucius" al democraţiei eurorpene, Arnold Winkelried Ruge 611 , 

profitînd de faptul că, din considerente poli tice, trebuie să fim 
extrem de prudenţi în Germania şi referindu-se la aceste istorii 
(cu Pfănder şi Bauer) , despre care a aflat numai din bîrfe.li itrainsmise 
din gură-n gură, a căutat să trezească bănuiala pubilicUJlui împo
triva mea şi a lui Engels, deşi noi n-am avut nimic de-a face cu 
această chestiune. Tot aşa, măgarul ăsta a declarat că  noi am fi 
fost alungaţi din Societatea din Windmill Street, în timp ce chiar 
noi am declarat că părăsim această Societate 612, aşa cum reiese 
şi din scrisoa11ea lui Pfănder. 

De asemenea, p oţi arăta că la Londra s-a format o nouă aso
cia/ie a muncitorilor sub preşedinţia lui Stechan, care se va ţine 
departe, deopotrivă, şi de „Emigraţie " ,  şi de „Agitaţie " 613, şi de 
Societatea din Great Windmill şi va unma o linie serioasă. 

Tu comprends, mon cher 2) , că aceasta este asociaţia noastră, 
chiar dacă îndrumăm spre ea numai tineretul ; aici mă refer nu la 

1) - extrem de modest. - Nota trad. 
'} - Inţelegi, dragul rneu. - Nota trad. 
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muncitorii 1I1oştri, ci la „oamenii noştri culţi 1) ". Muncitorii vor intra 
cu toţii în aceasită asociaţie. 

Stechan are ceva din gravitatea unui biirger breslaş şi din 
nehotărîrea unui mic meseriaş, dar are perspective de dezvoltare 
şi se bucură de o mare influenţă în nordul Germaniei . De acee� 
i-am propus şi Jui să sc1ie articoJe pentru tine. By and by 2) l-am 
împins pe rprimul plan, lucru pe care el bucuros l-ar fi evitat, 
şi l-am pus faţă în faţă cu contradicţiile pe care el bucuros le-ar 
fi rocoloşit. Willich i-a propus să fie garantul împru:mutllllui lui 
Kinkel 614, dar el a refuzat. La început Schapper-Willich l-au pri
mit ou entuziasm şi au încercat să..J asmută împotriva noastră, dar 
datorită naturii lu� sănătoase şi-a dat cu uşurinţă seama de carac
terul murdar şi de goliciunea acestor flăcăi şi ale adepţilor lor. Şi 
(ajutat oarecum de Lochner şi de alţi adjutanţi pe care i i-am dat 
fără ca el să ştie) a rupt�o făţiş cu această adunătură. 

A. Hentze este Hentze a1 nostru din Hamm? In cazllll acesta 
am să-i scriu, căci Willich a făcut, desigur, totul pentru a mă 
calomnia în faţa lui. L'infâme I 3) 

Salutări cordiale famLliei tale din partea alor mei. 

Al tău 
K. Marx 

Material pentru broşuri etc. îţi voi trimite mai mult o dată, 

precum şi „Notesu 4) al lui Jones. Ca să le trimit separat costă 
prea mult. „No.rthern Staru nu se mai află î.n mina lui O'Connor, 
ci în mîna unei fracţiurn cartiste care are l:egături ascunse cu 
adepţii reformei financiare şi parlamentare 615• 

Publicat pentru prima oară 
ln : K. Marx şi P. Engels. Opere, 
vol. XXV, ed. rusă, 1934 

1) In original cuvin tul „culţi • e scris în 
- Nola red. 

I) - lncetul cu încetul. - Nola lrad. 

I) - Infamul. - Nola trad. 
'l „Notes to the People ' .  - Nola red. 

Se tipăreşte după manuscrl� 

Tradus din limba germană 

dialectul ber lillez („jebildeten. ')i.. 
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Engels către Joseph Weydemeyer 818 

la New York 

Dragă Weydemeyer, 
Sper că între timp ţi-a parvenit prima scrisoare pe care am 

predat-o la poştă pe data de 1 8  sau 19 decembrie, înainte de ple
carea vaporului „Africa u. Ţi-am trimis un articol scris în grabă 
şi o scrisoare, scrisă tot în grabă 617• Cel mai tîrz.iu pe data de 5 
trebuia s-o primeşti, dar s-ar putea să fi pleC'at abia cu vaporul 
m1mătoi'. După aceea, săptămîna trecută ţi-am trimis cu „Niagara" 
un articol fără scrisoare, dar mă îndoiesc că l-am predat la poştă 
la timp ; dacă l-am dat prea tîrziu, va sosi cu „Europau împreună 
cu scrisoarea de azi, şi atunci ai material şi pentru numerele 
următoare. De la Marx ai primit deja, desigur, mult material, de 
Ja Freiligrath o poezie împotriva lui Kinkel 1) şi poate şi cîte ceva 
de la Lupus şi Pieper. Weerth este în momentul de faţă foarte 
ocupat, şi situaţia lui în Bradford (Yorkshire) nu e prea sigură , 
totuşi mi-a promis că-ţi va trimite ceva cu vaporul următor. Mîine 
mă voi vedea cu el aici, probabil, şi îi voi cere din nou să-şi ţină 
promisiunea. Din păcate, în urma unui chef grozav pe care [-am 
făcut de Anul nou, cînd am fost la Londra, Marx a fost serios 
bolnav două săptămîni, şi nici eu n-am putut lucra pînă săiptă
mîna trecută, în parte din pricină că două săptămîni am stat la  
Londra şi în parte din pricina altor diverse piedici. Acum sper 
că-ţi voi putea trimite în fiecare săptămînă, ou regularitate, oîte 
ceva. Pentru variaţie, data viitoare s-ar putea să-ţi trimit vreun 
foiletOIL 

Deocamdată m-am stabilit aici, în Manchester - din ferici.re 
am o situaţie absolut independentă şi o serie de avantaje ; Marx 
şi alţi prieteni vin uneori din Londra pe la mine, şi acum, cînd 
Weerth se află în Bradford, ne facem vizite unul altuia, căci călă
toria cu trenul nu durează decît 21/2 ore. Dar, probabil că va 
pleca - nu poate suporta viaţa în groapa asta de Bradford şi, în 
general, el nu are răbdare să stea un an întreg într-un singur 'loc 
şi să tocească scaunul. Mă gîndesc să fac un voiaj în Statele 
Unite la New York şi, în special, la New Orleans, fie vara asta, 

fie - dacă între timp nu intervine vreo schimbare poLitică 

vara viitoare. Dar nu depinde de mine, ci  de bătrînul meu şi de 

conjunctura de pe piaţa bumbacului. 

1) F. Freiligrath. „Lui Joseph Weydemeyer•.  - Nota red. 
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Cincizeci de numere din „Rev[olution] • sînt prea multe ş1 
probabil că vor costa enorm, de fiecare dată cîte 4 şilingi, dacă 
nu mai mult. Ţinînd seama de arestărhle care au Joc pretuthJJdeni, 
de divergenţe etc., precum şi de legiile germane cu privire la presă, 
aici nu se poate conta decît pe un număr mic de abonaţi, iar în 
Germania numai pe cîţiva oameni la Hamburg. De aceea cu nu
merele de probă nu se poate face nimic. Exipedierea ziarelor sub 
banderolă, exemplare separate sau mai multe la un loc, c·ostă 
1 d. (2 cenţi) de pagină. Aşadar, trimite-mi mie 4 exemplare, iar 
6-8 direct la Londra, căci, altmionteri, ar trebui să pJătes.c din nou 
pentru expedierea lor de aici �a Londra şi nu pot trece asemene::i.. 
cheltuieli frecvente pentru taxe poştale în contul fa11Uei. 10-12 e:xiem
plave ne vor ifi de ajuns, şi dacă vom vedea că s-ar putea face 
abonamente aici, vom putea organiza la Londra o agenţie pel'IIIla
nentă căreia să i se trimită într-un pachet toate numerele prece
dente care lipsesc. Am să vorbesc cu cei de la Londra des.pre acest 
lucru .şi o să vedem ce-i de făcut. 

In Franţa lucrurile merg straşnic. „Patrie" scria aseară că 
astăzi va apărea în „Moniteur" o ş.tire cu privire la înfiinţarea 
unui minister al poliţiei pentru de Maupas 618• De Morny, care îm
preună cu Fould şi cu alţii sînt reprezentam.ţii în cabinet ai inte
rese!lor materiale aile burgheziei (dar nu şi ai participării ei la 
puterea politic'ă) , va zbura, şi va începe dominaţia celor mai puri 
aventurieri - Maupas, Perisigny & Co. AtJunci se va inaugura 
epoca adevăratului socialism imperial. P.rilma măsură socialistă va 
oonsta Îlil confiscarea bunurilor Jui Ludovic-FiJip, deoarece actul 
prin cave, la 6 august 1830, şi-a donat averea CC'piilor săi, în loc 
s-o doneze, după obiceillll st.rămo.şesc, statului, nu este valabil. 
Va fi confiscată şi acea parte a averii lui Conde c'are, prin moş

ten1re, trebuia să treacă în proprietatea duce:lui Aumale. Dacă 
lucruriLe evoluează îndeajuns de rapild, s-ar putea ca vaporul de 

&îmbăta viitoare să aducă aceste ştiri. In departamentele din sud 

insurgen�ii continuă să fie hăituiţi ca nişte fiare 819• 

Singura sursă de ştiri în legătură cu evenimentele din Franţa 
o constituie presa engleză şi uneori „A[llgemeine] Z[eitung] " din 
Augsburg. Ziarul în care p oţi găsi cele mai complete ştiri despre 
Franţa e „Daily News• din Londra, pe care ti-1 recomand în mod 
special. „Tribune " îl primeşte şi, desigur, îţi poţi face rost de el 

şi din altă parte, căd să-l cumperi e prea scUlffip. In cartierele 
comerciale ale oraşului îl găseşti în orice cafenea. 

Dronke îţi va face, poate, curînd o vizită ; am auzit că toţi 
cei care vor să părăsească Elveţia sînt trimişi, prin Franţa, numai 
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în Americ'a, nu şi în Anglia. Dar acum Dronke trebuie să plece ; 
probabil că se ascunde, căci nu se mai aude nimic despre el. 

Gnam, fostul artilerist şi fabricant de bere din Baden, care 
a plecat în America pe aoe�aşi vaipor cu Heinzen, e un băiat 
foarte de treabă. O dată cu ei a plecat şi studentJul Rothacker din 
Obenlandul badenez ; era băiat bun, dar s-ar putea să se fi schim
bat şi, în afară de asta, e primejdios prin mania lui de a face 
versuri proaste. Micu� Schic'kel din Mainz, a cărui adresă ţi-o poate 
da Cluss (locuieşte rundeva în .Al1leghany) îşi va da multă oste
neală pentru „Rev[odution] ". Te rog să-i transmiţi calde salutări 
di.n parte-mi. Poţi face asta prin Cluss. 

In legătură cu notele des.pre posibilitatea unei invazii in An
glia 620 îţi mai prezint cîteva considerente care-ţi vor lămuri 
problema. 

1) Orice debarcare la vest de Portsmouth riscă să fie împinsă 
într-un colţ din CornwaU şi este prim urmare impracticabilă. 

2) Orice debarcare prea în nord isau prea aproape de Dover 
se expune la acelaşi risc între Tamisa şi mare. 

3) Pri.mele buts d'operation 1 )  sînt Londra şi WooJwich. O 
parte din forţe trebu.ie să fie îndreptate împotriva oraşelor Ports
mouth şi Sheerness (Chatham) . O garniZiDană puternică trebuie 
lăsată la Londra, şi detaşamente 1puternice trebuie să rămînă între 
ţărm şi Londra. Din trupele de debarcare cu un efectiv de 
150 OOO de oameni, în acest scop trebui e afectat un număr de cel 
puţin 60 OOO (şi tot nu e destul) . P.rin urmare cu 90 OOO de oameni 
s-ar putea înainta. 

4) Al doilea obiectiv al operaţiei este Bimningham (datorită 
uziine'lor de armament) . Trebuie asigurat teritoriul de la sud de 
Canalul Bristol şi Wash, acLică ainia de la Oloster la Lynn Regi.s 2) ; 
în plus, trebuie să se dea o lovitură puternică Birminghamului. 
Oricît de slabă ar fi armata care se împotriveşte şi oricîte înfrîn
geri ar suferi ea, oons�der că nu e cu putinţă c a  aceste obiective 
să fie atinse aV'înd Ja dispoziţie numai 90 OOO de oarrneni. Şi chiar 
dacă ar reuşi acest lucru, tot nu s-ar asigura o poziţie de apărare 
solidă, mai ales dacă ar intra în acţiune forţele maritime engleze. 
Linia aceasta e pPea lungă şi prea slabă. Aşadar, va trebui din 
nou să se înain!teze. 

5) Al treilea obiectiv al operaţiei este Manchester. Trebui'3 
asigurată întreaga regiune de la sud de Mersey (sau Ribble) şi 
Aire (Humber) şi menţinută această linie. Ea este mai scurtă şi mai 
rezistentă, dar şi trupele vor fi foarte slăbite din cauza detaşărilor 

1 )  - obiective ale operaţiei. - Nota trad. 
'l Probabil de la Gloucester la King·s. Lynn. - Nota red. 
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făoute. Intrucît în mina apărătorilor vor rămînea un teritoriu 
suficient şi mijloace suficiente, trupele vor trebui să se reorgani
zeze şi fie să înainteze, fie să înceaipă retragerea. 

6) Pri.ma linie care poate fi menţinută într-o parte extrem de 
îngustă din nordul Angliei este sau linia Tees, sau, şi mai bine, 
linia Tyne, de la Carlisle la Newcastle (valull roman ridicat împo
triva picţilor 621) .  Dar şi în acest caz în mina apărătorilor rămîn 
resursele agricole, industriale şi comerciale ale cîmpiei scoţiene. 

7) Cucerirea Angliei propriu-zise poate fi soC'otită ca săvîrşită, 
fie şi temporar, numai dacă sînt luate oraşele Glasgow şi Edin
burgh, dacă apărătorii sînt împinşi în regiunea muntoasă a Scoţiei 
şi dacă este cuoerită linia dintre rîul Clyde şi Golful Firth of 
Forth, o linie excelentă, scurtă, puternică şi în spatele căreia se 
află o bogată reţea de căi ferate. 

Dar abia după cucerire încep greutăţiJe - trebuie întreţinută 
armata în condiţiile în care legăturile cu Franţa vor fi întrerupte, 

lucru care se va întîmpla cu siguranţă. 

De cîţi oameni e nevoie pentru a cuceri, în aceste c-O'lldiţii, 
întreaga ţară de la Dover la Clyde, pentru a menţine şi a asigura 
pe Clyde un front destul de puternic ? 

Cred că 400 OOO nu ar fi o oifră prea mare. 
Aceste considerente sînt muH prea amănunţite pentru ziar 1) ; 

ţi le rprezint ca unui professional man 2) .  Uită-te la harta Angliei 
şi spune-mi ce crezi despre asta. E o latură a problemei pe care 
englezii o neglijează complet. 

Acum se duce corespondenţa la poştă. Inchei. Calde salutări 

soţiei tale. 

Manchester, 23 ianuarie 1852 

Publicat pentru prima oară 
în întregime în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXV, ed. rusă, 1 934 

1) „Die Revolution• .  - Nota red. 
') - specialist. - Nota trad. 

Al tău 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Marx către Ferdinand Freiligrath 622 

la Londra 

Dragă Freiligrath I 

(Londra] 26 ianuarie 1852 
28, Dean Street, Soho 

Strofa pe care mi-ai trimis-o ca să-«ni dau părerea e foarte 
frumoasă şi exprimă artistic cmpus deli.cti 1) , dar cred că dăUlllează 
impresiei produse de !Poezie în ansamblul ei 023• D'abord 2) Kinkel 
este într-adevăr un 11poet german" ? Eu şi o mulţime de alţi bons 
gens 3) ne permitem să ne îndoim de acest lucru. Apoi : opune
rea netă a 11poetului german" Babilonului 1 1comercial" nu este oare 
diminuată dacă după aceea poetul 11liber" este din nou opus 
poetului 11servil " ? Cu atît mai mult cu cit atitudinea literatului 
înfumurat faţă de lumea care se găseşte în opoziţie cu 1 1poetul" 
este zugrăvită exhaustiv chiar în 1 1Andersen" .  Cum, după părerea 
mea, nu există o necesitate intrinsecă de a-l pomeni [pe Kinkel, 
aceasta n-ar face decît să dea prilej adversarilor să interpreteze 
această strofă ca expresie a unei iritări personale sau a unei 
rivalităţi. Dar, fiindcă strofa este foarte reuşită şi ar fi păcat să 
se piardă, vei găsi, desigur, ocazia - dacă, bineîrn.ţe!les, eşti de 
aceeaşi părere cu mine s-o plasezi în alt .context în una din 
viitoarele tale epistole în versuri. Căci genllll este într-adevăr 
delicios. 

Deoarece Engels-Weerth nu au returnat copia primei tale 
poezii 4 ) ,  pe care le�am trÎlillis-o, ieri nu l-am putut trata pe 
Wolff cel roşu 5 )  de.cit CIU unele fragmente dilll memorie, care 
au fost totuşi suficiente pentru a-i provoca unul din obişnuitele 
saJe accese de entuziasm. 

Quant a notre ami 6) Ebner 624, el a primit, fără lndo1ală, scri
sori de la Pieper. Cea mai bună dovadă : Pieper are un răspuns 
de la el. Ln afară de aceasta, în ult1mele zile Pieper i-a trimis din 
nou o scrisoare amănunţită şi i-a explicat că eu nu scriu din 

pricina sănătăţii mele. 

1) - corpul delict. - Nola lrad. 
') - Mai intii. - Nola lrad. 
•j - oameni buni. - Nola lrael. 
': F. Freiligralh, „Lui Joseph Weydemeyer• (prima epistolă hi versuri�. 

- Nota red. 
'l Ferdinand Wolff. - Nola red. 
1) - Cit despre amicul nostru. - Nola lrad. 
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Am primit de la Bermbach o sorisoare, conţinînd aproximativ 
30 de rînduri. Mă întreabă de oe n-a primit de atîta vreme nimic 
de la mine. Răspunsul este foarte simplu. Eu trimit la Koln scri
sor� de cite o jumătate coală de tipar şi, după foarte mult timp, 
primesc oîteva rînduri în care nu mi se răspunde niciodată la 
întrebările puse. De exemplu, nu mi-au soris nici un cuvînt despre 
starea sănătăţii [ui Daniels etc. Vei prililli. această scrisoare îndată 
CJe îmi va fi înapoiată de la Manchester. Engels o va folosi în uneli:! 

articole destiI11ate ziarelor 1�ngleze. Singura chestiune iimporta!Iltă 
în această mîzgălitură este următoarea : Dat fiind „că nu există 
elemente constitutive aile rle'lictllllui, prin urmare acţiunea e ne
întem�iată" ,  Camera de punere sub acuzare, remarquez�le bien 1 ) ,  
hotărăşte ca instrucţia să  fie luată de Ia  cap 625• Deci întîi trebuie 
să stai la închisoare 9 luni pe baza unei prezumpţii nerna1de oare
care, pentru ca, în oele din urmă, să iasă J.a iveală C'ă nu a 
existat un temei legal pen tru arestarea ta. In concluzie : trebuie 
să rămîi sub sta.re de arest pînă cînd judecătorul de instrucţie se 
viede â meme 2) să pUIIlă la dispoziţie aouzării „elementele con
stitutive ale delictului " şi, dacă acestea nu pot fi stabilite, n-ai 
deoît să putziezeşti în închi5ioare. 

O asemenea laşitate neruşinată este de necrezut. Principala 
vină o are mi�erabhla „presă" , care nu suflă o vorbă. Cîteva arti
c'c>le în „Kolnisohe Zeitung " ,  „National-Zeitung " ,  „Breslauer Zei
tung" - şi Camera de punere sub acuzare din Koln n-ar mai fi 
îndrăznit aşa ceva. Dar cîinii aceştia de democ1rnţi şi liberali 
jubilează că în fellul acesta adviersarii lor comunişti au fost înlă
turaţi. Dar noi n-am intervenit pentru Temme şi pentru toate 
secăturiLe democrate ori de oîte ori au intrat în conflict cu poliţia 
şi cu justiţia 626 ? Kinkel, pe care Becker l-a lansat şi Bii.rgers l-a 
salvat 3) , dziept mul�umire nici nu pomeneşte de ei în „Litho
graphische Correspondenz " ,  pe care o alimentează cu bani ame
ricani. Les canaillles I 4) 

Dacă aş cunoaşte o adresă sigură a vreunui burghez la Koln, 
i-aş scrie d-nei Daniels şi aş linişti-o intrucîtvia în privinţa situa
ţiei politioe. Din celle comunkate de Pieper rezultă că orie'e pro
gzies contrarevoluţionar este exploatat de „onorabilii burghezi ·• 
pentru a o înfricoşa şi a o necăji. 

') - hagă de seamă. - Nota trad. 
11 - în măsură - Nota trad. 
3) Joc de cuvinte bazat pe rezonanţa asemimătoare a numelui Becker şi a 

expresiei „hat gebacken• („l-a copt" ,  în sens figurat - „a făcut om din el" ,  l-a 
lansat), precum şi a numelui Biirgers şi � expresiei „hat geborgen" („a ocrotit" , 
„a protejat"). - Nota trad. 

') - Canaliile : - Nota trad. 
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Anexez un bilet de la Miss Jenny către Master Wolfqaing 1). 
Salutări cordiale. 

Publicat pentru prima oară 
in întregime in : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXV, ed. rusă, 1934 

„ 

Al tău 
K. M 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Joseph Weydemeyer 
la New York 

Dragă Weydemeyer I 
lţi trimit alăturat : 
1) Continuarea articolului meu 2 ) . 

jLondraJ 30 ianuarie 1852 
28, Dean Street, Soho 

2) Articolul Jui Eccarius 627, 1n care trebuie să îndrepţi tu 
greşelile gramaticale, să pui serrnnele de punctuaţie etc., căci a 

adus articolul prea tîrziu ca să-<l mai pot corecta. 
3) Traducerea unui articol interesant din „Times" ,  făcută de 

Lupus, care însă nu vrea să i se dea numele deoarece e vorba 

numai de o traducere. 
Cum stau lucruriJe în America cu editarea cărţi.lor gemnane ? 

N-aş putea găsi acolo, fiindcă în Germania n-am reuşit, un editor 
pentru lucra.rea mea „Economia politică" ? 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
in : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXV, ed. rusă, 1 934 

Al tău 
K. Marx 

Se tipăreşte după manuscri5-

Tradus din limba germană 

1)  Scrisoarea fiicei lui Marx către fiul lui Freiligrath. - Nota red. 
') K. Marx. „Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte" . Cap. III. (Vezi 

K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 141-155_ 
- Nota trad.}. - Nota red. 
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Engels către Joseph Weydemeyer 
la New York 

Dragă Weydemeyer, 
Cu vaporul care a plecat sîmbăta trecută („Europa" ,  cred) 

ţi-am trimis un articol şi o scrisoare 1). Mai adaug cîteva rînduri 2) .  
Incă n-am primit exemplarele promise din „Revolution",  deşi, în 
urma ultimei tale scrisori din 5 ianuarie, aveam toate motivele să 
le aşteptăm cu vaporul următor. De atunci au sosit aici trei va
poare de Liverpool şi unul de Southampton care au adus veştile 
expediate din New York pînă la 17 ianuarie. Sper că n-ai întîm
pinat greutăţi care să împiedice apariţia ziarului. In orice caz 
aştept să primesc veşti de la tine cu vaporul următor, „Cambria" 
(pleacă din Boston la 21  ianuarie) , care va fi aici luni 2 februarie. 

Ceea ce am prevăzut în legătură cu confiscarea averii lui 
Ludovic-Filip şi formarea minislerului Persigny 3) s-a adeverit mai 
repede decît era de aşteptat ; dacă transportul a fost bine orga
nizat, ştirea aceasta aţi primit-o probabil la New York, prin ziarele 
din Liverpool, o dată cu scrisoarea mea ; imediat după ce am pus 
:scrisoarea la poştă a sosit o telegramă conţinînd această veste. 
Cu atît mai bine. Lucrurile merg straşnic şi vor merge şi mai bine. 

Weerth a plecat din nou intr-o călătorie. Se duce în Olanda, 
Franţa, Elveţia etc., şi în momentul de fctţă e, probabil, la Londra. 
1-am scris lui Marx să intervină şi el pe lingă Weerth să-ţi tri
mită ceva 4) . Dar Weerth nu prea o să aibă timp pentru asta. 
Pentru cineva care trebuie să alerge cit e ziua de lungă pe la evreii 
olandezi ca să le ofere fire de lină şi in, e greu să se apuce seara 
la hotel să scrie. Totuşi, dacă se poate stoarce ceva de la el, 
Marx, desigur, o să stoarcă. 

Incetarea subită a tuturor clevetirilor emigraţiei ca urmare a 
noii întorsături luate de evenimentele din Franţa e realmente 
comică. N-am mai auzit nimic despre toţi escrocii ăştia. 

Arestaţii 5) din Koln se află într-o situaţie foarte grea. Cum 
împotriva lor nu există nici un fel de dovezi, Camera de punere 

•1 F. Engels. „Anglia. - 1•. (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 8, 
Bucureşti, Editura politică, 1 960, p. 218-226. - Nota trad.). - Nota red. 

'l F. Engels. „Anglia. - II". (Op . cit., p. 227-231 .  - Nota trad.). 
Nota red. 

•) Vezi volumul de faţă, p. 430. - Nota red. 
'l Vezi volumul de faţă, p. 8. - Nota red. 
'l Membrii Ligii comuniştilor arestaţi şi aflaţi sub anchetă la Kiiln. -

Nota red. 
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sub acuzare a hotărît nici să nu-i eiibereze şi nici să nu-i trimită 
în faţa Curţii cu juri, ci să trimită dosarul din nou la judecătorul 
de instrucţie pentru o nouă anchetă I Cu alte cuvinte, ei vor 
continua să stea în arest preventiv - fără cărţi, fără scrisori, 
fără dreptul de a comunica unul cu altul şi cu lumea din afară -
pînă la o nouă judecată în faţa unei instanţe superioare. Noi în
cercăm să denunţăm 1) această infamie în presa burgheză din 
Anglia. 

Multe salutări. 

{Manchester] vineri 30 ianuarie 1 852 
Al tău 

F. E. 

[Pe verso} 

Cu vaporul de Liverpool d-lui J. Weydemeyer. 7, Chambers 
Street, New York (City) 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXV, ed. rusă, 1934 

9 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germanii 

Marx către Joseph Weydemeyer 
la New York 

Dragă Weydemeyer I 

[Londra] 13 februarie 1 852 
28, Dean Street, Soho 

Iţi trimit ailăturat continuarea la articolul 2) meu. Pe măsură 
ce scriu, lucrarea ia o amploare tot mai mare - vei mai primi 
două articole. In afară de asta, cu poşta următoare îţi voi trimite 
ceva despre Signore Mazzini. Dar ar fi fost de mult timpul să pri
mim exemplare din ziaml 3) tău. ŞLii doar că nu poţi scrie pentru 
un ziar pe care nu-l vezi ; şi dacă colegii mei şi-ar vedea lucrările 
tipărite, asta le-ar spori zelul. 

Cîteva cuvinte despre situaţia prietenilor noştri care se află 
în închisoare la K6Ln ; pe baza acestui material poţi face un 
articol 628• 

Oamenii sînt arestaţi dej a de 1 0  luni. 

1) Vezi volumul de faţă, p. 10-14. - Nota red. 
') K. Marx. „Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte•.  (Vezi K. Marx 

şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politicii, 1960, p.  1 15-211. 
Nota trad.). - Nota red. 

3) „Die Revolution" . - Nota red. 

:!O -
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In noiembrie procesul a trecut pe la  Camera de anchetă 
care a hotănît să-l trimită în faţa Curţii cu juri. După aceea a fost 
adus în faţa Camerei de punere sub acuzare. Inainte de crăciiun 
Camera de punere sub acuz.are a dat o sentinţă în a cărei ex;pu
nere de motive se spunea : „Dat fiind că nu există elemente 
constitutive ale delictului, şi, prin urmare, acţiunea este neînte
meiată" (dar, dat fiind importanţa pe care guvernul o aoordă 
acestui pI1oces, ne temem că ne vom pierde posturile dacă îi 
sooatem pe aouzaţi de sub urmărire), „trimitem cazul înaipoi pri
mei instan�e pentru a cerceta diversele puncte " .  Principala cauză 
a tergiversării este convingerea guvemului că în faţa unei Curţi 
cu juri acţiunea va fi respinsă in mod ruşinos. El speră că întra 
timp se va constitui o înaltă instanţă de judecată pentru procesele 
de înaltă trădare sau că, cel puţin, toate delictele politice vor fi 
scoase din competenţa curţilor cu juri, - în legătură cu aceasta 
s-a şi făcut o propunere în prima Cameră prusiană. Prietenii 
noştri sînt ţinuţi în celule separate, izolaţi între ei şi de restul 
lumii ; n-au dreptul de a coresponda şi nici drept la vorbitor şi 
nici măcar cărţi nu pri.mese, interdicţie la care nici delincvenţii de 
drerpt comun nu sînt supuşi în Prusia. 

Aoeastă ruşinoasă hotărîre a Cameliei de punere sub acuzare 
nu ar fi fost posibilă dacă presa s-ar fi amestecat cit de cit în 
această chestiune. Dar ziarele liberdle, de felul lui „Kăln�sche" 1 ) ,  
au tăcut din laşitate, iar cete „democratice" (inclUJsiv „Litho
graphische Correspondenz",  pe cai e Kinkel ii tipăreşte din bani 
americani) , din ură faţă de comunişti, de teamă de a nu-şi pierde 
propria lor autocitate şi dintr-un sentiment de rivalitate faţă de 
„noii" martiri. Asta e recunoştinţa nemernioilor ăştia faţă de 

„N[eue] Rh[einisohe] Z[eitung] ", care le-a apărat întotdeauna pE' 
aceste secături democrate în conflictele lor cu guvernul (de exem
plu Temme etc.) 629• Asta e recunoştinţa d-l]_ui Kinkel faţă de „West
deutsche Zeitung " ,  în t:are Becker a făcut om din el, iar Biirgers 
l-a oarotit 2) . Les canailles l 11 faut Ies attaquer â mort 3) . 

Salutări din partea familiei mele tuturor alor tăi. 
Al tău 

K. Marx 

1) „Kolnische Zeitung " .  - Nola red. 
2) Joc de cuvinte bazat pe rezonanţa asemănătoare a numelui Becker si 

a expresiei „hat gebacken" („l-a copt" ,  in sens figurat - „a făcut om din el", 
l-a lansat, precum şi a numelui Biirgers şi a expresiei „hat geborgen" („a ocrotit" , 
„a protejat" ) .  - Nola lrad. 

3) - Canaliile I Trebuie să luptăm pe viaţă şi pe moarte împotriva lor. -
Nola lrad. 
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[Post-scriptum al lui Jenny Marx/ "' 

Aşteptăm cu totii nerăbdători veşti de la dv„ dragă d-le Weydemeyer, dar, 
din păcate, vapoarele sosesc unul după altul fără să ne aducă nici o ştire despre 
dv„ despre scumpa dv. sotie 1), despre copii, despre ziarul dv. etc. etc. Sper că 
toate întăririle care vi s-au tnmis din Londra au ajuns cu bine la dv. Sotul meu 
a recrutat pentru dv. aproape toate condeiele comuniste care există aici (s-a 
adresat şi celor din Germania) ; unele lucrări, ca, bunăoară, poezia Im Freilig
rath ') , vor contribui, cu siguran\ă, la răspindirea ziarului dv. Dacă există po
sibilitatea de a aranj a ceva pentru editarea unor broşuri , v-aş ruga foarte mult 
să vă ginditi la asta. Noi ne aflăm aici într-o situatie extrem de grea, deoarece 
în Europa nu ne mai putem pune speranta. Sotul meu consideră că seria lui de 
articole despre Franta ') , care va mai cuprinde două articole, prezintă un 
foarte mare interes actual şi de aceea e mai indicat să apară sub forma unei 
mici broşuri deci t ca o continuare a articolelor sale din „Revue" ') . Dacă vreun 
editor dir New York ar stabili legături cu Germania, ar putea conta acolo pe o 
vinzare destul de bună. Lucrarea asta e scrisă mai curînd pentru Europa decit 
pentru America. Dar, desigur, lăsăm asta la aprecierea dv. Solul meu vă mai 
roagă să insistati pe lingă Dana să ne indice o bancă aici la Londra prin care 
am putea primi mai repede onorariul. De aici, Karl nu are posibilitatea să-i 1·x
plice lui Dana cit de imperios necesar e acest lucru şi nici conditiile în care 
trăim, căci el ne-a cunoscut la Koln cind aveam o altă situatie, şi un american 
bine situat nu-şi poate închipui că aici situatia noastră atirnă de un fir de păr 
şi adesea o jumătate de liră venită la timp ne poate salva într-o împrejurare 
desperata. Poate aveti ocazia să-i spuneti personal toate astea. Calde salutări. 
Transmiteti sotiei dv. cele mai bună urari 

Publicilt pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engeis. Opere, 
voi. XXV, ed. rusă, 1 934 

1) Louise Weydemeyer. - Nota red. 

de la Jenny Marx 

Scrisoarea lui K .  Marx se 
tip<ireşte după manuscrh, 
post-scriptumul lui Jenny 
Marx după o copie scrisă 
de o mină necunoscută 

Tradus din limba germana 

'l F. Freiligrath. „Lui Joseph Weydemeyer (prima şi a doua epistolă în 
versuri ) " .  - Nota red. 

'l K. Marx. „Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte" .  Nota refi. 
'J „Luptele de clasă în Franta. 1848--1850" .  (Vezi K. Marx şi F. Engels . 

Opere, voi. 7, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 9-1 13. - Nota trad.). -
Nota red 

30* 
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Engels către Joseph Weydemeyer 

la New York 

Dragă Weydemeyer, 
Din scrisoarea ta din 6 februarie, trimisă cu „Arctica " ,  con

stat, spre marea mea mirare, că nici una din scrisorile mele nu 
ţi-a parvenit. Ţi-am trimis 4, dacă nu 5 articole despre Anglia &3t 
şi nu am încetat să-ţi scriu decît de două săptămîni, întruoît nu 
primeam absolut nici o ştire de la tine. Ultimul articol l-am trimis 
cu vaporul care a plecat din Liverpool sîmbătă 3 1  ianuarie ; în 
el era vorba despre bill-ul cu privire la reformă, bill care este de 
aşteptat că-l va da micuţul Russe11 1). Primele două scrisovi erau 
adresate astfel : Mr. J. Weydemeyer. Deutsche Vereinsbuchhand
lung, William Street, New York, iar ultimele : Mr. J. Weydemeyer, 
1, Chambers'Street, New York (City). I.ntruoît acest luoru trebuie 
neapărat să fie lămurit, de data asta îţi scriu prin Marx, ale cărui 
scrisori se pare că-ţi parvin, şi 1:e xog : 1 )  să te duci în locurile 
pe care le-am amintit şi să te interesezi dacă scrisorile ţi-au fost 
Jăsate acolo ; 2) dacă nu sînt acolo, să te duci la New York City 
Post-Office şi să cauţi să afli ce s-a întîmplat cu ele. Dacă scri
sorile nu se găsesc, scrie-mi cu primul vapor de Liverpool şi. 
voi vedea oe se mai poate face aici. Pentru mine e foarte uşor să 
dau un anunţ în ziare în legătură cu aceasta, dacă funcţionarul de 
la poşta de aici nu-mi dă un răspuns satisfăcător. Unele din aceste 
scrisori le-am dus eu însumi la poştă, altele leJam trimis împreună
cu scrisorile de afaceri ale întreprinderii, şi de vreme ce toate 
scrisorile noastre au ajuns la destinaţie, asta dovedeşte că expe
dierea lor a fost făcută aşa cum trebuie. Te vog să faci aceste 
demersuri imediat, altminteri, oind „Revol[ution] " îşi va relua. 
apariţia, nu va mai avea nici un rost să-ţi trimit artico1ele în 
continuare. 

Trianite-m.e articolul lui L. Simon 2) apărut în „Tribune" - sau 
îl decupezi şi ne indici data numărului respectiv - sau ne trimiţi 

1) P. Engels. „Anglia. - 11•. (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8. 
Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 227-231.  - Nota trad.). - Nota red. 

1) Vezi volumul de faţă, p. 22-24. - Nota red. 
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sub banderolă un exemplar din acest număr. Asemenea lucruri e 
întotdeauna bine să Je citeşti. 

Adresa mea este aceeaşi. 

Manchester, 19 februarie 1852 

Publicat pentru prima oară 
ln : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXV, ed rusă, 1934 

1 1  

Al tău 
F. E. 

Se tipăr:şte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Joseph Weydemeyer 
la New York 

[Londra! 20 februarie 1852 

Dragă Weydemeyer I 
Săptămîna asta nu-ţi pot trimite mrmc pentru simplul motiv

că de mai bine de o săptămînă sînt atît de hărţuit din pricina bles
temaţilor de bani, înoît nu pot nici să-mi continui studiul la biblio
tecă, dar să mai sc<riu articole. 

Sper însă că mar� (24) şi vineri (27) să-ţi pot trimite nr. S. 
şi 6, care ăep.rezintă ultima parte a lucrării mele 1) , 

La 18  februarie am primit scrisoarea ta împreună cu post
scriptumul lui Cluss. Ai avut două ghinioane speciale : 1) Jipsa 
de lucru qa New York ; 2) vîntul aspru de apus oare a abătut din 
drum vapoarele ce mergeau de la Londra spre America. Căci, cu 
excepţia primelor zile, din Am.glia ţi-am trimis articole (eu, Engels, 
FDeiligrath, Eccarius etc.) cu o regularitate pe care şi-ar dori-o. 
orice ziar. Pe de altă parte, oamenilor de aici le-a cam pierit entu
ziasmul, deoarece din America n-au mai primit nici un fel de ştiri, 
deşi au venit multe vapoare. Am socotit că, în afară de EngeJs şi 
Lupus, IIl.U trebuie să le mai cOIJ:IlJUilic şi ialtora că ziarul tău 2) şi-a 
încetat vremelnic apariţia. Asta i-ar fi făcut şi mai indolenţi. 

De aHfel, dacă vrei să primeşti un sprijin regulat de aici, tre
buie să îndeplineşti următoarele condiţii : 

1' K. Marx. „Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte" .  (Vezi K. Marx. 
şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 1 67-217. -
Nota trad.). - Nota red. 

•1 „Revolution•.  - Nota red. 
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1 )  Să scri i în fiecare săptămînă şi să ne comunici datele tutu
ror scrisorilor pe care le-ai primit de la noi ; 

2) Să ne ţii Ila curent cu porcăriile care se petrec acolo si 
să ne <trimiţi cu regulari tate materialele 1resipective, cupiuri din 
ziare etc. 

Tu ştii, mon cher 1) , cit e de greu să icolaborezi la un zia[ care 
apare de partea ceailaltă a oceanului, fără să cunoşti publicul citi
tor etc . Dacă însă respecţi condiţiile de mai sus, îţi garantez că vei 
primi artioolele necesare. Ii mîn pe toţi cu biciul de Ja spate şi am 
să reuşesc să-i fac să lucreze. Şi din Germania mi-au promis că 
vor scrie articole şi vor colabora la ziarul tău. Dacă aş şti că ziarul 
va continua să apară la Paris, aş avea ready 2) un colaborat01 
care ţi-ar trimite gratuit corespondente săptămînale. li voi scrie 
acestui om 3) , unul din cei mai buni şi mai inteligenţi prieteni 
ai mei. Rău e că nimeni n""<ire chef să muncească pour le roi de 
Prusse 4) , iar articolele de actiualitate îşi pierd or1ce valo 'l.re 
dacă inu se publică imediat după ce sosesc. Şi cum tu nu poţi nici 
să plăteşti oamenii, este cu atît mai necesar să-i convingi că fac 
o muncă de partid reală şi că scrisorile lor nu zac în sertar. 

Cred că faci o greşeală că aştepţi să ţi se aducă scrisorile 
acasă, în loc să te duci tu la poştă, aşa cum trebuie să procedeze 
toate 2liarele, şi să anunţi că la sosirea vapoarefor te vei duce re
gulat să-ţi ridici scrisorile. In felul acesta poţi evita uşor erorile 
şi tărăgănelile. 

Apropo. Dacă n-ai făcut-o încă, nu publica declaraţia lui 
Hiirsch 832• 

De aici pleacă acum la  New York o mulţime de golani (printre 
alţii •crioitorul Lehmann şi croitoru[ Joseph Meyer) . Unii dintre ei 
ţi se vor adresa în numele meu. Să nu ai încredere în :nici unul 
dacă nu-ţi prezintă cîteva .rînduri scrise de mine. Despre Willich 
etc. poţi afla multe de la flăcăii ăştia. Lehma'lln şi Meyer nutre.;c 
un devotament fanatic faţă de Iisus Wiillich. 

Cit despre Dana, după părerea mea, a făcut o prostie publicînd 
articolul lui Simon 5) . Dacă situaţia mea mater1ailă mi-ar permite-o, 
aş hotăriî imediat să nu-i mai trimit articole pe viitor. N-are decît 
să admită atacuri împotTiva mea şi a lui Engels, dar nu din partect 
unui asemenea şcolar ignorant. E o dovadă de prost gust di'll partea 
lui să permită ca „Agitaţia" şi „Emigraţia" 833 - aceste două ficţiuni 

1) - dragul meu. - Nota trad. 
2) - gata pregătit. - Nota trad. 
3) Este vorba probabil de Zerffi. - Nota red. 
') - în sens figurat : „degeaba" .  - Nota trad. 
5) Vezi volumul de fdţă, p. 22-24. - Nota red. 
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care există numai în ziare - să fie prezentate cititorilor americani 
drept nişte realităţi istorice, şi încă de către un neghiob oare a 
octroiat Germaniei pe împăratul P.rusiei, Uniunile din martie şi pe 
regientllll imperiului Vogt 634 , şi acum ar vrea să octroieze din nou 
poporuh.11i ipe el însuşi împreună cu colegii lui, care au eşuat, cu 
parlamentul şi cu o constituţie imperială puţin modificată. R1en de 
plus ridicufle que ce gredin-la qui du haut des Alî)es Jais.se tornber 
des paroles d'homme d'etat 1 ) .  Imi îrnchipuiam că Dana are mai 
mult tact. Ludwig Simon - din Trier I Cînd va renunţa băiatul ăsta 
la titlul lui de noble�e parilamentară ? 

Tu-ţi dai seama că aici la Londra Ln rîndurile acestor indivizi 
domneşte o totală dezbinare. Singurul lucru oare îi mai Jeagă în 
oarecare măsură este perspectiva banilor salvatori ai lui Gottfried 
Hristos Kinkel. De cealaltă î)arte se află idiotul Ruge, împreună 
cu Ronge şi cu alţi doi sau trei măgari C'a11e-şi ascund searbăda lor 
vegetare sub numele de „Agitaţie" ,  tot aşa cum o baltă stătută 5-ar 
boteza ,1mare deschisă" .  

Desigur, Europa s e  ocupă acum c u  aHe Jucruri, nu c u  aceste 
mizerii. După 2 decembrie 2) şi după ce aru .sosit aici noi element.:! 
revoluţionare din Frainţa, Ledru-Rollin însuşi s-a dezumflat ca un 
balon plemit. Mazzini rosteşte discu11suri ultrareacţionare ; data 
viitoare îţi voi trimite analiza unuia dintrn ele. 

IP privinţa lui „Notes to the People " ,  ale lui Ernest Jones, în 
oare găseşti întreaga istorie contemporană a iproletariatului englez, 
ţi le voi trimite de îndată ce-o să-mi permită ipunga. Pentru expe
dierea unui pachet în America trebuie să plătesc 8 şilingi. 

Transmite calde salutări lui Cluss. Aşteptăm cu nerăbdare scri
sorile lui. De ce nu ne-ai trimis deolaraţia 635 lui ? 

Eu şi soţia, Freiligrath şi soţia 3) , LUipUs, toţi transmitem salu
tări cordiale soţiei itaile 4) ; te rog s-o .asiguri de toată simpatia 
noastră. Sperăm că noul cetăţean al lumii îşi va face fericit apa
riţia în Lumea nouă. 

Adio. 

Al tău 
K. Marx 

1) - Nimic mai ridicol decit golanul ăsta care de pe înălţimile Alpilor Jan· 
sează cuvinte de bărbat de stat. - Nota trad. 

') Lovitura de stat din Franţa din 2 decembrie 185 1 .  - Nota red. 
3) Ida Freiligrath. - Nota red. 
') Louise Weydemeyer. - Nota red. 
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Dacă nu reuşeşti cu ziarul, n-ai putea scoate broşura 1) mea 
într-o ediţie separiată în fasckole de o coală sau pe caipitole, aşa 
cum ţi le-am trimis ? Altfel va dura prea mult. 

Publicat pentru prima oară 
in : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XXV, ed. rusă, 1934 

1 2  

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus dlu limba germană 

Marx către Ferdinand Lassalle 
la Dii.sseldorf 

Dragă Lassalle I 

23 februarie 1852 
28, Dean Street, Soho, Londra 

Aş vrea totuşi să ştiu da<:ă n-ai primit nki a doua scrisoare 63l' 
a mea. Ştiu că ai obiceiul să răspunzi cu promptitudine şi de aceea 
.îmi închipui că a intervenit ceva dacă răspunsul tău întîrzie. 

De oind ţi·Clllll trimis ultima scrtlsoare, starea sănătăţii mi s-a 
îmbunătăţit, deşi am încă dureri foarte mari de ochi. In schimb, 
-condiţihle sociaJe s-au înrăutăţit. mn partea editorului am primit 
refuzul categoric de a-mi publica lucrarea „Eoonomia politică" ; 
nici manuscrisul meu împotriva Jui Proudhon, care de un an de 
zile colindă Germania, nu şi-a găsit azil nicăieri 637 ; şi, in sfîrşit, 
criza finanoiară a ajuns într-un asemenea stadiu, incit nu poate fi 
comparată decît cu criza oomercială care se face simţită acum la 
New York şi la Londra. Din păcate, nu am nici măcar posibilitatea 
l)e care o au domnii negustori, de a mă declara în sta0re de fali
ment. lntr-o situaţie asemănătoare se afla d-l Bonaparte cînd a 
riscat coup d'etat al său. 

In privinţa acestui domn Bonaiparte, cred că cel mai bine e 

să-ţi reprioduc unele fragmente dintr-o sorisoare pe care mi-a tri
mis-o Ulil priieten 2) de la Paris, un ami qui est 1Jres sceptique et qui 
ne partage pas les opinions ies plus favorables sur le peuple. 

Maimtenant ecoutez 31 : 

1) „Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte• .  - Nota red. 
1) Reinhardt. - Nota red. 
'l - un amic care e foarte sceptic şi nu are o părere prea bună despre 

popor. Şi acum ascultă. - Nota lrad. 
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„In general, în starea de spirit a publicului parizian s-a pro
dus o schimbare simţitoare, şi, deşi nu s-a depăşit încă stadiwl re
semnării, această resemnare a devenit mai reală, mai sumbră şi 
are un caracter cu mult mai general. In rîndul daselor de mijloc 
şi de jos această i.stare de spirit se explică mai ales prin !faptul că, 
în ciuda indiaiilor bune de Ja 'Început, comerţul, şi prin urmare şi 
munca, tot nu se redresează ; or, speranţei de îmbunătăţire a co
merţului i-au fost jertfite toate celelalte considerente. In plus, ma
joritatea muncitoriJor mai puţin evoluaţi, care se orientează atît 
de greu, au înooput, incetul cu încetul, datorită dispoziţiilor date 
de Napoleon, să înţeleagă - ei, care îşi pun mai multe speranţe 
în republică decît în monarhia a cărei lungă şi amară experienţă 
o au - că preşedintele nici nu se gîndeşte să menţină republic'.i. 
In ceea ce-i priveşte pe cei avuţi, preşedintele şi-a dăunat foarte 
mult prin confiscarea bunurilor !familiei Orleains, căci, orioum, re
prezintă un exemplu ameninţător de acţiune oficială. Nici chiar 
nişte tipi ca Fould, de Morny şi Dupin - din pricina intereselor 
lor rparticulare, desigur - nu au vrut să sprijine această măsură, 
�ucru care a sărit cu atît mai mult în ochi, cu cit antecedentele 
lor mîrşave erau mai mult sau mai puţin cunoscute. Astfel, în 
privinţa lui Dupin, preşedintele Adunării naţionaJe di:wlvate, în 
legătură cu ulbima lui faptă măreaţă se spun, printre altele, urmă
toarele : în dimineaţa zilei de 2 decembrie, în înţelegere cu Bona
parte, a reţinut o scrisoare prin care arhiepiscopul din Paris pro
punea deputaţilor să se întrunească în biserica Notre-Dame, de
clarînd că e gata să se posteze în uşa b1sericii pentru a-i apăra, ca 
pe nişte rnprezentanţi ai suveranităţii populare, impotriva solda
ţilor uzurpatorului. Aceasta ar fi putut da lucrurhlor o cu totul 
altă intorsătură, mai ales că tot atunci s-a întrunit şi haut cour de 
justioe 1) , care se pregătea să depună un protest împotriva lovi
turii de stat. 

Oit despre ministrul de Morny, demisionat o dată cu Dupin, 
el e cunoscut ca un escroc care l-a jefuit pe soţul metresei lui, 
contesa Lehon, ceea ce a oferit soţiei lui l:mile de Girardin prile
jul să .spună că s�au mai văzut, ce-i drept, guverne aflate în mina 
unor bărbaţi conduşi de metresele lor, dar nu s-au văzut încă 
guverne aflate în mîinile un.or hommes entretenus 2) . Acum, aceeaşi 
contesă Lehon este una din persoanele care, în saloanele ei, tună 
şi fulgeră cel mai tare împotriva lui Bonaparte şi de la ea a. 

1) - lnalta Curte de justiţie. - Nota trad. 
1) - bărbaţi întreţinuţi. - Nota lrad. 
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pornit celebra vorbă de duh : «C'est le premier voi de l 'aigle» 1 ) ,  
spusă cu ocazia confiscării bunurilor casei de Orleans. f!mile de 
Gi.rardiin a fost exilat din pricina remarcii făcute de soţia sa. Cu 
un pri�ej asemănător a fost trimis în exil şi Remusat. Se spune că 
într-o dimineaţă acesta s-a dus la ministru� de illlterne, l\.lnde 
Morny îl numise pe tînăriul Lehon şef de cabinet ; văzîndu-1 pe 
Remusat, Nnărul l-a întrebat, cu aroganţă, cum 11 cheamă, la care 
R [emULSat] i-a răspuns : Monsieur, dans IIIla famille on porte le nom 
de son pere, c 'est rpourquoi je me nomme de Remusat 2) .  Tot 
t1nărul Lehon, şi oam tot în aceeaşi perioadă, a IIIlai avut un inci
dent, la Ham. Cînd i-a comunicat generalului Le Flâ ştirea oficială  
a exilării lui, acesta l-a dat pe uşă afară, strigîndu-i : Comment, 
c'est vous, gredin, qui osez venir m'annoncer mon exil ? 3) Nu e 
greu de înţeles de cît respect se poate buoura, în asemenea con
diţii , un guvern tînăr chiar şi în ochii celor mai mărginiţi ho.nnetec; 
gens 4) . O doamnă pe care o cunosC' personal, o purpilă a lui 
Napoleon, cu care din cop�lărie a fost în relaţii apropiate, după: 
2 decembrie a rupt orice legătură cu el, declarînd că el şi tova
răşii lui sînt un gouvernement de voleurs et d'assassins 5) . Ade
văraţii aristocraţi ai banului n consideră încă, e drept, rpe Napo
leon, ca pe singurul exponent posibil al autorităţii în momentul de 
faţă şi ultimul bastion al societăţii existente, dar măsurile luate 
de el le-a subminat mult încrederea în posibilitatea de a prelungi 
existenţa regim ul ui lui, aşa că foarte curînd, au început din nou 
să-şi dosească banii ; o dovadă în acest sens o constitui€ stagnarea 
de Ja bursă şi avîntul anemic al comerţului. De aceea, de partea 
preşedintelui sînt acum numai cei care sînt legaţi de e'l prin cele 
mai josnice interese, alături de ;popime, care se bucură de pro
tecţia lui deosebită, şi de armată. Dar şi în armată, în urma frec
ventelor concedieri ale ofiţerilor orleanişti, au apărut runele ne
mulţumiri şi un sentiment de neîncredere şi şovăială care-i submi
nează extrem de mult forţa. Se spune că în adîncul sufletului său, 
chiar şi preşedintele e foarte neliniştit şi deprimat. De fapt, în 

1) J oc de cuvinte : în franceza înseamnă şi „Este primul zbor al vulturului• 
şi „Este primul furt al vulturului• (această glumă, ca şi cuvintele sus-menţionate 
ale soţiei lui Girardin, sint menţionate de Marx în lucrarea „Optsprezece brumar 
al lui Ludovic Bonaparte" ) .  (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti ,  
Editura politică, 1960, p. 216. - Nota trad.). - Nota red. 

2) D-le, în familia mea oamenii poarta numele tatălui lor, de aceea mă 
numesc de Remusat. - Nota trad. 

3) - Cum, nemernicule, dumneata îndrăzneşti să-mi anunţi exilare:!. ? -
Nota trad. 

') oameni cumsecade. - Nota trad. 
5) guvern de hoţi şi asasini. - Nota trad. 



12. Marx către Ferdinand Lassalle. 23 februarie 1 852 447 

această situaţie nesigură ar fi suficient ca biata ilui persoană să 
fie înlăturată, pentru ca,  fără nici un efort, totul să cadă din nou 
în haos. Nu e de presupus că s-ar face vreo încercare de împo
trivire. 1n această privinţă sînt foarte semnificative cuvintele 
versatului Guizot, care, de îndată ce a afilat despre reuşita co up 
d'etat, a spus : C'est le triOIJilphe complet et definitif du socialisme i 1) 

Deoarece, înainte şi după lovitură, Bonaparte şi-a stricat rela
ţiile cu toate partidele, fără excepţie, caută o contracarare în 
adoptarea unor măsuri populare : extinderea lucrărilor publice, 
promisiunea unei amnistii generale pentru participanţii ila 2 de
cembrie etc. , dar de îndată ce încearcă să ia o măsură sau alta 
în folosul unei dase sau al alteia, toate se dovedesc inconsistente 
şi lipsite de finalitate. Gel mai important însă e faptul că nu mai 
poate cîştiga masele de partea sa, deoarece nu le poate da rpîine. 
adică sursa vitală a muncii, şi Je-a răpit şi distracţia lor tfavorită 
- inofensiva mîngîiere pe care le-o oferea copac:ilor Jibertăţii 
şi inscripţiile republicane pe Clădirile publice. In afară de aceasta, 
le-a răpit şi posibilitatea de a-şi petrece timpul .Liber în drciumi 
şi cafenele, deoarece acolo sînt strict interzise orice fel de dis
cuţii politice. Paşnicii burghezi sînt supăraţi că şi-au pierdut 
marota lor iubită, Garda naţionaJă . . .  Nu le plac nici serbările aris
tocratice şi balurile oficiale nu vor să le frecventeze. La ultimul 
bal splendid de la Tuilerii, în afară de străini şi de doi-trei pari
zieni, cu titlu de excepţie, n-au fost decî t nişte doamne cu repu
taţie îindoie'lnică. CheltuieHle enorme făcute în dreapta şi în stîngil 
sHrnesc în rîndurile burghezilor grijulii neliniştP. în privinţa viito
rului, a vremrii cînd fondurile orleaniste vor fi epuizate. Dar pe 
toţi oamenii care gîndesc oit de cit, cel mai mult îi jigneşte nimi
cirea presei. O mare indignare a stîrnit în toate departamentele 
şi organizarea ministerului poliţiei reînviat, precum şi a siste
mului de spiO'llaj legat de acesta. In saloanele pariziene mişună 
din nou, întocmai ca pe vremea imperiului, copoi distinşi, pe care 
nimeni nu-i bănuieşte. In timpul acesta la bursă au loc mari 
tripotages 2) din partea celor care dispun după bunul lor plac de 
concesiiunile de căi ferate sau de retragerea acestor concesiuni 
etc., persoane care cunosc numai ele hotărîrile respective şi fac în 
prealabil speculaţii legate de aceasta. Se credea că un colegiu 
iezuit secret în frunte cu Montalembert, caTe a fost întotdeauna 
în cele mai intime relaţii cu preşeidintele, exercită .în mod direct 
şi nemijlocit o influenţă hotănîtoare asupra lui ; dar cu11înd s-a 

1) - Acesta e triumful complet şi definitiv al socialismului I - Nota trad. 
1) - speculaţii. - Nota trad. 
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aflat {;ă Bonaparte, după ce s-a folosit de sfaturile lui M[ontaJem· 
bert], l-a îndepărtat pe neaşteptate şi a încetat să-l mai primească, 
astfel că de atunoi sînt cei mai înverşunaţi duşmani ; şi M[onta
lembert] , care este o persoană la ful de josnică, a profitat de de
cretul cu privire la bunurile casei de Orleans pentru a-şi da în 
mod oficiaJ o demisie onorabilă. Acum nu se mai vorbeşte decît 
desp.I'e poftele de cuceritor aJle lui B [oo.aparte) . Aceasta o să-i ,frîngă 
definitiv gîtul u .  

Iată ce-mi scrie prietenul meu. 
Evenimentul cel mai important rpetrecut aici e formarea unui 

guvern tory, în frunte cu contele Derby (Lord Stanley) , în locul 
whigilor. E un eveniment straşnic. In Anglia mişcarea rprogresează 
numali. oind sînt toryi la putere. Whigii fac pe mediatorii faţă de 
toate părţile şi determină o somnolenţă generală. In plus, mai 
survine şi criza comercială care se apropie tot mai mult şi ale 
cărei prime simptome se observă pretutindeni. Les choses mar
chent 1 ) .  Numai să putem rezista, tant bien que mal 2) , Î'l1 această 

p erioadă de trecere. Se apropie ora de expediere a poştei. Inchei 
scrisoarea. 

Salut. 

.Publicat pentru prima oară 
în : F. Lassalle. „Nachgelassene Briefe 
unrl Schriften •, ed. III, 
:Stuttgart-Berlin, 1922 

1 3  

K. Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Joseph Weydemeyer 
la New York 

Manchester, 27 februarie 1 852 
Dragă Weydemeyer, 
Mă bucură că, în sfîrşit, unele dintre sorisorile mele au ajuns 

la destinaţie şi deci nu mai există nici o piedică în calea corespon
denţei noastre 638• Primele două scrisori purtau adresa : J. W[eyde
meyer], Deutsche Vereinsbuchhandlung, William Street, New York. 

1) - Totul merge înainte. - Nota trad. 
11 - pe cit posibil. - Nota trad. 
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Numerele din „Revolutionu şi „Demockratu au ajuns cu bine şi 
astăzi vor pleca spre Londra. Pe d-l Heinzen răspunsul 639 tău 11 va 
bucura grozav. L-ai prins foarte bine. Continuă să trimiţi tipăriturile 
în modul acesta, fără să le sigilezi - aşa nu costă scump. 

D1n artiC'olele mele într-un caz extrem poţi include în vreo 
culegere, ceJ mult, articolul cu privire la posibilitatea unei in
vazii 1) , celelaJte nu se potrivesc şi au fost depăşite de eveni
mente 640• 

In ceea .ce-l priveşte pe confrere 2) Standau, tipul ăsta e un 
vechi conspirator care se integrează p erifect în categoria de oameni 
pe care am descris-'o fa „Revueu în critica făClUtă lui Chenu 3) ; e 
foarte uthl în anU1ID.ite sfere, oncînd dispus să hoinărească, nu în
totdeauna de încredere şi cam lăudăros. Transmite-4 s alutăTi din 
parte-mi. - Schmidt din Lowenberg dezlănţuie cruoiade împo
triva iezuiţilor în împrejurLIID.He lui St. Louis, avînd ca principal 
a1iat pe d-l Bornstein, neuitatul parizian, ex-pungaş şi agent al lui 
Duchâtel. Ce mai face în afară de asta, nu ştiu. Că d-l Maas ar fi 
un adept al „clicii maTxisteu este pentru m1ne o llloutate. Nu ... l ou
noşteam decît în calitate de fost palavragiu în chestiunea Palatinatu
lui. Redactorul lui „Deutsche Z [eitung] u din New Orleans, Fischer, 
este Ulll cunoscut de-al meu, şi în Kaiserslautenn făcea parte din 
garda mea personală, dar de atunci papă-lapte ăsta a decăzut al 
draouLui de mul t şi a trecut de p artea kmelienilo;r ; iar dacă 
Kinkel ÎillS'UŞi a fost Ja N[ew] O [J:"leans] , el a .făcut acolo mult rău, 
căci nu era lllimeni care să i se opună. 

In ceea .ce priveşte problema războiului împotriva Am.gliei 4) ,  
deocamdată mă interesează mai ales c a  o problemă militară care 
trebuie să fie demonstrată şi re:wlvată asemeni unei probleme de 
geometrie. Nu consider însă că un asemenea Tăzboi de coaliţie n-ar 
fi posibil, deşi acum, cit timp se află Derby la cîrnnă, va lfi fără 
indoiaJă am.inat. Domnii din Sfînta Alianţă îşi apreciază acum 
forţe1e tot atît de greşit ca şi iîn perioada diverselor coaliţii dintre 
1 792 şi 1 807. In ceea ce priveşte dependenţa Rusiei de Anglia, 
1)  nu trebuie să ne aşteptăm ca ţarul 5) să sLIID.tă această depen
denţă şi 2), deşi întreruperea comerţului a.ir provoC'a o puternică 

1) F. Engels. „Anglia. - I". (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucu
reşti, Editura politică, 1960, p. 218-226. - Nota trad.). - Nota red. 

2) - colegul. - Nota trad. 
SJ K. Marx şi F. Engels. „Recenzii din «Neue Rheinische Zeitung. Poli

tisch-okonom.ische Revue»" nr. 4. aprilie 1850. II. (Vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 7, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 274--314. - Nota trad.j. -
Nota red. 

') Vezi volumul de faţă, p. 431-432. - Nota red 
6) Nicolaie I. - Nota red. 



450 13. Engels catre Joseph Weydemeyer. 27 februarie 1 852 

stocare, mizerie şi deteriorare a produselor, totuşi timp de 2-3 ani 
toate acestea ar putea fi suportate, aşa cum e suportată şi o criză 
comerr-cială de aceeaşi durată. Nu uita că în Rusia, la sate, printre 
ţă11ami, care constituie covîrşi toarea maj oritate a populaţiei, circu
laţia banilor aproape că nu există, şi toate mijloacele de subzis
tenţă necesare acestor barbari pot fi create în fiecare sat. Oraşele 
şi  aristocraţia ar avea, desigur, de suferit, dar baza imperiului rus 
o formează ţărăinimea şi mica nobilime de la ţară, care duce aceldşi 
mod de viaţă ca şi ţăranii. Pentru Anglia e foarte greu să rpro
voaoe răscoaile pe continent ; în Spania i-au venit în ajutor parti
cularităţile terenului, întinderile mari şi densitatea scăzută a 
populaţiei, lipsa de alimente şi faplul că ţara e înconjurată aproape 
din toate părţiae de mare 641 •  Dar Ungaria şi Polonia sînt situate 
în interiorul continentului, iar în Italia, cu ex.cepţia insulelor, en
glezii şi insurgenţii ar putea c'U greu rezista împotriva forţelor 
numeric superioare ale coaliţiei. Şi, apoi, Anglia nu este acum în  
stare, şi  nu va  f i  în  stare nici după un an  de  la începerea războiu
lui, să formeze o armată ca aceea pe care i-a trimis-o lui Wel
lington în Spania. Iar fără tmpe de debarcare, numai vapoarele 
nu pot cîştiga nicăieri o poziţie trainică. 

E un adevărat noroc că au venit toryi la putere. Datorită per· 
manentelor succese în domeniUJl politicii comerciale şi prosperităţii 
de durată, fabricanţii s-au muiat de tot. Pentru o reformă parlamen
tară, nici măcar pentru una care să meargă mai departe decîl 
mizerabilul bihl al lui RusseJl 642, nimeni nu manifestă vreun interes . 
.Aicum Î1I1să au dat de dracu şi s-au inspăimîntat, cu auit mai mult cu 
cit  fiecare dintre noii miniştri reprezintă într�o formă c'rasă o parte 
sau alta a taxelor vamale protecţioniste. Va fi restaurată Liga îm· 
potriva legilor cerealelor 643• Reforma parlamentară, extinderea 
dreptului de vot, egalizarea c ircumscripţiilor electorale şi votul 
seoret au devenit acum o problemă vitală pentru burghezia indus

trială, în tiimp ce înainte acestea nu prezentau un interes nemijlocit 
decît pentru micul burghez. Derby va fi nevoit să dizolve parla
mentul , şi probabil va face acest lucru de îndată ce vor fi votate 
alocările de război şi impozitele pentru anul viitor. In mai vom 
avea desigur noi alegeri. Pmtecţioniştii vor dştiga cîteva voturi 
şi vor înlătura din parlament c îţiva p.:!eLişti 644• Dar vor rămine în 
minoritate, şi dacă Derby va îndrăzni să propună direct reintrodu
cerea taxe1or vamale protecţioniste, fără Îl!ldoială că va zbura. Dar 
poate că va fi destul de şiret pentru a tărăgăna această problemă. 
In orice caz, în AngJia are loc acum o m1şcare remarcabilă. O dată 
cu demisia lui Palmersto.n 646 a început dansul, care, după înfrînge-
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rile continui din ultima sesiune ale guvernului, trebuia să înceapă. 
Derby este aotul al doilea, iar dizolvarea parlamentului va fi actul 
al treilea. In ceea ce priveşte p olitica externă a Angliei în timpul 
lui Derby, ea va fi, bineînţeles, tot reacţionară ; dar nu va interveni 
nimic decisiv, poate unele procese împotriva emigranţilor, în care 
guvernul va suferi un eşec, sau încercări de a se introduce bill-ul 
cu privire Ja străini 646, care de asemenea vor eşua ; poate vor fi 
sprij inite încercările de a forma o coaliţie împotriva lui Ludovic
Napoleon, dar nici din asta nu rva ieşi nimic. tn Anglia toryi au 
mîinile c omplet legate, şi dacă nu încearcă să reintroducă regimul 
despotic al lui Sidmouith-CasLlereagh din 1815-1821  - deşi în 
această încercare şi-ar putea firige al dracului degetele, deoa,rece, 
pe terenul legii libertăţii oomerţului şi pentru această lege bur
ghezul englez luptă ou furie -, domnii conservatori se vor comp ro
mite într-un mod lamentabil. Derby (mai înainte, în timpul vieţii 
tatălui său, titlul lui era Lord Stan1ey) este însă un cap înfierbintat 
şi ar putea recurge cu uşurinţă la măsuri extreme şi chiar nelegale. 

Acum nu lipseşte deoît criza comel'cială, dar, de ctînd a venit 
Derby la putere, presimt că aceasta va începe CUl'înd. Măsurile cu 
privire la Jibernl schimb, luate cu .repeziciune una după alta de 
englezi, după care au urmat extinderea comerţului cu coloniile 
olandeze, reducerea rtaxelor vamale în Spania, Sardin4a etc. ,  scd.
derea preţurilor la bumbac (începînd din septembrie 1 850 preţurile 
au scăzut la jumătate) ,  - toate acestea au făcut ca prosperitatea 
să dureze mai mult decît era de aşteptat. Dar situaţia pieţei 
indiene şi, în rparte, a celei americane (luna trecută în Statele 
Unite au fost eX!portate mai puţine mărfuri industriale decît în 
aceeaşi perioadă a anului trecut) nu ne dă nici un temei să credem 
că această stare de luc'ruri va mai dura mult timp. Dacă criza se 
va de:zJlănţui în mai - ceea ce e puţin probabil -, dansul va 
începe. Dar e greu de presupus că asta se va întîmpla înainte de 
septembrie sau octombrie. 

Transmite salutări soţiei tale. 
Al tău 

F.E. 

Intr-un timp foarte scurt îţi voi trimite un artiool despre situatia 
burgheziei industriale engleze şi despre dezvoltarea comerţului 647• 
In momentul de faţă sînt, şi două săptămîni de-acum înainte voi 
fi, foarte ocupat. 

Publicat pentru prima oară 
în : K.  Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXV, ed. 1 usă, 1934 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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1 4  

Marx către Joseph Weydemeyer 648 

la New York 

Dragă Weywy I 

5 martie 1852 
28, Dean Street, Soho, Londra 

Mă tem să nu se fi produs vreo încurcătwră, căci having mis
understood thy last Letter 1) , am scris greşit adresa pe ultimele 
două scrisori : „Office of the «Revolubion», 1 Chambers' Streel, 
Box 18 17 " .  Confuzia a fost provocată de blestemata asta de „Box 
1 817 " , fiindcă tu mi-ai scris s-o adarug la „vechea adresă• , dar nu 
ai indicat dacă e vorba de prima sau de a doua adresă. Sper însă 
că ipină la sosirea aoestei scrisori luorurile se vor lămuri, mai ales 
că scrisoarea de vinerea trecută 2) conţinea capitolul V, foarte 
amplu, al articolul.Jui meu 3) . NumăruJ VI, final.iul, nu l-am putut 
termina să.ptămîna aceasta 1149• Dar chiar dacă ziarul ') tău apare 
din nou, această ffntîrziere nu te va stînjeni cu nimic, deoarece 
ai suficient material. 

Articolul tău împotriva lui Heinzen, pe care, din păcate, En
gels mi l-a trimis prea tîrz.iu, e foarte bun, grosolan şi subtil în 
acelaşi timp, or, aoeastă îmbinare trebuie să caracterizeze o pola
mică demnă de iilume1e ei. I-am arătat articolul tău lui E[.rnest] 
Jones şi alăturat îţi trimit scrisoarea lui către tine destinată tipa
rului 850• Cum Jones scrie foarte neciteţ, cu multe prescurtări şi 
cum presupun că tu nu eşti englez out„and-out 5) , o dartă cu origi
nalul îţi trimit o copie făcută de soţia mea, precum şi traducerea 
lui germană, ca să le publici una lîngă alta - şi originalul şi tra
ducerea. La scrisoarea lui Jones poţi să mai adaugi următoarele : 
Cit despre George Julian Harney, care de asemenea reprezintă o 
autoritate pentru d� Heinzen, e.l a publicat lucrarea noastră „Ma
nifestul Comunist" ,  în traducere engleză, în revista sa „Red Repu

blican" cu menţiunea că este „the mast revolutionary document 

ever given to the world" {„cel mai :revoluţionar document care a 
apărut vreodată"), iar în irevista sa „Democratic Review" a tradus 

înţelepciunea „desfiinţată" de Heinzen, respectiv articolele mele 

1) - întrucit am înţeles greşit ultima ta scrisoare. - Nota trad. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 570-57 1 .  - Nota red. 
'l K. Marx. „Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte•. (Vezi K. Marx 

şi P. Enge/s. Opere, voi. 8, Bucureşti , Editura politicii, 1960, p. 1 15-217. -
Nota Trad.}. - Nota red. 

'I „Revolution•. - Nota rea. 
') - sadea. - Nota lrad. 
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cu privire la revoluţia franceză apărute în „Revue der N [euen] 
Rh [einischen] Z[eitung] " 1 ) . lntr-un artko'l despre Louis Blanc, el 
indică cititorilor săi aceste articole ca fiind „o critică justă" a 
evenimentelor din Franţa 6;;1•  De altfel, nu e nevoie să ne referim, 
c înd e vorba de Anglia, numai la „extremişti " .  In Anglia dacă un 
membru al parlamentului e numit ministru, pentru a rămîne deputat 
trebuie să fie ales din nou. Disraeli, noul cancelar al trezoreriei, 
Lord of the Exchequer, scrie, la 1 martie, alegătorilor săi : 

„We shall endeavour to terminate that strife of classes which, 
0 1  late years, has exercised so pernicious an influence over the 
welfare of this kingdom " .  („Ne vom strădui să punem capăt acestei 
lupte de clasă, care în ultimii ani a avut o influenţă atît de nefastă 
asupra bunăstării acestui regat " ) .  

In  le�ătură cu aceasta „Times " din 2 martie remarcă urmă
toarele : 

„lf anything would ever divide classes in this country beyond 
reconciliation, and leave no chance of a j ust and honourable peace, 
it would be a tax on foreign ciorn" .  („Dacă ceva ar putea dezbintl 
vreodată clasele din ţara noa&tră în aşa măsură încît să nu existe 
nici o posibilitate de conciliere şi nici o şansă de a se ajunge la o 
p a.ce dreaptă şi onorabilă, aceasta air fi taxele vamale la cereale " ) .  

Şi pentru ca rnu oumva „un om de caracter " 2) ignoraint, cum e 
Heinzen, să-şi închipuie că aristocraţii sînt pentru legile cerealelor, 
iar burghezii contra, deoarece primii vor „monopolur, iar ceilalţi 
„libertatea• - căci un filistin de treabă nu cunoaşte contradicţiile 
decît în această formă ideologică -, e suficient să relevăm că în 
secolul al XVIII-iea aristocraţii din Anglia se pronunţau pentru 
„libertate " (a comerţului) ,  iar burghezta pentru „monopol ", adică 
se situau pe aceeaşi poziţie pe care, în momentul de faţă, se situează 
în „Prusia"  aceste două clase faţă de „legile cerealelor " .  „Neue 
Pr [eusstsche] Z[eitung] " este cel mai vehement adept al liberu
lui schimb. 

ln sfîrşit, în locul tău, eu le-aş atrage, în general, atenţia 
domnilor democraţi că, ar face mai bine să ia mai întîi cunoştinţă 
de literatura burgh eză şi apoi să cuteze să latre la adversarii ei. 
Aceşti domni ar trebui să studieze, de exemplu, lucrările istoric:e 
ale lui Thierry, Guizot, John Wade etc., pentru a se edifica asupra 
„istoriei claselor" din trecut. lnainte de a încerca să critice critica 

1 )  K. Marx. „Luptele de clasă în Franţa. 1646-1650". (Vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi.  7, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 9-1 13. - Nola lrad.). 
- Nota red. 

') Aluzie la un ver> din capitolul al XXIV-lea al poemului satiric al lui 
H. Heine „Alta Troll" .  - Nola red. 

31• 
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econom1e1 politice, ar trebui să facă cunoştinţă cu principiile ele
mentare ale economiei politice. E destul, de exemplu, să deschizi 
opera de căpetenie a lui Ricardo, pentru a găsi chiar pe prima 
pagină următoarele cuvinte cu care îşi începe prefaţa : 

„The produoe of the earth - all that is derived from its sur
faoe by the united application of Iabour, machinery, and icapital, is 
divided among three classes of the community ; namely the pro· 
prietor of the land, the owner of the stock or capital necessary for 
its cultivation, and the Iabourers by whose industry it is cultivated" .  

„Produsul pământului, tot ce se obţine de  pe suprafaţa lui prin 
folosirea îmbinată a muncii, maşinilor şi  capitalului, se împarte 
între trei clase ale .societăţiii, şi anume între prioprietarul pămîn
tului, posesorul capitalului necesar pentru a-I cultiva şi muncitorii 
cu a căror muncă este cultivat pămîntul" 652• 

Un exemplu strălucit care arată cît de puţin coaptă este socie
tatea burgheză din Statele Unite pentru a înţelege în mod limpede 
lupta de dasă dilll sinul ei ni-l oferă C. H. Carey 1) (din Philladeliphia) , 
singurul economist de seamă nord-american. EI îl atacă pe Ricardo, 
cel mai .olasic xeprezentant 2) aJ b1.1Tgheziei şi cel mai perseverent 
adversar al proletariatului, ca pe un om ale cărui opere ar consti
tui arsenalu.I 1anarh�tilor, socialiştilor, al tuturor duşmanilor ordinii 
bUTgheze. Nu nUJIIlai ll\.IJi, ci şi  lui Malthus, Mill, Say, Torrens, 
Wakefield, MacCulloch, Senior, Whately, R. Jones etc., într-un 
cuvînt tuturor economiştilor care se bucură de cel mai mare presti
giu în Europa, Ie reproşează că, prin afirmaţia lor potrivit cărnia 
bazele economice ale existenţei diferitelor clase generează un anta
gonism necesar şi în permanentă adîncire între ele, ei destramă 
societatea şi  pregătesc războiul civil. EI caută să-i combată, ce-i 
drept, nu aşa i::um face neghiobul de Heinzen, care leagă existenţa 
claselor de existenţa privilegiilor politice şi  a monopolurilor, ci  
Carey încearcă să demonstreze că condiţiile economice : renta (pro
prietatea funciară) , profitul (capitalul) şi salariul (munca salariată) 
nu sînt condiţii ale luptei şi ale antagonismului, ci, dimpotrivă, 
condiţii ale asocierii şi a�e annoniiei. In realitate însă, IIlU demon
strează deC'it că el .oonsideră .relaţiile sociale „nedezvoltate" din 
Statele Unite ca „relaţii sociale 11ormale". 

In ce mă p riveşte, nu-mi revine meritul de a fi descoperit nici 
existenţa claselor în societatea modernă şi nici lupta dintre ele. 
Cu mult înaintea mea unii istoriografi burghezi au expus dezvol
tarea istorică a acestei lupte de clasă, iar economiştii burghezi au 

1) C. H. Carey. „Essay on the rate of wages".  - Nata red. 
1) In manuscris, deasupra cuvintului „reprezentant•, Marx a scris „ex

ponent•. - Nota red. 
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arătat anatomia economică a claselor. Ceea ce am făcut eu nou 
se .rezumă la : am dovedit 1) că existenţa claselor este legată 111umdi 
de anumite faze istorice de dezvoltare a producţiei ; 2) că lupta de 
dasă duce în mod necesar la dictatura proletariatului ; 3) că această 
dictatură însăşi constituie 111umai trecerea la desfiinţarea tuturor 
duselor şi la o societate fără clase. Neghiobii ignoranţi, ca Heinzen, 
cal"e neagă nu numai Jupta, ci chiar şi  existenţa cLaselor, dovedesc 
-doar că, în ciuda tiradelor lor fioroase şi pseudoumaniste, ei con
sideră condiţiile sociale în cadrul cărora domină burghezia drept 
ultimul produs, drept un non plus ultra al istoriei ; dovedesc astfel 
·Că sînt numai nişte slugi ale burgheziei, şi slugărnicia lor este cu 
.atît mai dezgustătoare, cu cit imbecilii ăştia nu înţeleg nici măcar 
.grandoarea şi necesitatea vremelnică a regimului burghez însuşi. 

Foloseşte din observaţiile de mai sus tot <:e ţi se pare bun. d.>3 
De altfel, Heinzen a preluat de la noi expresia „centralizare" în 
focul expresiei sale „republică federală" etc. 654• Cînd concepţiile 
despre clase pe care le răspîndim acum devin banale şi intră în 
.arsenalul „ intelectului comun" ,  vine această obrăznicătură care le 
proclamă cu multă zarvă drept un ultim produs al „propriei sale 
perspicacităţi" şi latră împotriva concepţiilor noastre, care merg 
mult mai departe. Tot aşa a lătrat cu „propria sa perspicacitate" 
împotriva filozofiei hegeliene atîta vreme cit ea a avut un caracter 
progresist. Acum se hrăneşte cu resturile ei fade, pe care Ruge le-a 
scuipat nedigerate. 

Impreună cu această scrisoare vei primi sfîrşitul corespon
denţei 1) maghiare. Da.că z,iarul tău mai există, lîncearcă să folo
seşti ceva din ea, mai ales că Szemere, fostul prim-ministru al 
!Ungariei, mi-a prnmL.s că va isorie din Paris un articol detaliat pen
tru time, sub semnătura lui. 

Dacă ziarul tău a început să apară, trimite mai multe exemplare, 
pentru a le putea răspîndi pe scară mai largă. 

Al tău 
K. Marx 

Calde ',salutări ţie şi soţiei tale de la toţi prietenii de aici şi 
în special de la  soţia mea. 

AprQPo. Iţi <trimitt „Notes " 2t şi dteva exemplare dm cuvîntul 
meu în faţa Curţii cu juri (aceasta din urmă pentru Cluss, căruia 
i-am promis) 655 prin fostul montagnard Hochstuhl (alsacian) . Nu-i 
nimic de capul băiatului ăsta. 

1) Vezi volumul de taiă, p. 17. - Nota red. 
2) „Notes to the People" .  - Nota red. 
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.Ainexez aici statutul 656• Te sfătuiesc să..,l aranjezi într-o ordine 
logică mai bună. Londra e numită centrul conducător pentru Statele 
Unite. Pînă acum ne-am putut exercita supremaţia numai in parti
bus 1) .  Dacă n-ai făcut-o încă, nu publica declaraţia ilui „Hirsch " �l 
E un om incorect, deşi în privinţa lui Schapper şi Willich are 
dreptate. 

Publicat pentru prima oară 
în întregime 
în : „Jungsozialistische 
Blătter", 1930 
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Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană. 

Marx către Joseph Weydemeyer 
la New York 

Dragă W eydemeyer ! 

25 martie 1852 
28, Dean Street, Soho, Londra 

Multă fericire noului cetăţean al lumii I Nu există o epocă mai 
minunată pentru a veni pe lume decît epoca aceasta. Cînd în 7 zile 
se va ajunge de la Londria la CaLautta, noi vom U de mult decapitaţi 
sau ne vor tremura capetele de băt11îneţe. Şi Australia, şi Caaifornia, 
şi Oceanul Pacific I Noii cetăţeni ai lumii nu-şi vor putea închipui 
cit de mică a fost lumea noastră. 

Dacă n-ai primit mai devreme cu o săptămînă sfîrşitul 3) pe care 
ţi-l trimit alăturat, de vină e tăcerea ta desăvîrşită. 

Te rog să !Împarţi şi în broşură 657 lucrairea mea în capitolele I, 
II, III, IV, V, VI, VII, adică aşa cum ţi-au fost trimise. Aceste cifre 
servesc ca puncte de reper pentru cititor. Ele înlocuiesc titlurile. 
La sfîrşitul capitolului V adaugă următoarele cuvinte : „Bonaparte 
a răspuns însă partidului ordinii cu riposta dată de Agesilau regelui 
Agis : „1ti par furnică, dar va veni vremea cînd voi fi leu• 658, De
sigur, acum lucrarea trebuie să apară în întregime. 

1) - in partibus infidelium - numai cu numele. - Nota trad. 
•) Vezi volumul de faţă, p. 426. - Nota red. 
') K. Marx. „Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte" .  (Vezi K. Marx 

şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 204-207. -
Nota trad.). - Nota red. 
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Acolo unde soţia mea nu a indicat destul de clar paragrafele 
pr�n spaţii albe, am rpus semnul. 

Declaraţia lui Cluss 659 e minunată. 
Poate - şi eu cred că ar fi b ine - publici scrisoarea lui Ernest 

Jones 669 chiar în primul n umăr. Un scurt cuvint înainte ar fi sufici
ent pentru a o face înţeleasă. 

Maintenamt 1) : Cluss ţi-a vorbit, probabil, de chestiunea Sze
meI'e 661• In primul ll'Înd trebuie să iei, prin mine, legătura cu un 
editor şi să te îngrijeşti ca broşura lui despre Kossuth, L. Batth
yă.ny şi Gorgey - aproximativ 10 coli - să diie publicată mai intîi 
în ge.rmană şi aipoi în engleză. Dacă merge, poţi edita tu rtextul 
german ca o a doua fasciculă, Jă.ră a adăuga, bineînţeles, nimic. 
Editorul trebuie însă să plătească dacă nu o editezi tu. 

După ce se va face acest lucru, sau poate chiar mai devreme, 
din această smsă 1 1Revolution" va primi 500 de dolari, cu condiţia 
să-l numeşti coredactor pe Bangya, ceea ce nu va însemna decît că 
o parte din ziar va fi consacrată Ungariei şi va fi condusă de Ban
gya, agentul lui Szemere. Vă veţi înţelege uşor, car îl est bon 
homme 2) . 

E foarte bine că ai obţinut un post de geometru, poţi acţiona 
mai liniştit şi cu mai multă siguranţă. 

Zilele acestea mă voi ocupa de Mazzini. D-l Kinkel, care, după 
cum declară el însuşi ,  îşi culege înţelepciunea din 11basmeJe bu
nici i " ,  în momentul de faţă vede că printre „marii b ărbaţi" s-a 
statornicit pretutindeni unitatea ; dar cînd se va întoarce, va des
coperi că s-a de:i'Jlănţuit o luptă în optima fo11ma 3) . Şi anume 
Led.ru şi Mazzini au cumpărnt cotidianul 1 1N ation " din Bnuxelles 
cu 10 OOO de franci, luaţi din tîmprumutuJ italian. Mais voila, que 
îl Signore 4) Mazzini a dat drumul unui iprim ,articol în care 
toarnă <toate stupidităţiJe lui mîrşave împotriva Franţei, a socia
lismului şi afirmă că Fran ta a pierdut iniţiali va revoluţionară 5). 
Atacurile lui au fost atit de stupide, incit Ledru se vede nevoit 
acum să ia chiar el atitudine împotriva lui Mazzini şi se spune 
că s-a şi hotărît să facă aoest lucru. Pe de altă pairte, soclialiştii 
L. Blaruc, PieTre Leroux, Cabet, Malarmet etc. s-au unit şi au dat 
o replică saircaistică, întocmită de micuţul L. Blanc. Totodată, ma
joritatea emigraţiei franceze e cuprinsă de o furie nemaipomenită 
împotriva lui Ledru, pe caire, pe bună dreptate, îl fac răspunzător 

1) - Acum. - Nota /rad. 
') - e un om de treabă. - Nota Irod. 
3) - cea mai buna formă. - Nota /rad. 
•) - Dar iată că domnul. - Nota /rad . 
.5) Vezi volumul de fată, p. 37-38. - Nota red. 
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de absurdităţile lui Mazzini. Aşa că în tabăra lor a izbucnit un 
incendiu. 

Dacă îţi cade în mină cartea lamentabilului popă Dulon : „S-a 
crăpat de ziuă",  săpuneşte-l bine pe nemernicul ăsta care vrea să-şi 
dea aere de Lamennais. 

Dronke a fost arestat la Paris.A rămas prea mult timp acolo în 
drum din Elveţia spre Anglia, în loc să treacă repede prin Franţa. 

Imi place foarte mult cum ai ales materialul. Articolul lui Pie
per merge pentru un ziar. Pentru o broşură este scris în prea mare 
pripă şi  prea superficial. 

N-ai putea afla din Braunfe:ls ştiri despre Edgar 1) ? Leneşul 
ăsta nu dă nici iun semn de viaţă, şi  mama 2) lui e foarte în
grijorată. Mare zăpăcit I 

Protestul lui Cluss a fost aprobat în unanimitate aici la şedinţa 
Ligii, iair z,iarul tău „Revolution" a plăout iatît în societatea lui Ste
cham 662, -0ît şi la noi. 

Calde salutări familiei tale din partea alor mei. 

Al tău 
K. M. 

In <::azul cîn.d în vreUJilul din ziare (de exemplu in cel al lui. 
Weitling 3)) apare răspunsul mîrşav al .societăţii Jui Willich la de
claraţia lui Pfănder 663, îţi trimit o a doua declaraţie a lui Pfănder. 

Ce face Becker cel roşu ? 4) Nu cumva a devenit şi el kin
kelian ? 

Apropo. O parte din muncitorii constructori de maşini s-au 
răzgîndit şi i-au trimis lui Jones o scrisoare de căinţă. Acum mun
citorii englezi au adunat bani pentru ca Jones, în afară de „No
tes" 5) , să scoată şi un săptăminal mare 664, supus taxei de ştampilă. 
Măgarul 6) care trebuia să-ţi aducă „Notes" n-a plecat încă. 

Publicat pentru prima oară 
in : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXV, ed. rusă, 1934 

'I Edgar von Westphalen. - Nota red. 
•1 Karoline von Westphalen. - Nota red. 
•) „Republik der Arbeiter". - Nota red. 
'l Probabil Max Joseph Becker. - Nota red. 
1) „Notes to the People",  - Nota red. 
1) Hochstuhl. - Nota red. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germanl!. 
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16 
Engels către Joseph Weydemeyer 

la New York 

Dragă Weydemeyer I 
Ier� am primit scrisoarea ta din 30 (?) martie împreună cu ra

portul C'U privire la „adunarea !"evoluţionară" 665• Observ că ai 
început să lipeşti timbre pe scrisorile <tale ; n-are ;nici un rost ; 
cheltuielile de poştă le ipoate plăti rfirma de aici, id est „Messieurs 
Ermen & Engels" .  Lucrurile pe care le-am primit le-am predat 
lui Marx. 

Alailtăieri m-am întors din Londra, unde am petrecut zilele de 
paşbe. Copilul 1) <:el mai mic al lui Marx a fost foarte bolnav şi, 
după cum îmi scrie Marx 2) acum, a murit ; e al doilea copil care 
îi moare la Londra. lţi poţi închipui cît de mult suferă soţia lui. 
Şi Freiligrath a avut bolnavi în !familie, dar acolo luoruriJe merg 
sprn bine. 

DUipă cum cred că ştii, în timp ce trecea prin Franţa, Dronke 
a fost arestat Ja Paris, în parte din vina lui ; piciul, deşi mai fusese 
o dată e�ilat, a stat acolo trei isăptămîni. Acum scrie că din închi
soarea Mazas a fost adus înapoi la rprefectura poliţiei, iar în vinerea 
patimilor, seara, urma să fie expediat la Boulogne şi de acolo în 
Anglia. Dar pînă acum n-am mai auzit nimic de el. Piciul are un 
talent grozav să dea mereu de belea ; zilele astea trebuie totuşi 
să-şi facă apariţia. Atunci „N[eue] Rh[einische] Z[eitung] " va fi în 
întregime în Anglia. E drept că, în momentul de .faţă, Weerth se 
află din nou la Hamburg, dar este legat de Bradford, şi oricît n-ar 
vrea el acest lucru, va trebui să se întoarcă din nou acolo. 

Probabil că în mai prietenii 3) noştri din Koln vor apărea în 
faţa Curţii cu juri, întrucît Camera de punere sub acuzare urma să 
examineze cazul lor Juni 5 aprilie şi, bineînţeles, nu i-a pus în [i
bertate. Dar e mai bine că .s-a întîmplat aşa, căci o sentinţă de 
achitare ar rfi fost imediat atacată de procurorul de stat. Dacă so
seşte la New York un oarecare Hansen din Koln, muncitor, să te 
porţi C'U el a.şa cum me11ită. lndiviiidul ăsta, membru al Ligii 4) din 
1 848, a administrat, id est 5) a băut banii adunaţi în folosul celor 
arestaţi şi apoi a şters-o în America. 

1) Franziska Marx. - Nota red. 
•) Vezi volumul de faţă, p. 43. - Nota red. 
3) Membrii Ligii comuniştilor arestaţi şi aflaţi sub anchetă la Kiiln. -

Nota red. 
') Liga comuniştilor. - Nota red. 
6) - adică. - Nota !rad. 
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In tabăra organizatorilor împrumutului naţional 666 domneşte 
o mare nemUJlţumire stîrnită de casierul Reichenbach, care a strîns 
baierele pungii, căci şi aşa s-a cheltuit atîta, înc'ît nu se mai poate 
prezenta o socoteală decentă, iar ipentru el, cetăţean înstărit şi res
pectabiJ, momentul decontărti care ise apropie ameninţă să fie 
foarte neplăcut. Kinkel şi Wtllich sînt furioşi, dar nu 1e ajută la 
nimic ; Kinkel e din nou nevoit să dea lecţii, iar Willich împru
mută bani şi cerşeşte, ca şi în trecut, cu o neruşinare cane ipînă acum 
numai la patrioţii polonezi se putea .întîlni . Aşadar, în toate pri
vinţele, toată nobila uniune a emigranţilor se află din nou .într-o 
stare de totală dezorganizare, şi, dacă are sau a avut Joc congresul 
garanţilor, lucrurile vor arăta frumos de tot. Şi Lowe vom Kalbe 
şi ceilalţi din Frankfiurt 1) s-au certat acum definitiv cu Kinkei, 
„un individ care te poate numai compromite" .  

Tellering şi-a publicat declaraţia în vreun ziar ? 667 Voila ce 
qu'il nous imporite de savoir 2) ,  căci atUiilci Marx ar iputea lua ati
tudine împotriva lui. Ar fi foarte de dorit ca Dana să trimită aici 
exemplare cru articoLel e lrui Marx 3) . N-am primit decît [:>rtmele 6 ar
ticole şi ar fi de dorit să primim şi următoarele. Dacă D [ana] va 
pretexta că e foarte ocupat, cel mai bine ar fi dacă ai căuta tu 
să-ţi procuri aceste exemplare şi să le trimiţi aici. Marx voia de 
mult să,ţi scrie în legătură cu ac1easta, dar, probabil, dispoziţia în 
care se află acum nu-i permite să se gîndească la acest lucru. Vezi 
ce poţi face în această privinţă. Aici am avea nevoie de seria 
completă a articolelor, care şi mai tîrziu vor prezenta tmportanţă 
ca document. 

Acum articolul 4) meru strategic nu mai are nici o vailoare şi 
nu merge de loc pentru o culegere, cu atît mai mult ieu c it lucru
rile cele mai importante nu erau expuse în articolul propriu-zis, 
ci în scrisoarea mea către tine 5) . Pune-I liniştit ad acta 6) . De ândată 
ce voi avea timp şi va ifi vreo perspectivă de publicare, îţi voi tri
mite un articol cu privire la dezvoltarea comerţului şi '1a situaţia 
actuală a burgheziei industriale engleze 668• Acum, două sau trei 
săptămîni trebuie să mi le rezerv exclusiv pentru limbile rusă şi 

1) Este vorba de foştii deputaţi ai Adunarii naţionale din Frankfurt din 
anii 1848--1849. - Nota red. 

') - Iată ce e important să ştim. - Nota trad. 
3) Este vorba de seria de articole ale lui Engels „Revoluţie şi contrd

revoluţie în Germania" .  (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. B ,  Bucureşti, 
Editura politică, 1960, p. 3-1 12. - Nota trad.). - Nota red. 

') F. Engels. „Anglia. - I". (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi 8, 
Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 218---226. - Nota trad.). - Nota red. 

•) Vezi volumul de faţă, p. 431--432. - Nota red. 
') - la arhivă. - Nota trad. 
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sanscrită, de care mă ocup acum, iair mai tirziu, după ce voi 1pnm1 
materiaaele mele din Germania, mă voi ocupa de militaria 1 ) .  iDar 
nu e mare grabă şi nici nu e o muncă prea grea. 

E timpul să predau scrisorile la 1poştă. Calde salutări soţiei tale 
şi lui Cluss. 

Manchester, 16 aprilie 1852 

Publicat pentru prima oară 
în „New Yorker Volkszeitung" 
nr. 12, 14 ianuarie 1931 

1 7  

Al tău 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Adolf Cluss 669 

la Washington 

Londra, 22 aprilie 1852 

„.Principala ramură a industriei, industria bumbacului, e mai 
prosperă ca ori cînd. Cu toate că actu ala recoltă de bumbac depă
şeşte cu 300 OOO de baloturi recolta din 1848-1 849 , preţurile la 
bumbac cresc atît aici, cit şi în America ; astfel fabricanţii ameri
cani au cumpărat pînă acum cu 250 OOO de baloturi mai mult <lecit 
anul treout, iar fabricanţii de aic'i încep să tSpună că nici o recoltă 
de 3 OOO OOO de baloturi n-ar satisface neVloile lor. Pînă acum din 
America s-a importat în Anglia cu 174 OOO, în Franţa cu 56 OOO, iar 
în celelalte ţări de pe continent cu 27 OOO de baloturi mai mult 
decît anul trecut (asta în intervalul de la 1 septembrie la 7 aprilie 
tlin fiecare an) . Această prosperitate explică, pe de o parte, de ce 
Ludovic Bonaparte poate să-şi pregătească atit de liniştit bas em
pire 2) al său. In momentul de faţă, importul direct de bumbac al 
Franţei în 1852 a depăşit importul din 1850 cu 1 1 0 OOO de baloturi 
- 302 OOO faţă de 192 OOO -, adică cu peste 33°/o. Pe de altă parte, 
aceastia explică stagnarea din viaţa politică de aici. Pe de o parte, 
în condiţiile acestei prosperităţi, toryi, deşi sînt la putere, nu se 

1) - probleme militare. - Nota lrad. 
') Imperiul perioadei de declin (denumire a perioadei tirzii a Imperiului 

roman sau a Imperiului bizantin) ; aluzie la pregătirea proclamării celui de-al 
doilea Imperiu în Franţa. - Nota red. 
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pot ridica împotriva „binefacerilor hberului schimb" ; pe de alta. 
adepţii liberului schimb nu fac agitaţie politică, deoarece, atîta: 
Ump cit afacerhle prosperă, fiabricanţii nu vor frămîntări şi tulbu
rări politice. Un rol important în această prosperitate a industriei: 
bumbacului îl are piaţa indiană, de unde de la un timp înooace 
sosesc veşti bune, în pofida uriaşelor importuri neîntrerupte din 
AngHa. ExplLcaţ�a este că pe terito.riiJe Soinde, Penjaub 1) etc., re
cent cucerite de englezi, unde pînă acllilll s-au menţinut aproape 
exclUJSiv meşteşugurile locale, acum acestea sînt, în sEîrşit, co
vfrşite Ide concurenţa engleză. UJtima criză din India, din 1847, 
şi, legat de aceasta, marea depreciere a produselor engleze în Indiai. 
au icontribuit, desigur, la aceasta. Neaşteptata elasticitate a pieţei 
indiene, California, Australia, precum şi faptul că cea mai mare 
parte a materiei prime este ieftină, �ntrucît nu se iface o speculă. 
de mari proporţii, ne îndreptăţesc să considerăm că această pros
peritate va dura neobişnuit de mult. S-ar putea să ţină pînă la 
primăvară etc. etc. etc ... 

Publicat pentru prima oară 

1 8  

S e  tipăreşte după manuscrisul 
scrisorii lui Cluss către 
Weydemeyer din 6 iunie 1852 

Tradus din limba germ�nă 

Marx către Adolf Cluss 670 

Ia Washington 

[Londra, 23 aprilie 1852) 

.. .Iţi dai seama ICă .scrisoarea lui Weydemeyer care a sosit toc
mai în ziua înmormîntării celui mai mic dintre copiii mei 2) ,  a pro
dus aioi o impresie 3) foarte neplăoută, mai ales asupra soţiei meJe, 
căci de doi ani ea vede că tot ce întreprinde eşuează .cu regulari
tate. De aceea, scrisoarea ta (primită la 1 9  aprilie) , care ne dă 

1 )  Sind, Punjab. - Nota lrad. 
1) Franziska Marx. - Nota red. 
'I Vezi volumul de faţă, p. 45. - Nota red. 



19 .  Marx către Joseph Weydemeyer. 30 aprilie 1852 465 

speranţa că „Bonaparte " 1) va fi publicat, m-<a bucurart foarte mult. 
Soţia mea are o fire extrem de maleabilă, şi vestea asta i-a dat 
din nou cur.aJ„. 

Publicat pentru prima oară 

19 

Se  tipăreşte după manuscrisul 
scrisorii lui Cluss către 
Weydemeyer din 8 mai 1852 

Tradus din limba germană 

J\.1arx către Joseph Weydemeyer 
la New York 

Dragă Weydemeyer I 

30 aprilie 1852 
28, Dean Street, Soho, Londra 

Am fost foarte bucuros primind ştirea despre editarea lucră
rii 871• Nu •trebuie să iei chiar a.<?a au serieux 2) sarisoarea !lui Lupus. 
Tu ştii că in condiţiile critice în 'Care trăim a.pare inevitabil o stare 
de iritabilitate excesivă pe care trebuie „s-o scazi din socoteală „ 
dacă vrei să ajungi ila rezultatul exact. 

Nici eu, nici Engels n-am primit artkalul tău împotriva lui 
Ki,nkel, apărut în „Turn-Zeitung" .  Îl aştept cu multă nerăbdare, 
căai polemica ta cu Heinzen a fost eJOCelentă e12. 

Mă supără foarte mult că declaraţiile lui Pfănder apar în 
broşură 873• Ar fi fost foarte potdvite pentru o revistă 1săptămînală, 
unde ceea ce apare azi e luat mîine de curentul impetuos al vremii. 
Pe cînd o broşură se fixează prea mult, seamănă prea mult cu 
manifestul unui partid şi, apoi, dacă am fi vrut să-i atacăm pe 
aceşti ticăloşi, am fi putut, bineînţeles, să facem acest lucru mai 
bin e  şi altfel decît în declaraţia lui Pfănder. Din păcate, scrisoarea 
aceasta va sosi prea tîrziu. In momentul de faţă sint în tratative cu 
un librar care se va îngriji de difuzarea ziarului tău „Revolution" 
m Germania. Săptămîna viitoare îţi voi scrie mai pe lairg despre 
aceasta. 

1) K. Marx. „Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte•. (Vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1 960, p. 1 1 5  217. -
Nota trad.). - Nota red. 

'I - în serios. - Notn trad. 
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In ceea ce priveşte inventarea lacului despre care ţi-am scris şi 
eu 67' şi Bangya, nu trebuie să scapi chestiunea asta din mină. A! 
putea să te îmbogăţeşti peste noapte. Scrie-mi cînd se deschide 
expoziţia 675 la New York şi tot ce ştii în legătură cu ea. Poti 
folosi acest prilej şi pentru a face noi cunoştinţe şi a intra în legă
tură cu negustorii străini, creîndu-ţi relaţii necesare pentru o în
treprindere de expe:diţie. Scrie-mi imediat amănunţit ce cheltuieli 
vei avea. Banii trebuie să-ţi fie daţi, bineînţeles, en avance :) . 
In primul rînd, ai nevoie de un om care să stea în permanenţă in 
expoziţie şi să păzească lucrurile, că doar n-o să-ţi pierzi toată ziua 
în clădirea respectivă pentru acest fleac. In al doilea rînd, ai nevoie 
de bani pentru reclame şi pentru anunţurile in prE.să. Aşadar, trimite 
o listă detaliată de cheltuieli. 

Cit despre Szemere, broşura 2) .lui va fi 1n curînd ready 3) .  
Dar, cum nu-i pot satisface cererea de a-i trimite „un pachet" cu 
numerele din „Revolution'' , iar duşmanii noştri i-au şoptit probabil 
că din ziarul tău n-au apărut decît două numere şi apoi şi-a 
încetat apariţia - deocamdată nu voi putea obţine bani de la 
oamenii aceştia, deoarece încrederea le-a fost zdruncinată. Szemere 
va veni însă personal aici, şi atunci voi aranj a lucrurile. 

Ar fi păcat ca polemica ta împotriva lui Kinkel să nu apară chiar 
în primul nu.măr. Tipllll ăsta e pe dric. Un danez, pe 111ume Gold
sc'hmidt, 1-.a persiflat de minune într-un foileton din „Kolner Zei
tlllng " ,  în care a descris întîlnirea avută cu el şi cu Schurz la 
LoI11dira. Dronke, care a scăpat în sfîrşit din închisoarea de la Paris, 
a sosit aici şi ne-a relatat că privatim 4) prietenul Schlllrz a sp us 
despre Kinkel că e un neghiob de care el, Schurz, nu urmă
reşte dec.ît să .se folosească. Acest modest „eliberator" al ilui Kin
kel a strecurnt în „A[llgemeine] Z[eitung] " din Augsburg run ar
ticol în care se proclamă „siingurul om însemnat din .rîndurile emi
graţiei londonez,e " ,  declară că Kinkel şi Ruge sînt „învechiţi " şi, 
pentru a-şi dovedi mă1reţia, ne aduce la cunoştinţă că se va căsători 
cu o fată „bogată",  cumnata lui Ronge, şi după căsătorie va pleca 
în Amerka. Quel grand homme ! - Quant a 5) Tellering, ţine-mă 
au fait 11) cu tot ce e �n legătură cu tipul ăsta. La momentul opor

tun îl pot nimici nu numai în ochii partidului nostru, dar şi în 
ochii tu turor partidelor. 

'I - înainte. - Nota trad. 
'I B. Szemere. „Graf Ludwig Batthyimy, Arthur Gorgey, Ludwig Kossuth". -

Nota red. 
•1 - gata. - Nota trad. 
'I - într-o discuţie particulară. - Nota trad. 
51 - Ce om mare I - Cit despre. - Nota trad. 
'I - Ia curent. - Nota trad. 
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D-d Kinkel a convocat ieri al său congres al garanţilor 1) . 
D-l Willich, care e foarte pornit împotriva lui Kinkel în urma in
formaţiilor pe oare i le-am transmis pe cale ocolită (informaţii 
primite de la Cluss), nu şi-a făcut apariţia. D-l Ruge a trimis o scri
soare în care îl decl�ră pe Kinkel agent al „regelui Prusiei " şi ia 
poza demnităţii jignite. D-l Reichenbach a afirmat că nu mai vrea 
să aibă de-a face cu un asemenea om de nimic. ln sfîrşit, au ales 
un comitet permanent format din 7 oameni, în care din aşa-zişii 
comunişti a fost ales numai Willich, şi e puţin probabil că acesta 
va primi. ln afară de el, a fost ales Lowe von Kalbe, care a şi 
refuzat. Apoi Kinkel, Schiitz von Mainz, Fickler. Pe ceilalţi doi nu-i 
cunosc. După unii, ticăloşii ăştia ar avea 3 OOO, după alţii 9 OOO de 
dolari ba111i gh eaţă. Imediat .au luat hotă11îrea ca cei 7 membri ai 
guvernului provizoriu să primească o soldă. Asta trebuie neapărat 
să anunţi în „ Turner-Zeitung " .  De altfel, toată această adunătură se 
destramă. Pune neapărat la o parte un număr de exemplare din 
„Revolution" pentru Germania şi ţine-le gata pregătite pînă cînd 
primeşti dispoziţiile mele. 

Scrisoarea ta către Jones am predat-o la destinaţie. li este 
imposibil să iplătească. Este tot atît de depourvu 2) ca şi noi, şi toţi 
scriem pe gratis pentru el. Cluss te-a informat, probabil, despre 
lupta dintre Jones şi Harney. I-am comunicat amănunte în legătură 
cu aceasta 67G, dar, atîta timp cit se poate, în presa americană nu 
trebuie să apară chestiunea asta. In Anglia, şi prin urmare şi pe 
continent, situaţia marelui comerţ şi a industriei este mai bună ca 
oricînd. Datorită unor împrejurări extraordinare - California, Aus
tralia, pătrunderea comerţului englez în Punjab, Sind şi în alte 
teritorii recent cucerite ale Indiilor orientale - s-ar putea ca izbuc
nirea crizei să se amine pînă în 1 853. Dar cînd va izbucni, va fi 
cumplită. Pînă atunci însă nici nu ne putem gîndi la zguduiri u:evo
luţionare. Procesul de la Koln a fost din nou amînat pentru sesiunea 
din iulie a Curţii cu juri. Pînă atunci, probabil că în Prusia Curţile 
cu juri vor fi desfiinţate. După cum am aflat de la Dronke, filistinul 
Liining a venit aici cu soţia pentru a unifica „Agitaţia"  cu „Emi
graţia"  un, dar, bineînţeles, n-a ajuns la nici un rezultat. 

Toate cele bune. Transmite calde salutări soţiei tale din partea 
mea şi  a soţiei. 

1) Vezi volumul de faţă, p. 52. - Nota red. 
ZJ - lipsit. - Nota trad. 

Al tău 
K.M. 
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N-am văzut ceva mai stupid decît articolul lui Bruno Bauer 
despre ,1căderea Angliei u 1) . Cum a nimerit individul ăsta la Dana ? 

Publicat pentru prima oară 
ln : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXV, ed. rusă, 1934 

20 

Se tipăreşte după manuscris 

Ţradus din limba germană 

Marx către Adolf Cluss 678 

la Washington 

[Londra, in jurul lui 10 mai 1852) 

. . .  Vei găsi aldturat un plic care conţine o maculatură a netreb
nicului şi laşului, pe jumătate nebun, Tellering, pe care mi-a trimis-o 
prial poştă. (Adresa :) Charles Marx, the future Dictator of Ge11many �) . 
Spune-mi, te rog, ce 1pot să fac cu ticălosul ăsta ? Să provoc un 
scandal public cu un nebun ca el ar însemna să-i fac prea mare 
cinste, şi tocmai asta urmăreşte cu manevrele lui. N-ai putea trimite 
in numele meu plicul acestui maniac la biroul poştei din New 
York ? Sau poate ar fi mai simplu să i se tragă o dată o mamă 
de bătaie ? Las totul în scama ta. Desigur că data viitorure scrisorile 
de felul acesta le voi trimite înapoi. Dar prin asemenea şolticării, 
netrebnicul ăsta atrage atenţia poliţiei engleze asupra mea, ceea 
ce în timpul unui guvern tory nu-i de loc plăcut. . .  

Ad vocem3) Szemere : Eu, din fire, nu sînt de loc înclinat să 

acord prea uşor încredere, cel puţin cînd este vorba de mărimile 
oficiale ale anilor 1848-1849. Cu Szemere însă lucrurile stau altfel. 
Corectez traducerea germană a lucrării lui „Charakterbilder " 4) , 
pe care iniţial a scris-o în maghiară. Fiecare rînd al ei vădeşte un 

spirit superior, şi furia stîrnită în rîndurile democraţilor se explică 
prin c01I1tempt and mockery-syslf:em 5) pe care-l mÎllluieşte cu o 

deosebită măiestrie. Deşi broşura sa reflectă, bineînţeles, punctul de 
vedere maghiar �i pe primul plan, după maniera clasicismului antic, 

1) Vezi volumul de faţă, p . 46, 47. - Nota red. 
1) - viitorul dictator al Germaniei. - Nota !rad. 
1) - In legătură cu. - Nota !rad. 
') B. Szemere. „Graf Ludwig Batthyăny, Arthur Gorgey, Ludwig Kossuth". 

- Nota red. 
1) - sistemul dispreţuitor şi ironic. - Nota !rad. 
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sînt puse „patria şi cetăţeanul" ,  lucrarea lui este pătrunsă de un 
puternic spirit critic. Un om care gîndeşte şi scrie aşa nu poate fi 
un agent austriac. Oit despre „dear Colonel Webb " 1) ,  a dus tratative 
cu el fără să-l cunoască, dar le„a întrerupt de îndată ce a primit 
informaţii despre el. 

Povestea îmbogăţirii lui e foarte simplă. Personal, Szemere nu 
are nici o centimă. S-a 1căsătorit Îl!lsă cu fii,ca unui „Hofagent" 2) 
(aşa ·se numesc în Ungaria Ies Procureurrs du roi 3) austrieci) care 
poseda (acum e mort) o avere de un milion. ln tot timpul revolu
ţiei din 1848-1849 d-na Szemere a locuit la mama ei, la Viena. 
Szemere nu numai că i-a interzis să-i scrie, dar i-a cerut să rupă 
orice legărură cu e[, pînă ciru:l l!ll\l moare bătrîna şi ea \Ilu-şi primeşte 
averea. La sfîrşitul anului 1849, bătrîna soacră muri, şi madame 
Szemere, împotriva căreia nu existau, !fi.reşte, lll1oi un .fel de acuzaţii, 
şi-a vînidut pe sub mină toată averea şi a transformat�o in cash 4) . 
In treaba asta a fost ajutată de ministrul Bach, avocatul tatălui ei, 
care cu acest prilej şi-a luat, pe ascuns, şi el  partea. După ce d-na 
Szemere şi-a transformat averea în bani lichizi şi a transferat-o 
la Londra, plasînd-o în titluri engleze, a cerut un paşaport pentru 
a merge la un tratament hidroterapeutic la doctorul Priessnitz din 
Prusia, dar în loc să plece acolo a plecat la Londra, şi apoi la Paris, 
la soţul ei. Iar domnii austrieci nu au nimic la mină pentru a putea 
da satiSifaoţie fiscului lor. Ce dovedesc toate astea ? Că Szemere e 
prea deştept ca să le dăruiască duşmanilor lui un milion. Chiar eu 
i-am scris lui Szemere ca, fără să-l amintească 1pe Kossuth, să  dea o 
expli.caţie în legătură cu chestiUillÎle lui personale, şi eu voi aranja 
ca aceasta să apară în „New York Tribune" .  

Kossuth este înconjurat de i&pioni austrieci, şi anume madame 
Pulszky. Acest count 5) Pulszky la origine este evreu galiţian. Madam 
Pulszky, fiica l\lilUi bancher evreu ultrarnacţionar clin Viena, !Îi scrie 
bătirmei ei mame în fiecare săptămînă, şi, din această sursă, 
guvernul austriac află tot ce-l interesează. Nu e sigur că aceşti count 
şi countess Pulszky (ziarul „Times" şi-a bătut în permanenţă joc de 
aceşti doi indivizi pe tema însuşirii titlului de conte) n-au făgăduit 
să-l atragă în cursă pe d-l Kossuth pentru ca in schimb să primească 

înapoi pămînturile lor confiscate. Fapt e că Pulszky, în timp ce era 
student, a delllUilţat guvernului austriac partkiparea .camaPazilor 

săi la „uneltiiirile demagogilor" 679• 

32 

1) - „scumpul colonel Webb".  - Nota lrad. 
') - agent al curţii. - Nota trad. 
3) - împuterniciţii regelui. - Nota lrad. 
') - în bani gheaţă. - Nota trad. 
•) - conte. - Nota lrad. 
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Iţi trimit alăturat declaraţia de principii a generalului Klapka 
din care îţi vei da seama că şi el a început să se răzvrătească îm
potriva lui Kossuth. Sfîrşitul acestui document nu poate fi înţeles 
altfel decît că Klapka va participa la puciul proiectat de Mazzini. 
Dacă nu mă înşel, ţi-am mai scris despre planul d-lor Mazzini, 
Kossuth etc. de a organiza un puci. Nimic n-ar putea fi mai bine
venit pentru marile puteri, în special pentru Bonaparte, pe cînd 
nouă nimic nu ne-ar putea face mai mult rău. 

Chiar acum am primit o scrisoare din Koln, cu data de 3 mai. Ni 
se cer 200-250 de exemplare din „Brumaire " .  Roagă-l deci pe Wey· 
demeyer să-mi trimită imediat 300 de bucăţi prin Engels. Să-mi 
comunice totodată preţul de vînzare. Presupun că cele 50 de exem· 
plare promise le-a şi trimis . . .  

Să revenim la declaratia lui  Klapka. Vă rog s-o ţineţi, deocam
dată, în secret. Mie mi-a fost comunicată confidenţial, dar cu per
misiunea de a o publica. Voi trimite declaraţia la „New York 
Tribune " şi n-aş vrea să circule înainte de a fi publicată . . .  

Jones'staanped paper 1) a apărut, şi primul număr s-a vîndut sur
prinzător de repede. Iţi pun aici şi un extras din Notes 2) ale lui, 
din care vei vedea că l-a zdrobit definitiv pe Harney. D-l Hairney 
alunecă repede la vale. lntr-un articol apărut în ziarul 3) său suh 
semnătura Spartacus loveşte în cartism, spunînd că e doar o mişcare 
de clasă şi .că ar trebui înlocuit cu o mişcare generală şi naţio
nală 680• O �rază strict a la Mazzilili etc. etc. etc. 

Extriase din scrisoarea trilllisă din Koln 4) : 
„Nu de mult pe d-na Daniels au fericit-o din nou cu o per

cheziţie al cărei scop era să găsească cu orice preţ o scrisoare 
de la dv. Se pare că poliţia prusiană e dispusă să devină o jucărie 
în mîinile oricărui măgar. Procesul celor arestaţi se apropie, pa
re-se, de sfîrşit. Ancheta s-a terminat, şi de mai bine de două luni 
materialele se află din mou în posesia procurorului de stat de la  
Curtea de apel de aici, dar se pare că acolo nu oad de .acord în 
privinţa formulării rpropunerilo.r pentru Camera de punere sub 
acuzare. C�riculă tot mai im•istent zvonul că procesul se va judeoa 
în iunie în faţa Curţii cu juri întrunită în sesiune exbraordinară" .  

Apropo. Intreabă-1 pe  Weydemeyer dacă a fost la  Dana, care 
aşteaptă ca Weydemeyer să-i comunice informaţitle primite dP. la  
mine cu privire la situaţia arestaţilor din Koln ş i  la atitudinea gu-

1 )  Ziarul s upus taxei pentru ştampila a l  lui Jones („People's Paper" ) .  -
Nota red. 

') „Currentnotes".  - Nota red. 
') „The Star of Freedom" .  - Nota red. 
'l Se citează scrisoarea lui Bermbach către Marx din 3 mai 1 852. - -

Nota red. 



21 . Marx şi Engels catre Joseph Weydemeyer. 28 mai 1852 4 7 1  

vernului prusian, pentru a face din acest material u n  leader 1 ) . 
Spune-i, dacă e posibil, să nu neglijeze, pentru dumnezeu, acest lucru. 

Dacă aţi putea tipări poezia lui Freiligrath împotriva lui Kinkel 
şi Co. 2) ca foaie volantă, vă asigur că numai în Renania s-ar putf'il 
plasa 500 de exemplare. Dar lucrul trebuie făcut repede. Altminteri 
va fi trop 1ard 3) . 

Nu lăsaţi ca articolele etc. pe care le aveţi să se învechească 
şi să-şi piardă efectul. Dacă nu le puteţi tipări (articolele lui Ecca
rius, Engels etc.) .  plasa�i-le La alt ziar, poate, de pildă, la „Turn
Zeitung " ,  sau la care credeţi. Oricum, ar fi citite, şi asta e mai 
bine decît  să nu se facă nimic cu ele. 

Dacă nu puteţi tipări poezia lui F[reiligrath]. daţi-o altui ziar, 
<:are credeţi de cuviinţă. Dacă noi, ca partid. nu vom căuta să dăm 
lovituri prompte, vom veni întotdeauna post festum. 

In afară de tine, puţini muritori se pot lăuda că la fiecare 
4 zile, cînd vine poşta, primesc scrisori de la mine ; voiam însă 
să-i arăt tătucului Lupus care din noi doi e mai punctual.. . 

Publicat par\ial în revista Se tipăreşte dupa manuscrisul 
scrisorii lui Gluss ca tre 
Weydemeyer din 31 mai 18�2 

„Voprosi istorii K.P.S.S." nr. 3, 1962 

Tradus din hmba germana 

2 1  

Marx ş i  Engels către Joseph Weydemeyer 
la New York 

Dvagă V\Teiwei ! 

28 mai 1852 
Manchester 

Sînt de cîteva zile la Engels, unde am primit şi scrisoarea 
ta 681 • Astăzi trebuie să te mulţumeşti cu cîteva rînduri. 

Principalul scop al scrisorii mele este să te previn împotriva 
a trei indivizi care vor veni în America : 

1 .  Heise (de la „Hornisse " din Kassel) - un agent al lui Willich 
(în spatele lui Kinkel, cu care se află în relaţii proaste, caută să 

1) articol de fond. - Nota trud. 
') F. Freiligrath. „Lui Joseph Weydemeyer".  - Nota red. 
') prea tirziu. - Nota trad. 

32* 
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contribuie la creşterea faimei lui Willich) . Apropo. D-l Willich 
făcea parte dintre cavaliere servante 1) ai baDonesei von Briiningk, 
la care el, Techow, Schimmelpfennig etc. primeau gratuit masa o 
dată pe  săptămînă. D-na Briiningk este o femeiuşcă oochetă şi o 
amuza să-,l aţîţe pe bătrîruul ţap ca·re face pe ascetul. Intr-o bună 
zi el trecu la UIIl atac corporal direot, după care a fost dat în mod 
ruşinos afară. Supraveghează-1 pe Heyse şi să n-ai pic de �ncre
dere în el. 

2. Schiitz din Mainz. Kinkelian. Membru al comitetului pentru 
administrarea împrumutului naţional europeano-american 682• 

3. Conrad Schramm. I-am dat un mandat întocmit cu foarte multă 
precauţie, astfel incit fără tine nu va putea face nici un pas. 
C. Schramm, împreună cu fratele 2) şi cu prietenii f.ratelui său 
uneori nu s-au purtat prea cinstit. Să nu-i acorzi o încredere necon
diţională, ci una foarte limitată. Aici, din pricina unor împrejurări 
nefavorabile, a decăzut foarte mult ; e complet neserios în chestiunile 
băneşti şi nu prea are discernămint, e înclinat spre bravadă de 
comis-voiajor şi spre lăudăiroşeruie, aşa că-i poate uşor compromite 
pe  cei din jur. Pe de altă parte, are şi 1UJI1ele calităţi. Am socotit 
că e datoria mea să vă pun dinainte au :fait 3) .  Comunică-i şi l ui 
Cluss cele de mai sus. 

Cit despre scrisoarea lui Lupus, nu trebuie înţeleasă textual. 
Wolff a scris-o într-un moment de enervare ; el îşi dă foarte bine 
seama cite greutăţi întîmpini. 

Nu uita data viitoare să-mi trimiţi un raport amănunţit cu 
privire la „corpul de armată al lui Willich" 683 din New York. 

Calde salutări soţiei tale din partea-mi. Sper că, „cu toa te 
astea" 4) , lucruri,Je se vor aranj a. 

Mi-a scris iDana că, de îndată ce îi vei da datele necesare, 
se va apuca de un articol despre cei din Kăln. Treci pe la el. 
In iunie arestaţii vor fi trimişi în faţa Curţii cu juri, întrunită în 

sesiune extraordinară. Se spune că Daniels s-a îmbolnăvit de tu
berculoză, iar Becker e pe j umătate orb. Aranjează cit mai curînd 
chestiunea aceasta cu Dana şi trimite-mi articolul. Pentru d-na Da

niels va fi o mîngîiere. 

1 )  - cavalerii slujitori. - Nota trad. 
') Rudolf Schramm. - Nota red. 
3) - la curent. - Nota trad. 

Al <tău 
K. Marx 

'I Cuvinte din poezia cu acelaşi nume a lui Freiligrath, publicată în iunie 
1 848 în „Neue Rheinische Zeitung•,  - Nota red. 
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Dragă Weydemeyer I 
Pe Heise l-am cunoscut în Palatinat. E un vagabond democrat 

gata oricînd să asculte anecdote proaste despre ce vrei şi ce nu 
vrei, dar la fel de gata să se lanseze cu cine vrei şi cu cine nu 
vrei în tot felul de planuri democratice umflate de cucerire şi de 
eliberare a omenirii. In ultimul timp - de cînd a venit la Londra -
umblă numai cu ăilalţi, n-a venit niciodată pe la noi. Acum, bine
înţeles, a intrat definitiv pe mina lor. Nu mai am timp să-ţi mai 
scriu şi altele. Salutări soţiei tale. 

Publicat pentru prima oară 
in : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXV, ed. rusă, 1934 

22 

Al tău 
F.E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Jenny Marx 
la Londra 

Scumpa mea, 

1 1  iunie 1852 
70, Great Ducie Street, 

Manchester 

Scrisoarea ta m-a bucurat foarte mult. Nu trebuie să te jenezi 
niciodată să-mi povesteşti totul. Dacă, sărmana de tine, a trebuit 
să înduri toate aceste chinuri în realitate, se cuvine ca eu să le 
suport măcar .ideal 1) . De altfel, eu ştiu ce fire bună ai tu şi că 
cea mai mică speranţă îţi dă din nou ouraj . Nădăjduiesc că încă 
săiptămina aista, sau, cel mai tirziu, luni vei mai primi 5 l.  st. 

Desigur că am luat cu anine 1 1Schnellpost". Dar numerele vechi 
în care Ruge şi-a publicat principalele sale rahaturi 1ipsesc. Rîdem 
cu lacrimi în timp ce-i punem Ja marinat pe toţi aceşti Stock
fische 2) . 

Din pachetllll lui Oswald nu se poate alege mare lucru, totuşi 
oîte ceva merge. Scumpul nostru A. R [uge) nu poate scrie trei 

1) - cu gindul. - Nola lrad. 
•) Este vorba de lucrarea lui Marx şi Engels „Marii bărbaţi ai emigraţiei". 

(ln original joc de cuvinte : „Stockfisch" in germană : „batog" , dar şi „imbecil". 
- Nota lrad.). - Nola red. 
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rînduri fără să se compromită. Dacă nu mă înşel, am făcut deja 
corectura la „Monte " .  

Tipograful din City nu pare a fi o lumen 1 )  îi trebuie, 
desigur, foarte mult timp pentru o coală, căci nu are ajutoare su
ficiente. Hîrtia lui e de trei ori mai proastă decît oea americană 
şi literele de asemenea. Sînt complet tocite. Tu însă te-ai achitat 
minunat de sarcina ta. 

BrLn naivitatea şi prostia ei, broşura lui Harro 2) e de-a drep
tul emoţionantă 684• Te rog să fii atît de bună să decupezii arti
colul lui Engels despre Heinzen din „Briisseler-Zeitung " 3) şi să mi-l 
�rimiţi cit mai repede. Chiar idaC'ă nu soseşte „Kosmos ", nu-i nici 
o pagubă. Ceea ce e mai important avem aici în una din scriso
rile mele 685• 

Salută şi sărută pe prichindeii mei din parte-mi. 

Al tău 

K. M. 

Şi Engels a făcut remarca asta : în timp ce eu intenţionat pun 

mereu în broşură „Ludovic Bonaparte " ,  d-l Weydemeyer scrie în 
titlul său „Ludovic-Napoleon " 686, 

P.S. 

Dragă Jenny, fii alît de bună şi spune-i Jui Eccarius să facă o 
mică postfaţă la luci a1ea Sd „Mecho.nics 'Strike " 687 căci W[ey

demeyer] „intenţionează" s-o publioe. Măcar de dragul lui Cluss 
trebuie să consimţim la asta. 

Dragostea mea, cele două notiţe anexate „Chevalier Hulse
mdn's Farewell " şi „John BaTney and the French Minister " 4) , îm
preună cu micul extras despre „Cayenne " trimite-i-le 1lui Jones ; 
dacă nu vine el pe 1a tine, cel mai bine e să le trimiţi prin poştă. 
Te rog să nu-l insăr.cinezi pe d-l Pieper cu treaba asta. Pentru el 
orice constituie un prilej de lăudăroşenie şi nu vreau ca Jones, 
deşi, de aJtfel, el l-a făcut să fie atît de încrezut, să-l .considere 
un alter ego al meu. Intrucît P [ieper] îşi închipuie că sorisorile 

sînt scrise pentru „partid•, nu trebuie să le vadă. 

1) - lumină. - Nota trad. 
2) Harro Harring. - Nota red. 
'l F. Engels. „Comuniştii şi Karl Heinzen " .  (Vezi K. Marx şi F. Engek 

Opere, vol. 4, Bucureşti, Editura politică, 1 963, ed. a li-a, p. 310-326. - Nola 
trad.). - Nota red. 

'l - „Drum bun cavalerului Hulseman • şi „John Ban1ey şi ministrul fran
<:ez ' .  - Nota trad. 
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/Post-scriptumul lui Engels/ 

Prego îl Signor CoJonello Musch di gradire le mie migliori e 
piu cordiali felicitazioni 1) .  

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

23 

F. Engels 

Se tip:ireşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Joseph Weydemeyer 
la New York 

Dragă Weydemeyer, 
Am primit primull numălr din „Rev[olution] " 2) ; noi totuşi spe

ram că vei reuşi să publioi în el şi poezia lui Fr[eiligrath] despre 
Kinkel 3) . căci n-ar fi făcut să crească prea mult cheltuielile. 
Păcat că litera e atit de măruntă şi formatul atît de mare - ast:i 
îngreui ază foarte muH cititul, mai ales că sînt şi greşeli de tipar 
care denaturează sensul - dar, desigur, aviînd bani puţini, aceste1 
nu puteau fi evitate. Ceea ce ne miră însă este că tu consideri că  
e greu să  ne  trimiţi cele 300 de  exemplare comandate de  noi  prin 
altă modalitate decît prin poştă. Cunoscuţii tăi de acolo, Helmich 
şi Korff, t11ebiuie că sînt mairi măgari dacă nu ţi-au spus njci 
măcar că vapoarele de poştă iau şi pachete şi chiar baloturi grele 
de mărfuri şi că la biroul acestor vapoaire, bineînţeles, nu ia poştă, 
poţi afla toate amănuntele cu privire la plata transportului etc. 
Unde se află biroul aoestor vapoare se poate afla din amunţurile 
oricărui ziar, căci faecare anunţ este semnat de sucursala locală. 
Mai mult, exiistă o mulţime de firme de expediţie care trimit a<;e
menea colete, de exemplu : „Edwards " ,  „Sandford & Co. " din. 

1) - li rog pe domnul colonel Musch să primească cele mai bune ş1 mdi 
calde salutari din partea mea. - Nota lraa. 

2) Numărul în care a fost publicată lucrarea lui Marx „Optsprezece brumar 
al lui Ludovic Bonaparte• .  - Nota red. 

3) F. Freiligrath. „Lui Joseph Weydemeyer• (epistola I şi II în versuri].  -
Nola red. 
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Liverpool şi Londra. Această fi�mă .a.re o sucursală şi la  New York. 
Pe pachet se pune adresa simplu, în felul următor : 

{sus) per„. Steamer 1) 
care of Messrs. 2) Edwards, Sandford & Co., Liverpool 

jos : F. E. 
care of Messrs. Ermen & Engels 

Manchester 
Printed books, noi bound 3) . 

Asta e tot. Dacă se expediază astfel, cheltuielile se .ridică la  
cîţiva şilingi, pe  care-i poate suporta firma 1 1Ermen & Engels" . E 
foarte prost că oameni oa Helmich şi Korff, care locuiesc de atîta 
timp Ja New York şi, în plus, se ocupă cu afaceri, IIlU cunosc ches
tiunile astea, pe care aici le ş tie orice copil„. Exemplarele din 
„Turn-Zeitung" nu au sosit încă nici aici, nici la Londra ; intere
sează-te deci la oficiul poştal de acolo. 

Cheltuielile de tipă11ire sînt enomne ; cu 5 1 .  st. oeoala de tip ar, 
adică cu ceva mai mult decît te costă pe tine, am putea scoate 
revista şi la Londra. Or, ila voi hîrtia trebuie să lfie mai ieftină, de
oarece aici ea e supusă la o taxă internă de 1 1/2 pence (3 cellţi) 
pentru un funt. !ntreabă-i pe angrosiştii de hîrtie de acolo care 
este preţul şi comunică-ne şi nouă. 

Trimite aici tot ce e destinat ipentru Europa. Marx a găsit la 
Londra un librar german, om serios, pe care, în plus, îl poate con
trola şi care pentru un procent nu prea mare se va îngriji de difu
zare afJît ai.ci, cît şi în Germania, Elveţia etc. Dacă, atunci cînd 

vei iprimi această scrisoare, pachetllll cu cele 50 de exemplare pen
tru Londra şi 250 pentru Koln nu va fi încă expediat, profită de 

ocazie şi mai pune a t î tea exemplare cîte isocoţi tu că e rutil şi po
sibil să trimiţi pentru a fi difuzate în Germania. Dacă însă pa

chetul a fost expediat, celelalte exemplare nu le mai trimite p înă 

ce nu-ţi scriem în aoeastă privinţă. Aici vom stabili, bineînţeles, 

un preţ mai ridicat, avînd în vedere .cheltuielile şi comisionul 
pentru librar ; filistinllll german poate plăti 15 groşi de argint. 

Intmcît al doilea număr al revistei urma să cuprindă exclusiv 
poezii ale lui Freiligrath, desigur că a şi fost tipărit. Luc'rările 
acestea, mai cu seamă poezia despre Kinkel, nu trebuie să fie amî
nate mai mult decît e neapărat necesar. De fapt, ar fi trebuit să 

'I - cu vaporul. - Nota !rad. 
11 - prin d-nii. - Nota !rad. 
•1 - Cărţi tipărite, nelegate. - Nota !rad. 
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se găseasică vreo modalitate ca poezia să apară la întoarcerea lui 
Kinkel la New York ; cu .oit se intîrzie mai mult, cu atît pierde din 
actualitate ; chiar şi atunci cînd e vorba de lucrări scrise pentru 
eternitate, există un moment cînd efectul produs e cel mai pu
ternic şi sînt mai oportune ca oridnd, or, ceea ce scriu eu nu este 
nictdecum pentru eternitate, ci, din contra, ![>entru prezentul ime
diat. Cu artioolnl meu despre burghezia engleză 688 se mai poate. 
aştepta, mai cu seamă dacă ţinem seama că o asemenea lucrare 
- care poate fi foarte bine publicată pa.rţial într-un ziar sau în
tr-o publicaţie săptămînală �mpreună cu alte materiale - nu este 
de prea mare actualitate şi nici prea interesantă pentru publicul 
americano-german ca să fie publicată într-o revistă, unde din cauza 
lungimii ar ocupa cea mai mare parte din spaţiu. In afară de 
aceasta, e foarte posibil oa, !Pină in august, d-J D&by să zboare, 
cu toate ·că este foarte riscant să te lansezi în asemenea prorociri. 

Dronke îi rămîne îndatorat lui Korif pentru buna lui intenţie. 
dar nu se gî-ndeşte să plece în Ameri<:a, deoarece tocmai acum 
s-a angajat ca agent al unei firme pariziene care se ocupă cu vîn
zarea en-gros de portţigarete etc. De altfel, nici Dronke şi nici 
unul dintre noi nu mai întreţine cu Korff vechile relaţii de ca
maraderie care ne legau în primele �uni ale Jui „N[eue) Rh[ei
nische) Z[eitung] " ; ne sint încă prea vii în minte împrejurările 
în care K[oriif) .a trebuit să fie îndepărtat din iredacţia ziarului, ca 
şi faptul că, mai tirziu, la New York a publicat artioolele mele 
despre Ungaria 889 sub numele lui. Poate că în chestiuni :mărunte 
să-ţi fie de folos, dar e mai bine isă nu ai prea multă încredere 
în el, şi dorinţa expresă a .lui Marx este ca K[orff] să nu-şi vîre 
nasul în relaţiile dintre el şi Dana, unde se rpare că a şi încercat 
să bage intrigi. Pasajul din scrisoarea ta în care spui că M[arxl 
s-a convins, probabil, chiar din scrisoarea lui Dana cit de puţin 
se poate conta pe ajutorul lui „Tribuneu pentru cauza noastră. 
- nouă ne e cu totul de neînţeles, deoarece D[ana) i-a scris lui 
M[arx] o scrisoare extrem de prietenoasă, în care nu numai că-l 
roagă să .continue C'U articolele despire Germania 1) ,  dar mai cere 
şi alte artkole. Nu ne convine, desigur, ca, într-un fel oarecare. 
Korff să se erijeze acolo în reprezentant sau apărător al vreunuia 
dintre noi în ceea ce priveşte chestiunile personale. 

Cum expoziţia americană întîrzie atît de mult 890, ar fi bine 
să nu mai întreprinzi nimic în privimţa afaoerii de pielărie 2) pînă 

1) Este vorba de seria de articole scrise de F. Engels „Revoluţie şi contra
revoluţie în Germania", (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Edi
tura politică, 1960, p. 3-1 12. Nota lrad.). - Nota red. 

') Vezi volumul de faţă, p. 466. - Nota red. 
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nu-ţi vom scrie din nou despre asta. Tocmai acum Marx se gă
seşte a1c1 şi ded în momentul de ifaţă nu poate lua contact cu 
ungurul 1) . In prezent sîntem ocupaţi cu o lucrare 2) foarte intere
santă şi CllIIluzantă, care va fi publicată imediat. De îndată ce vom 
primi pirimele exemplare îţi vom trimite şi ţie unul, şi atunci vom 
putea analiza mai îndeaproape în ce măsură poţi folosi această 
lucrare şi obţine, eventual, bani de ipe urma ei pentru a publica 
alte b!'oşuri, căci de data aceasta e vorba de oeva cu isigurantă. 
rentabil. I s-a scris lui EccarJus cu privire la !finalul articolului �) ; 
mare lucru nu i se poate adăuga, deoareoe muncitorii, cum e şi 
firesc, au suferit o înfrîngere. 

Dragului, bunului nostru Willich i s-a întîmplat o mare ne
norocire. Ba110neasa Bruningk primea la masă o dată pe săptă
mînă pe locotenenţii iprusieni aflaţi Ja Londra, preoum şi pe alţi 
mari bărbaţi de calibruJ lor, cu care prilej obişnuia să oocheteze 
puţin cu aceşti cavaleri galanţi. Virtuosul nostru Willich, căruia 
se pare că cochetăria ei a făcut să i se uroe sîngele la cap, gă
sindu-se o dată în tete-a-tete cu tînăra doamnă, 'Într-un acces 
brusc de patimă nebună, a pornit pe neaşteptate un atac groso
lan asupra ei. Dar, asta nu intra de loc în intenţiile lui madame, 
care, sans fac;:on 4) , îl zvîrli pe acest cavaler al castităţii pe uşd 
afară. 

„Virtutea cată s-o păstrezi, 
Căci de o pierzi e jale ! . . .  
Pe mine, tinerel naiv, 
M-au dat pe uşă-afară" 5). 

Stoi.cul ăsta atît de moral, care, de altfel, în mod obişnuit 
vădea mult  mai multă simpatie pentru tinerele şi blondele cal�e 
<le croitori deC'it pentru femeile frlllffioase, se poate felicita că nu 
s-a trezit din nou la „închisoarea din Kassel " 8) pentru această 
izbucnire spontană, naturală a eului său fizic, atî ta vreme încă
tuşat. Intîmplarea e autentică şi a tfăcut mare vLlvă în toată 
Londra. De altfel, aveţi perspectiva să�l aveţi foarte curînd la  voi 
la N(ew) Y(ork) pe acest nobil cavaler. Aici, pe zi ce trece, omului 

1) Bangya. - Nota red. 
') K. Marx şi F. Engels. „Marii bărbaţi ai emigra ţiei". (Vezi K. Marx 

.şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti,  Editura politică, 1 960, p. 249-358. - No!a 
trad.). - Nota red. 

') Vezi volumul de faţă, p. 474. - Nota red. 
') - fara multe mofturi. -- Nota trad. 
5) H. Heine. „Elegia unui tinăr teuton neaoş• .  (Vezi H. Heine. „Versuri" ,  

Bucureşh,  E S.P.L.A., 1 956, p .  21 4-215.  - Nota trad.). - Nota red. 
8) Din poezia lui Heine citată mai sus. - Nota red. 
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acesta, „care se bucură de stima tuturor partidelor, chiar şi de 
a duşmanil0ir săi 11 , îi fuge pămînbul de sub picioare ; de Kinkel 
şi Schapper, cele două proptele ale sale, din dreapta şi din stînga, 
mai e Jegat, împotriva voinţei sale (de Kinkel numai din motive 
pecuniare) ,  căci îi urăşte pe amîndoi, şi ei pe el ; de la emigranţii 
mărunţi a primit de multe ori bătaie, aşa că s-a îndepărtat de ei. 
Ultima întîmplare îi va face imposibilă frecventarea caselor în 
care sînt rfemei -- şi, Îlll plus, s-a dus şi strălUJcirea vi'l"tuţii lui. ln 
SLhimb, am aflat de solidaritatea care există la N(ew) Y(ork) între 
cei din „c1orpul de armată al lui Wi1lich 11 , iar nobilul Weitling e 
şi el acolo ; de aceea, de îndată •ce nu-i vor mai curge din belşug: 
banii din casa imprumutului 691, îşi va Jua, de bună seamă, tăl
păşiţa. L-a şi trimis înainte pe Heise din Kassel ca pe un fel de 
apostol al său - tipul ăsta face parte din garda lui personală. 
Apoi, al doilea emisar al său e nefericitul bătrîn Mirbach, care, 
împins de nevioile crunte în carie se zbătea, i-a încăput pe mină. 
şi, întrucît antecedentele emigraţiei îi erau complet necunoscute. 
iar în materie de teorie vădeşte o mare confuzie, a fost, bine
înţeles, cucerit de :manierele lui elegante. Acesta e au fond un 
om foarte de treabă ; din punct de vedere politic e o nulitate. 
dar sub celelalte asp�cte merită tot respectul, iar ca  militar îmi 
este mult mai simpatic decît toţi ceilalţi mari bărbaţi din Londra. 
A fost pe Ja Marx, dar de fiecare dată era însoţit de bădăranul 
de Imandt şi de măgarul acela inofensiv de Schily, aşa că niciodată 
nu s-a rputut sta deschis de vorbă cu el. 

America este locul cel mai potrivit pentru acest Willich. Ve
chea ba'Illdă din N(ew) Y(ork) ,  care trebuie să se fi sălbăticit de 
tot şi să se fi descompus într-o adunătură de rowdies şi loafers 1 ) ,  
se va .sătura foa,rte repede de eJ şi îi va trage o chelfăneală zdra
vănă. Şi aici in ultimuJ timp relaţiile lui ou lepădăturile astea amin
teau de cele dintr-o cocină de porci şi erau cu toţii gata să se în
caiere pentru împărţirea prăzii, iar prietenul său, escrocul experi
mentat Weitling, îi va pregăti de asemenea un viitor strălucit. 

Dar trebuie să închei. Marx îţi trimite salutări. Calde salutări 
soţiei tale de la noi amîndoi. 

Manchester, 1 1  iunie 1852 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi  F. Engels. Opere, 
voi. XXV, ed. rusă, 1 934 

1) - derbedei ş i  pierde·vară. - Nota lrad. 

Al tău 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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24 

Marx către Adolf Cluss 692 

la Washington 

Manchester înainte de 26 Iunie 1852 

„.Naipoleon al Ii-lea se înfundă tot mai adînc în mocirlă. In 
afară de celelalte impozite noi ale sale, măgarul, a căzut în aceeaşi 
cursă ca şi guverJliUJl provizoriu, şi anume a impus ţăranii la plat:1. 
unui nou impozit, majorînd cu 25°/o taxa de succesiune şi de 
conveyanoe of lCllilded propriety 1) existente pînă atunci. lnaintează 
cu paşi repezi. Adevăratul socialism este înfăptuit prin preluarea 
stupidă a vechii rutine financiare franceze, chiar p.rJn depăşirea ei„. 

Publicat pentru prima oară 

25 

Se tipăreşte după manuscrisul 
scrisorii Jui Cluss către 
Weydemeyer din 13 iulie 1 852 

Tradus din limba germanii 

Marx către Adolf Cluss 693 
la Washington 

[Londra, 20 iulie 1352] 

„.Ca urmare a alegerilor de a1c1, parlamentul va rămîne tot 
cel vechi, cu .singura diferenţă cil whigii sau poate toryi vor aviea 
zece voturi .în plus. S-a ajuns la un cerc vJcios. Vechii konsti
tuenten 2) aleg vechiul rpairlament. ln vechiUil parlament, partidele 
pînă acum dominante se descompun dinăuntru, işi foc unul altuia 
echilibru şi se paralizează reciproc, şi, în felul aioesta, sînt nevoite 
să apeleze din nou la alegători, şi aşa in infinitum 3) , pină cînd 
acest cerc va fi sfă11îmat sub presiunea maselor din afară, ceea ce 
pare oeă se va întîmpla ·curînd. Pînă acum, Ja nici una din alegeri 
contradicţia dintre majoritatea efe{;tivă şi majoritatea oficială n-a 
fost atît de !flagrantă. Ştii că la alegerile din Anglia se votează 

1) - transmitere a proprietăiii funciare. - Nota trad. 
•) - alegători. - Nota lrad. 
') - la infinit. - Nota trad. 
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de fiecare dată : 1) pe bază de ridicare de mîini, cînd votează în· 
treg poporul, şi 2) pe bază de ipoll 1), care are o însemnăitate hotărî
toare, deoarece votează numai cei care au drept de vot. Printre 
cei care sînit aleşi prin ridicaire de mîini (ipropuşi drept candidaţi) 
nu e nici un membru al pariamentului, iar printre membrii parla
mentuiui - aleşi pe bază de scrntin (aleşi efectiv) - nu e nici 
un candidat propus prin ridicare de mîini. Aşa s-a tntîmplat, de 
exemplu, în Halifax, .unde adversarui lui E. Jones în alegeri a fost 
ministl1111 whig (de finanţe) Wood. La alegerea prin ridicare de 
mîini, aoesta a fost huiduit. Jones a obţinut 1 4  OOO de voturi şi a 
fost purtat în triumf prin oraş. La votare a fost ales Wood, iar 
Jones a obţinut numai 36 de voturi. 

In legătură cu problema emig.raţiei nu sînt prea multe noutăţi. 
Willich, cu excepţia cîtorva neghiobi, îşi pierde din ce în ce mai 
mult adepţii, nimeni nu mai -crede în cinstea lui. După cum ţi-am 
spus, Reichenbach, deşi a ieşit de mult din comitet, nu vrea să dea 
nici un groş din fondul im.pwmutUJlui pînă dnd nu se va constitui 
un C'Dlffiitet permanent. Pe Wihlich şi pe Kinkel 111u-i poate recu
noaşte, şi nici pe celelalte oîteva [ichele alese de aceştia. Reichen
bach este un honnete bourgeois qui iprend sa responsabilite au 
serieux 2) . 

Emigraţia franceză e .scindată fo trei tabere : 
1 .  ReVloluţia (Ledru) , 2. Delegaţia (cei care merg mai departe) , 

3. 1 500 de oponenţi şi faţă de unii şi faţă de ceilalţi, plebeii sau, 
cum le s.pllill aristocraţii, „populean • 3). Un oarncare Coeurderoy 
(d'ailleurs tres bon repUJbliC'ain 4)) a dat .publicităţii o bl'oşură im
potriva lui Mazzini-Ledru şi Cabet-Blan<:' 5) şi în curînd va mai pu
bJica o lucrare. Cînd vor apărea le vei p.rimi pe amîndouă. 

Din Koln am primit ieri o scrisoare din care-ţi redau cele ce 
urmează 6) : „In ultimul timp s-a căutat în diferite locuri şi ia  
diferiţi oameni scrisori de la  dv., pe  care 5e presupune că  demo
craţii renani le primesc pr.i.n intermediul ace1or persoane. Prietenii 
dv. din KOln vor apărea, în sfîrşit, în faţa Cu.rţii cu juri. Actul de 

1) - scrutin. - Nota trad. 
1) - un burghez cinstit care-şi ia în serios răspunderea. - Nota trad. 
1) - de la „populus• („popor"), - Nota trad. 
') - de altfel un foarte bun republican (joc de cuvinte : coeur du roi � 

inima regelui). - Nota trad. 
') E, Coeurderoy. „La Darriere du Combat ou dernier grand assaut qul 

vient de se livrer entre Ies citoyens Mazzini, Ledru-Rollin, Louis Blanc, !:tienne 
Cabet etc. et autres hercules du nord". („Arena de luptă sau ultima mare bătălie 
dintre cetăţenii Mazzini, Ledru-Rollin, Louis Blanc, !:tienne Cabet etc."), -
Nota red. 

') In continuare e citată scrisoarea lui Bermbach către Marx din 9 iulie 
l852. (Vezi volumul de faţă, p. 78---79). - Nota red. 
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acuzare, o operă foarte voluminoasă, este întocmit, termenul pen
tru dezbaterea publică a procesului a fost fixat pentru 28 ale lunii 
curente, şi acţiunile preliminarii uzuale sînt în curs. După cit pot 
să,mi dau seama, din punct de vedere juridic ei stau extrem de 
bine, se ştie însă că în faţa juraţilor are mai multă greutate punctul 
de vedere moral, şi sub acest aspect nu se poate nega că unii 
dintre acuzaţi sînt în pericol. Princi.palii acuzaţi Roser, Biirgers, 

Nothjung şi Reiff au recunoscut mult prea mult. Au recunoscut 
existenţa unei uniuni cu anumite tendinţe şi care durează de 

cîtva timp ; au vorbit despre primirea de noi membri, primire care 
implică anumite formalităţi şi obl igaţii, şi multe altele de acest 
fel. Toate acestea nu pot fi calificate infracţiuni, în anumite im· 
prejuran însă pot face o impresie neplăcută Juraţilor, care sînt 

aleşi mai mult dintre ţărani, mai ales cînd va ieşi la iveală că 

respectul faţă de dumnezeu şi faţă de proprietatea funciară e 

aproape inexistent. Şi în ceea oe priveşte apărarea se vor ivi 
greutăţi mani : domnii avocaţi nu înţeleg nimic din Jucruri de-alde 
astea, ei sînt în cea mai mare parte adversari principiali ai acuza· 
ţilor şi se gî111d esc cu groază la sesiunea de 10 zile fixată pentru 

acest proces. Să nu se uite că F. Freiligrath, care în .momentul de 
faţă se află la Londra, va fi judecat de Curtea cu juri în contu
macie. In curînd el va putea să se plimbe prin Londra în calitate 

de poet geriman decapitat in efigie. 
P. S. Tocmai am citit actul de acuzare, care nu are mai puţin 

de 68-70 de pagini. Dacă acuzaţii înfundă închisoarea, e numai 

datorită propriilor lor depoziţii. Nu există dobitoci mai mari deci t  
aceşti muncitori ; Reiff a făcut pur  şi simplu declaraţii cu  caracter 
denunţător, şi tot atît de nătîng s-au comportat şi alţii. Nu e de 
mirare că oamenii ăştia au fost supuşi la asemenea chinuri ; cu c i t  

erau ţinuţi mai multă vreme izolaţi, cu atît făceau declaraţii mai 

complete. In general nu există nici un fel de dovezi concrete " .  

Aceştia sint straubingerii 694 noştri ; e prost că  c u  aceşti oameni 

trebuie să se facă istoria lumii .„ 

Textul păstrat se publică 
în întregime pentru prima oară 

Se lipăi eşte după manuscrisul 
s.::risorii lui Cluss către 
Weydemeyer din 6 august 1 852 

Tradus din limba germană 
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26 
Marx către Gottfried Kinkel 1> 

la Londra 

(Ciornă) 

483 

[Londra] 22 iulie 1 852 
5, Sultan Street, Sobo 

Office of „The People's Paper• 
D-lui Dr. J. G. Kinkel 
După cum sînt informat, v-aţi permis să afi11maţi la Cincinnati, 

în faţa lui Anneke sau a altora, următoarele : 
„M[arx] şi E[ngels] „. u 
Aştept de urgenţă explicaţia dv. 
Tăcerea va fi socotită drept o recunoaştere. 

Dr. K. M. 

Publicat pentru prima oară 
in : Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
Drilte Abteilung, Bd. 1 ,  1 929 

Se tipăreşte dupa manuscris 

Tradus din limba germană 

27 

Marx către Adolf Cluss 69� 

la Washington 

[Londra] 30 iulie 1 852 

„.Am fost cuprinşi de un rîs homeric la citirea scrisorii lui 
Huzel 896, care a constituit un priilej pentJlU următorul intermezzo : 

5, Sultan Street, Soho, 
Olfice of „The People's Paper" 

„D-lui Dr. J ohann Gottfried Kinkel 2) 
După cum sînt infonmat, v-aţi permis să afirmaţi la Cincinnati, 

în faţa iui Anneke sau a altor germani, următoarele : «Marx şi 

') Vezi şi volumul de faţă, p .  65 . - Nota red. 
') Marx adaugă la numele lui Gottfried Kinkel, în ironie, şi „Johann•,  ca 

aluzie la Johanna Kinkel, solia acestuia, care a avut un rol important în acti
vitatea lui. - Nota red. 
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Engels etc. » "  (urmează tui pasaj trădător la culme). „Aştept de 
urgentă explicaţia dv. Tăcerea va fi socotită drept o recunoaştere. 

JJr. Karl Marx• 

Acest bileţel a fost în mod intenţionat scris atît de evaziv : 
„Anneke sau alţi germani" etc. ,  pentru a-i da posibilitate d-lui 
Kinkel să facă declaraţii echivoce. Imediat a sosit următorul 
răspuns : 

„D-lui Dr. Karl Marx 

I, Henstridge Villds, 
St. Johns Wood 

24 iulie 1852 

De clÎnd a apărut sub auspiciile dv., in timp ce mă alllam în 
închisoare, articolul despre mine, nu mai vreau să am nimic de-a 
face cu dv. Dacă credeţi că pe baza mărturiei lui Anneke sau a 
altor oameni de onoare, şi nu a unei insinuări anonime, puteţi 
face dovada că am spus sau am publkat vreun neadevăr de na
tură să lezeze onoan�a dv. sau a id-lui Engels, t rebuie să vă indic 
ca şi oricărui om cu care nu întreţin relaţii nici în viaţa parti<:ulară, 
niC'i în  cea po.litică, calea obişnuită ipe -care Jegea o pune l a  dispo
ziţia ori.cui împotriva injuriHor sau calomniilor. ln afara acestei 
căi nu mai am ce discuta cu dv. pe viitor. 

Gottfried KinkeJ• 

Codiţa de la sBmnătură 111-am xeuşit s-o fac ca în original. 
N'est-oe p as ? 1) că e foarte şmecher. Să mă adresez tribunalului 
englez p entru injuriile care mi s-au adus în Cincinnati. Şi cu cită 
răceală respinge tot ce ar putea semăna a duel sau altceva I 

Intrucît era de presupus că cinstitul Gottfried Kinkel, care în 
faţa publicului a renunţat Ja numele de Johann, nu va mai des
chide scrisori care p oartă ştampila din Soho, am .recul'S la umnă
torul şiretlic. L-am pus pe Ernest Jones să scrie adresa, iair pe 
Lupus să pună scrisoarea .Ia cutie în Windsor, unde avea treabă. 
In p lic Gottfried a găsH un alt .mi.c billet-doux 2) , pe margined 
căruia era imprimat în culori un bucheţel de nu-mă-uita şi de 

trandafiri, cu următorul conţinut : 

1) - Nu-i aşa 1 - Nota lrad. 
'l - bilet de dragoste. - Nota lrad. 
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„D�lui Dr. Johann etc. Kinkel 
Comparînd s<:risoarea dv. 

24 iulie 1 852 
5, Sutton Street, Sobo 

Office of „The People's Paper• 

cu declaraţia scrisă, aflată 1n faţa mea, a garantului dv., Huzel, 
căruia �n mod laş i-aţi cerut la Oincinnati pe cuvînt de onoare să 
nu sufle o vorbă despre clevetirile dv. mincinoase de acolo, pro
misiune făcută de Huzel numai condiţionat ; 

C'U o scrisoare, aflată de asemenea în posesia mea, adresată 
cu puţin înainte de d-l Dr. Gottfried Kinkel personal fostului său 
garant Cluss, în ouprirnsul căreia acelaşi Kinkel se �audă cu .legă
turile politice în care vrea să intre cu mine ; 

am o nouă dovadă peremptorie - şi tocmai în acest scop a 
fost provocată scrisoarea dv. - că numitul Kiinkel e un popă pe 
cit de josnic, pe atlt de laş. 

Dr. Karl Marx• 1) 

D-<l „Johann etc. " a înghiţit găluşca, şi acum scrisoarea cir
culă în cercurile de emigranţi. Kinkel o să înţeleagă tot hazul abia 
mai tîrziu, cînd va apărea prima fasciculă din „Marii bărbaţi ai 
emigraţiei" .  Şi anume că mi-am pel1lllis să mă distrez cu puţin timp 
jnainte de a porni acest atac :lldrobitor împotriva lui Gottfried, 
aduoîndu-i o injurie personală directă şi situîndu-mă totodată în 
faţa nătîngilor emigranţi ca „parte in drept" . De aceea trebuie să 
am <:eva „negru ipe alb " de la Johann etC'. 

Acuan o chestiune im.portantă. Şi anume, de cîteva zile Mazzini 
se agită ca un turbat să unească toate părţile existente oficial ale 
emigraţiei burgheze de aici. L-a vizitat chiar şi pe Johann etc. 
Rezultatul a fost următorul : Mazzini, Kossuth, Ledru-Rollin şi Kin
kel formează puterea executivă a Europei. Fiecare membru al aces
tui organ a·rie dreptul să i\llltlroducă aici doi oameni de naţionalitatea 
sa. Dar irntrodruc'erea acestora este hotărîtă de majoritatea dint.xe 
cei patru 1"eprezentanţi iiniţiali, respectiv de Mazzini. Astfel, dintre 
germani au fost cooptaţi A. Ruge ş.i A. Goegg. Cine a mtTat din 
partea ce'lorlaJ.te naţionalităţi nu ştiu încă. Se spune -că, la .riindul 
său, Kinkiel a pus două cO!lldriţii : 1 )  Să i se dea 20 OOO de dolari 
pent:ru împrumutul său. Asta crnd că e o născocire. 2) Comitetul 
financia:r Kinkel-Willich et<:. să-şi COllltinue existenţa de sine stătă
toare. Acesta e doar un omagiu formal adus ll\li Wi1lich, deoairece 
în realitate s-au ş.i înţeles <:a toţi banii împrumutului să-'i fie predaţi 
lui A. Goegg. ln sfîrşit, Kinkel & Co. vor recunoaşte submissest 2) 

') Vezi volumul de faţă, p, 85-86, - Nota red, 
'l - supuşi. - Nota trad. 

33 - Marx-Engels, Opere, voi. lll 
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Uniunea revoluţionară din A!Illerica 697• Asta e ultima întorsătură 
pe care au luat-o lucrurile. Nu .ştiu dacă s-a mers mai departe în 
încheierea acestui acord important sau dacă el se mai găseşte în 
stadi\lJl. tratativelor preliminare. ln orice caz, această poveste tre
buie difuzată în America şi cu această ocazie trebuie să se scoată 
în evidenţă mai ales wmătoarele. La ultima şedinţă a garanţilor, 
care a avut loc la Londra în mai 1852 şi în care comitetul Kinkel
Willich a fost definitiv ales, Kinkel şi-a dat în modul cel mai 
solemn cuvîntul de onoare că, dacă va fi ales A. Ruge în comitet. 
el se va retrage, deoarece nu va admite nioiodată să facă parte 
din acelaşi c omitet cu un om care J-a făcut în public 1 1agent al 
prinţuJui Pru!'>iei" .  ln al doilea Tind : Ce vor spune Weitling & Co. 
dacă dolarii pe c are i-a strîns Kinkel în America vor fi cheltuiţi 
de ministrul de finanţe A. Goegg ? Şi intenţia lor asta e, pentru a 
sprijini „Janus " al lui „K. Heinzen" şi a difuza nemuritoarele arti
cole ale lui Ruge, Heinzen etc. 

ln ceea ce-l priveşte pe Mazzini, acest fanatic versat tinde din 
zi în zi mai mult să devină un „Gustav Struve" italian sau ceva de 
felul acesta. De patru ani strigă „ action, action" .  ln sfîrşi t poliţia 
austriacă arestează în Italia 600 de mazzinişti care poartă cores
pondenţă scrisă cu oer.neală simpatică pe batiste. Cum oamen:i 
ăştia nu vor să stea în închisoare şi au vaste legături de rudenie, 
d-l Mazzini primeşte o scrisoare din Itailia în care se spune că 
acum e momentul să se treacă serios la „ action" şi  să se înceapă 
răscoala. In grandilocventul om de acţiune se trezeşte deodată 
post festum „judecata sănătoasă" şi, în numele domnului, îi im
ploră să nu pornească la Juptă, deoarece .numai ei singuri nu pot 
face nimic, ţara fiind invadată de soldaţi străini, şi repetă alte 
asemenea loci C()IDmunes 1) care nu au devenit nici mai juste, 
nici mai puţin juste în 1 849. Acition, acrtion ! Italia fara da se ! 2) 
- Acum cîteva �ile, Lupus a întîlnit un itailian din comitetul lui 
Mazzini .şi i-a arătat cit de absurde sînt toate acestea. Cum, „răs
punde 'I'Omanui" ,  dar intr-o lUJptă cad mai mult de 600 de oameni I 
Dar întrucît italienii se tem că, by am.d by 3) , vor fi prinşi, îm
puşcaţi sau băgaţi în închisori, şi că una sau alta dintre jertfele 
deolamaţiei mazziniene şi-ar putea trimite rudele la LOllidra, omul 
de acţiune se teme ca nu -cumva dintr-o neînţelegere un compa
triot orbit să-l înjunghie IÎ'lltr-un acces de furie, şi în fiecare seară 
îşi schimbă domiciliul sub pretextul că trebuie să se ascundă de 
austrieci. Dar el se ascunde cu laşitate nu de austrieci, ci de ita-

'l - locuri comune. - Nota trad. 
"l - Italia o va scoate singură la capăt. - Nota trad. 
"l - încetul cu încetul. - Nota !rad. 
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lienii „orbiţi ". N-ar merita acest antipapă să fie spînzurat ? Să 
instigi o asemooea naţiune, s-o prosteşti, s-o sleieşti I Rezultatul 
necesar, mai ales la  un popor cum e cel italian, o mahmureală de 
o pasivitate îngrozitoare, o totală resemnare. 

Ieri oamenii noştri urmau să apară în faţa Curţii cu juri din 
Koln, dar dintr-o dată s-a anunţat din nou că procesul se amină 
din cauza îmbolnăvirii unuia dintre martorii acuzării, consilierul 
de poliţie Schulz din Berlin. Aş.a dar, dacă d-l Schulz ar muri, 
acuzaţii ar putea să stea sub anchetă pînă în ziua de apoi. ln 
timpul ăsta, Becker îşi pierde vederea, iar Daniels se îmbolnăveşte 
de tuberouloză. Cest par trop infâme 1) . Şi rolul cel mai repro
babil în această chestiune îl are presa burgheză. 

Despre amînarea procesului am aflat din „K[olnische] · z [ei
tung] ". Cu dteva zile mai înainte am primit următoarea înştiinţare 
din Koln 2) . 

„Cu prilejul arestării lui Becker au fost confiscate următoarele 
scrisori ale dv. : din 8 februarie, 21 februarie şi 9 aprilie 185 1 .  
Acuzarea consideră următoarele pasaj e din ultima scrisoare ca 
deosebit de agravante pentru acuzaţi : «Alăturat îţi trimit amu
zanta mîzgălitură din şcoala lui Kinkel. F.d.B. s-au strîns aici 
1 5  şilingi. Mai lipsesc 10 şilingi, 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 înrăutăţirii situaţiei sale materiale > .  
Acuzarea atribuie literelor F.d.B. 5Pmnificaţia «ftir den Bund» 3) , 
in timp ce Becker le explică ca o prescurtare prin care vă referiţi 
la înţelegerea stabilită între el şi dv. de a vă procura şi trimite 
la Londra cărţi 4) ieftine. Aceste rînduri reprezintă principalul 
punct de acuzare, deoarece împotriva lui Becker nu există nici o 
altă dovadă, sau există dovezi ticluite. Apoi, actul de acuzare 
începe cu anul 1851  şi susţine că Liga comuniştilor care s-a foronat 

prin unirea germanilor din ParJs, şi a suferit o serie de schiirmbări, 
apărînd sub diverse denumiri : <Liga germanilor»,  «Liga celor 

drepţi > a continuat să existe pînă în momentul de faţă, cînd apare 
sub ultima ei formă, a societăţii aflate astăzi sub acuzare. Infor
maţiile trebuie să fie luate din explicaţiiJe date de guvernul ha
novrez. Acuzarea nu acordă nici o importanţă sciziunii care a 
avut loc la Londra în 1850 698, considerînd-o numai o discordie cu 

1) - E mult prea josnic. - Nota lrad. 
') Urmează reproducerea scrisorii lui Bermbach căUe Man:, de la jumă

tatea lui iulie 1 852. - Nota red. 
3) - „pentru Ligă•. - Noi a lrad. 
') „fiir die Bucher" - „pentru cărţi".  - Nota Irod. 

33" 
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caraoter personal, întruoit toţi participanţii urmăresc acelaşi scop, 
au .aceleaşi tendinţe şi în momentul hotărîtor vor merge mină în 
mină. ln afară de •oele două Adrese, apărute mai înainte 'În ziar, la 
actul de acuzare se maii adaugă o a treia, din iunie sau iu
lie 1850 899, pe care ei pretind 1că au confiscat-o Ja Leipzig. Singu
rele mărturii grave sint depoziţiile martorului Haupt, care a făcut 
o ·11eJatare amplă şi foarte detaliată, şi ale martorului Hentze, u:n 
ex.Uoootenent, care a spus lucruri de natură să-i dăuneze lui 
Beckier. Sîmbătă a fost arestat în acelaşi proces Erhard, c asierul 
b anc'herulrui Stein. Se p are c ă  e vag compromis printr-o recoman
dare dată de Nothjung şi unele scrisori găsite la Nothjung din 
care reieşea că între ei ar exista o înţelegere . . . .  De altfel, s-a făcut 
o asemenea alegere a juraţilor, incit, din punctul de vedere al 
autorităţi'lor, nici nu se putea imagina ceva mai bun" . 

Ştirea politică <:ea mai importantă o constituie acordul înche· 
iat între !Prusia, Austria şi Rusia în timp ce ţarul 1) se afila la 
Viena. !Primul a .publicat ... o , ,Morning Chronicle" alaltăieri. Leri a 
fost reprodusă în „Times " ,  astfel <:ă o poţi c iti şi tu. Alegerile de 
aieli s-au desfăşurat în aşa fel incit toryi, c are vor fi nevoiţi să 
cedeze în problema legilor cerealelor, în toate .celelalte probleme 
vor obţine o importantă majoritate contrarevoluţionară, şi cred că 
aoest •cabinet va putea f i  pus p e  tfugă numai de o manifestaţie mai 
mult sau mai puţin revoluţionară. Domnii burghezi îşi dau acum 
seama ce g11eşeală au făcut ică din 1846 nu au iprofitat şi de con
secinţele po�itice ale vktoriei lor iîn dupta împotriva leg�lor cerea
lelor. ]l\S y peI11seront 2) . ln aurind lista mea de greşeli de tipar la 
,1Brumai.r " 3) va prinde mucegai ; dacă aş fi ştiut acest lucru, aş 
ti folosit banii, pe care i-am cheltuit deja, pentru a vă achita 
taxeJe de poştă. Dar, aşa cum ne învaţă Spinoza, e bine să ne 
consolăm, privind lucrurile sub specie aetemi 4) . 

Publicat parţial în revista 
,, Voprosî istorii K.P.S.S. • nr. 3, 1962 
Textul păstrat se publică 
pentru prima oară în întregime 

1) Nicolaie I. - Nota red. 
1) - Vor mai medita la aceasta. - Nota trad. 

Se tipăreşte după manuscrisul 
scrisorii lui Cluss către 
Weydemeyer din 16 august 1 �!32 

Tradus din limba germană 

'I K. Marx. „Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte ". (Vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, vol. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p.  1 15-2 17. - Nota 
tt"ad.). - Nota red. 

'l - din punctul de vedere al eternităţii (Spinoza „Etica") .  - Nota ! rad. 
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28 

Marx către Adolf Cluss 700 

la Washington 

[Londra, începutul lui august 1852) 

„ .Acum a fost dezvăluit isecretul de ce nu a fost judecat nici 
de data asta procesul oelor din Koln. Martorul principal, trădăto
rul Haupt din Hamburg, a şters-o în Brazilia. .AJl doilea martor 
important, o calfă de croitor, a dat şi el bir cu fugiţii. Aşadar, 
guvernul nu mai are niC'i cea mai mică dovadă. Pentru insuccesele 
sale, acest guviem ticălos se răzbună printr-o prel'Uilgită detenţiune 
p reventivă„. 

Publicat pentru prima oară 

29 

Se tipăreşte după manuscrisul 
•crisorii lui Oluss către 
Weydemeyer din 15 octombrie 1852 

Tradus din limba germană 

Marx către Heinrich Brockhaus 
la Leipzig 

Stimate domn 

19 august 1852 
28, Dean Street, Soho, Londra 

Prin prezenta vreau să vă întreb dacă nu aveţi nevoie pentru 
„Gegenwaortu de un comentariu pe tema : „Literatura poLitico
economică modernă 1n Anglia. Perioada 1830-1852" .  După cite 
ştiu, pînă acum o asemenea �ucrare n-a apărut nici în engleză, 
nioi în germană. Ea ar cuprinde : 1 )  lucrări generale de eoonomil' 
politică, 2) lucrări speciale apărute în această perioadă, an măsura 
în care au o legătură cu unele polemici ce au făcut epocă, cum ar 
fi problema populaţiei, a coloniilor, a băncilor, a protecţionismului 
şi a liberului schimb etc. 

In cazul cînd sînt�ţi dispus să acceptaţi această propunere, 
ar fi bline să ştiu ce proporţii trebuie să aibă lucrarea respectivă 
ca să fie indicată pentru publicaţia dv., deoarece în funcţie de 
aceasta trebuie împărţit materialul. 
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O altă lucrare care ar fi poate oportună în momentul de fată 
este „Situaţia actuală a partidelor " care se vor înfrunta în viitoa
rea sesiune parlamentară. ln aşteptarea răspunsului dv. 

Al dv. devotat 
Dr. Karl Marx 

Publicat pentru prima oară 
ln : K. Marx şi F. Engels, Opere, 
vol. XXV, ed. rusă, 1934 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

30 

Marx către Peter Imandt ;ui 

la Londra 

Dragă Imandt I 

(LondraJ 27 august 1852 
28, Dean Street, Soho 

ln primul rînd cele două documente memorabile I „Dacă asta 
nu-i bun pentru ploşniţe" şi cum spune oîntecul mai departe. 

ln locul tău, i-aş răspunde tipului următoarele : 
Adunairea garanţilorr a numit un comitet (provizoriu), format 

din Reichenbach, Lăwe, Schurz, pentru a pune treburile �n ordine. 
Urimează să aşteptaţi raportul acestui comitet. Kinkel şi Willich 
111u erau împuterniciţi să pună vreo întrebare şi nici să primească 
răspuns. Ameninţarea lor că pe cei din Europa care pînă la 1 sep
tembrie (un termen foarte i.Scurt) lilU vor da un răspuns îi vor de
clara ca fiind de acord cu ei  e pur şi simpJu o încercare ca, după 
ce au fost Îlllfrînţi la adunare, să uzurpeze, pe cale ocolită, admi
nistrarea banilor. Trebuie să protestezi împotriva acestll!i procedeu 
şi, ila neV10ie, să publici protestul însoţit de o explllllere amănun
ţită de motive. 

Totodată i-aş scrie şi .lui Reichenbach : 

I-aş repeta cele de mai sus şi i-aş spune că el e răspunzător 

dacă se cheltuieşte vreo centimă pînă cînd comitetul numit de dv. 

nu-şi va prezenta raportul. Trebuie să-i atragi atenţia asupra unor 

puncte principale din document, şi anume asupra unmătoarelor : 

„Pentru a putea folosi, în caz de nevoie, banii, rugăm pe  
garanţii din America să ne  acorde de  urgenţă dreptul de a coopta 
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un al treilea membru. ln acest caz l-am alege fie pe Goegg, fie 
un alt membru de aici aJ Uniunii revoluţionare etc . "  

Pirin urmare aceşti domni vor să scoată „de urgenţă" banii 
din mina �ui Reichenbach, deoarece Willich & Co . au mare „ne
voie" „să folosească banii " acum. 

In ambele scrisori poţi face unele glume despre „tratatul cu 
privire la Uniune" .  

Să-mi restitui cit mai curînd posibil documentele ca să pot 
comunica ,,de urgenţă" cele necesare în Germania şi in America 
(poşta următoare pleacă a.colo marţi) . 

Salut. 

Al tău 
K. M. 

Publicat pentru prima oară Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

3 1  

Marx către Adolf Cluss 702 

la Washington 

(Londra] 3 septembrie 1852 

. .  .Iţi trimit alăturat copia unui manuscris al lui Hăfner din 
Paris (fost redactor la „Constitution" , singurul ziar acceptabil din 
Viena) . Şi OllilUl ăsta a admis o dată să fie folosit împotriva mea 
şi să ifaieă zarvă în „Hamburger Nachrichten " în intel'esllll lui Kiin
kel 703• Manuscrisul nu mi-a fost <trimis mie, ci unui cunoscut 1) 
de-al meu de la Paris datorită „indiscreţiei" căruia mi-a parvenit 
şi mie, Jucru pe care într-o oarecare măsură l-a prevăzut, desigur. 
autorul însuşi. De aceea, poţi folosi, dacă se iveşte prilejul, acest 
document, idar numai omiţind tot ce ar da posibtlitatea s ă  se ghi
cească sursa sau, cu atît mai mult, ar indica-o direct. MiC'Utul 
Hăfner, deşi are o cocoaşă în faţă şi una în spate, sicrie şi gîn
deşte mai bine şi e mai viguros deoît mulţi Lilistini revoluţionari 
b ine făcuţi. . .  

1 )  Zerffi. - Nora red. 
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Aici s-a răspîndit zvonul că Gebert, o cailfă de croitor, mare 
beţivan, UJnul din mirm�donii 1) lui Willich, a plecat în America. 
Dar nu e aşa. Kmkel şi  Willich 11-<au t.rimis, la iîru:eputrul dui august, 
în Germania ca emisar. 

Deoarece indivizii aceştia, în ultÎ!ffia lor circulară către ga
ranţi, au inşirat verzi şi uscate despre „organizaţii •, iar ei dn ge
neral nu au !Legături în Germania, membrii care au mai rămas din 
Liga comuniştilor din Germania şi •care dintr-un motiv sau altul 
nu întreţin relaţii cu Kolnul, treblllie să creeze apairenţa unor ase
menea „organizaţii • şi să le servească drept pretext pentru a !face 
astfel de afirmaţii 2) . Explicaţia este că domnii ăştia trebuie s.d. 
dea socoteală pentru o sumă de peste 200 de lire ster.1ine. Prin 
urmare trebuie ca o anumită sumă de bani să fie cheltuită în aşa 
fel, înoît, rpăst11înd decenţa, să se poată vorbi de o „folosire revo
luţionară" a banilor. Atunci - socotesc ei - Ie va fi mai uşor 
să se descurce şi în privinţa restului de ba.ni cheltuiţi. ln sfîrşit, 
trebuia mai ales ca Marx , Engels şi adepţii lor să fie desfiinţaţi 
(in înţelesul textual al ouvîntului) în ochii muncitorilor germani. 
Kinkel spera că va reuşi să prezinte garanţilor săi burghezi rămă
şiţele Llgii comunişH!or, atrnse pnin înşelăciune şi ce11Şeală, drept 
o uniune burghezo-democratică. Willich, care a fost numit de el 
�nsuşi şi de Kinkel reprezentant al muncitorilor germani, spera 
totuşi că în cele din urmă îşi va crea efectiv o suită din muncitorii 
din Germania. 

Acum, altceva. Gebert a întrunit la Magdeburg o aşa-numită 
comunitate a comuniştilor ; trei zile la rînd au ţinut consfătuiri, 
la care au p.articipat cite 26--30 de membri, prezidiul a fost con
dus de un oarecare Hammel (nomen omen 3)) ; M[arx] şi E[ngels} 
au fost atacaţi cu o mare înverşunare şi a fost proclamată ca sar
cină principală nimicirea lor, a influenţei lor şi a 11doctrmelor " lor 
(pe acestea din urmă fratelui Hammel n-o să-i fie prea uşor să !e 
nimicească) . Pe lingă numeroase probleme administrative şi orga
nizatorice s-a pus şi umnătoarea problemă : cum şi în ce fel se 
poate face rost de o tipografie. S-a găsit un tipog.raf sărac care 
avea -0 tipografie la Magdeburg sau în apropiere de acest oraş şi 
s-a în-oheiat un contract cu e1. Acesta îşi pune la disipoziţie tipo
grafia pentru piropagan.dă, firma ll'ămînin:d aceeaşi. Pentru asta pri
meşte 1 00 de taleri 1Pe loc şi o poliţă în valoare de 350 de taleri 
care va fi achitată după un an. 

1) - aici : oameni din suită. - Nota !rad. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 1 04-105. - Nota red. 
3) - numele spune totul („Hammel" - nume de familie, 1 1Hammel" -

„berbec"). - Nota traci. 
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Aşadar, banii revoluţionari vor fi folosiţi pentru a !fa.oe reclamă 
persoanei lui Kinkel-Willi<::h şi pentru a scinda prin direrite intrigi 
1 1organizaţihle" din Germania. 

Dar acum '11nmează lucrul cel mai frumos. Poliţia prusiană a 
fost infonmată despre tot ce s-a întîmplat din momentul [n care 
inofensivul Gebert a părăsit Londra, în timp de aici toată lumea 
credea că e 1în ,drum spre Ameri<:a. La adunarea de nătărăi de la 
Magdeburg, guvernul a avut informatorii lui -care au stenografiat 
toate dezbaterile. Printre · cei care�l î.Illsoţeau pe Gebert, plecat 
acum ·la Ber.lin, era şi un poliţist prusian. Nu.,J. scapă o clipă din 
ochi. Guvernul vrea să-l lase să...şi ducă misiunea la capăt, şi, apoi, 
o dată cu el va compromite zeci de oameni. 

Am primit aceste .informaţii - de altfel şi Willich s-a lăudat 
cu 1 1agent'l1ra" �ui din Germania - de la un birou de poliţie pru· 
sian unde îmi am omul meu. 

Qu'en dis-tu ? 1) Prin urmare, nememicii ăştia i-au dat guver
nului prusian posibilitatea de a oomplica din nou procesul de la 
Koln etc. Şi cu ce scop ? Cu soopul de a camufla socotelile lor 
umflate şi lipsa de conţinut a întregii activităţi desfăşurate de ei 
pînă acum cu comitetul revoLuţionar, pentru ca sufletw lor mic 
să găsească o satisfacţie, răzbunîndu-se pe duşmanii lor etc. etc. 
Deocamdată, acest lucru trebuie ţinut încă în secret. Dar, de în· 
dată ce afli că Gebert a fost închis sau că au 1început arestările 
„comuniste " ,  dă-i drumul fără să mai stai pe gînduri.. .  

Publicat P"ntru prima oară 

32 

Se tipareşte după manuscrisul 
scrisorii lui Cluss 
către Weydemeyer 
din 28 septembrie 1 852 
şi din 26 martie 1 853 

Tradus din limba germană 

Marx către Adolf Cluss 
la Washington 

Dragă Cluss ! 

5 octombrie 1 852 
28, Dean Street, Soho, Londra 

Scrisoarea ta din 16  septembrie a sosit astăzi foarte tîrziu. De 
aceea, fiindcă îmi ceri să-ţi răspund imediat, îţi scriu numai cîteva 

1) - Ce zici de asta ? - Nota trad. 
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rînduri. Vineri îţi voi trimite o scrisoare mai amplă 1) . Povestea 
cu d-na Brtiningk (ea nu e spioană, dar întreţine corespondenţă cu 
prinţesa Lieven din Paris, mătuşa ei, o spioană notorie) am aflat-o 
de la Bangya. Din motive extrem de serioase însă, el .nu vrea ca 
numele să-i fie pomenit, căci ar pierde unele „surse de �nformaţii • 
�mportante pentru noi, pe care trebuie să le păstrăm. 

Poţi să-i scrii lui Schnauffer recomandîndu-i să răspundă sim
plu că nu mai e nevoie să invoce martori cu prestigiu, deoarece 
Kinkel şi Willich, pe:risoane pe care el (Briiningk) le-a primit in 
casă cu toată ospitali tatea, au răspîndit la Londra zvonul că d-na 
von Briiningk are legături suspecte cu poliţia. 

Iar faptul că Willich a făcut asemenea declaraţii e cunoscut 
de toată lumea ; Schimmelpfennig i-a cerut şi explicaţii în aoeastă 
privinţă. Un aucru care la nevoie poate fi confirmat de maritori . 

Kinkel şi-a exprimat direct b ănuiala, de pildă, în faţa pJ"iete
nului său, perierul Kamm (din Bonn) , în timp ce acesta se afla 
aici, în drum spre America, iar Kamm a răspîndit ştirea mai 
departe. 

(Fireşte, Willich a descoperit că această doamnă e suspectă 
abia după ce i-a căzut în dizgraţie) . 

Publ icat pentru prima oară 
ln : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXV, ed. rusă, 1 934 

33 

Al tău 
K. M. 

Se t1pareşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Adolf Cluss 
la Washington 

Dragă Cluss I 

[Londra] 8 octombrie 1852 
28, Dean Street, Soho 

ScrisorHe tale săptămînale au devenit o asemenea necesitate 
pentru lliline, incit nu pot nioidecum să mă împac cu schimbarea 
metodei şi, fiindcă tăcerea ta m-a înfuriat, am tăcut şi eu. 

1) Vezi volumul de faţă, p. 491-493. 
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Probabill că ai primit scrisoarea 
'
mea ou privire la Briiningk 1 ) .  

Neruşinatului Gottfa'ied 2) t'l'ebuie să-i plătim - et nous somme3 
dans le vrai 3) - cu aceeaşi monedă. După .cum se vede din 
ultimul rnport al J.ui Imandt cu privire la şedinţa garanţilor fondo
nezi, publicat parţial în „Weckeru ,  Techow (care a plecat acum în 
Australia) s-a ridicat şi a spus : „In speaial celor care au profitat 
de ospitalitatea lui Brilningk ar trebui să le fie ruşine să răspîn
dească asemenea calomnii la adresa doamnei von Briiningk" .  Kin
kel, fără să se tulbure, cu rfruntea sus, îi încredinţa pe cei de faţă 
de nevtl.novăţia lui, cu toate că Imandt i-ar fi putut da minciuna 
în vileag. Willich stătea de parc-ar fi fost prins în cuie. 

In privinţa c elei de-a doua poveşti - cea cu •plata soldei 4) 
- nu-ţi mai pot da nici un fel de relaţii, deoarece omul care mă 
informa, Biskamp (dar te rog să nu-i dai numele) , s-a mutat în 
Franţa şi nu sînt în corespondenţă cu el. Oricum ar sta lucrurile 
cu plata, sigur e că : 

1 )  Kinkel şi Willich au cheltuit 200 1. st. şi n-au prezentat 
Congresului de la Londra al garanţilor o justificare cît de cît sa
tisfăcătoare ipentru ac•eastă sumă ; 

2) Willich, sub forma unor cheltuieli de corespondenţă, şi-a 
plătit singur salariu atîta timp oît i-a mers ; 

3) Kinkel - o dovadă a cinstei sale în probleme băneşti -, 
de îndată -ce a sosit după fuga 704 sa la Paris, i-a declarat confi
denţiaJ. unUJia dintre conducătorii comitetului revoluţionar slavo
german etc. de acolo că ar fi de dorit ca democraţii germani care 
se află la Paris să ofere un supeu în cinstea venirii lui, şi apoi el 
va trîmbiţa acest eveniment în toate ziarele. (Ulterior a şi făcut 
acest lucru.) Cînd omul acela a întrebat de runde să se ia bani ,  
Gottfried J-a răspuns că îi poate lua din fondul comitetului Tevo
luţiona.r. La observaţia că în casă nu numai că nu sint bani, dar 
au chiar un deficit, Gottfried a declarat că un membru al comite
tului (Bangya) , cu care a vorbit, ae poate avansa suma necesară ; 
că doar el, Kiinkel, e atît de popular în Germania, încît banii vor 
curge gîrlă. Mai tîrziu, ace.laşi Kinkel a luat de la Bangya, în 
contul comitetului revoluţionar, 500 de franci pentru nevoile lui 

personale. Chitanţa de primire mai există. Nici pînă în momentul 

de faţă nu a plătit aceşti bani. 
Eu am văzut chitanţa. Dar B (angya] insistă să nu se pome

nească nume1e lui, la fel şi Hafner, care a fost de faţă. Oamenii 

1) Vezi volumul de faţă, p. 493-494. - Nota red. 
2) Gottfried Kinkel. - Nota red. 
•1 - şi sîntem îndreptăţiţi s-o facem. - Nota trad. 
4) Vezi volumul de faţă, p. 466-467. -. Nota red. 



496 33. Marx către Adolf Cluss. 8 octombrie 1 852 

au dreptate. ·Politk:a lui Kinkel urmăreşte ca, prin minciuni neru
şinate, (că omul ăsta minte o dovedeşte povestea Jui cu mine şi 
cu dr. Wiss, care a fost nevoit să dea o dezminţire publică, deoa
reoe Kinkel deelara că nu are nimic comun cu „împrumutul lansat 
în numele �ui " .  Vezi „N[ew]-Yorker [)eutsche Zeitung" şi tot acolo 
declaraţia lui Wiss 785 ; poţi folosi acest fapt) să mă determine să 
dau cărţile pe faţă şi by and by 1) să desoopere toate surseJe din 
care-i aflu intrigile. In felul acesta m-ar fooe inapt de luptă. <;a ne 
va ;pas 2) . 

In „Kolnische Zeitung" vei putea urmări dezbaterile Curţii cu 
juri în p11ocesul prietenilor noştri, dezbateri care au iînoeput pe 
data de 4 a acestei �uni. Juraţii sÎIIlt 1al dracului de prost aleşi. 
Toţi sînt mari proprietari funciari şi ma11i capitalişti, şi anume : 
Regierungsrat von Miinch-Bellinghausen, Habling von Lanzenauer, 
baronul von Fi1rstenberg, 'V'On Bianca, von Tessetler, von Rath, Joest 
(cel mai ma11e !fabricant {de zahăr} din Koln) , Herstadt (unu1 dintre 
cei mai mari b ancheri din Koln) , D. Leiden (mare capitalist) . In 
sfîrşit Leven (negustor de vinuri) şi prof. Krausler. 

Ultimele două artkole 3) ale mele cu privire la alegerile ge
nerale au IC!!părut în „Tiribune" ? Primele două s-au bucuratt de multă 
atenţie aici în Anglia. Jones Je-a reprodus 4) . 

Alăturat primeşti : 
1 .  O scrisoare de la Imandt. 
2. Copia unui articol apărut în „Morning AdvertiserM din 

6 octombrie, în care nefericiţii Ruge-Ronge caută să-şi dea im
portanţă. Liga 5) de aici îţi cere să scrii neîlllbîrziat o scrisoare către 
„Morning AdvertiserM (semnează Dr. Smyth or something like 
that 6) ) în care să-ţi baţi j oc de lone star 7) germană, care lllU este 
nici lone, nici star, şi să �inişteşti ziarul „Morning Adviertiser" 
în privinţa primejdiei pe care ar prezenta-o pentru America acest 
balon de săpun care a plesnit demult (să ne trimiţi o oopie) m. 

3. O scrisoare a lui Massol din Paris pe care te rog să mi-o 
restitui. Massol e unul dintre cei mai inteligenţi francezi din 

1) - încetul cu încetul. - Nota trad. 
') - Asta n-o să meargă. - Nota trad. 
') K. Marx. „Corupţia in alegeri" şi „Rezultatele alegerilor•. (Vezi 

K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 375---
381 şi 382-387. - Nota trad.). - Nota red. 

'1 K. Marx. „Alegerile din Anglia. - Toryi şi whigii" şi „cartiştii" (în 
afară de „New York Daily Tribune" au fost publicate şi în „People's Paper" ) ,  
(Vezi K.  Marx şi F .  Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, I.OOO, 
p. 359-364 şi 365---374. - Nota trad.). - Nota red. 

1) Circumscripţia din Londra a Ligii comuniştilor. - Nota red. 
1) - sau ceva în felul acesta. - Nota trad. 
7) - steaua singuratică. - Nota trad. 
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vechea generaţie (înitre 40 şi 50 de ani) , ca.re înainte a fost saint
simonist, proudhonist etc. Omul şi cartea despre care vorbeşte el 
sînt Proudhon şi cartea lui despre Bonaiparte 1) . 

Cred că pe Heinzen ar trebui să-l atacaţi în felul următor : 
să..J scoateţi din sărite arăUnd că, din 1847, măgarul ăsta tace 
sistematic ori de cite ori este obiectul unui atac principial (aşa 
s-a întîmplat cu atacul pornit de Weydemeyer, apoi cu cel pornit 
de tine 787) , şi după ce trec cîteva luni începe din nou să se com
porte în maniera lui obişnuită de negustor de bilei, quasi .re bene 
gesta 2) . 

Al tău 
K. M. 

Nota bene. Puţina - şi surprinzătoarea, avînd în vedere bine
cunoscuta ignoranţă a lui Heinzen - erudiţie pe care o vădeşte 
el în lucrarea despre dezvoltarea istorică a căsătoriei a luat�o, 
nefericitul, din cartea lui G. Jung. „Geschichte der Frauen 11 , 

par
tea I, Frankfurt pe Main, 1850. Iar Jung şi-a luat materiailul din � 

G. Meiners. „Geschichte des weiblichen Geschlechts " ,  4 vol.,  
Hanovra, 1788-1800, şi din : 

J. A. de Segur. „Les femmes etC'. " ,  3 vol., Paris, 1803, asezo
nate cu un sos tînăr-hegelian-german. 

Meiners şi Segur au folosit : 
Alexander (W.) . „History of women etc. 11 ,  2 vol., Londra, 1782, 

ed. a 3�a. 
Thomas (de l'Ac. fram; . ) .  „Essai sur le c aractere etc. des femmes 

etc. " ,  Paris, 1773. 
In sfîrşit, despre opiniile şcolii hegeliene în această problemă 

(bătrînul măscărici Ruge, care se pare că a căzut cu totul în mintea 
copiilor, e prea prost ca să le poată prezenta) vezi : 

Unger (J.) . „Die Ehe in ihrer welthistorischen Entwicklung",  
Viena, 1850. 

Cu ajutorul acestei „bibliografii " poţi să-i tai ghin.ioni.stului 
Heinzen cheful de a prezenta fraze furate de la socialişti d!iept o 
nouă descoperire, iar cititorilor germano-americani Je indici sur
sele unde găsesc material dacă îi interesează această problemă. 

Publicat pentru prima oară 
!n : K. Marx şi F. Engels . Opere, 
voi. XXV, ed. rusă, 1 934 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) P. J. Proudhon. „La revolution sociale demontree par le coup d'etat 
du 2 decembre" ,  Paris 1852. - No ta red. 

2) - ca şi cind nu s-ar fi intimplat nîmic. - Nota trad. 
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34 
Marx către A. von Brilningk 

la Londra 
(Ciornă) 

D-lui b aron A. von Briiningk, 

[Londra) 18 octombrie 1852 
28, Dean Street, Soho 

Cu poşta de astăzi am primit „Baltimore Wecker" din 27 sep
tembrie 1 852, în care a apărut declaraţia dv. Cum eu, unul dintre 
corespondenţii lui A. Cluss din Washington, sînt direct implicat 
în această problemă, vă mg să fixaţi locul unde ne-am putea 
întîlni joi sau vineri (săptămîna aceasta) . Voi aduce un martor şi 
pe dv. vă mg să faceţi acelaşi lucru, dar vă spun dinainte că 
acest martor nu poate fi nici Ruge, nici Ronge, nici Kinkel, nici 
Willich, deoarece aceşti domni sînt implicaţi în problema respec· 
tivă ; nki d-l Schimmelpfennig nu poate fi martor. D-l acesta 11. 
declarat deschis Ja Paris că socoate de datoria lui „să recurgă ld  
orice calomnie pentru a mă distruge".  Deşi nu cred în capacitatea 
lui de a mă distruge, consider că după o asemenea declaraţie nu 
e posibil să mă întîlnesc cu el 

Oînid ne vom vedea, vă voi explica ce legătură am eu cu 
articolul 7os apărut în „Baltimore" şi, dacă explicaţia mea nu vă va 
satisface, sînt gata să vă dau satisfacţie pe calea obişnuită între 
gentlemeni. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Eng�ls. Opere, 
voi. XXV, ed. rusă, 1934 

35 

Al dv. 
Dr. Karl Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din Jimba germană 

Marx către Karl Eduard Vehse 
la Dresden 

D-lui Vehse 
Stimate domn, 

(Ciornă) 

[Londra, sfirşitul lui noiembrie 1852) 

Aţi găsit, desigur, curios că v-am scris dv., un necunoscut, ca 
unui vechi prieten 709• Vinovaţi sînt Weerth şi Reinhardt. Imi dau 
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seama, de altfel ,  că m-am înşelat amarnic. Intrucît îl cunoaşteţi pe 
Campe, acest bătrîn cămătar şi parjure 1) ,  care trăieşte cu slujnica 
sa , ar fi trebuit să ştiţi că individul ăsta este unul -dintre duşmanii 
mei de moarte şi, prin urmare, n-ar fi trebuit să-i oferiţi broşura 
meil 2) şi să-i daţi astfel priJejul mult dorit să spună, pe cale oco
lită, lucruri j ignitoare la adresa mea, fără să rişte nimic. Personal 
nu-l cunosc pe individul ăsta, deşi sînt foarte bine informat asupra 
lui. Lupta mea a mort 3) împotriva pseudoliberalilor constibuie un 
motiv suficient pentru a deveni obiectul intrigilar lui, la C'are, il 
en peut etre sur 4) , îi  voi răspllillde la momell!tul oportun. 

In al doilea rînd, n-aveaţi nicidecum dreptul ca la o întrebare 
a mea să-i răspundeţi d-lui B [angya] . După cite ştiu, eu v-am 
introdus la d-l B[angya] . dar în nici un caz nu vi l-am prezentat 
ca pe un confident al meu în chestiuni personale. E ciudat că mă 
informaţi despre insolenţa lui Campe printr-o terţă persoană, despre 
care, după cum ne asigură Weerth şi după cum îi voi comunica 
lui Bangya, d-l Campe a spus că e spion. 

Dacă această scrisoare nu vă e pe pJac, veniţi la Londra, ştiţi 
unde stau, şi puteţi fi sigur că sînt oricînd dispus să vă dau satis
iacţie pe calea obişnuită. 

Publicat pentru prima oară 
in : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXV, ed. rusă ,  1934 

36 

Dr. K. Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Janos Bangya 
la Londra 

(Ciornă) 

Dragă Bangya I 

3 decembrie 1852 
28, Dean Street, Soho, Londra 

Am primit astăzi o scrisoare de la Engels, care îmi comunică 
nişte lucruri extrem de ciudate 5) . 

') - sperjur. - Nota trad. 

'I Probabil K. Marx şi F. Engels. „Marii bărbaţi ai emigraţiei• .  (Ve1i 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 249-
358. - Nota trad.). - Nota red. 

•) - aici : pe viată şi pe moarte. - Nota trad. 
41 - poate fi sigur de asta. - Nota trad. 
'I Vezi volumul de faţă, p. 173---174. - Nota red. 
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Engels nu a scris Ja adresa indicată de dv. !fiindcă, .remar.că 
el, un răspuns 1la o scrisoare trimisă nu la adresa directă, ci pe 
adresa unei alte persoClllle, aa post-restant, nu ar oonstitui nici o 
dovadă. 

ln schimb, Engels a însărcinat cîţiva prieteni de afaceri din 
Berlin să culeagă informaţii. După cercetări minuţioase i s-a răs
puns oeă : 

1) nu există nici o firmă „Collmann u ; 
2) IIlU există :nici un indiviid cu numele Colilmann la adresa 

illldkată - Neue Konigsstrasse 58 sau 59, işi 
3) în general nu a putut ifi găsit nici un Gollmann !În Berlin. 
Engels iimi atrage, 1n continuare, atenţia că cele două scrtis.ori 

semnate Eise11mann şi scrisoarea semnată Collmann sînt sar1se de 
aceeaşi mînă, că toate trei au aceeaşi particularitate ciudată -
sînt nişte simple bileţele şi nu poartă ştampila poştei, că [n pri
mele două .scrisor-i -ca editor figurează nemijlocit Eisermann, iar 
S.n ultima Collmann etc. şi că, sub pretexte care se contrazic unele 
pe altele, chestiunea este tergiversată de 1 luni. Acum, după ce 
Collmann s�a dovedit a fi o mistificare la fel ca mai înainte 
inexistentul editor Eisermann al lui „Constit[utionelle] Zeit[ung] " .  
v ă  întreb cum se -explică în mod raţional toate aceste contradicţii, 
toate aceste lucruri neverosimile, misterioase într-o chestiune atît 
de simplă cum este editarea unei broşuri 1) ? 

Faptele nu ipot fii escamotate prin „încredere" ,  oamenii care se 
respectă nu trebuie să se încreadă orbeşte unul in celălalt. 

Vă mărturJsesc că pe măsură ce examinez sub toate aspecteie 
această poveste, mă văd nevoit, oricîtă bunăvoinţă aş avea, s-o 
consider afurisit de neclară şi, dacă n-ar fi prietenia pe care v-o 
port, aş accepta tfără nici o ezitare conaluzia trasă de Engels în 
scrisoarea lui : „Apres tout il paraît pourtant qu'on a voulu nous 
joueru 2) . 

Al dv. 
K. Marx 

P. S. In încheiere, Engels îmi mai atrage atenţia că, chiar dacă 
manuscrisul în cauză ar reapare pentru <:îteva zile la Londra, asta 

1) K. Marx şi F. Engels. „Marii bărbaţi ai emigraţiei". (Vezi K. Marx şi 

P. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1 960, p. 247--353. -
Nota lrad.). - No ta red . 

•j - „După toate s-ar părea, totuşi, că au vrut să ne tragă pe sfoari•. 
- Nota !rad. 
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n-ar oonstitui absolut nici o dovadă şi n-ar schimba cu mm1c lu
<:rur.ile. Ce ar putea dovedi aceasta în afară de existenţa şi iden
titatea ma.nu&Cri.sului, pe care nimeni nu o contestă ? 

Publicat pentru prima oară 
in : Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
Oritte Abteilung, Bd. 1 . 1929 
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Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba german! 

Marx către Adolf Cluss 710 

la Washington 

(Londra! 7 decembrie 185.l 

. . .  Veţi primi alăturat : 1 .  Un manuscris al meu : „Dezvăluiri 
asupra procesului comuniştilor de la Colonia• .  Acest manuscris 
a fost trimis ieri în Elveţia pentru a fi publicat acolo, urmînd ca 
apoi să fie trimis în Germania ca etrennes 1) pentru domnii pru
sieni. Publiică-'l iîn Amerka dacă crezi că pe piaţa americană se 
pot scoate măoar cheltuielile de producţie. Dacă se realizează mai 
mtrlt, rta'lllt mieux 2) . In cazul cînd o publici trebuie s-o anunţi 
dinainte în ipresă pentru a trezi curioz,itatea oititorilor. In America, 
în eventualitatea ipublicăriJ. ei, broşura trebuie să apară, ca şi în 
Elveţia, anonim. Voi vieţi şti să apreciaţi umorul acestei broşu�·i 
dacă veţi ţine seama că autorul, fiindcă nu are pantaloni şi ghete, 
este condamnat la un fel de arest la domiciliu, tiar familia lui a 
fost şi este în fiecare c'lipă ameninţată de o mizerie realmente 
cumplită. Din cauza procesului, si tuaţia mea s-a înrăutăţit şi ma i 
mult, căci de cinci săptămîni, în Joc să muncesc pentru o bucată 
de pîi.ne, a trebuit să lucrez pentru partid, luînd atitudine împo
triva maşinaţiilor guvernului. In plus, procesul ii-a făcut pe editorii 
germani, cu care speram să închei un contract de editare a lu
crăriii mele „Eoonomia politică", să mă părăsească definitiv. In 

sfîrşit, în urma arestării [ui Bermbach nu mai am nici perspectiva 
de a valorifica exemplareie din „Brumaires" 3) trimise de tine, 

1) - dar de Anul nou. - Nota lrad. 
1) - cu atît mai bine. - Nota !rad. 
3) K. Marx. „Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte". (Vezi K. Marx: 

şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 1 1 5-217. -
Nota lrad.). - Nota red. 

34 
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căci prin el încă din mai imi fuseseră comandate 300 de exemplare. 
Aşadar, lucrurile stau prost. 

Aici la Londra am spus la toată lumea că broşura va fi publi
cată în America de Nord, pentru a putea realiza, fără ca prusienii 
să se aştepte la acest lucru, diversiunea din Elveţ�a. Ei simt că se 
pune ceva la oale, şi acum vameşii şi poliţiştii dim Hamburg, Bre
men şi Liibeck vor fi foarte vig1lenţi. 

2. lţi trimit un apel �a ajutorarea bănească a deţinuţilor de la 
Koln şi a lfamilioilor lo; 711• Publicaţi-l în diferite ziare. Poate ar fi 
bine dacă aţi înfiiinţa şi acolo comitete. Aici e vorba de o de
monstraţie de partid. După cum vezi, Ernest Jones se oomportă 
întocmai ca un membru de partid. In introducere, sub semnătura 
voastră, aţi putea, eventual, să subliniaţi Îlll mod special că aici 
nu e vorba de o cerşeală în numele revoluţiei, de felul celei la  
care se  pretează Kinkel etc. ,  d de o sarcină de partid bine definită, 
a cărei îndeplinire este o datorie de onoare pentru partidul mun
citorilor. 

In diverse ziare londoneze a apărut o declaraţie mai amplă 
(semnată de mine, Lupus, Freiligrath şi Engels) 1) cu privire la ati
tudinea mîrşavă a guvernului în procesul de la Koln. Ceea ce-i 
doare cel mai mult pe cei de la ambasada prusiană este mai ales 
faptul că cele mai distinse şi mai respectabile săptămînale londo
neze - „Spectator" şi „Examiner " - au publicat această denun
ţare făţişă a guvernului prusian. 

„Morn[ing] Advertiser " nu a publicat scrisoarea 2) ta ; să fi 
simţit oare ceva ? 

Nota din „Ab [end]z[eitung] " pe care mi-aţi trimis-o astăzi şi 
ân care sînt [nvinuit că aş avea legături cu poliţia etc. etc. este o 
infamie a d-lw M. Gross ; eJ a putut-o face la imboldul oricăruia 
dintre adepţii Jui Willich din New York. Ce rnl a jucat „cinstiitul " 
Willkh în procesul de la Koln, îţi vei putea da seama din ma
nuscrisul meu. Dar mai există multe despre care n-am pomenit 
în parte pentru a nu strica planul literar al întregii Jucrări, în 
parte pentru a-i servi tipului ăsta o nouă porţie în cazul cînd 
ceea ce nu prea sper - se va încumeta să-IDli răspundă. 

Scriisorile lui Fickler m-au amuzat. Blind, care locuieşte acum 
aici �mpreună cu soţia, mi-a povestit că, în timpul expoziţiei in
dustfliale 712, Fickler, onestul Fickler, a închiriat o casă mare şi a 
mobilat-o luxos pentru a o subînchiria. Speculaţia nu i-a reuşit. 

1) K. Marx şi F. Engels. „Declaraţie făcută redacţiilor ziarelor engleze". 
(Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, 
p. 403-404. - Nota trad.). - Nota red. 

2) Vezi volumul de fată, p. 496. - Nota red. 
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Fickler a şters-o în America, şi nu numai fără ştirea creditorilor 
săi. A şters-o fără să pomenească nici fiicei lui vreun cuvint despre 
planurJle pe care le urzea şi fără să-i lase măcar un groş. Bine
înţeles că au dat-o afară din casă. Ce s-a întîmplat cu ea după 
aceea, nu se ştie. Onestul Fickler I 

In privinţa lui Proudhon aveţi amîndoi dreptate 713• Massol şi-a 
făcut iluzii, deoarece, cu obişnuita lui şa11latanie profesională, 
Proudhon şi-a însuşit unele d.dei ide-ale mele, pe care le-a pre
zentat drept „cele mai noi descoperiri " ale sale ; de exemplu, 
ideea că nu există ştiinţă absolută, că totul trebuie explicat prin 
condiţii.le materiale etc. etc. In cartea sa despre Ludovic Bona
parte 1) , el recunoaşte deschiis ceea ce diin 11ucrarea sa „Philo
sophie de la misere " eu a trebuit abia să deduc, şi anume că 
idealul său este mic-burghezul 2) . Franţa, spune el, este formată 
din 3 clase : 1 )  burghezia, 2) clasa de mijloc (mica burghezie) , 
3) proletariatul. Scopul istoriei, în special al revoluţiei, este de a 
<lizoJva clasele 1 şi 3, extremele, în clasa a 2-a, clasa de mijloc, 
şi acest lucru se realizează prin operaţiile de credit p.reconizate 
de Proudhon, al căror rezultat final este desfiinţarea dobînzii sub 
diferitele ei forme. 

Gen/era/ul/ Vetter intenţionează să-l caute pe Weydemeyer la 
New York şi pe tine la Washington. 

Ad vocem 3) Kossuth. Oînd, din materialele pe care mi le-aţi 
trimis, oon aflat despre primul scandal izbucnit în ziarele germano
americane în legd.lu1 ă cu , 1oorespondenţa particulară" publicată de 
mine în „Tribune" 4) , am trimis la „Tribune " o declaraţie 5) pe 
care am senmat-o „Corespondentul vostru particular" şi care con
ţinea pe scurt următoarele : (urmează textul cunoscut 6) ) .  - Mai 
departe. Cînd am primit de Ja tine tăietura din ziar în care un 
secretar al lui Kossuth mă face calomniator josnic şi, în acelaşi 
timp, se ridică fui sprij inul lui Pierre 7) etc., i-am adus la cu-

') P. J. Proudhon. „La revolution sociale demontree par Ie coup d'etat du 
2 decembre• ,  Paris 1652. - Nota red. 

2) K. Marx. „Mizeria filozofiei. Răspuns Ia •Filozofia mizeriei• a d-lui 
Proudhon". (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 4, Bucureşti, Editura politică, 
1963, ed. a II-a, p.  65-119. - Nota trad.). - Nota red. 

') - In privinţa lui. - Nota trad. 
'l K. Marx. „Activitatea lui Mazzini şi Kossuth. - Alianţa cu Ludov1c

N apoleon. - Palmerston• .  (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, 
Editura politică, 1960, p. 388-390. - Nota trad.). - Nota red. 

6) K. Marx. „Kossuth, Mazzini şi Ludovic-Napoleon• (în manuscrisul Im 
Cluss această declaraţie e omisă). (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, 
Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 4 1 6--411. - Nota trad.). - Nota red. 

1) Observaţia lui Cluss. - Nota red. 
7) Pi-el"re Bonaparte. - Nota red. 
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noştinţă d-lui Kossuth conţinutul iprimei mele declaraţii apărute în 
„Toribune" şi i-am cerut acestui domn să-mi dea o explicaţie lim
pede, Kossuth mi-a transmi,s următoarele : 1) îşi dă cuvîntul de 
onoare -că nu are nici un sec'retar ; poate Benningsen, care locuieşte 
în America şi care mai înainte a lucrat :în bfooul său, şi-a îmuşit 
acest tiVIu ; 2) despre aşa-nUIIIl!Îta declaraţie a aflat abia de la mine 
(în calitate de corpus delicti i-am trimis biletul din scrisoarea ta) ; 
3) îmi mulţumeşte pentru „avertizare" şi �ncă o dată mă I10agă să 
ne înmlnim pe teren neutru. - Referitor Ja punctele 1 şi 2 voi 
scrie din nou Ja „Tribune" 1) vinerea viitoare. Ţine-mă la curent 
cu această poveste. 

Ad vocem Kinkel. Kinkel ţinea deci la Bradford şi Manchester 
prelegeri despre poezia modernă etc., în care, ca un parazit esteto
liberalo-<popesc, făcea curte evreilor geronani. Nişte persoane care 
au asistat la aceste prelegeri IIIli-au relatat următoarele despre 
mar�le sale merite în domeniul esteticii : la Bradford .a anunţat o 
prelegere despre Faust de Goethe. Intrarea 3 şilingi de persoană. 
Sala era plină. Oamenii se aşteptau la foarte mult. Ce a făcut 
Got!Jfried ? L-a citit pe Faust de la cap la coadă şi asta a numit 
el o prelegere despre Faust. Bineînţeles, Gotllfried a fost atît de 
deştept să rezerve această înşelătorie pentru ultima Jui prelegere. 
La Manchester Gottfried a declarat că „Goethe nu este poet, deoa
rece la «erbotig» 2) el dă ca rimă «Venedig» 3) ; iar cel mai mare 
poet german este Jmmermann•.  Mai departe : „Ţin să spun că din
tre poeţii germani moderni, de cea mai mare favoare din partea 
pub1kului se bucură trei : Herwegh, Freiligrath şi - trebuie s-o 
spun - Gottfried Kinkel• .  

Dar blîndul Gottfried a ţinut şi  prelegeri despre politică, de 
exemplu despre partidele din America de Nord. Astfel, la !Man
chester şi la Bradford a declarat : „V-am anunţat că vă voi vorbi 
despre partidele americane, bunăoară, despre democraţi, whigi, free 
soilers etc. Dar, în realitate, în America, există tot atît de puţine 
partide ca şi în Europa. Acolo nu există docît un partid mare -
partidul liberalilor ; şi aceasta ar ii situaţia şi în Germania dacă 
partidului învins i s-ar îngădui să-şi Teia vechea lui poziţie".  ln 
încheiere, Gottfried a vorbit despre mormoni, despre care ştia, prin
tre altele, următoareJe : „Cine vrea să scaipe de toate grijile ipămîn
teşti să se ducă la mormoni" ete'. După aceste declaraţii, la Brad
ford oamenii au crezut chiar că e un agent al mormonilor. In orice 

1) K. Marx. „Răspuns < secretarului» lui Kossuth".  (Vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 510. - Nota trad.). - Nota red. 

t) - dispoziţie. - Nota trad. 
1) - Veneţia. - Nota trad. 
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caz, Gottfried �inkel a părăsit aceste două oraşe industriale cu 
convingerea fermă că nu mai trebuie să pună niciodată piciorul 
acolo. 

ln timpul dezbaterii procesului de la Koln iîn faţa Curţii cu 
ju11i, Becker s-a compromis pe sine şi a compromis şi partidul. 
Se convenise dinainte cu el să 111u se xecunoaiscă membru al Ligii 1) , 
pentru a nu-şi pierde clientela din rîndurile burgheziei democratice. 
Dar dintr-o dată şi-a p[erdut capul - cunoştinţele lui teoretice 
sînt destul de reduse, dar ambiţie meschină are cu ghiotura. Pe 
socoteala comunişti.lor vrea să facă pe marele băribat al demo
craţiei. El nu se mulţumeşte numai să iasă basma curată, vrea să 
exploateze in interes personal laurii procesului. Se compmtă nu 
numai fără rnşine, dar şi ordinar. 

ln sfîrşit, cîteva cuvinte despre Franţa : Bonaparte, care a 
trăit întotdeauna pe credit, îşi închipuie că mijlocul cel mai bun 
pentru a asigura instaurarea secolului de aur în Franţa esl:e de a 
crea pretutindeni instituţii de credit şi a le ;face cit mai accesibile 
tuturor dlaselor. Acţiunile lui au două părţi bune : ele pregătesc 
o criză financiară CUllilplită şi arată că manevrele lui Proudhon iin 
materue de credit, atunci cînd din domeniul visurilor teoretioe sint 
transpuse în sfera aplicării practice, duc la nişte agiotage-iîru;;elă
torii cum n-au mai fost din timpul lui Law. 

Orleaniştii - pe unul din agenţii lor îl cunosc foarte bine -
desfăşoară o activitate febrilă. Thiers se află în momentul de faţă 
aioi. Au mu1ţi adepţi în a11mată şi printre cei din imediata apro
piere a lui Bonaparte. Vor să-l ucidă (în ianuarie) în patul lui. 
Nous ver.rons 2) . ln or1ce caz, eu voi fi informat ou două săptămîni 
inainte de atentatul lor şi, prin asociaţia secretă „freres et amis" 3) , 
din care fac parte, voi avertiza partidul revoluţionar-p11oJetar din 
Paris. Dacă orleaniştii scot cu mina lor castanele din foc, [n nici 
un caz nu ei le vor mînca. 

ln cazul cirul Heinzen şi ceilalţi folosesc comportarea lui 
Becker la Koln pentru a-şi face recJamă şi compromi�îndu-ne, prin 
aceasta, pe toţi, să publici o declaraţie, semnată de tine, m care 
să arăţi că Becker a fost membru al Ligii comuniştilor, că, puţin 
tillilp înainte de arestare, m-a rugat să scr[u o lucrare împotriva 
democraţilor, iar în privinţa atacurilor lui Heinzen şi Ruge mi-a 
scris că aceşti lamentabili aliaţi ai lui Miiller-Tellering nici nu 
merită un răspuns. Bineînţeles că te vei folosi de această armă 
nU11I1ai dacă va fi absolut necesar. Atunci ai putea spune deschis 

') Ligii comuniştilor. - Nota red. 
1) - Vom vedea. - Nota trad. 
•j - „fraţilor şi prietenilor•. - Nota trad. 
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că Becker a acţionat potrivit unei înţelegeri prealabile, dar şi-a 
depăşit rolul, nu a jucat destul de abil, şi numai ac:est lucru i se 
poate reproşa. 

Publicat pentru prima oară 
!n întregime ln : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, vol. XXV, 
ed. rusă, 1934 
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K. Marx 

Se tipăreşte după manuscrisul 
scrisorii lui Cluss 
către Weydemeyer 
din 6 şi 1 ianuarie 1852 

Tradus din limba germană 

Marx către Adolf Cluss 714 
la Washington 

[Londra) 14 decembrie 1832 
„.Astăzi îţi trimit doar cîteva rînduri. Mi-a scris Briiningk. 

I-am răspuns tot în scris c ă  zvonul respectiv a fost lansat de 
Kinkiel şi Wil1ich şi că la ei m-am referit în scrisoarea adresată 
ţie, fără să le menţionez numele 115• 

Dacă Kinkel va tăgădui oficial acest Jucru in ziarele ameri
cane, voi publica întreaga corespondenţă, precum şi procesele
verbale referitoare la relaţiile dintre mine, el şi J. Huzel 1 ) ,  pentru 
a dovedi dragostea lui de adevăr şi curajul cu care respinge acu
zaţiile ce i se aduc. 

Dacă Briiningk îţi va cere să-ţi retragi cuvintele sau te va 
ataca în public pentru că „ai denaturat în mod intenţionat cele 
comunicate de mine " , tu trebuie să susţii următoarele puncte : 
1) Aveai toate motivele s ă  tragi concluzia că d-na von Briiningk 
este agentă din moment ce chiar prietenii e i  o învinuiau de acest 
lucru, ba, mai mult, că  este agenta cunoscutei agente ruse, prin
ţesa von Lieven. 2) N-ai considerat necesar să procedezi cu mena
jamente, întrucît Schimmelpfennig - prieten intim al d-nei vov 
Briiningk - a proclamat ca un principiu al său că Marx şi adepţii 
lui trebuie să fie calomniaţi. 3) Poate ai fi dat tu însuţi o declaraţie 
dacă B[riiningk] s-ar fi adresat direct ziarului „Wecker" şi apoi ţie, 
şi nu i-ar fi amestecat în chestiunea aoeasta pe jalnicii Ruge-Ronge. 
<;a suffira 2) . 

1) Vezi volumul de fata, p. 86. - Nota red. 
1) - Aceasta va fi suficient. - Nota lrad. 
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Ad vocem E. Jones. Jones este acum foarte rising 1) . Ziarul 
lui Harney, „Star of Freedom " ,  care-i face concurenţă, este o stea 2) 
oe de trei săptămîni a început să apună. 

Ad vocem Kinkel-Willich. Neruşinarea vădită de aceşti doi 
indivizi în declaraţia lor împotriva lui Reichenbach nu cunoaşte 
margini. 

1 )  R[eichenbach] s-a purtat prea îngăduitor cu aceşti tipi, 
ascunzînd adevărata cauză care 1-a determinat să facă acest pas 716• 

Adevărul e că în America mai circulă obligaţii semnate de Rei
chenb [ach] . Prin intermediul agenţilor lor, Kinkel şi Will[ich] le-au 
scontat, schimbîndu-le în America în bani sunători, şi au cerut ca 
beneficiul să le fie trimis lor direct, deşi ca membri ai comitetului 
financiar ei fuseseră de mult dezavuaţi de către garanţii londo
nezi. Şi la Londra au vîndut obligaţii din acestea. Pentru sumele 
obţinute în acest fel nu au dat niciodată socoteală. Asta a fost o 
pură escrocherie, şi pentru a :nu fi făcut răspunzător, Reich[enbach) 
a considerat necesar să dea declaraţia respectivă. 

2) Ziarele germane au elogiat ihotădrea de a se trimite banii 
mapoi fo America, şi cel lăudat a fost mai ales Kinkel. Ticălosul 
a acceptat aceste laude ale burgheziei fără să spună un ruvînt, 
aşa cum nici la Bradford şi la Manchester n-a recunoscut că a fost 
împotriva acestei hotărîri. Vrea să apară ca un om respectabil în 
ochii burghezului din Ge.rmania, pentru a putea face rost de bani. 
In faţa filistinilor revoluţionari din America joacă rolul unui om 
care crede în revoluţie pentru a smulge banii, obţinuţi de la ei 
prin viclenie, din ghearele cerberului Reich[enbac'h] . 

3) Willich se bizuie pe marea distanţă care există între America 
şi Londra. Aici întreaga emigraţie îl consideră pe acest individ un 
spion democrat şi un ticălos demascat. El crede că în America va 
putea continua să joace rolul de casier al revoluţiei. - Hirsch a 
declarat î111 faţa unei asociaţii muncitoreşti de pe Blamich Street 3) 
că  WiUich este cOJILplice�e său. El - spune vicleanul Hirsch ( I I I) 
- este spion în slujba democraţiei, iar Willich chiar ân slujba 
poliţiei, Societatea lui Willich a aflat acest lucru. Au urmat inter
pelări etc. 717 (poate ştii dej a aceste lucruri din „Dezvăluirile" 4) 
mele) . Nu mai avea altoeva de făcut decît să se mute, împreună 
cu un mic nucleu al societăţii sale, într-un alt local, inaccesibil 

1) - în ascensiune. - Nota trad. 
=J Joc de cuvinte : „Star of Freedom• - „Steaua l ibertăţii" ,  - Nota trad. 
'J ln original deasupra acestui cuvin! este un semn de întrebare. -

Nota red. 
') K. Marx. „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia".  

(Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, 
p.  429-501 . - Nota trad./. - Nota red. 
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vizitatorilor, ia.r propriul său domioiliu să şi..J. instaileze într-un coiţ 
îndepărtat al Londrei. Şi in America trebuie să ili se smulgă acum 
masca acestor doi ticăloşi. Aici 15-a terminat cu ei. 

Ad vocem Goegg. Goegg, care de dteva luni răspmdeşt!e pre
tutindeni zvonul ică a fost la Congresul de la Whee.Ling, în reali
tate, în timpuJl acela se afla la Strassbourg, 1.llllde a aldunat resturile 
averii lui, 300 de lire stel11�ne. Acum, înfiinţează aici împreună cu 
Ronge grădiniţe de copii şi alte asemenea instituţii de educaţie 
„catolice germane" ns. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXV, ed. rusă, 1934 

39 

Al tău 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscrisul 
scrisorii lui Cluss către 
Weydemeyer din 1 ianuarie 1853 

Tradus din limba germană 

Mar:x:: către Gustav Zerffi 
la Paris 

28 decembrie 1 852 
28, Dean Street, Soho, Londn 

Dragă prietene I 
Vă mulţumesc din inimă pentru scrisoarea dv. 
Două împrejurări au contribuit pentru a mă face să mă las 

prostit de B [angya] atîta timp. 1n primul rînd, <:1.lllloştinţa lui cu 
Szem[ere], al cărui manuscris despre Gorgey, Kossuth etc. 1) m-a 
convins numaidecî1 că el e l'esprit fort 2) al Ungariei, apoi prie

tenia dv. faţă de B[angya] , deoarece în timpul scurt de cînd ne 
.cunoaştem mi-aţi insu�lat o încredere fără rezerve. ln al doilea 

rînd : icontraidicţiLle, minciunile etc. lui B [angya] mi le-am explicat, 
atîta timp oit a fost posibil, rprin mania, vădită de el cu orice 
prilej, de a-şi învălui toate acţiunile în mister şi de a se juca 
de-a v ... aţi ascunselea nu numai cu alţii, dar şi cu el însuşi. 

1) B. Szemere. „Graf Ludwig Batthyany, Arthur Gorgey, Ludwig Kossuth'.  -
Nota red. 

I) - capul luminat. - Nota trad. 
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Şi acum sîint iîncl.i.nat să cred că el nu e chiar un spion, ci, aşa 
cum pe bună dreptate spuneţi dv. a pornit-o pe o cale dubioasă, 
aSUllllîrndu-şi rolul de „colportor de zvonuri" intre diversele partide 
şi de proxenet politic. 

Dar mai întîi să vorbim de ceea ce vă interesează pe dv. în 
mod .deosebit. 

Szirmay este, fără indo.ială, agentul lui Kossuth. După cite am 
inţeles din unele declaraţii imprudente, el are misiunea de a intra 
iÎill legătură cu B[onaparte) prin d-l VO'll M[aupa)s. Nu de mult, 
Kossuth a încercat,  prin intermediul lui B[angya) şi al corespon
dentului lUJi din Paris, M[alingre], să obţină un împrumut de 1 1/2 mi
lioane de la orleanişti, dar a fost Tefuzat. 

Acum să .revenim Ja B[angya). 
Ann văzut cu ochii mei un document întocmit de Kossuth şi 

contrasemnat de Szirmay, prin ca.re K[ossuth] îl numea pe Bangya, 
ca să spunem aşa, prefect de poliţie in pantibus 1) - un fel de şef 
al contrapoliţiei. în lupta împotriva guvernului. Pe de o parte, a.cest 
document m-a liniştit în privinţa unor 1egături şi cunoştinţe ale 
lui B[angya) care altfel ar fi fost suspecte ; socoteam că aceste 
legături intră în obligaţiile lui şi, folosite cu abilitate, puteau fi 
de folos partidului nostru. Ohiar eu am aflat ide la el unele amă
nunte importante în legătură cu guvernul prus1an. Pe de altă parte, 
i-am pus direct întrebarea : Cum se 'Împacă :relaţihle dv. cu K[os
suth) cu relaţii1e dv. cu Sz[emere) ? Fără nici o ezitare mi-a răs
puns că acţionează numai în interesuJ lui Sz(emere] şi că acesta 
l-a autorizat să intreţină legături cu K[ossuth] . De aoeea, n-am 
mai revenit Ja această problemă. 

De multe ori B[angya) m-a rugat, în numele lui K[ossuth] , 
să-l vizitez ipe acesta din urmă. I-am răspuns că locuiesc în cutare 
şi cutare loc. Dacă .d-l K[ossuth] VTea să-mi vorbeas<:ă, n-are decît 
să se deranjeze el să vină la iIIline. K[ossuth] mi-a propus atunci 
să ne întîlnim pe un teren neutru. Am lăsat această p.:roblemă în 
suspensie . .Intre timp lînsiă, a apărut în „Tribune (New York) 
an'<>nim o corespondenţă trimisă de iIIline în care îi atacam pe 
Kossuth, Mazzini etic. şi vorbeam, mai aJes, despre :intrigile puse 
la oaJe de Kiss şi de alţii la Paris 2) . Mare vîlvă în presa ameriicană I 
Kossuth are �egături cu tiranul l Imposibil I Fiind .întrebat de Szir
may, B (angya) i-a spus că eu sînt autorul ; mai tîrziu i-am con
firmat personal d-lui Szirmay că eu sînt într-adevăr autorul şi că 

1) - aici : în emigratie, peste graniţă. - Nota trad. 
1) K. Marx. „Activitatea lui Mazzini şi Kossuth. - Alianţa cu Ludovic

Napoleon. - Palmerston•. (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 8, Bucu
reşti, Editura politică, 1 960, p. 388-390. - Nota trad.), - Nota red. 
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socot că am toată libertatea să scrJ.u despre d-l K[ossuth) sau 
împotriva lui tot ce�mi place. La scurt timp după aceasta am primit 
ziare dim America în care K[ossuth) , prin gura unui pretins „secre
tar particular" al d-lui guvernator, mă făcea „calomniator" .  Atunci, 
prin B(angya), IÎ-am cerut d-lui K[ossuth) să spună dacă el a dat 
această dezminţire. In acest caz, dacă pînă acum 1-Clllll bătut numai 
cu bi.oele, acum îl voi bate cu harapnicele 1). K[ossuth) mi-a răs
puns prim Szirmay : 1) că nu cunoaşte această declaraţie, 2) că nu 
are nici un secretar particular, şi mi-a repetat propunerea de a mă 
întîlni cu el pe un teren neutru, dar la aceasta nu i-am răspuns. 
La rîndul meu, am publi.cat in „Tribune " explicaţia 2) pe caire mi-a 
dat-o Kossuth, şi cu aceasta chestiunea, deocamdată, s-a încheiat, 
dar continuă să preocupe întreaga presă, insiipidă şi lipsită de bun
gust, germano-americană. Valul de indignaire pe care corespondenţ3 
publicată J-a stîrnit împotriva mea arată însă că, de îndată ce se 
va constata alianţa lui K[ossuth] cu B[onaip arte] , el va fi pierdut. 

Părerea mea este că noi doi trebuie să păstrăm cea mai mare 

discreţie, deoarece, dacă B[angya) va şti că a fost dibuit, ar putea 
să vă ifacă, eventual, mult rău şi dv. şi lui Szemere, mai ailes în 
legătură .cu şederea dv. la Paris. ln afară de aceasta, orice demas
c are publică a lui B[angya) înainte de Upărirea manuscrisului 3) 
m-ar lfaoe, în cel mai bun caz, ridicol. In sfîrşit, cred că e impor
tant să-l urmărim pe B[angya] de aproape, ipînă oind împrejurările 
ne vor permite să-l demascăm în public. Deosebit de important va 
fi să-<l urmărim în timpul şederii sale Ja Paris. El e de o indiscTeţie 
uimitoare şi, fie şi numai pentru a vă păstra încrederea, vă va 
comunica, atît dv. dt şi lui Szemere, fiecare pas pe care îl fac 

diferitele partide în a căror slujbă se află. 
De aceea, faţă de el voi fi reţinut şi rece - după cele întîm

pla:te nici nu se poate aştepta la o ailtă atitudine din parte-mi -, dar 
nu-l voi Jăsa să întrevadă nici bănuielile pe care le am în legătură 
cu el şi nici nu-i voi vorbi despre corespondenţa mea „secretă" 
cu dv. 

IJ Biblia. Cartea intii a regilor, cap. 12, versetul 11 [parafrazat) . -
Nota red. 

') K. Marx. „Răspuns �secretarului» lui Kossuth". [Vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 510. - Nota lrad.). 
- Nota red. 

3) K. Marx şi F. Engels. „Marii bărbaţi ai emigraţiei". (Vezi K. Marx şl 
F. Engels. Opere, vol. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 249-358. � Nota 
trad.). - Nota red. 
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B[angya] însuşi scrie în bhleţelul anexat la scrisoarea anonimu
lui său următoarele : „Cred că acum aveţi tot dreptul să vă pu
blicaţi lucrarea oriunde în altă parte " .  Cred că prin acest sfat, care 
de altfel nu este decît ecoul unei ameninţări pe care i-am făcut-o, 
vrea să-şi acopere retragerea. 

Totodată sînt întru totul de acord cu dv. şi cu Sz[emere] că 
trebuie neapărat să fac acest lucru. Greutatea constă numai în 
modalitatea de realizare. ln momentul de faţă a apărut într-o 
editură elveţiană broşura mea : „Dezvăluiri asupra procesului co

muniştilor de la Coloniau 719 • (Voi căuta să vă trimit cît mai curînd 
posibil două exemplare, dv. şi lui Szemere.) Aceeaşi editură pregă
teşte o ediţie a lucrării mele „Optsprezece brumar " pentru Ger
mania 720• Dar nu pot spera ca  editura respectivă să publice şi o a 
treia lucrare a mea. Iar în German.ia nimeni nu va Tisca acum să 
editeze ceva scris de mine. Aşadar, nu rămîne decît să public 
lucrarea pe cheltuiala mea, ceea ce în situaţia actuală IIIli-.e cu 
neputinţă. Şi totuşi, acest lucru e necesar. Am să mă gîndesc ce se 
poate face. 

Din „Dezvăluiri " o să vedeţi că Greif este un (Ilemernic fără 
pereche. In decembrie 1851 a fost la Paris în legătură cu complotul 

germano-francez şi cu scopul de a obţine o dovadă a pretinsei 

legături dintre prietenii mei din Koln şi nătărăii din Paris 721 • 
De altfel e sigur că, în timp ce Greii se afla aici, Ja Londra, 

B [angya] primea cu regularitate, pe ziua de 3 sau 4 a fiecărei luni, 
bani din Berlin. Cunoaşteţi sursele din care stoarce el aceşti bani ? 

Prinoipalul în povestea asta e să ne ţinem de zicaila : „a cor
saire corsaire et demi " 1) . Dacă B [angya] are de gînd să devină „pe
riculos " ,  trebuie să i se aducă aminte că.J avem la mînă, intrucît 
ounoaştem legăturile lui cu M[alingre] şi cu orleaniştii. 

Să-mi scrieţi cît mai curînd şi să-i transmiteţi lui Szemere că 
în mine are un admirator sincer. 

Publicat pentru prima oară 
in : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXV, ed. rusă, 1 934 

Al dv. 
Ch. Williams 2) 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) - zicală franceză : „fată de un pirat, un pirat şi jumătate• ; aici : „cu 
un bandit trebuie să te por\i banditeşte•. - Nota trad. 

2) Numele conspirativ al lui Marx. - Nota red. 
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40 

Marx către Adolf Cluss 7u 
la Washington 

[Londraf 21 ianuarie 1853 
„.Ieri am citit o scrisoare a lui Heinzen către Bamberger. Se 

plînge că n-are bani şi scrie că a fost nevoit să plece de la 
„Janus• .  Cit despre Dr. Kellner, un timp a fost corespondent al lui 
„N(eue] Rh[einische] Z(eitung] " .  Incearcă d'une maniere ou d'une 
autre 1) ,să intri în legătură cu el. Ca un prim pas a.r trebui, rpoate, 

să-i trimiţi, după ce Weyid(emeye'I"] va sonda terenul, un articol 
„bun • „. Cum lamentabilUil Willkh, care aici nu mai avea ce căuta, 

a plecat săptămma trecută spre America, în .calitate de agent al lui 
Kinkel, e foarite i.mpoJ.11:ant .ca cel puţin acele puncte din broşură 2) 

care se reforă la el să aipară în presă. Cel mai bine ar fi dacă ai 
putea face ca broşura să aipară în reviste ; sub formă de broşură 
a apărut acum în Elveţia, prin urmare 111u mai e nici pe departe atît 
de ID:n.portant să a.pară a.stifol. Oare nu s-ar putea să-l folosim în 
chestiunea respectivă şi pe Bornstein, care vrea să ne prindă „cu 
o momea1ă grasă" ? După oîte îi cunosc, pe el şi pe companionul 
său Bemays, descrierea trucurilor poliţiei le va face mare plăcere. 
Consider că e politic să strîngem ·legăturile ou aceşti oameni. Te 
asigur că, dacă Bemayis va găsi o posibilitate - .şi trebuie să i-o 
arerim - să intre d.iJn nou în legătură cu noi, voi putea face ce 

vreau cu t�pii ăştia doi. N-ai auzit nimic de Schramm sau de 
Tellering ?„. 

Publicat pentru �rima oară 

1) - într-un fel sau altul. - Nota trad. 

Se tipăreşte după manuscrisul 
scrisorii lui Cluss către 
Weydemeyer din 17 februarie 1853 

Tradus din limba germană 

l) K. Marx. „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia • ,  
(Vezi K.  Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, 
p. 429---601. - Nota trad.). - Nota red. 
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41 
Marx către Adolf Cluss 

la Washington 

513 

25 martie 1853 1) 
28, Dean Street, Soho, Londrei 

Dragă Cluss I 
Nu eşti wholly 2) îndreptăţit să te p�fagi -că sîntem deneşi la 

scris (cel pu�in în ceea oe mă priveşte) . De obicei am scris - în 
afară de cazurile ·oind am fost bolnav - o dată pe săptămînă. Tu 
ai schimbat prima oară această 11înduială şi, deseori, Qn loc de 
scrisori, ai trimis numai ziare. Scrisorile la •care .nu ţi-am răspuns 
sînt alJ in a11 3) rtrei. Din acestea trei, două au sosit în aceeaşi zi -
una a. fost trimisă ca anexă la mandatul ide bani 1perutru Freiligrath, 
iar cealail.tă mie direct. Prin urmare, 1I11Umai două sadsori au rămas 
fără răspuns 723• Dar dacă vei scrie din nou în fiecare săptămînă 
- indiferent dacă scrii mult sau puţin -, îmi voi relua şi eu 
acest obi<:ei. Sau, mai mult, voi !Începe eu primul să-ţi scriu regu
lat, dar aşt�t şi din partea ta aceSit lucru. 

Schabelitz mi-a scris o seri.soare amănunţită. El a publicat 
broşma 11Dezvăiluiri • 4) acum două luni şi de cinci isăiptămîni bro
şura stă dincolo de graniţă, ÎJn satul Weil din Saden. Boul ăsta, 
în loc să se [ngrijească să aibă acolo un om de !Încredere, a dăsat 
totul pe seama unui contrabandist, care, după ce, încetul cu în
cetul, a stors de la el o sumă frumuşică de bani, �n cele din urmă 
s�a 1predat isilllgur guvernului bad�ez. Restul l-ai aflat, probabil, 
din ultimul număr din 111iribune" 5) . Dar ceea .ce te poate conving� 
şi mai anult de interesllll pe care guvernllll prusian î.l manifestă faţă 
de această ibroşură şi deci de importanţa pe care o prezintă ea 
pentru ,,patrie" este faptul că eroul Stieber nu numai că a fost 
numit directorul poliţiei din Berlin, dar e invitat la toate şedinţele 
guvernului în care se discută măsurile <le prevedere împotriva 
revoluţionallilor şi a intrigilor revoluţionare. Turbez de minie că 

1) In original : 1852. - Nota red. 
1) - complet. - Nota trad. 
'l - una peste alta. - Nota trad. 
•i K. Marx. „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia". 

(Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, 
p. 429-501 . - Nota trad.). - Nota red. 

1) Este vorba de articolul lui Marx „Kossuth şi Mazzini. - Uneltirile 
guvernului prusian. - Tratatul comercial dintre Austria şi Prusia. - cTimes. 
şi  emigranţi i".  (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura 
politică, 1 960, p. 586-592. - Nota trad.). - Nota red. 
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pamfletul este deocamdată ţinut sub obroc. In ce te priveşte am 
impresia că nici tu n-ai fost de data aceasta atît de fericit inspirat 
ca de obicei. In felul cum s-au aranjat lucrurile, „New-England
Zeitung" o va publica în răstimp de un an întreg în porţii mici, 
şi în acelaşi timp va rezerva coloane întregi pentru „figure de 
fouine" 1) a lamentabilului Ruge, „a cărui coadă bine conturată" 
nu e mai mare de cinci oameni aici. De ce nu ai publicat lucrarea 
aceasta în „Democrat",  care e un organ de presă mult mai răs
pîndit şi la care colaborezi ? In scrisoarea următoare trebuie să-mi 
dai un răspuns limpede : se poate publica această lucrare in Ame
rica sub formă de broşură sau nu ? Ar trebui tipărită pentru Europa 
şi trimisa în Prusia, prin HaJ1I1burg. Dacă nu aş fi complet lipsit 
de fonduri, aş tipări-o imediat în Altona. Spun asta nu pentru că 
aş supraevalua această lucrărică demascatoare, c i  pentru că �tiu 
precis care este situaţia în Prusia şi sînt convins că în momentul 
de faţă ar fi lovitura pe care scumpii noştri prusieni ar simţi-o cel 
mai dureros. 

Să nu cumva să-l scapi din ochi pe nemernicul Willich. E cel 
mai turbat duşman al nostru şi, totodată, un idiot. 

Pulszky se află Ja voi nu numai pentru a se ocupa de pro
bleme de politică înaltă. L-au trimis peste ocean şi pentru a-l 
potoli pe generalul Vetter, care e disafected 2) şi ţese intrigi în 
America împotriva „marelui Kossuth" .  In „D [aily] Tribune" p e  
care m i  l-ai trimis astăzi am văzut, spre mirarea mea, c ă  au pu
blicat atacurile mele împotriva lui Kossuth-Mazzini 3) . Aveam 
foarte mari îndoieli în această privinţă, mai ales că în America 

se află acum evreul Pulszky, whiteredblack friend4) al lui Greeley724• 
Szemere mi-a trimis din Paris ştirea, despre care am scris în 

„Tribune" ,  că între Kossuth şi partizanii lui din Paris a avut loc 
o lungă conferinţă în legătură cu a sa „disowned proolama
tion" 5) şi că aceşti partizani au fost aceia care l-au silit pe jalni

cul individ la disavowal 6) . 

1) - aici : „mutra de copoi". - Nota trad. 
•j - nemulţumit. - Nota trad. 
•j K. Marx. „Atentatul î mpotriva lui Franţ-Iooif. - Insurecţia de la Milano. 

Politica b1 itanică. Discursul lui Disraeli. - Testamentul lui Napoleon " .  (Vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura pohl1ca, 1960, p. 562-571 . 
- Nota trad.). - Nota red. 

') - prietenul alb-roşu-negru. - Nota trad. 
•j - proclamaţia dezavuată. - Nota trad. 
1) - dezavuare. - Nota trad. Vezi articolul : „Emigraţia forţată. - Kossutb 

şi Mazzini. - Problema emigranţilor. - Corupţia electorală din Anglia. - D-l Cob· 
den•. (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8,  Bucureşti, Editura politică, 
1960, p. 579-585.) . - Nota red. 
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Barthelemy, prietenul lui Willich, de care, probabil, îţi amin
teşti de la duelul cu Schramm m (apropo, Schramm locuieşte acum 
în Cincinnati şi a scris o dată de acolo) , a fost condamnat Ia două 
luni închisoare pentru că s-a bătut în duel pe teritoriu englez, cu 
care prilej l-a ucis pe Coumet. A scăpat ieftin, Îil1 ciuda murdarelor 
dezvăluiri care s-au făcut în cursul pvocesului, deoarece, contorm 
legii engleze, secundanţii sînt tot atît de aspru pedepsiţi ca şi 
duelanţii şi deoarece n-au vrut să-J lase pe acest nefericit să dea 
la iveală la proces toată murdăria. Tipul ăsta neruşinat i-a transmis 
lui Ledru din închisoare că de îndată oe va ieşi de acolo îl va 
împuş.ca ca pe un cîine. Ledru i-a răspuns •Că el nu se va bate in 
duel cu o asemenea canalie. Barthelemy : ştie el, priintr-o palmă 
trasă în pJină stradă sau prin adte mijloace, nu mai puţin verificate, 
să determine pe cineva să se bată în duel. Ledru (în irăspuns) : în 
acest caz l-ar bate cu ciomagul. 

Schimmelpfennig, fermecătorul erou de război, a primit ca 
moştenire de la d-na Bri.iningk o mie de lire sperlinge 1) că.ci a 
servit-o în fel şi chip : damă de companie, servitor credincios, 
dădacă, infirmieră, oracol politic, paj, adorator, lacheu şi o serie 
de alte slujbe, la fel de plăcute. 

Reichenbach şi în oarecare măsură şi Kailb von Lowe 2) vor să 
plece în America, pri.mul ca fermier, celălalt ca medic. 

Cel mai important, deşi la prima vedere ar părea cu totul ne
însemnat, eveniment european a fost înmormîntarea soţiei lui Ras
pail la Paris 3) . Apariţia ai.eaşteptată a 20 OOO de proletari în ful! 
dress 4) a fost pentru bonapartişti ca o Jovitură de trăsnet. După 
cum vezi, leUJl proletar nu e încă mort. Şi pentru Ledru evenimentul 
acesta a avut un gust foffi"te amar. Raspail e cel mai mare duşman 
al său. 

Incă un fact. Nu e vina mea dacă e inestetic. „La blonde sou
veraine" 5) Monti10-Lola 8) suferă de un defect organic foa1 te ne
plăcut - scapă vînturi. Asta se numeşte Tympoptanomanie:. înainte 
combătea aioeste „accidente" practicînd intens călăria, dar acum 
Bonaparte i-a interzis acest .sport, întrucît .nu se potriveşte cu ran-

'\ In glumă Marx spune în loc de sterling „Sperlinge• (în germană : „vrăbii"). 
- Nota red. 

') - ironic pentru Lăwe von Calbe („Kalb" - „viţel " ,  „Lowe• - „leu") .  -
.\Jota lrad. 

1) 13 martie 1853. - Nota red. 
') - haine de sărbătoare. - Nota trad. 
5) - suverana blondă. - Nota trad. 
') lmpărăteasa Eug6nie e comparată cu Lola Montez, cunoscută dansa

toare şi aventurieră. - Nota red. 
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gul ei, astfel că la multe „recepţii 11, ou „detonations fortes 11 1) ale 
ei .chiar şi pe decembraihlards 2) galonaţi i-a făcut să roşească. Şi 
asta nu-i puţin lucru. Ce n'esit qu'un petit bruit, un mu1rnmre, un 
rien ; mais enfin, vous savez que les Fram;ais ont le nez au plus 
peit.it vent 3). 

Cred c ă, în cazul cel mai rău, peste un an vei fi la noi. Les 
choses maircheint 4) .  · 

Publicat pentru prima oară 
in : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXV, ed. rusă, 1934 
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Al tău 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Joseph Weydemeyer 718 
la New York 

Manchester, 1 2  aprilie 1 853 
Dragă Weydemeyer, 
Alăturat îţi trimit o declaraţie a lui Marx cu privire la „destăinu

irileu lui HiI'sch 5) , pe care trebuie să o publici imediat în toate 
ziarele în care ai această posibilitate. Dacă îi trimiţi neîntîrziat lui 
Cluss o copie, el va putea fără îndoială să ia asupra lui o bună 
parte din treaba asta. Cred că n-ar fi rău să scrii în josul declara
ţiei : subsemnaţii sînt întru totul de acord cu cele de mai sus, 
E. Drcmke, F. Engels. ln povestea cu manuscrisu.I 6) şi în general 
în relaţiile cu Bangya, răspunderea ne revine în aceeaşi măsură ca şi 
lui Marx, şi nu ar fi just să-l facem numai pe el răspunzător. Copia 
predată este scrisă în parte de mina lui Dronke, iar originalul este 

1) - detunăturile puternice. - Nota trad. 
') - eroii lui decembrie. - Nota trad. 
'l - E doar un mic zgomot, un murmur, o numea toată ; dar, în sfirşit, se 

ştie că francezii au un nas foarte fin. - Nota trad. 
•) - Lucrurile merg înainte. - Nota trad. 
5) K. Marx. „Destăinuirile lui Hirsch". (Vezi K. Marx şi P. Engels. Opere, 

vol. 9, Bucureşti , Editura politică, 1959, p.  42-45. - Nota trad.). - Nota red. 
'l Este vorba de pamfletul lui Marx şi Engels „Marii bărbaţi ai emigra

ţiei". (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, 
p. 249-348. - Nota trad.), predat de Bangya poliţiei. - Nota red. 
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scris în întregime de mina mea. Acum avem de gînd să căutăm să 
obţinem tipărirea acestei lucrări în Elveţia. 

Declaraţia a fost întocmită, bineînţeles, numai pe baza extraselor 
făcute de tine, ipe care ni le-a trimis Cluss 1) . Desigur .că încă nu 
putem spune dacă, atunci cînd vom cunoaşte şi restul, vom considera 
necesară o nouă declaraţie. Dar probabil că tu ai scos de aco[o 
tot ce se referă la noi. Sperăm că peste două-trei zile ne vei trimite 
întreg articolul tipărit. 

Cit despre Bangya, îl avem la mină. Individul ăsta s-a compro
mis atît de mult, încît acum e defini tiv pierdut. Pentru a se apăra 
de toate bănuielile pe care le suscită într-una, a fost nevoit, încetul 
cu încetul, să-i arate lui Marx toată colecţia de documente ale lui 
Kossuth, Szemere şi alţii strîn<>ă de el. Astfel, de pildă, acum am 
aici manuscrisul original al broşurii lui Szemere despre Kossuth şi 
Gi:irgey 2) . Aşadar, prin d-1 Bangya, d-l Kossuth e foarte oompromis,.. 
Viclenia meschină a slavului maghiarizat a dat greş, izbindu-se de 
perseverenţa lui Marx şi de dibăcia cu care l-a înfundat. A � .. 1 
numai noi, şi nimeni altul (poate doar, în parte, Szemere) , avem la 
mină dovada completă în privinţa caracterului lui Bangya. Dar la 
ce bun să facem zarvă pe chestia asta ? Se spune că în mai in
dividul ăsta va veni din nou la Londra, şi atunci îl vom putea 
strînge cu uşa şi probabil că vom scoate de la el tot felul de lucruri 
utile. Intre Willich şi Hirsch au intervenit o sumedenie de lucruri 
departe de a fi limpezi, ş1 dacă, aşa cum scrii, manuscrisul lui 
Hirsch a ajuns în America prin intermediul lui Kinkel, ne putem 
gîndi la tot felul de Jucruri ciudate. 11 faut tâcher d'y voir olaire 3) , 
şi în acest scop Bangya ne poate fi de folos. De aceea, deocamdată 
nu vorbi nimic despre asta. Lasă-i mai întii pe domnii maghiarl 
să-şi spună părerea, şi îndeosebi pe Kossuth. De ce să le dăm o 
mină de ajutor ? Dacă se compromit printr-o declaraţie publică, tant 
mieux 4) - atunci va veni :rîndul nostru. 

1n emigraţie vechile mîrşăvii continuă, dar nu mai sînt atît de 
făţiş scandaloase ca înainte. Cînd am fost de crăciun la Londra, ne 
duceam sans fac;:ons la cîrciuma frecventată de banda Kinkel
Willich-Ruge şi ne-am trezit în cercul intim al acestor indivizi, ceea 
ce cu şase luni în urmă nu ne-am fi putu� permite fără a risca 

o încăierare. Oamemi mai mărunţi veneau chiar uneori la noi 

1) Este vorba de extrasele din articolul lui Hirsch „Jertfele spionajulm • ,  
care era pregătit pentru tipar. - Nota red. 

') B. Szemere. „Graf Ludwig Batthyany, Arthur Gcirgey, Ludwig Kossuth" .  
Nota red. 

"l - Trebuie să cautam să vedem lucrurile limpede. - Nota trad. 
'l - cu atît  mai bine. - Nota trad. 

35 - Marx-Engels, Opere, voi. 28 
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foarte prietenos şi înghiţeau răbdători ironiile, mai ales, nobilul 
Meyen-IuHus Vindex 1) . Ln ce1x:uJ nostru toate au rămas ca şi 
pin-acum. Lupus, pare-se, e foarte singur. Dronke vînează de o 
jumătate de an un post de vînzător, şi acum se recurge la şiretlicuri 
pentru a i se obţine un asemenea post la Bradford, două ore şi 
jumătate cu trenul de aici. Ultima ştire primită de la Weerth este 
din Sail!ct Thomas, Indiile de Vest, unde a nimerit în anotimpul 
frigurilor galbene. Wolff cel roşu, care, după cum ştii, este acum 
soţ şi tată, îşi plimbă soţia şi copilul şi a devenit scump la vedere. 
Freiligr [ath] locuieşte tot în Hackney şi se ocupă cu c omerţul sub 
aus.piioiile lui Mr. OxenJord 2) . Iarna aceasta am făcut progrese 
serioase Îlll. studierea limbilor slave şi aniJitaribus 3) , iar pînă la 
sflrşitul anului voi înţelege biniş.or limba rusă ş.i sîrbo-croată. 
La Ko.lin am cumpărat destul ide ieftin biblioteca unui ofiţer de arti· 
lerie (pTUsian în retragere şi cHva timp m-am simţit din nou un 
adevărat subofiţer de artilerie, IÎrl societatea băt11LnuJui Pliimicke n:, 
a manualu[ui pentru şcoaJa de brigadă şi a a!ltor căr�i vechi pe 
care [e ounoşti. Literaturn militară p11Usiană este, fără 'Lndoială, cea 
mai proasită din toate ; suportabil e II1U!Illai ceea oe s-a scris sub 
impresia proaspătă, nemijlocită a oampaniilO!T diin 1813-1815, dar 
din 1822 înoep .să-şi ifacă loc nişte pedanterii şi savantlîcuri scîr
boase. De oîţiva aini însă în Prusia apar din nou lucrări destul de 
suportabille, dar am multe. Lucrările .liranceze, pent11u mine, care nu 
CUJilos.c literatura de specialitate, sînt, din păcate, comp.Jet 1nac-
cesibile. 

Campaniile vechi (adică începînd din 1 792) le-am studiat destul 
de bine ; campaniile napoleoneene sint atit de simple, încît nu pot 
da loc la confuzii. Totuşi, au bOIUt du oompte 4) , Jomini este cel 
mai bun istoric al lor, cît despre geniul spontan Clausewitz, deşi 
are unele lucruri frumoase, nu e de loc pe gustul meu 728• Pentru 
viitowl apropiat, adică pentru noi, .campania din Rusia din 1 8 l 2 
este cea mai importantă, singura în care mai .rămîn probleme im
portante de strategie nerezolvate. In Germania şi în Italia inu sînt 
posibile alte linii de operaţii militare decît cele stabilite de Napo
leon ; în Rusia, dimpotrivă, totW. rămîne 'Încă nealar şi nebulos. 
Intrebarea dacă î111 planul de operaţii din 1812 al lui Napoleon se 
prevedea de la început să se ajungă di·rect la Mosoovia, ori Îlll. prima 
".:ampainie să se înainteze nwnai p înă la Nipru şi la Dvina, se im
pune din nou Slllb forma iprobJeanei : ce <trebuie tSă tfacă o armată 

1)  Marx în ironie îl compară pe Meyen cu conducătorul de oşti roman 

Iulius Vindex. - Nota red. 
2) - ironic pentru Oxford ; „Oxenford" - „tîrg de boi". - Nota red. 
1) - probieme militare. - Nota trad. 

'l - în ultimă instanţă. - Nota trad. 
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revolruţionară în cazul unei ofensive vidorioase împotriva Rusiei. 
Deocamdată, eu ored că această problemă - dacă nu ţinem seama, 
bineînţeles, de întîrnplare şi pornim doa!l' de la un echilibru apro
ximativ aJl forţelor - poate fi rezolvată numai pe mare : la Sund 
şi Darda111ele, în Petersburg, Riga şi Odesa. Abstracţie rfăoînd, de
sigur, şi de mişcă.rile interne din Rusia, or, sînt şanse să izbuc
nească o revoluţie nobiliaro-buTgheză la Petersburg, care să aibă 
drept consecinţă un război civil ffn linterioTul ţării. D-l Herzen şi-a 
uşurat mult sarcina („Du progres des idees revoliutionnaires en 
Russieu) deoairece a construit în mod hegelian o republiC'ă rusă 
democrat-socială-.comunist-proudhonistă, sub oonducerea triumvira
tului Bakunin-Herzen-Golov1n, şi această republică nu poate nici
deorum eşua. iDe altfel, nu e de loc sigur că Bakunin mai trăieşte 
şi, oricum, Rusia, ţară uriaşă, de necuprins, cu popu[aţie rară, este 
foarte greu de cucerit. Cît despre fostele provincii poloneze de pe 
partea aceasta a Dvinei şi Niprulrui, nici nu mai vreau să aud de 
ele de aînd am aJlat că acolo toţi ţăranii sînt uoraineni şi 'lllUmai 
nobilii şi o parte din orăşeni sî111t polonezi şi că pentru ţăranUJJ. de 
acolo, c a  şi penl!ru cei din Galiţia ucraineană din 1846 729, restau
rarea Poloniei air echivala cu restaurarea vechii puteri nobiliare 
în plenitudinea forţei ei. In 1.oate aceste ţinuturi, în afară de Re
gatul Poilo1I1iei propriu-zis, trăiesc cell. mult 500 OOO de polonezi ! 

De altfel e bine că de data aceasta revoluţia are un adversar 
de seamă cum este Rusia, şi nu nişte momîi ca acelea împotriva 
cărora a trebuit să lupte armo 1848 1) . 

Intre timp apar tot felul de simptome. Prosperitatea industriei 
brumbacului a ajuns aki la un lllivel de-a drep1Jul aJIIJ.eţitor, IÎ'll timp 
ce unele ramuri ale industriei bumbacului (ţesături ordinare - do
mestics) sînt într-un total declin. Speculanţii cred că se pot salva 
recurgînd la mari operaţii de speculă în America şi Franţa (constru
irea de căi ferate cu bani englezeşti), iar aici speculează cu mărun
ţişuri care se vînd cu bucata, extinzînd încetul cu încetul specula 
asupra tuturor articolelor. Iarna şi primăvara cu totul nenormale pe 
care le-am avut aici au dăunat probabil cerealelor, şi dacă, aşa 
cum se întîmplă de obicei, urmează o vară nenormală, recolta va fi 
un vax. Actuala prosperitate, după pă.Jrerea mea, nu ipoate dura mai 
mult decît pînă la toamnă. Intr-un an se compromite deja al treilea 
guvern englez, şi anume este ultimul guvern care a mai :putut fi 
constituit fără participarea directă a burghezilor radicali. Whigii, 
toryi, coaliţioniştii se prăbuşesc unii după alţii nu din cauza dehLi
tului fiscal, ci a surplusului de impozite 730• Aceasta caracterizează 
întreaga politică şi, totodată, extrema slăbiciune a vechilor partide. 

1) - în 1848. - Nota lrad. 

35* 
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Dac ă  actualele guverne vor cădea, Anglia nu va putea fi condusă 
fără o extindere considerabilă a cercului de alegători ; aceasta va 
coincide, probabil, cu începutul crizei. 

Monotonia şi plictisul prosperităţii i-au luat nefericitului Bona· 
parte posibilitatea de a-şi păstra demnitatea - lumea se plictiseşte, 
şi Bonaparte o plictiseşte şi el. Din păcate, nu se poate căsători în 
fiecare lună. Acest escroc, beţiv şi trişor se duce de ripă, fiindcă 
se vede nevoit măcar de ochii lumii să pună în practică „Oglinda 
principilor "  a lui Engel. Prăpăditul ăsta în rolul de „părinte al 
patriei" I A ajuns aux abois 1) . Şi nu poate lllici măcar să înceapă 
un .război : la cea mai mică mişcare se loveşte pretutindeni de rînduri 
strinse, de un zid de baionete. Totodată, pacea le dă ţăranilor un 
răgaz, foarte :necesar, pentru a Jl1edita la faptul că omul care a 
promis c ă  va zdrobi Parisul în folosul ţăranilor înfrumuseţează 
acum Parisul cu banii ţăranilor, şi cu toate acestea, ipotecile şi 
impozitele mai degrabă cresc decît se reduc. Pe scurt, de data 
aceasta lucmrile se pregătesc cu metodă, şi asta e foarte încu
rajator. 

ln Prusia, prin impozitul pe venit guvernul şi-a ridicat burghezia 
în cap .  Birocraţii au urcat în modul cel mai neruşinat cotele de 
impozit. şi îţi poţi închipui voluptatea cu c are aceşti nobili con
ţopişti îşi viră nasul în secretele comerciale şi în registrele co
merciale ale tuturor negustorilor. Chiar şi bătrînul meu, prusac 
fanatic, spumegă de minie, Domnii ăştia trebuie să soarbă acum pînă 
la fund toate binefacerile guvernului constituţional-patriarhal-pru
sian, ale a.cestui gouvernement a bon marche 2) . Datoria public.ă 
prusiană, care înainte de 1848 era de cirrca 67 OOO OOO de taleri, de 
atunci a crescut, probabiil, de patru ori, şi acum vor din :nou să 
facă un împrumut I Trebuie să arătăm că grăsunul rege 3) ar fi 
bucuros să-l 1reacă încă o dată toate năduşelile, ca în zilele lui 
martie 4) , numai să i se asigure aceste credite pînă la obştescu-i 
sfîrş.it. lrn afară de aoeasta, Ludovic-Napoleon l-a ajutat să pună 
din nou pe picioare Uniunea vamală, iar Austria, de teama unui 
război, a făcut mici .concesii 731, „şi acum, doamne, ajută-l pe robul 
lă.u să plece în pace din această lume" l 

Austriecii fac tot posibilul să pună din nou în mişcare Italia, 
c are p înă la puciul de la Milano 732 era cu desăvirşire absorbită de 
comerţ şi prospe1itate, în măsura în care aceasta din urmă era com
patibilă cu impozitele. Dacă toate acestea mai durează cîteva luni, 
Europa va fi foarte bine pregătită, şi nu va mai avea nevoie decît 

' l  - la slrîmtoare. - Nota trad. 
1) - guvern ieftin. - Nota trad. 
'l Frederic Wilhelm al IV-iea. - Nota rad. 
'l 1 848 (începutul revoluţiei în Prusia). - Nota red. 
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de impulsul pe care i-l  va da criza. La aceasta se adaugă faptul 
că neobişnuita prosperitate generală şi de lungă durată, c are a 
început în 1849, a refăcut mult mai repede forţele sleite ale parti
delor - în cazul cînd acestea nu erau încă complet secătuite, cum 
s-a întîmplat cu partidele monarhiste în F1 anţa - decît după 1830, 
bunăoară, cînd situaţia comerţului a fost multă vreme instabilă şi 
într-un total declin. ln afară de aceasta, în 1 848 numai proletariatul 
parizian, iar mai tîrziu Ungaria şi Italia au fost sleite de lupte 
serioase ; despre răscoalele care au avut loc în Franţa după iunie 
1 848 aproape că nici nu merită să vorbim - ele n-au dus la pră
buşire decît vechile partide monarhiste. Aşa se explică rezultatul 
comic al mişcării în toate ţările, căci nu s-a obţinut nimic serios şi 
important, doar o colosală ironie a istoriei şi concentrarea forţelor 
de război ale Rusiei ; în aceste împrejurări, privind chiar şi din cel 
mai lucid punct de vedere, cred că e imposibil ca actuala stare de 
lucruri să dăinuie mai mult decît pînă în primăvara anului 1 854. 

E foarte bine că de data aceasta pariidul nostru va păşi sub 
cu totul alte auspicii. Toate neghiobiile socialiste pe care în 1848 
mai trebuia să le apărăm împotriva democraţilor puri şi a republica
nilor sud-germani, absurdităţile lui L. Blanc etc. ,  chiar şi lucrurile pe 
care noi am fost nevoiţi să le susţinem ca să găsim concepţiilor 
noastre puncte de sprijin în situaţia confuză din Germania, toate 
acestea sînt acum susţinute de domnii adversari ai noştri : Ruge, 
Heinzen, Kinkel etc. Condiţiile preliminare ale revoluţiei proletare, 
măsurile care ne pregătesc cîmpul de luptă şi care ne curăţă calea -
ca, de pildă, o republică unică şi indivizibilă 733 etc. -, lucruri pe 
care noi eram nevoiţi pe atunci să le apărăm împotriva oamenilor 
a căror menire firească, normală ar fi trebuit c;ă fie înfăptuirea sau, 
cel puţin, revendicarea lor, toate acestea au fost acum admise, domnii 
aceştia le-au învăţat. De data aceasta începem direct cu „Ma
nifestur 1 ) .  în parte şi datorită procesului de la Koln, la care comu
nismul german (în special prin Roser) şi-a trecut examenul de ma
turitate. 

Toate acestea se referă, bineînţeles, numai la teorie ; în practicii 
insd. vom fi nevoiţi, ca întotdeauna, să ne rezumăm la a cere în 
primul rînd măsuri categorice şi o totală intransigenţă. Tocmai asta 
e nenorocirea. Presimt că într-o bună zi partidul nostru, ca urmare 
a slăbiciunii şi moliciunii tuturor celorlalte partide, va fi forţat să 
vină la putere, pentru ca pînă la urmă să introducă măsuri care nu 
sînt nemijlocit în interesul nostru, ci în interesul general revolu-

1) K. Marx şi F. Engels. „Manifestul Partidului Comunist•. (Ve:zi K. Marx 
&l F. Engels. „Manifestul Partidului Comunist• , Bucureşti, Editura politică, 1962, 
ed. a VIII-a. - Nota trad.). - Nota red. 
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ţionar şi specific mic-burghez ; în ace.st caz, sub presiunea maselor 
proletare, legaţi fiind prin propriile noastre declaraţii şi planuri 
tipărite, mai mult sau mai puţin greşit interpretate, mai mult sau mai 
puţin pătimaş lansate în focul luptei de partid, vom fi nevoiţi să 
facem experienţe comuniste şi salturi, despre care ştim prea bine 
cît sînt de inoportune. ln plus, ne vom pierde capul - să sperăm 
că numai phyisiquement parlant 1) -, se va instaura reacţillJlea şi, 
pină oind omenirea va fi în .stare să facă o apreciere istorică a 
acestor evenimente, noi VOIIn fi consideraţi nu illJUJIIlai nişte monştri,  
de asta puţin ne-am sinchiisi, ldar şi nişte proşti, şi asta e mult mai 
rău. Nu văd cum altfel ar putea decurge lucrurile. lntr�o ţară atît de 
înapoiată Cl1ffi este Germatnia, Îi!l ca:re există un partid progresist şi 
care a fost atrasă într-o revoluţie progresistă alături de o ţară atît 
de avansată cum este Franţa, la primul conflict serios, de îndată ce 
ameninţă o primejdie efectivă, partidul progresist va trebui să acţio
neze, şi acest Jucru ar fi în orice caz prematur. Dar toate astea n-au 
nici o importanţă, şi cel mai bun lucru care se poate face ar fi ca, 
în prealabil, să se pregătească în literatura partidului nostru, pentru 
această eventualitate, o reabilitare istorică a partidului. 

De altfel, acum apariţia noastră pe scena istoriei va fi, în 
general, mai impresionantă decît data trecută. In primul rînd, în 
ceea ce priveşte oamenii, din fericire, ne-am debarasat de toate 
vechile secături - Schapper, Willich şi consorţii ; în al doilea rînd, 
am devenit în oarecare măsură mai puternici ; în al treilea rînd, ne 
putem baza pe tînăra generaţie din Germania (dacă nu altceva, cel 
puţin procesul de la Koln e suficient pentru a ne gairanta acest lu
cru) , şi, ÎIIl sfirşit, noi toţi am învăţat foarte multe în exil. Desigur, 
şi printre noi sînt oameni care se condiuc după principiul : de ce să 
mai învăţăm cînd pentru asta există pere 2) Marx, a cărui menire e 
să le ştie pe toate ; dar, 1n general, p artidul lui Marx stud�ază destul 
de serios, şi dnd îi vezi pe ceilalţi emigranţi,  nişte neghiobi, care 
prilD.d de id, de colo fraze noi, ceea ce !face oa în capul dor să fie o 
confuzie totală, devine •evident că superioritatea p artidului nostru a 
crescut în mod absolut şi în mod relativ. Şi ace.st lucru e neoesar -
la besogne sera rude 3) . 

Aş vrea ca pînă la viitoarea revoluţie să mai am timp să 
studiez temeinic 1;1i sd. scriu măcar despre campania italiană şi cea 
ungară din 1 848-1 849. ln general, toată istoria asta mi-e destul de 
limpede, deşi hărţile pe care le-am avut n-au fost satisfăcătoare etc . ,  
dar pentru a descrie cu exactitate detaliile e nevoie de multă muncă 

1) - în sens fizic. - Nota lrad. 
'J - taica. - Nota trad. 
3) - munca va fl grea. - Nota lrad. 
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şi cheltuială. Italienii s-au purtat în ambele cazuri ca nişte boi ; în 
majoritatea cazurilor descrierea şi critica făcute de Willisen sînt, 
în general, j'Uste, dar destul de des se intîlnesc şi prostii 734• Su
perioritatea totală a strategiei austriece, pe care Willisen o relevă 
încă în campania din 1848, se vădeşte abia în campania de la 
Novara 135, care este într-adevăr cea mai strălucită dintre toate cam
paniile efectuate după Napoleon în E uropa (în afara Europei, bătrînul 
general Charles Naipier a săvÎ!rşit în 1842, în Indiile orientale, fop 1 e  
care amintesc într-adevăr d e  Alexandru cel Mare ; î n  general, e u  î l  
consider p e  Napier primul printre generalii în viaţă). E comic c ă  
î n  Italia, ca şi î n  Baden î n  1849, s-a păstrat tradiţionala încredere 
oarbă în poziţiile folosite în campaniile din ultimul deceniu al 
secolului trecut. D-l Sigel pentru nimic în lume nu ar fi luptat pe 
altă poziţie decît cea devenită clasică datorită lui Moreau, iar Karl 
Albert nici  în fecioria Mariei nu credea mai mult decît în forţa mi
raculoasă a platoului de la Rivoli. In Italia tradiţia aceasta era atît 
de trainică, incit austriecii îşi începeau fiecare manevră importantă 
printr-un fals atac asupra platoului Rivoli, şi de fiecare dată p iemon
tezii cădeau în cursă. Explicaţia simplă constă, fireşte, în aceea că 
la austrieci poziţiile respective şi liniile de legătură erau complet 
altele. In Ungaria, monsieur Gorgey rămine totuşi slllperior tuturor 
şi, din invidie, duşmănit de toţi ; părerea mea este că dacă Gorgey, 
cu tot marele lui talent militar, n-ar fi fost un tip foarte meschin, 
vanitos, aceste atacuri prosteşti în cea mai mare parte, pînă la urmă, 
ar !fi făout din el un trădător. După povestea cu Vilagos 1) , <:ompler 
justificată din punct de vedere militar (dar nu şi revoluţionar} , 
domnii aceştia s-au năpustit asupra lui Gorgey cu învinuiri atît de 
prosteşti şi de absurde, incit, vrînd-nevrînd, ne-au trezit interesul 
faţă de individul ăsta. Adevărata „trădare " a fost săvîrşită după 
de�presurarea Komomului 2) , încă înainte de sosirea ruşilor, şi în 
această chestiune Kossuth e la fel de vinovat ca şi G [orgey] 136• Un 
mare mister pluteşte încă în privinţa rolului pe care l-a jucat şeful 
statului-major al lui G [orgey] , Bayer, aflat în prezent la Londra. 
Judecind du.pă memoriile lui G [ărgey] 3) şi după alte surse, Bayer 

a fost sufletul planurilor strategice ale lui Gorgey. După cum mi-a 
spus P.leyel, B [aye.r] este autorul principal al căirţii oficiale austriece 

') Şiria. - Nota trad. 
') Komaromului. - Nota red. 
•) A. Gorgey. „Mein Leben und Wirken in Ungarn in den Jahren 1848 

und 1 849' („Viaţa şi activitatea mea în Ungaria in 1 848-1849") Bd. I-II. Leip
zig 1852. - Nota red. 
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despre această campanie 737• (B [ayer] a fost luat prizonier la Pesta 
şi a evadat.) Cartea asta se spune că e foarte bună, dar n-am putut 
încă să fac rost de ea. Despre Klapka, Gorgey vorbeşte cu multă 
consideraţie, dar toţi sînt de acord în privinţa neajutorării lui. 
Perczel, generalul ungur „democrat" ,  este, după părerea unanimă, 
un bou. Bătrînul Bem s-a considerat el însuşi întotdeauna numai un 
bun partizan şi un bun comandant de corp special cu misiune limitată. 
După cite pot eu să-mi dau seama, numai rolul acesta l-a şi avut, dar 
l-a îndeplinit excelent. De două ori a făcut prostii : o dată, cînd a 
întreprins marşul inutil şi ineficient în Banat, iar a doua oară în 
timpul marii invazii ruse, cînd a repetat întocmai o manevră iscusită 
care-i reuşise cu prilejul ofensivei asupra HermaniliStadtului 1) 
şi a fost bătut 738• Iar taica Dembinski a fost pur şi simplu un fantezist 
şi un lăudăros, un partizan care se credea chemat să conducă marele 
război şi făcea tot felul de năzbîtii. In cartea lui Smitt despre cam
pania poloneză din 1 83 1  2) se spun [ucruri interesante despre el. 

Apropo. Nu poţi să-mi descrii pe scurt fortificaţiile din Koln 
şi să faci cîteva desene din memorie, nişte simple schiţe brute '? 
Dacă nu mă înşel, prilllcipalul val de fortificaţii are bastioane, iar 
forturile sînt construite după sistemul Montalembert ; aşa e, într-a
devăr, şi cite sînt la număr '? Poţi folosi orice termeni referitori la 
fortificaţii, am aici îndreptare şi desene bune. Mai ştii şi alte ama
nunte despre fortificaţiile prusiene '? Cunosc puţin Koblenzul (cel 
puţin Ehrenbreitstein) , şi am văzut un plan al Mainzului. Ceea ce mă 
interesează îndeosebi e modul în care e folosit în Germania sistemul 
Montalembert ; de la prusieni, cu mania lor de a tace din toate un 
secret, nu se poate afla nimic. 

Răspunde-mi cit mai curînd şi transmite calde salutări soţiei tale 
şi lui Cluss de la 

Publicat pentru prima oară 
i n  întregime în : 
K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXV, ed. rusă, 193-l 

') Sibiului. - Nota ied. 

Al tău 
F. Engels 

Se tipăreşte după manusaris 

Tradus din limba germdnd 

') F. Smitt. „Geschichte des polnischen Aufstandes und Krieges in den Jahre·1 
1 830 und 183 1 "  („Istoria răscoalei şi a războiului polonez din 1830 şi 1831 ") . -
Nota ied. 
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Marx către Adolf Cluss 739 

la Washington 

[Londra, 17 aprilie 1853] 

„.Astăzi am primit din New York, nu ştiu dacă de la Weyd(e
meyer] sau de �a Kellner, primeJe cinci numere1) . Majoritatea numP
relor le cunoşteam deja datorită ţie. E cel puţin un ziar decent, ceea 
ce în America constituie o raritate, şi un ziar muncitoresc. Pe de altă 
parte însă, nu pot spune că gust prea mult afectarea cu care sub
liniază redactorul-şef faptul că nu vrea să coboare la „questions 
personnelles " ,  care sînt, în acelaşi timp, probleme de partid, sim
plitatea lui artificial naivă, solemnitatea lui biblică. Dar trebuie să 
luăm ziarul aşa cum e. Cel mai mult mi-a plăcut introducerea lui 
W [eydemeyer] la lucrarea lui „Schiţe economice" 740• E bine. Oame
nilor noştri de aici m-am adresat deja ; Dronke şi Pieper au şi trimis, 
cred, cite ceva. Cu Jones voi vorbi. In general, colaborarea merge 
greu. Şi eu sînt ocupat pînă peste cap .  Ceilalţi, din păcate, mai sînt 
oarecum speriaţi de experienţele anterioare. Cu Lupus lucrurile s tau 
foarte prost. Eccarius lucrează croitorie de dimineaţă de la 5 pînă 
seara la 8 şi e grav bolnav de tuberculoză. Engels, în timpul cînd 
nu trebuie să stea la birou, e complet absorbit de s tudiile lui şi încă 
nu s-a vindecat de împunsăturile pe care le-a primit din partea presei 
americane. Dim păcate, partidul nostru e foarte pauvre 2). Mă voi 
adresa şi exlocotenentului Steffen, fost martor al apărării în procesul 
de la Koln şi în prezent profesor la o şcoală în împrejurimile Londrei . 
El a1 e mai mult timp liber decît oricare dintre noi şi e foarte 
capabil. Pieper nu a terminat încă articolele pe care i le-ai cerut, 
de aceea nu le-ai primit pînă acum„.741• 

In ceea ce priveşte povestea 3) cu Hirsch, i s-a trimis immedid
tely via 4) Engels o declaraţie 5) către Engels, care etc. etc. Că B[an
gya] rnu e cinstit ştiu de mai bine de o jumătate de an. Dar n-am 
rupt-o cu individul ăsta decît după ce măgarul mi-a dat posibilit<
tea să�i aflu toate legătUJTile, după ce am primit de la el documente 
care pe mine mă dezvinovăţeau, :iar pe el îl demascau şi, în gene-

1) Este vorba de ziarul „Die Reform". - Nota red. 
') - sarac. - Nota trad. 
) Vezi "olumul de faţa, p. 207 208. - Nota red. 

4) - imediat prin. - Nota trad. 
'l K. Marx. „Destainuirile lui Hirsch". (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 

voi. 9, Bucureşti, Editura politică, 1959, p. 42-45. - Nota trad.). - Nota red. 
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ral, după ce s-a dat pe mî111a mea. lncă de acum cîteva luni l-am dat 
pe uşă afară în casă la Szemere. 

Ultimul pas al lui Willich n-a făcut decît să-mi confirme bă
nuiala în privinţa lui. D'abord 1) ştiu că el şi Kinkel l-au plătit şi 
continuă să-l plătească pe Hirsch cu banii revoluţiei I Apoi, în timpul 
procesului de la Kăln, la scurt timp după începerea lui, Willich s-a 
lăudat lui F1eury (care, la rîndul lui, i-a relatat lui Imandt) că se 
afla în posesia unei scrisori de-ale mele, şi anume scrisoarea adresată 
din Manchester lui Bangya. Atunci i-am cerut socoteală lui Bangya. 
BI a declarat că primeşte să lfie confruntat cu Fleury. Pleury, căruia 
i-am transmis acest lucru prin Imandt, a retractat. Aşadar, Willich 
se afla atunci în relaţii reprobabile cu Hirsch. El ştia că Hirsch se 
află în relaţii reprobabile cu Greif şi că prietenul său Fleury era 
spion. Prin indivizii ăştia a primit el scrisoarea mea. „Curaj osul şi 
cinstitul bărbat " ,  pentru care, în treacăt fie zis, le dernier but 2) 
este să mănînce şi să bea pe gratis, a vrut să-mi întindă o cursă şi în 
acest scop a pus la cale intrigi mîrşave ou mouchards 3) . 

lntr-adevăr, el l-a trimis pe H[irsch] la Kăln. lntr-adevăr, mai 
tîrziu am aflat că Hirsch a fost la Kăln. Dar de ce l-a trimis pe 
H[irsch] la Koln şi cînd l-a trimis ? In primul rînd l-a trimis cîrn.d 
era prea tîrziu. 2) după ce poliţia însăşi l-a denunţat la Koln pe 
prietenul lui Fleury. 3) după ce el însuşi a devenit suspect şi, prin 
acest gest teatral, a vrut să-şi cîştige reputaţia de „bărbat nobil 
şi cinstit 11 • Chiar Hirsch, cînd s-a întors, a prezentat lucrurile în 
felul acesta„. 

Reichenb [ach] cu familia, „înţeleptul 1 1 locotenent Schimmel
pfennig, împreună cu soţia şi cu cele 1 OOO I .st. moştenite de la 
d-na Briiningk, în sfîrşit, pictorul Schmolze s-au îmbarcat astăzi pe 
un vapor cu destinaţia America. Bon voyage ! Numai bietul Lupus, 
din cauza emigrării lui Reichenbach, pierde ultimele lecţii, ceea ce 
e foarte prost pentm el. BI nu e Ki111kel. Nu ştie să-i lingă pe 
burghezi, aşa cum fac viitorul „preşedinte al republicii germane " şi 
„soţia lui 11 4) , care sînt nişte lingăi, nişte ;p araziţi şi humbugs 5) de 
profesie. Scumpul Gottfried a reuşit să se strecoare în sfere atît de 
înalte, încît i s-a permis să  repete în f.aţa publicului londonPz 
vechile lui prelegeri despre arta creştină a evului mediu, în una 
din aulele Universităţii din Londra. Ţine fără plată, gratis, aceste 
prelegeri, în speranţa că va izbuti să se aranjeze ca profesor de 

1) - In primul rînd. - Nota trad. 
') - scopul final. - Nota trad. 
3) - copoii. - Nota trad. 
') Johanna Kinkel. - Nota red. 
') - escroci. - Nota trad. 
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estetică la Universitatea din Londra. Le ţine într-o engleză abo
minabilă, citindu-şi manuscrisul. La începutul prelegerilor a fost 
întimpinat cu dplauze, dar pe măsură ce citea se compromitea de
finitiv, şi nici chiar claquerii comandaţi special dintre geambaşii 
evrei-esteţi nu au fost în stare să-l susţină. Edgar Bauer, ca,re a fost 
de faţă - Kinkel şi-a ţinut marţea trecută prima prelegere - mi-a 
dat informaţii amănunţite. După cum spune el, într-adevăr, Kinkel a 
făcut o figură j alnică„. 

Textul păstrat se publică 
în întregime, 
pentru prima oară 

44 

Se tipăreşte după manuscrisul 
scrisorii lui Cluss către 
Weydemeyer din 3 mai 1 853 

Tradus din hmba germană 

Marx către Adolf Cluss 
la Washington 

[Londra , 26 aprilie 1853] 

Draaă Cl. 
Trebuie să fi primit deja de la mine trei scrisori 742• Iţi trimit 

alăturat un număr din „Paper" al lui Jones în care vei găsi articolul 
„Englezului " 1) împotriva lui „Times" 743• 

Dacă „Dezvăluirile de la Colonia" 2) nu au fost încă publicate 
sub formă de broşură sau dacă „Neu-England-Zeilung " nu le tipă
reşte în această formă „gratis•, renunţă la asta, căci e prea tîrziu. 

Willich i-a scris lui Herzen (rusul) că totul merge „straşni c " ,  că 
a obţinut „rezultate foarte importante " şi că se va întoarce curînd. 

In povestea .de la Berlin 3) cu siguranţă .că d�l Hentze e din 
nou amestecat. La el, ca agent al lui Willich-Kinkel, se găseau, 
desigur, vechi proclamaţii şi reţete revoluţionare. In plus, aceşti mari 
bărbaţi l-au numit comandant militar al Berlinului. 

Adepţilor de aici ai lui Ledru-Rollin 1e e ruşine de apelul lui 
Ruge despre care i�am informat noi. In nici un caz Ledru nu i-a 

1) Richards. - Nota red. 
') K. Marx. „Dezvaluiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia'', 

(Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8 ,  Bucureşti, Editura politică, 1960, 
p. 429-50 1 .  - Nota trad.). - Nota red. 

'l Vezi volumul de faţă, p. 2 1 1 .  - Nota red. 
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dat lui Ruge permisiunea de a publica această ruşinoasă scrisoare. 
Ruge a obţinut scrisoarea de la Ledru prin intermediul unui fost 
avocat din Palatinat, fost lacheu al lui Ledru, fost deputat francez, 
Savoye, în trecut negustor de adjective gerunane. Oricum ar fi, 
Ledru a decăzut acum mai mult ca oricînd. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXV, ed. rusă, 1 934 

45 

Al tău 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Joseph Weydemeyer 

la New York 

Dragă Weydemeyer I 

[Londra] 26 aprilie 1 853 
28, DPan Street, Soho 

La 21 aprilie am primit o mîzgălitură anonimă, pe care ţi-o redau 
mai jos. Aceeaşi scrisoare anonimă au primit-o şi cîrciumarii de
mocraţi Schărttner şi Goringer. Eu am verificat faptele pe care le 

conţine. P:riesupun (pe Schărtt(ner] şi pe G [oringer] îi poţi numi) că 
o vei publica însoţită de cîteva cuvinte int1 oductive în care să arăţi 
că informaţiile le-ai primit din Londra. Domnii Stieber şi Goldheim 
se află aici pentru „a face pe mijlocitorii" între conspiraţia apocrifă 
a prafului de puşcă a lui Kossuth şi chestiunea berlineză 744• Din cele 
de mai jos vei vedea cit de mult continuă să fie „ponegritul" Hirsch 
„ u  victimă a spionajului" 1). Numai de nu i-ar reuşi acestui ticălos 
să provoace noi jertfe la Berlin ! Cred că cu povestea asta o să-şi 
frîngă definitiv gîtul în America. O dată cu tine primeşte şi Cluss 
cele de mai j os. Cele două articole ale tale apărute în „Reform" �) 
ne�au plăcut tuturor foarte mult. Numai să faci în aşa fel îndt 

1) Aluzie ironică la articolul lui Hirsch „Victimele spionajului " .  - Nota rerl. 
2) J. Weydemeyer. „Studii de economie politică". - Nota red. 
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Kellner să nu te exploateze, răpindu-ţi p artea de influenţă politică 
care ţi se cuvine. Aşadar, scrisoarea adresată lui Schărttner etc. 
sună textual, precum urmează : 

„Londra, 21 aprilie 1 853 

lnştiinţare 

Nu de mult au sosit aici consilierul de poliţie Stieber şi evreul 
Goldheim, locotenent de poliţie, amîndoi din Berlin. 

Semnalmente 

Stieber 
Statură mijlocie (aprox. 5 picioare) 
Părul : negru, scurt 
Mustaţa : idem 
Faţa palidă, ofilită 
Poartă pantaloni strîmţi de culoare 
închisă, o redingotă albastră, clac 
şi ochelari 

evreul Goldheim 
(aprox. 6 picioare) 
negru, scurt 
idem 
palidă, buhăită 
Poartă pantaloni negri, o :redin
gotă galben-deschis, ipălărie 
neagră 

N.B. Ambii merg de obicei 1mpreună, fiind însoţiţi de Hirsch, 
funcţionar comercial din Hamburg, şi de Haering, fost oficiant la 
poştă, din oraşul natal al lui Willich. 

Astăzi Stieber şi Goldheim au avut o consfătuire cu Bangya. 
S[tieber] sau G [oldheim] se duc cu regularitate în fiecare zi între 
orele 1 1  şi 15 la ambasada prusiană" .  

„Times " publică astăzi o ştire cu privire la prezenţa lui Stieber 
şi a lui Goldheim. 

Multe salutări ţie şi soţiei 

Al tău 
K. Marx 

Intrucît în ziarul său „Volk",  panglicarul Heinzen are din nou 
neobrăzarea sd. vorbească despre „cartişti" ,  - care n-ar urmări decît 
obţinerea votului universal, iar de comunişti sau de odioasele dife
renţe de clasă nici nu s-ar sinchisi, - cred că nu e încă prea tîrziu 
să publici ·în „Reform" scrisoared pe care ţi-a adresat-o Ernest 
Jones 74j. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXV, ed. rusă, 1934 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Marx către Adolf Cluss 746 
la Washington 

[Londra, în j urul lui 14 iunie 1 853] 

. . .  Pe de altă parte trebuie să se dea o replică m, şi cel mai bine 
poate face acest lucru o terţă persoană. In acest caz nu trebuie să 
te jenezi să te referi la unele relaţii personale şi să oferi „spiritului " 
democratic vulgar oîteva „anecdote" piperate 74s . . .  

In  legătură cu „Reform• vă recomand, pe lîngă înţelepciune, 
unie moderation e:xitrâme 1) . Nu mă interesează acest filis.Un 2) care 
face pe deşteptul şi care la Hessen - Hessen fiind toată lumea lui -
a fost reprezentantul mic-burghezului, demiurgul acestei lumi a sa, 
iar acum îşi dă aere ca şi cum ar fi reprezentat dintotdeauna pro
letariatul pe o „bază materialistă",  această nulitate ridicolă, care îşi 
„subliniază" cu proverbe ale lui Solomon inteligenţa şi chibzuinţa 
caracteristică, în opoziţie cu partidele care depăşesc limitele per
mise, această !Întruchipare a unei note la „oorespondenţele lui 
Heise" ; individul acesta nu mă interesează, desigur, şi mă dezgustă. 
Dar cu ajutorul vostru a fost creat ziarul. El apare la New York. 
La New York va veni jumătate din Germania la expoziţie749• Nu 
aveţi alt ziar. N-ar :fi prin urmare nepolitic să renunţ.aţi la Kellner 
şi la ziarul său ? Căutaţi deci să-i fiţi pe plac acestui individ. Faceţi 
pe naivii. Continuaţi să scrieţi ; ceva mai rău nu i-aţi putea face. 
Nu-l eliberaţi de S1Ub influenţa voastră, care, judecînd după toate, 
i-a devenit deja afurisit de împovd.rătoare. Procedaţi .ca burghezii 
priusieni : guvernul şi Manteuffel al lui se străduiesc zadamic să 
scape de păietenia acestor burghezi. Dar burghezii se poartă ca şi 
cum ar crede în caracterul constituţional al guvernului lor, şi Ie 
Gouvernement est cO'llstitutionnel malgre lui-meme 3). Aceasta este 
înţelepciunea universală. 

„Neu-England-Zeitung" a fost şi rămîne un ziar pe care nu te 
poţi bizui. D-l Schlager, un student extrem de superficial care se 
consideră cel mai competent om din lume (a la Kellner, „le mieux 

est ,Ie plus grand ennemi du bien " 4)) este un tip de o platitudine 
pretenţioasă. El i-a scris lui Pieper să-mi ceară să scriu un articol 
pentru „Neu-England-Zeitung " despre necesitatea trecerii de la mo-

') - o moderaţie extremă. - Nota trad. 
') Gottlieb Kellner. - Nota red. 
•) - guvernul e constituţional fără voia lui. - Nota trad. 
') - „cel mai bine e cel mai mare duşman al lui bine " .  - Nota trad. 
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dul de producţie burghez la cel comunist. Cetăţeanul Marx, cu 
gîndirea lui „ care schematizează şi aranjează" ,  e potrivit pentru 
această sarcină pe care i-o trasează cetăţeanul Schlager, dar cetă
ţeanul Marx trebuie „să renunţe la limbajul său abstract"  şi să 
scrie ca toată lumea etc. Bunul cetăţean Schlager, care îi scrie, 
totodată, lui Pieper că nu trebuie să-i atace (întotdeauna îi subliniază 
acest lucru) pe cetăţenii Ruge şi Heinzen, deoarece „elita cititorilor" 
ziarului său (îţi închipui cum sînt ceilalţi) 5ÎILt hein.zenieni, şi „Neu
England-Zeitung" e menit să-i moştenească (textual) pe cititorii lui 
„Janus" .  O, tu, mare cetăţean Schlager l O, tu, măreţe Pompei l 
Şi, totuşi, l-am sfătuit pe Pieper să continue să scrie pentru Schlager. 
Le motif est tres simple 1) : Nu ae facem un serviciu duşmamilor 
noştri cînd !Scriem ipentru ei. Tout au confraire 2) . Nu le-am iputea 
juca o festă mai usturătoare.„ 

Textul păstrat se publică 
m întregime pentru prima oară 

47 

Se tipăreşte după manuscrisul 
scrisorii lui Cluss către 
Weydemeyer din 28 iunie 1853 

Tradus din limba germană 

Marx către Adolf Cluss no 

la Washington 

(Londra] 15 septembrie 1853 

. „Astăzi am primit ultimul număr din „Relorm0, care conţine 
corespondenţa ta din Quebeck şi apologia făcută de Kellner aceluiaşi 
Poesche care în „Neu-England-Zeitung" din 3 septembrie, pe care 
l-am primit tot atunci, face calambururi ieftine la adresa „ciudaţilor" 
caraghioşi care sînt „luptătorii de clasă" 751• Acum, de cînd îmi 
trimiţi special numere din „Reform" ,  a început să-mi sosească şi 
mie regulat ziarul, în schimb „Tribune" nu-l primesc regulat, or, 
pentru mine asta e important. Aşa, de pildă, îmi lipseşte articolul în 

1) - Motivul e foarte simplu. - Nota trad. 
•) - Dimpotrivă. - Nota trad. 
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care ciitez schimbul de iil.Ote diplomatice cu privire Ja Danemarca 1) 
şi articolul în cape oarncterizez relaţiile de proprietate funciară 2) • • •  

Cved că e timpul iSă vă apucaţi din .nou ide polemică ş i  să-i 
aranjaţi cum se cuvine pe aceşti vulgari Goepp-Poesche, c are au 
inventat punctul de vedere material ; materialismul lor este mate
rialismul micului-burghez de rînd. Adversarii se obrăznicesc - fapt 
care, cel puţin pe vremea lui „N[eue] Rh[einische] Z [eitung] ", nu 
se putea întîmpla. Studentul Schlăger, c are în perioada revoluţiei 
din 1 848 a şters-o efectiv şi a început să-şi scoată geniul la mezat 
în America, oontinuă să-mi trimită regulat al său „Neu-England
Zeibungu ,  probabil oa să mă ,oonviiil.g ad oculos 3) ce fel de indivizi 
sînt ei. Unde a mai existat vreodată o fiţuică în care prostia şi 
vanitatea să se îmbine astfel cu p retenţiozitatea ? 

Kellner e prea moale. El nu înţelege, pare-se că polemica e ne
cesară pentru orice ziar atîta timp cit trebuie să lupte. Şi apoi, 
mai are şi această nefericită tendinţă instinctivă de a-şi lăuda în
totdeauna duşmanii cu două zile înainte ca aceştia să-i dea un 
picior. Aşa s-a întîmplat cu Heinzen, cu Poesche, care, printre altele, 
şi-a demonstrat cunoştinţele enciclopedice într-un articol lamen
tabil despre circulaţia banilor . . .  

Ln orice caz, mişcarea a început mai devreme decît m-aş fi 
aşteptat şi decît aş fi dorit (cred că în primăvară va începe o 
commercial downfaJ.l 4) ca în 1 847) . Tot mai sper că voi reuşi,  înainte 
de aceasta, să mă retrag pentru cîteva luni în singurătate pentru 
a putea termina „Economia" mea. Dar se pare cd. nu voi izbuti. Mă 
plic tiseşte să tot mîzgălesc articole pentru ziare : treaba asta îmi 
răpeşte mult timp, îmi irosesc forţele şi, în fond, nu realizez nimic. 
Oricît ai căuta să fii independent, eşti legat de ziar şi de cititorii 
lui, mai ales dacă, aşa cum e cazul meu, ţi se plăteşte. Lucrările pur 
ştiinţifice sînt cu totul altceva, iar onoarea de a figura alături de 
un A.P.C. 5) , de o Lady-.correspondent sau de un Metropolitanus nu 
e, certainly 6) , de invidiat. 

Carl Wilhelm Klein (din Solingen, muncitor) m-a rugat să-l 
pun în legătură cu voi. Adresa lui este ... E un tip capabil. A înte· 

1) K. Marx. „In Camera comunelor. - Presa despre problemele orientale. -
Manifestul ţarului. - Danemarca•. (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 9, 
l3ucureşti, Editura politică, 1 959, p.  248-254. - Nota trad.). - Nota red. 

2) K. Marx. „Problema războiului. - Activitatea parlamentară. - India. 
(Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 9,  Bucureşti, Editura politica, 1 95'), 
p. 222 229. - Nota !rad.). - Nota red. 

') - cu ochii mei. - Nota trad. 
') - prabuşi1e comercială. - Nota trad. 
') Pulszky (vezi volumul de· fata. p. 197.) . - Nota red. 
1) - desigur. - Nota trad. 
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„«Cel mai 

Ziarul „Die Reform" din 17 septembrie 1853 
cu o parte a articolului lui Adolf Cluss 

bun ziar din Statele Unite» si «cei mai buni 
şi economişti ai iui" 

oameni» 
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meiat o uniune muncitorească şi, după cum îmi scrie el, „Gradaus• 
se află sub influenţa acestei uniuni m. Pieper e în corespondenţă cu 
el ; dacă timpul îţi permite, trebuie să-i sprijini din Washington. 

Taica Blind continuă„. 1) artioolele sale C'U mult patos în „Neu
England-Zeitung " şi se felicită pe sine, pe redactorul său şi viceversa 
pentru succesele nemaipomenite menite să inspire respect lui Bri.ig
gemann de la „Koln[ische] Z [eitung]" .  

Astăzi îţi scriu numai cîteva rînduri. In privinţa events 2) 
nimic nou. Numai la Londra a izbucnit cholera morbus 3) . 

Al tău 
K.M. 

Textul păstrat se publică Se tipăreşte după manuscrisul 
scrisorii lui Cluss către 
Weydemeyer din 3 octombrie 1 853 

in întregime pentru prima oară 

Dragă Blind, 

Tradus din limba ge1mană 

48 

Marx către Karl Blind 
Ia Londra 

[Londra] 26 septembrie 1 853 
28, Dean Street, Soho 

Ştirea despre mîrşăvia 4) de .la Baden !Ile�a surprins pe soţia 
mea şi pe mine, deşi nu ne puteam aştepta la nimic bun de acolo. 
Te rog să fii convins de profunda noastră simpatie faţă de tine şi 
de familia ta. 

Quant a 5) Jones, mă tem că e plecat. Nu l-am văzut de mai 
multe săptămîni. Totuşi

' 
încă astăzi voi căuta să aflu dacă e sau 

nu de acord şi dacă a p1imit scrisoarea ta. Mîine vei afla amă
nunte. Calde salutări familiei tale din partea noastră 

36 

1 )  In acest Ioc Cluss a scris . „indescifrabil" .  - Nota red. 
'J - evenimentelor. - Nota trad. 
"l - holera. - Nota trad. 
'l Vezi volumul de faţă, p. 261 , 534 535. ·- Nota red. 
5) - Cit despre. - Nota trad. 

Al tău 
K. M. 



534 49. Marx către Joseph Weydemeyer. Inceputul lui octombrie 1853 

Am vrut de mult să trec pe la tine, dar au intervenit o sume
denie de petites miseres 1). 

Publicat penhu prima oară în : 
, Jnternational Review lor 
Social History" ,  voi. IV, 1939 

49 

se tipareşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Joseph Weydemeyer 
la New York 753 

[Londra, începutul lui octombrie 1853) 

„.Blind a descoperit pe neaşteptate că  problema cuţitului şi a 
furcul iţei e tot atît de importantă c a  ş.i problema turcă interpretată 
în manieră sud-germană. Ştii că domnul ăsta îşi dădea foarte multă 
importanţă, CO!Ilsiderîndu�se run m�re homme d'etat 2) ,  reprezentan
tul celor mai înalte sfere aile emigraţiei, şi că, atunci cînd Pieper 
a scris un articol - o mîzgălitură superficială, care e foarte po
trivită, de altfel, pentru „Neu-England-Zeitung " şi care Ia repe
zeală nici nu putea fi scrisă altfel de un om lipsit de adăpost -, 
în c are ia în rîs Rusia, Blind s-a dezlănţuit în tlouă. luni cu 111u mai 
puţin de trei articole în „Neu-England-Zeitung " ,  fraternizînd mai 
mult sau mai puţin (dragostea veche nu se uită) cu Heinzen etc. 
De aceea între el şi noi au fost relaţii încordate. Cînd spun „noi " 
lil exclud pe d-l Lupus, care prin simpatiile sale pentru „Morning 
Advertiser" se simte, bineînţeles, atras spre Blind şi deja de mult 
se remarcă printr-o particularitate - se ceartă cu aşa-numiţii 
prieteni de partid şi manifestă simpatie faţă de filistinii politici. 
Acum cîtevia zile d-l Blind şi-a făcut din nou apariţia pentru a-i 
aduce soţiei mele o scrisoare adresată lui Cluss, adică pentru 
Wolff, care îi scrisese o duioasă scrisoare de adio şi îi propusese 
să corespondeze, lăsîndu-i adresa lui Cluss. Soţia mea i-a comu
nicat, bineînţeles, că, deocamdată, Anglia continuă să-i servească 
de azil marelui turcofil 754• Dar, desigur, nu acesta a fost motivul 
pentru care a venit ex-prietenul nostru umfilat la proporţii falstaf
fiene. Tribunalul din Baden a 1pus sechestru pe toată averea co
piilor săi din prima căsătorie (a doua oară s-a căsătorit în aron-

1) - mici nep!Ciceri. - Nota trad. 
') - om de stat. - Nota /rad. 
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dismentul al XIII-<lea) 1) pî.nă cind copiii vor fi predaţi evreiilor din 
Germania pentru a fi crescuţi în credinţa lor iudaică. Aşadar, ve
nitul d-lui Blind sau al soţiei sale s-a redus la 1/4 şi acl!JID. i se pare 
că „problema cuţitului şi a furcudiţei • trebuie totuşi luată în consi
derare încă înainte de terminarea războiului turc şi înainte ca Pe
tersburgul să fie luat cu asalt. Pentru că lucrurile au luat o ase
menea întorsătură, precum şi pentru că are 1I1evoie de ajutorul 
avocatului Jones (Ernest) , şi-a amintit de existenţa mea, ceea ce 
pentru mine e, desigur, al dracului de măgulitor. 

Publicat pentru prima oară 
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Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Karl Blind 
la Londra 

Drngd. Blind, 

13 octombrie 1853 
28, Dean Street, Soho, Londra 

Imediat după ce ai fost la lllline, am trecut pe la Frehligrath 
pentru ca prin intermediul lui să-mi scontez cambiile. J<[reiligrath] 
a llllat asupra lui treaba asta, dar pînă în momentul de faţă n-a 
reuşit să facă nimic, deoarece şefU!l lui 2) , de oare are ne"\foie pen
tru aceasta şi care dej a de 8-10 zile e aşteptat, nu a venit iîncă. 
De aceea sînt sans sous 3) , deşi am de pilimit 30 l. st. ln cîteva 
zi.le trebuie să rezolv porcăria asta. 

Cum n-am putut încă obţine banii pe cambie, am încercat să 
fac rost din altă parte, pentru a-ţi putea trimite neîntîrziat 1 I .  st., 
dar pretutilildeni am fost refuzat. 

Aşadar, trebuie să mai ai răbdare, aşa cum tfac şi eu, cîteva 
zile. Te rog să ifii sigur că mi-e foarte neplăcut că nu pot rezolva 
chiar acum această chesfalJile. 

1) lntrucît înainte de 1 859 în Paris nu erau decît 12 arondismente, despre 
cei care trăiau în concubinaj francezii spuneau în glumă că „s-au căsătorit la 
primăria arondismentului al XIII-iea • .  - Nota red. 

') Oxford. - Nota red. 
J) - fără nici un ban. - Nota trad. 
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Quant â 1) Jones nu pot pricepe ce s-a întîmplat. După vizita 
ta, el a fost de două ori pe la mine şi m-a asigurat că ţi-a scris, 
dindu-ţi un răspuns pozitiv. Nu intră în obiceiul lui să mintă în 
asemenea probleme. Să fi fost interceptată scrisoarea lui ? Mîine 
vine din nou şi-l voi ruga să-ţi scrie în prezenţa mea. Voi pune 
eu însumi scrisoarea la poştă. El pleacă luni. 

Ca1de salutări ţie şi soţiei. 

Publicat pentru prima oară in 
„lnternational Review foi 
Social History" ,  voi. I V, 1939 

5 1  

Al tău 
K. Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Adolf Cluss 755 
la Washington 

[Londra, mijlocul lui octombrie 1 853) 

„.De la Ariosto la Klein este o mare distanţă sau, mai exact, o 
mare diferenţă de nivel şi în plus un casus obliquus 2) . Taica Klein 
mi-a scris, dar, desigur, n-a pomenit nimic:' despre conflictele şi in
trigile lui, ci m-a rugat doar să-i dau o recomandaţie către Wey
demeyer şi către tine. In răspunsul meu (Pieper nu i-a scris quam 
â vous 3) nici un rind} nu i-am scris, fireşte, nici un cuvint care 
ar fi lăsat să se creadă că W[eydemeyer] nu ne e prieten sau 
măcar că e un prieten dubios - cum aş fi putut spune o asemenea 
josnicie ? - Niciodată, nici la beţie, nici treaz fiind, n-am spus 
că muncitorii sînt buni (Ilumai p enbru carne de tun, deşi indivizii 
la nivelul cărora by and by 4) c'oboară Klein, nici pentru astd 
nu cred că sînt buni . Tu trebuie să te porţi foarte atent cu micul 
Klein, care se bucură efectiv de influenţă în rîndurile muncitorilor 
din Solingen, cei mai buni din Provincia renană, şi de aceea in 

1 1  - Cit despre. - Nota trad. 
•) - li teral : „caz oblic" ; in sens figurat : „se referă la un alt domeniu" .  -

Nota trad. 
3) - referitor Ia voi. - Nota lrad. 
'I - încetul cu încetul. - Nota lrad. 
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time of action 1) va iputea fi folosit. Cu „Gradaus " totul s ... a ter
minat deoarece ziarul acesta nu plăteşte, iar Pieper e prea sărac 
ca să scrie pe gratis. 

1n legătură cu „Reform•,  mă voi gîndi ce 1lllil putea cere de 
la ceilalţi. Singuml la al cărui sprijin ne iputem aştepta este En
gels . Wolff .cel roşu 2) s-a căsătorit, şi vinde cu amănuntul house
hold words 3) lui Prutz, Gutzkow şi Cotta, iar pentru noi, în mo
mentul de faţă, nu face nici doi bani. Lupus nu scrie ; este atît de 
încăpăţinat, incit nu-l poţi face să uite ghinionul avut cu ziarul 
„Revolution " al lui W[eydemeyer] . Dronke, care acum e vînzător, 
e leneş ca <> grizetă. Weerth de aproape un an de zile colindă 
America de Nord şi de Sud în scopuri comerciale. Engels are real
mente de lucru pînă peste cap, dar cum el e o adevărată encido
pedie şi poate munci la orice oră din zi sau din noapte, treaz sau 
ameţit, scrie şi gîndeşte repede, ca un diavol, putem totuşi aştepta 
cite ceva de la el. . .  

Fapta eroică a lui Heinzen m-a amuzat copios 7;;o. Dacă va fi 
cazul să-i trageţi din nou un perdaf acestui individ, folosiţi-vă de 
ignoranţa lui crasă şi arătaţi că nefericitul ăsta preia cu multă trudă 
frazele adversarilor săi, după ce s-au uzat şi şi-au pierdut toată 
sarea. E grozav cum încasează individul ăsta la ghionturi în goana 
lui după onoruri. Lasă că IIlU-i strică de loc ! 

Canaliile de ruşi, deşi pentru Europa nu-i consider primejdioşi, 
nouă, germanilor, ne fac o figură grozavă. Am dat de belea între 
calmuci şi crapauds 757 • • •  

După „Herald des Westens" ,  Ruge a trimis ziarului „Neu
England-Zeitung " o mîzgăleală îndreptată împotriva comuniştilor 
de tot felul, pe care ziarul nu a tipărit-o. Cetăţene Schlăger, ce
tăţene Schlăger I Prezenţa lui Jacoby a fost totuşi utilă. Numai să 
nu vă compromiteţi, dar nu cu Dulon, acest „Lamennais protestant 
din cîmpia Liineburg " .  Sînt curios dacă acest faimos alter ego al 
lui Ruge îi va trimite lui Heinzen mîzgăleala c'erută. In acest caz 
„Reform" va fi din nou făcut de rîs dacă nu sînteţi precauţi . . .  

Textul păstrat se publică 
ln lntregime pentru prima oară 

Se tipareşte după manuscrisul 
scrisorii lui Cluss către 
Weydemeyer din 2 noiembrie 1 853 

Tradus din limba germanii 

1)  - cind va sosi momentul de a acţiona. - Nota trad. 
') Ferdinand Wolff. - Nota red. 
3) - locuri comune. Nota trad. 
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52 

Marx către Adolf Cluss ns 

la Washington 

(Londra, la jumătatea lunii noiembrie 1853] 

„.ln privinţa lui „Reform" voi vedea ce pot face în Germania 
şi Ja Paris. Pieper are acum o slujbă în City, de la 9 dimineaţa 
pînă la 8 seara. Astfel că îi rămîne puţin timp dacă ţinem seama 
şi de corespondenţa pentru „Union" .  Ceva va face şi el. Dacă se 
plătesc bani, sint de ipărere că în primul ['Înd să i se dea ceva lui 
EC'carius, ca să nu mai fie nevoit să coasă toată ziua. Potrivit unei 
înţelegeri cu mine, va trimite acum regulat corespondenţe. Fă în 
aşa fel ca să primească ceva. In ceea ce priveşte articolele lui 
despre Franţa, Jones nu i ae-a mai publicat 759 şi manuscrisele nu 
mi Je-a trimis, iar în momentul de faţă nu le pot obţine, fiindcă 
Jones e plecat într-o călătorie în soopuri agitatorice. I-am scris 
totuşi despre acest lucru. Şi lui Heise i-am propus să scrie ceva. 
E nevoie de diversitate şi cred că H[eise] , datorită contactului cu 
noi, se va schimba în bine. Lui Lupus şi lui Dronke le-am trans
mis propunerea prin Engels. Dar asta nu va însemna prea mult. 
Cit despre Lupus, în acest trist interregn, vîrsta combinată cu ma
niile lui de burlac, au avut consecinţe nefaste. 

N„am văzut încă maculatura 1) �ui Willich. Ştirile în legătură 
cu războiul îţi absorb aproape toată atenţia, n-ai nici măcar o 
clipă ca să te poţi gîndi la marele Willioh. In ciuda telegrafului 
electric, ştirile sînt confuze, disparate şi ne parvin cu întîrziere, şi 
apoi toate, fără excepţie, trec prin mina poliţiei vieneze, prin ur
mare sînt cenzurate. Ştirile din Constantinopol sosesc, bineînţeles, 
prea tîrziu. Eroii democraţiei se pregătesc de ofensivă. Semn rău 
pentru turci. 

Quant a Willich, aş dori, pe cit posibil, să evJt declaraţiile per
sonale şi, in cele din urmă, să dau numai la rubrioa de foiletoane 
a ziarului. „Retorm" un tablou psihologic sau, mai degrabă, fenome
nologic al „formei de conştiinţă" a acestui filistin murdar. 

Marţea trecută am primit, concomitent cu scrisoarea ta, o epis
tolă de la Klein şi trebuie să spun că e admirabil scrisă, spiritual, 
bine gîndit. Scrie că, la rîndul lui, va faoe şi el o declaraţie îm- . 
potriva ilui Willich, deoarece poate demasca minciuniile lansate de 
acest individ în toată perioada cit a !fost la Londra. Klein are ideea 
fixă că-il trataţi foarte de sus. Voi -căuta să aplanez acest diferend. 

'J A. Willich. „Doctorul Karl Marx şi «Dezvăluirile. sale". - Nota re t. 
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In privinţa lui „Tribune• poate cel mai bine ar fi iSă daţi im
presia că vi s-a părut „că recunoaşteţi stilul u meu 700• Articolele 
despre PaJmerston 1) m-au ridicat în ochii lui Urquhart. Mi-a trimis 
mai multe cărţi - pe care însă le cunoşteam 761 - pentru a-mi da 
un ajutor„. 

Publicat pentru prima oară 
in „Voprosi istorii K.P.S.S. • nr. 3, 1 962 

Se tipăreşte după manuscrisul 
scrisorii lui Cluss către 
Weydemeyer din 'I decembrie 1 853 

Tradus din limba germană 

1) K. Marx. „Lordul Palmerston• .  (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, val. 9, 
Bucureşti, Editura politica, 1 959, p. 365-435. - Nota trad.). - Nota red. 
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53 
Engels către H. J. Lincoln, redactorul ziarului 

„Daily News " 
la Londra 

(Ciornă) 

Stimate domn, 

7 South Gale, St. Mary's 
30 martie 1 854, Manchester 

Sper că nu mă înşel dacă presupun că în momentul de faţă 
propunerea de a colabora la rubrica militară a ziarului dv. va fi bine 
primită, chiar dacă cel ce îşi oferă serviciile, în rprezent, nu este 
cadru militar activ şi, în plus, e străin. 

Socot că lucrul principal este competenţa efectivă a persoanei 
respective. 1n ceea ce priveşte competenţa, 111imic nu e mai edifi
cator tlecît o serie de artioole pe diverse teme militare, pe care, 
dacă socotiţi că  e de dorit, le puteţi arăta oricărei autorităţi în 
probleme militare. Cu cît această autoritate e mai mare cu atît 
mai bine. Aş fi mult mai bucuros să fiu j udecat de sir William Na
pier, decît  de un martinet 1)  subdltern. 

Totuşi 111u mă pot aştepta ca dv. să consimţiţi să mă supuneţi 
la o probă, fără a cunoaşte unele lucruri despre unine. De aceea 
îmi permit să vă informez că mi-am făcut şcoala militară în arti
l eria prusiană, care, chiar dacă nu e aşa cum ar putea fi , totuşi a 
dat oameni care au făcut din „artileria turcă una dintre cele mai 
bune din Europa " ,  cum s-a exprimat prietenul nostru Nicooaie. Ul
terior am avut prilejul să iau parte activă la acţiunile militare din 
timpul războiului insurecţional din Germania de sud din 1849. Ani 
de-a rîndul, după aceea, studierea tuturor ramurilor ştiinţei mili
tare a constituit una din principalele mele preocupări, şi succesul 
pe care �-au avut articol ele mele despre oampania din Ungaria, pu
blicate la timpul lor in presa g erunană 762, îmi permite să cred că 
munca mea n-a fost zadarnică. Cunosc mai mult sau mai puţin bine 
majoritatea limbilor europene, inclusiv rusa, sîrba şi, puţin, 
româna, şi de aceea cele mai bune surse de informaţii îmi sînt ac
cesibile, putîndu-vă fi, eventual, de folos şi în alte privinţe. Cît 

1) Pedant (de la generalul francez Martinei, sub Ludovic al XIV-iea) . - 
Nota red. 
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de corect şi de cursiv scriu în engleză vă veţi putea convinge, de
sigur, numai din articolele mele. Vă pot pune bucuros la dispoziţie 
orice alte informaţii despre :mine, dar aveţi posibilitatea de a le 
obţine şi de la colaboratorul dv. în problemele de educaţie, 
dr. Watts, care mă cunoaşte de peste zece ani. 

M-am gîndit mai de mult să vă fac o propunere în acest sens, 
dar mi-am închipuit că pentru dv. această problemă nu prezenta 
prea mult interes, atîta timp cît războiul nu era efectiv declarat şi 
întreaga cri tică a strategiei pe Dunăre se limita la subtilităţi pro
funde cu privire la partea de vină pentru acţiunile nereuşite din 
Bulgaria care revine lordului Aberdeen şi partea care-i revine lui 
Omer-paşa. In momentul de faţă, situaţia este alta. Un război local 
poate fi numai llln simulacru de război, pe cînd războiul european 
trebuie să devLnă o realitate. In afdră de aceasta, mărturisesc că 
a mai fost şi alt motiv care m-a reţinut. Pe Vlremea aceea nu dis
puneam încă de hărţile, de planurile necesare, precum şi de in
formaţiile speciale cu p.rivire la teatrul de război şi la parţilc 
beligerante, şi mi-,ar fi fost penibil să vă trimit fie şi numai un 
singur rînd care să nu fie bazat pe cea mai bună informaţie ac
cesibilă. 

lntruoît nu numai că nu mă aUu pe teatrul de război, dar (cel 
puţin in momentul de faţă) locuiesc şi departe de sediul redac
ţiei dv., se poate limpede deduce care este genul de materiale pe 
care vi le pot oferi. Articolele mele se vor limita la descrierea 
părţii teatrului de război unde se desfăşoară în momentul de fctţă 
acţiunile militare ; la analiza şi caracterizarea organizd.rii militare 
şi ale forţelor armatelor beligerante, ale şanselor lor de succes şi 
ale operaţiilor pe care le pot face ; la consideraţii critice asupra 
luptelor date şi,  din cînd în c înd, la resumes (ca să folosesc ter
menul francez) asupra operaţiilor militare care au avut loc într-o 
lună sau în şase săptămîni, în funcţie de evenimente. Intrucît pen
tru a putea face o apreciere justă sînt necesare informaţii foarte 
complete cu privire la cele întîmplate în realitate, doar rareori voi 
scrie numai pe baza telegramelor, de regulă va trebui să aştept 
primirea unor informaţii mai amănunţite. N-are importanţă dacă 
pierd o zi sau două, important e ca articolele să fie mai bune. De 
aceea, cel puţin în viitorul apropiat, prezenţa mea la Londra ar 
putea să nu fie obligatorie. Dacă doriţi ca articolele mele să cu
prindă o sferă mai largă decît aceasta, nu am nimic împotrivă şi 

aştept propunerile dv. 
Dacă veţi accepta propunerea mea, peste cîteva luni voi avea, 

probabil, posibilitatea de a mă muta definitiv la Londra ; pînă 
atunci, dacă e nevoie, pot veni să stau de vorbă cu dv. 
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ln privinţa politicii, voi căuta să o amestec cit mai puţin cu 
critioa militară. ln război nu există decît o singură linie politică 
justă : să acţionezi cu cea mai mare rapiditate şi energie pentru 
a-l infoî!Ilge pe inamic şi a-l sili să se supună condiţiilor învingă
torului. Dacă guvernele aliate vor proceda în felul acesta, Je voi 
recunoaşte meritul. Dacă vor pune piedici şi îi vor lega de mîini 
pe oomandanţi, mă voi pronunţa iîmpotriva acestui mod de a ac
ţiona. Aş dori foarte mult ca ruşii să primească o bătaie zdravăna, 
dar, dacă vor lupta bine, sînt în aşa măsură soldat, înoît să recu
nosc oeea ce e al lor. De altfel, mă voi călăuzi după principiul că 
în ştiinţa militară, ca şi in matematică şi geografie, nu există pă
reri politice diferite. 

Şi acum, să trecem la propuneri p11actioe. Nu cred că din 
descrierea Kronstadtului 1), pe care v-o anexez la această sorisoare, 
vă veţi putea face o imagine reală a oeea ce puteţi aştepta de la 
mine. Dar dacă socotiţi că pot fi util ziamlui dv., putem încheia 
un contract provizoriu în virtutea căruia dv. veţi avea tot dreptul 
de a renunţa la colaborarea mea pe mai departe în cazul cînd -0 
veţi considera necorespunzătoare, .iar mie mi se va garanta o re
munerare justă pentru munca depusă şi ipentru cheltuieli. Dv. ştiţi, 
probabi..l, prea bine că pentru a sorie despre operaţiile militare tre
buie să ai la dispoziţLe o sumedenie de hărţi şi de cărţi scumpe, 
care urmează să fie puse la socoteală, deoarece toate aoestea intră 
ffin cheltuielile de p roducţie. 

Aşadar, pmpun să vă trimit o se1 ie de articole care să consti
tuie o privire g enerailă ref.eritoare la forţele militare şi maritime 
ale Rusiei, la organizarea lor, 1a efectivul şi capacitatea lor de 
luptă în momentul de faţă (în măsura în care aoest lucru poate fi 
stabilit) , rprecum şi o prezentare, din punct de vedere militar, a 
teatrului de război, a liniilor de apărare de pe Marea Baltică, 
Marea Neagră, de pe Dunăre şi de la frontierele poloneze, inclusiv 
sistemul de fortificaţii. Arti<:-0lul despre Kronstadt, anexat aici, ar 
putea reprezenta unul dintre articolele din această serie şi ar putea 
fi pus deoparte p înă oî.nd îi va veni lfîndul. Vă asiglllr că  informa
ţiile mele cu privire la aceste prob1eme sînt de rprima mină şi pro
vin numai din izvoare care au fost publicate (şi nu din cine ştie 
ce surse misterioase) .  Aş putea tri..mite săptămînal cite Uin articol 
de unul sau două şpalturi, şi dacă doriţi şi mai man. 

Dacă veţi considera 'Că acest procedeu este prea sistematic, 

după articolul despre Kronstadt aţi putea publioa un articol ase
mănător despre fortificaţiile permanente din Sevastopol şi despre 

1) F. Engels. „Fortăreaţa Kronstad tului". - Nota red. 
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celelalte porturi fortificate din Rusia (în măsura în care se pot ob
ţine date) şi apoi, în încheiere, unele consideraţii referitoare la 
şansele de succes ale unui ataC' dinspre mare asupra bateriiloir de 
pe ţărm, oonsideraţii baz.ate pe fapte istorice şi pe cele mari. bune 
izvoare teorntice, cum ar fi, de exemplu, caritea lui sir Howard 
Douglas 763• 

Dacă doriţi recenzii asupra unor lucrări militare, aş putea tace 
şi acest lucru. Aşa, de exemplu, aş putea sorie despre cartea colo
nelului Chesney, „The Russo-Turkis.ch compaigns" 764 ; ţin să spun 
că, în Jegătură cu această carte, am gata pregătit un material ex
celent. 

Inchei această lungă epistolă, propunîndu-vă şi unele obser
vaţii referitoare la importanţa sau, mai degrabă, la lipsa de impor
tanţă a trecerii DunăPii de către ruşi ; 1acestea vi le pot pune la 
dispoziţie de îndată ce mi le veţi cere. 

Dacă vă internsează propunerea mea, aş fi foarte bucuros să 
primesc cit mai curînd cî teva rînduri de la dv. ca să mă pot apuca 
imediat de lucru. 

Pînă atunci răm.ln etc. etc. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXV, ed. rusă, 1934 
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Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba englPz� 

Marx către Ferdinand Lassalle 
la Dlisseldorf 

Dragă Lassalle ! 

Londra, 6 aprilie 1854 
(adresa o cunoşti) 

Am p.rimit la timp scrisoarea ta din 7 martie. Ţin să fac unele 
obs1Uva.ţii, în primul rînd, cu privire la concepţiile tale militare şi, 
în al doilea rînd, cu p'I"ivire la concepţiile tale diplomatice. 

Ad 1 1) .  La observaţiile în legătură cu Enos şi Rodosto tu răs
punzi - fiind de data aceasta în deplin acord cu ziarele guverna
mentale engleze - că Constantinopolul trebuie apărat. Dacă nu-l 

') Vezi volumul de faţă, p. 293. - Nota red 
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pot apăra cele două flote din Marea Neagră şi armata de la Du
năre, atunci nu-l vor putea apăra nici 100 OOO de francezi şi englezi. 
Nu neg desigur că dilil Rodosto e mai uşor decît din Malta sau din 
Toulon să fie aruncate forţe la Sevastopol sau la Odesa. 

Ideea că austriecii intrînd în Serbia ar sta „în spatele armatei 
turceşti de la Dun ăre " nu mi se pare prea justă. Pentru a pătrunde 
în Valahia, austriecii trebuie să treacă pe malul stîng al Dunării 
la Belgrad sau ceva mai jos, sau la Mehadia. In primul caz ei ar 
sta în prelungirea flancului stîng al turcilor, în al doilea s-ar trezi 
în faţa frontului acestuia. E evident că în acest caz turcii ar trebui 
să renunţe la apărarea Calafatului şi Vidinului, lăsînd acolo numai 
cite o garnizoană, dar asta nu înseamnă că flancul stîng al turcilor 
este pierdut şi că resturile lui vor trebui să se retragă pe linia 
Şumla. Au contraire 1) dacă pentru arustriecri tactica j ustă ar fi sci 
se îndrepte imediat prin Niş spre Sofia ş i  pentru turci tactic:i 
j ustă ar fi să se retragă de la Vidin de asemenea la Sofia. Şi cum 
drumul lor este mai scUJrt, ei vor ajunge acolo înaintea austriecilor 
şi vor putea să se întărească în Balcani sau să se retragă la Adria
nopol. 

Chiar dacă austriecii fac greşeala de a porni spre Vidin, turcii 
tot vor merge la Sofia. Această separare de grosul trupelor lm 
Omer-paşa nu înseamnă atunci o fărîmiţare a forţelor, căci pentru 
noul inamic e nevoie de o nouă linie de operaţii Adrianopol-Sofia
Belgrad-Vidin ; flancul stîng al turcilor devine astfel o armată de 
sine stătătoare. 

Dar dacă, cu toate acestea, acţiunile militare se vor desfăşura 
în felul în care presupui tu, nici o retragere a trupelor pe lini:i. 
Şumla n-ar folosi la nimic, pentru că, prin abandonarea şoselei 
principale dintre Belgrad şi Constantinopol, această linie ar fi ori

cum ocolită şi, dimpotrivă, toe'mai în cazul acesta ar trebui pără
sită în mare grabă, p entru a aduna la Adrianopol toate rezervele 

şi a înainta împotriva primului inamic care trece Balcanii. 
Ad 2, ad vocem Palmerslon. Părerea pe care o ai tu despre 

Palmerston este cea care predomină pe continent şi în rîndurile 
majorităţii publicului liberal englez. Pentru mine e în afară de orice 
îndoială că Palmerston, - ale căirui datorii, en passant 2) , au fost 
plătite în 1827 de prinţesa Lieven, aare a fost adus la ministerul 
de externe, în 1830, de prinţul Lieven şi împotriva căruia Caning, 
atlat pe patul de moarte, i-a pus pe englezi în gardă - este un 
agent al Rusiei. Am ajuns la această concluzie după ce am urmărit 

') - Dimpotrivă. - Nota lrad. 
') în treacal fie spus. - Nota lrad. 
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cu toată conştiinciozitatea şi minuţiozitatea în „Blue Books" şi 
„Parliamentary debates" intreaga lui carieră şi ghidîndu-mă după 
mărturiile propriilor lui agenţi diplomatici .  Munca aceasta n-a fost 
de loc interesantă şi, în plus, mi-a răpit o groază de timp, dar me
rita s-o fac, deoarece aici am găsit cheia istoriei secrete a diplo
maţiei din ultimii treizeci de ani. (En passant. Cîteva dintre arti
colele mele despre Palmerston apărute în „ Tribune" au fost re
produse la  Londra sub forma uno!f broşuri 1 ) ,  in 500 OOO de exem
plare.) Palmerston nu este un geniu, un geniu n-ar accepta un ase
menea rol. Dar este unul dintre cele mai mari talente şi un tacti
dan desăvîrşit .  Arta lui nu constă în faptul că se află în slujba 
Rusiei, ci în faptllil că, slujind Rusia, ştie să j oaoe rolul de „truly 
English minister " 2) . Se deosebeşte de Aberdeen numai prin faptul 
că Aberdee.n sluj eşte Rusia fiindcă nu o înţelege, iar Palmerston o 
serveşte, deşi o înţelege. De aceea, primul este un adept !făţiş a! 
Rusiei, al doilea un agent secret al ei, primul o făcea gratis, al 
doilea contra plată. Chiar dacă ar vrea acum să se întoarcă împo
lriva Rusied, nu ar putea, deoarece e în mîinile ei şi în fiecare 
clipă se teme ca cei de la Petersburg să nu-l sacrifice.  El este omul 
-care în 1829 J-a învinuit pe Aberdeen că nu duce o poli tică destul 
de filorusă, omul despre c are Robert Peel a spus în Camera co
munelor că  nu ştie  al cui reprezentant e .  Omul care în 183 1  a sa
crificat Polonia, în 1833 a impus Porţii tratatul de la  Unkiar-Ske-
1essi, şi în 1836 a cedat Rusiei Caucazul şi gurile Dunări i  ; omul 
<:are a contribuit �a încheierea tratatelor din 1840 şi 1841 şi la 
-crearea unei noi Sfinte Alianţe îndrnptate împotriva Franţei, care 
a purtat războiul din Afganistan în folosul Rusiei, care în 183 1 ,  
1836 ş i  1 840 a pregătit alipirea Cracoviei l a  Austria, pentru c a  in 
1846 să protesteze împotriva acestui lucru etc. 765• lntotdeauna cînd 
a pus el rrnîna, a acţionat în dauna intereselor comerciale ale An
gliei, sub pretextul că le  apără. Aşa a procedat în problema sulfului 
napolitan 766• A zădărnicit încheierea unor contracte cu Franţa, 
avantajoase pentru Anglia, care erau pe punctul de a fi ratificate. 
El este omul care a Jăsat Italia şi Ung aria în voia soartei .  Dacă ar 
ii acţionat numai impotriva naţionalităţilor revoluţionare, ar fi 
tost expJicabil. Dar şi atunci cînd era vorba exclusiv de interesele 

1 )  K. Marx. „Lordul Palmerston" .  Art. III ,  IV, V (ultimele două au fost 
incluse într-o broşură) . (Vezi K. Marx şi F. Engels, Opere, voi. 9, Bucureşti, 

Editura politică, 1959, p. 382-394, 395---404, 41)5---4 1 1 .  - Nota trad.). -
Nota red. 

') - adevărat ministru englez. - Nota lrad. 
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Angliei, le-a trădat în modul cel mai rafinat în folosul Rusiei. De 
altfel, oamenii de aici încep să-şi dea seama cine este el. Aştept 
cit mai curînd veşti de la tine. 

Publicat pentru prima oar� 
in : „F. Lassalle. Nachgelassene 
Briefe und Schriften". Bd. III, 
Stuttgart - Berlin, 1922 
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Al tău 
K. M. 

Se tipăreşte dupa manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Ferdinand Lassalle 
la Dusseldorf 

Dragă LassaHe I 

28, Dean Street, Soho, 
Londra, 1 iunie 1854 

ln ultimele două-trei săptămîni am fost serios bolnav şi, în 
plus, trei copii ai mei 1) au avut pojar, abia acum s-au însănătoşit, 
astfel că toată oasa se transforma:;.e într-un lazaret. Nu sînt decît 
două zile de cînd am. ieşit din casă şi, fiindcă aveam mari dureri 
de cap şi orioe discuţie îmi făcea rău, în timpul acesta n-am primit 
nici o vizită. De aoeea, nu ştiu aproape nimic despre acţiunile şi 
despre intenţihle emigraţiei. Mazzini, după cum ştii, probabil, se 
află în Elveţia incognito. Din scrisorile sosite din Washington am 

aflat că emigraţia, ca de obicei, îşi face mari iluzii. Comunicările 
confidenţiale pe care domnii de aici le trimit în America se întorc 
la mine printr-un canal din Washington. Poate că în următoarea 
mea sorisoaire voi fi a meme 2) să-ţi dau amănuntele care te inte
resează în �egătură cu activitatea emigraţiei. 

We€rth este acum în California. Circulă zvonul că ar fi pe 
cale să se însoare cu o domnişoară Worbs, sau Worms, din Ham
burg, fiica unuia dintre foştii Jui şefi. 

') Jenny, Laura şi Edgar Marx. - Nola red. 
1) - în masură. - Nola lrad. 
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Chiar şi „Times" şi-a bătut oarecum joc de „tricker;s 1) din 
Koln",  aflaţi la Londra, care se tînguie pe sute de vioci şi î i  plic
tisesc pe englezi cu bocetele lor : 

sau 

„Gingaş zvon de clopot, lin 
Sufletu-mi cuprinde "  2) 

„Sînt singuratic, dar nu singur" 3) 

Cit despre „Palmerston" - acesta îşi încordează acum toate 
forţele pentru a ilua în mina sa întreaga administraţie de război, 
dar are 'l1Il rival în persoana ducelui de Newcastle, peelist -, din 
articolele pe care le�am scris pentru „Tribune" .numai primele au 
fost publicate aici sub formă de broşură 4). Eu însumi m-am opus 
publicăDii lor în continuare, deoarece în aceeaşi serie, „Pamflete 
politice"  767, au apărut, alternînd cu ale mele, şi pamtletele lui 
Urquhart, iar eu nu vireau să fiu socotit printre adepţii acestui 
domn, cu care nu am nimic· c omun în afară de părerea despre Pal
merston ; iin rest, opiniile noastre sînt diametral opuse, aşa cum 
a reieşit la prima !Iloastră întrevede.re 5). El e un reacţionar ro
mantic, un adevărat turc, şi ar vrea să întoarcă IÎntregul Apus la 
normele şi rînduielile turceşti. Am hotă!lît să nu-ţi trimit aceste cî
teva mioi pamf1ete deoar;eoe tocmai la expedierea pachetelor mici 
cheltuielile sînt dispro,porţionat de mtl1 i. ln privinţa esenţei însăşi 
a problemei, ai tot dreptul să rămîi la părerea ta pină CÎlnd fapte 
absolut incontestabile nu ţi-o vor schimba. Pe mine m-a determi
nat să-mi formez opinia nu un anumit fapt sau altul - căci fiecare 
.fapt iluat separat poate da naştere la o interpretare diferită -, ci 
întreaga linie de comportare a acestui om, întreaga lui activitate, 
începînd din 1 829. ln aoeastă activitate am descope.rit un singur 
:plan armonios, care iia diferite forme, în aparenţă deseori contra
dictorii, dar îndreptat întotdeauna spre acelaşi soop şi înfăptuit, 
invariabil, cu aceeaşi înaltă măiestri e. 

1) - pungaşii. - Nota trad. 
'l Heine. „Primăvară nouă". (Vezi Heine. „Versuri" ,  Bucureşti, E.S.P.L.A. 

1 956, p. 1 65. - Nota red. 
3) Vers din drama lui P. A. Wolff. „Preziosa" ,  actul al II-iea, scena a II-a 

(conţinutul dramei a servit ca libret pentru opera cu acelaşi nume a lui Weber) . 
- Nota red. 

'l K. Marx. „Lordul Palmerston•.  Art. III, IV, V (ultimele două au fost 
unite într-o broşură). (Vezi K . .Marx şi F. Engels. Opere, voi. 9, Bucureşti, Edi
tura politică, 1 959, p. 365-435. - Nota trad.) - Nota red. 

'l Vezi volumul de faţă, p. 288-289. - Nota red. 
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In ceea ce priveşte punctele menţionate de tine în mod special 
ţin să-ţi spU111 următoarele : 

1 .  Expedi/ia în apărarea lui Pacifico i6S, In cartea 'lllnui fost 
secretar de ambasadă al lui Palmerston la Atena (1836) , şi anume 
în lucrarea „Diplomatic history of Greece " a lui Mr. Parish, vei 
găsi, în primUJI. rînd, dovada că, după 1830, P [almerston] a făcut 
totul pentru a transforma Grecia intr-o provincie rusească. Expe
diţia în apărarea lui Paelifico a aruncat definitiv Grecia în braţele 
Rusiei. Această expediţie, care a contribuit la creşterea populari
tăţii Lui P [almerston] în Angil!ia, i-a dat, totodată, posibilitatea să 
încheie, în ace1aşi an, cu Brunnow U1l1 t11atat în interesul Rusiei, 
cu privire Ja no.rmele de succesiune în Danemarca, tratat definitivat 
abia în 1852 769• Dacă cu prilejul acestei iistonii - cu Grecia -
P[almerston] , care a făcurt destul rău, nu s-a năpustit asupra Fran
ţei, această atirtudi:ne concesivă a lui n-a fost decît „o diplomaţie" 
faţă de pQporul englez. Ziarele ostile lui înc�puseră să sublinieze 
că în 1840 el a făcut din Anglia un aliat al Rusiei şi un inamic 
aJ Franţei. 

2. Recunoaşterea lui corup d 'etat 1) . l-a fost necesară pentru 
a-l prinde pe Bonaparte în plasă. înainte, în legătură cu tulburările 
din Spania, tot astfel a creat cvadrupla alianţă pentru ca Ludovic
Filip să-şi fringă gîtul no. 

3. InstrucţiuniJe dÎJ!l 19 iunie 1839 pledează întru totul în spri
j inul părerii mele. Propunerea de a nu îngădui în nici un caz Ru
siei să ducă la în.deplinire tratatul de la Unkiar-Skelessi (care de 
altfel e opera d-lui P [almerston] ) a pornit nu de la Londra, ci de la 
Paris. Ca dovadă poate sluji telegrama lui Soult către baronul de 
Bourqueney din 30 mai 1839, precum şi cea din 17 iunie 1839 etc. 
Palmerston, făcîndu-se a crede că sultanul doreşte înfăptuirea tra
tatului de la Unkiar-Skelessi şi sosirea ruşilor la Constantinopol, 
trimite la 19 iunie o telegramă contelui Granv ille, la Paris, la care 
anexează ale sale „proposed instructions to the Admirai 2), Sir Ro
bert Stopford" purtînd aceeaşi dată, în care, printre o mulţime de 
alte propuneri echivoce şi absurde, îi cere amiralului ca, la nevoie, 
„ to force the passage of Dardanelles " a) . Soult, cu mllllt bon sens 4) 
(vezi telegrnma contelui Granville ieătre vicontele P[almerston] , 
Paris, 28 iunie 1839) îi .atrage atenţia lui P [almerston] că nu 
sultanul, ci Rusia este inamicul lor. că, prin urmare, forţarea 
Dardanelelor e absurdă şi că va fi absolut suficient dacă ambasada 

1) Lovitura de s tat din 2 decembrie 1862 a lui Bonaparte. - Nota red. 
'l proiect de instrucliuni trimise amiralului. - Nota Irod. 
'I - sa forţeze trecerea Dardanelelor. - Nota trad. 
'l - bun-simţ. Nota trad. 
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engleză şi cea rfranceză din Constantinopol vor cere sultanului -
care nici nu doreşte altceva - permisiunea pentru flota unită de a 
treoe (prin Dardanele. P[almerston] 'l1/U poate ridica nici o obiecţie, 
dar face o propunere şi mai absurdă, la care Soult îi răspunde : 

„Se pare că nobilllll tlord se resemnează with great facility to 
the contingency of a Russian occupation of ConstantinopoJe• 1 ) .  

Lucrurile continuă in acest sens. P[a.1.merston] împiedică în per
manenţă acţiunile Franţei împotriva Rusiei, lăsînd impresia că furia 
lui se iindreaptă împotriva lui Mohamed Ali, pînă cînd Brunnow va 
veni, în sfîrşit, la Londra şi va încheia cu el tratatul din 1840. Ul
terior, acest tratat a fost perfectat, devenind tratatul cu privire la 
Dardanele din 1841 ,  care nu reprezintă decît samcţionarea de către 
Europa a tratatului de tla U.nkiar-Skelessi 771• 

Ţi-aş fi foarte iiecunosC'ător dacă mi-ai scrie des şi amănunţit 
despre situaţia din Germania şi, în special, din Prusia. 

Publicat pentru prima oară 
în : „F. Lassalle. Nachgelassene 
Briefe und Schriften • .  
Bd. III, Stuttgart-Berlin, 1922 

56 

Al tău 
K. Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Moritz Elsner 
la Breslau 2 l 

Dragă Elsner, 

Miercuri, 20 decembrie 1854 
28, Dean Street, Soho, Londra 

Scrisoarea dv. a sosit lll!Ili. Şi eu am venit abia astăzi, căci am 
fost pentru cîteva zile în vizită la Engels şi Lupus la Manchester. 

Sîmbătă îmi voi începe corespondenţele 3). Would not do •) să 
incep tocmai cînd se termină sesiunea parlamentară „preliminară". 

1 )  - foarte uşor cu perspectiva unei ocupări a Constantinopolului de către 
ruşi. - Nota trad. 

'l Wroclaw. - Nota trad. 
3) Pentru „Neue Oder-Zeitung•. - Nota red. 
') - N-ar avea nici un sens. - Nota trad. 

37 - Marx-Engels, Opere, vol. 28 
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Rezumatul acestei scurte sesiuni ar constitui o introducere mai 
"bună. Doi aini am scris numai în engleză, vreau iSă spun pentru 
tipar. La început îmi va fi mai greu să scriu [n germană. 

Ştiţi că un an de zile am fost redactor la un ziar 1) prusian 
supus cenzurii. De aceea pot foarte bine să-mi închipui chinurile 
prin care va trece „N[eue] O [der]-Z[eitung] • în oondiţiile noii forme 
a cenzurii ; greutăţJ\le şi lupta ascunsă against the established po
wers 2) mă determină să spirij in acest ziar. 

După cite ştiu - şi -cunosc bine toate sălile de lectură mai 
importante din Londra -, aici nu se găseşte nicăieri „Neue Oder
Zeitung" .  Deocamdată să mi-l tr1miteţi mie direct. Poate voi reuşi 
să-l introduc într-o sală de lectură sau într-o cafenea. 

Mi-aţi face o deosebi tă plăcere dacă, în mod excepţional, 
mi-aţi trimite un număr din „Breslauer Zei lung•. Edgar Baruer, deşi 
mă vizitează în fiecare săptămînă, nu mi-a vorbit niciodată de co
respondenţele lui şi aş vrea să văd un exemplar ca să-i cunosc 
punctul de vedere. 

lntruC'it sesiunea parlamentară se încheie şi, în afară de un 
rezumat al şedinţelor p arlamentului şi perhaps asupra fiinancial 
matters 3) , nu prea aş avea material interesant pentru alrte comuni
cări, am intenţia - dacă această presupunere se adevereşte - în
tr-o serie de articole să fac o cronică a acţiunilor militare care au 
avut .Ioc pînă acum în Crimeea 772, despre care nici aici, :nici în 
Germania n-am văzut să se fi publicat un articol raţional, adică 
critic. Totodată, presupun că această temă va stîrni un interes ge
neral şi va duce, oel puţin, la o ciocnire cu cenzura regalo-prusacă 
indirectă. 

Vă rog să transmiteţi sa1utul meu prietenesc soţiei dv., deşi 

nu ne cunoaştem. 

Publicat pentru prima oară 
in : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXV, ed. rusii, 1934 

') „Rheinische Zeitung•.  - Nota red. 

•1 - împotriva autorităţilor oficiale. - Nota trad. 

Al dv. 

Karl Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

•1 - eventual asupra problemelor financiare. - Nota trad. 
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57 
Marx către Ferdinand Lassalle 

la Dusseldorf 

Dragă Lassalle I 

[Londra) , 23 ianuarie 1855 
28, Dean Street, Soho 

De acum o săptămînă ţi-aş fi scris dacă soţia mea n-ar fi adus 
o nouă cetăţeancă 1) pe lume, şi cu toate aceste griji, după cum îţi 
închipui şi tu, nu prea am avut timp liber. Mama şi fiica se 
simt bine. 

Nu e prea plăcut, .mon cher 2) , să scrii„. 3) într-un„ .  3) atît de 
mic' la urma urmei, nu poţi expune decît niş-te fleacuri Uipsite 
de importanţă. Mais n'importe 4) că„. 3) analizează şi nu are mei un 
fel de ipretenţii sciriitoriceşti, dar, totodată, se speră că nici nu vor 
fi formulate asemenea pretenţii. 

Cit desprn diferitele întrebări cu caracter economic .pe care mi 
le-ai pus, după cite ştiu, pînă in momentul de faţă nu există nici 
un ful de date oficiaile, nici date prelucrate ştiinţific. Bineînţeles, 
din Board of triade tables 5) pot fi luate cifrele oficiale cu pri
vire la importul de cereale. Dar altceva nimic. Acum desigur va 
ploua cu Jucrări despre aC'este probleme. In Anglia perioada crizei 
este în acelaşi timp o perioadă de studii teoretice. Pe baza caietelor 
mele, Îll1 care am adunat tot .felul de date statistice din diverse 
surse, cu proxima ocazie îţi voi face o sinteză. Deocamdată îţi co
munic doar Ul"mătoarele date cu un caracter foarte general : 

37"' 

Importul de griu şi făină 

Griu boabe 
(cvarteri) 

1 847 
1 848 
1 849 
1 850 

1) Eleanor Marx. - Nota red. 
11 - dragul meu. - Nota trad. 

2 650 OOO 
1 865 OOO 
4 569 OOO 
3 778 OOO 

Făină 
(evaluată in cvarteri) 

1 808 OOO 
351 OOO 

1 1 29 OOO 
1 102 OOO 

'I Manuscrisul indescifrabil din cauza unor pete de cerneală. - Nota red. 
') - Dar nu contează. - Nota trad. 
5) - tabelele Ministerului Comertului. - Nota trad. 
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Aşadar, în primii doi ani de comerţ liber s-au importat 
8 285 OOO (cvarteri) 1) de griu şi 2 226 OOO de făină, în total 10 51 1 OOO, 
adică, în 1II1edie ipe aoeastă perioadă, ip.este 5 OOO OOO pe an. Dacă 
socotim pe an 1 cvarter pe cap de loculitor, asta reprezintă cu mult 
peste 1/& din totdlul consumului. 

Se poate spune că consumul MJ.ual a c11escut cu aceeaşi cifră ? 
Evident, aceasta depinde de răspunsul dat la altă întrebare : în 
Anglia s�a produs aceeaşi cantitate de griu ca şi pînă acum ? Iar 
la aoeastă întrebare, de asemenea nu vom putea da un răspuns 
deoît atunci cînd vom dispune de statistioa ag11ară la care se lu
c'rează �n mome1I1tul de faţă. In legătură cu Irlanda şi Scoţia ştim 
că, după desfiinţarea taxelor vamale la cereale 773, o parte înse[Il
nată din [părnfint] 1)uri au fost transformate in păşuni etc. [In le
gătură ou Anglia] 1) putem, deocamdată, ajunge '1a o concluzie 
numai pe caile inductivă. Dacă în Anglia n-au fost lăsate în pără
sire un număr considerabil de terenuri agricole, cum s-a putut 
întîmpla, de pildă, că în aoest an, deşi a fost o recoltă foarte bună, 
preţurile la griu au fost mai ridicate dec'it, de exemplu, fa 1839, 
anul în care s-a aiplicat sistemul protecţionist, de vreme ce redu
cerea importului din străinătate nu comp�nsează, în nici un caz, 
diferenţa dintre o recoltă bună şi una proastă, dintre reoolta din 
1854 şi recolta din 1853 ? Următorul tabel oficial (pentru Irlanda) 

ariată ce răspîndi'fe a luat, în condiţiiile liberului schimb, t endinţa 
de a lăsa pămîntul 1I1elucrat - în majoritatea cazurilor, desigur, 
ca urmare a transfol'mării terenurilor arabile în �ăşuni : 

1854 (pmă m noiembrie) 

[Reducerea] 1) suprale/ei cultivate cu cereale . 
/Cultivate cu legume]. [ (Ca]rtofi 1), plante rădăcinoase etc.) 
Cu in 
Cu trifoi 

Acrl 

91 233 
710  

23 607 
13 025 

Reduceiiea totală a suprafeţei cultivate • 1 28 575 

Dimpotrivă, anul trecut (1 853), în total, suprafaţa s-a redus cu 
numai 43 867 de acri. Pentru doi ani, luaţi laolaltă, 172 442 de acri. 
Aceasta e cu atît mai surprinzător cu cit, în ultimii doi ani, cererea 
la toate produseJe agriicole a crescut. In ceea ce priveşte „hands " 2J 

1) Manuscrisul deteriorat. - Nota red. 
'l - forta de muncă. - Nota trad. 
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ocupată în agricultură, ştim •că dintre cei 300 OOO de oameni, oare în· 
cepînd din 1852 au emigrat în fiecare an din Marea Britanie, cea mai 
mare parte o constituiau muncitorii agricoli. Ştim c•ă în 1853 pentru 
prima oară populaţia a scăzut în Joc isă crească. In sfîrşit, cea mai 
bună dovadă că în agricultură mina de ilucru a scăzut foarte mult 
o constituie faptu1 că în 1853, pelilltru prima oară dÎlll 1815,  plata 
muncitorilor de la sate a crescut, şi rpentru a o reduoe din noll- au 
fost introduse aproape pretutindeni secerători.le. (Remarcăm, prin
tre altele, că importul liber de cereale din străinătate a dat un 
puternic impuls dezvoltării agronomiei engleze.) (Influenţa) pe 
care liberul schimb a avut-o asupra preţuri.lor la produsele in
dustriale nu poate fi nicidecum stabilită pe baza maternalelor de 
care dispunem. De exemplu, e puţin probabil oa oscilaţiile pre
ţurilor, iîn tfuncţie de materia primă din industria linei şi a bum
bacului, să fie provooate de abrogarea legilor c erealelor. ln ge
neral, cred că dintr-o istorie a preţurilor pe ,perioada 1849-1854 
ar reieşi că raportul dintre preţurile la toate rprodusele industriale 
şi cernale, precum şi dintre preţurile articolelor produse iî.n unele 
ramuri industriale şi materia priană oorespunzătoare a !rămas 
acelaşi (oa şi variaţiile din cadrul acestor rnmuri) ca şi pînă la 
abrogarea legilor cerealelor. 

In ceea ce priveşte salariul muncitorilor dfil fabrici (cifrele cu 
altă ocazie), se !Poate dovedi foarte precis că abDOgarea legilor ce
realeJO'f 1) :nu a avut :nici o influenţă asupra salariului absolut ; 
2) a contribuit la reducerea s.alar.iuJui irelativ. 1n ·anul crizei 1) sala
riul a scăzut. El nu a crescut nici în anii relativ buni 1849-1852 
(inclusiv 1852, cel puţin pînă la ultima treime a anului) . De ce nu 
a cTescut ? Fiindcă au scăzut preţurile la mijloaoele de subzistenţă. 
1n 1852 a început emigrarea in masă, în timp ce, pe de altă iparte, 
în Statele Unite, AustraliCJ., India etc. cererea a crescut simţitor. 
Atunci, muncitorii au oer�:t majorarea salariului ou 10°/o şi aproape 
în majo11itatea ramurilor u.u obţinut acest lucru pentru isourta pe
rioadă a punctului cUJl.m�nant al prosperităţii (cam pînă în august 
1853) . Ştii că această majorare de 10°/o - aminteşte-ţi, de exemplu, 
de greva de la Preston 774 - curind le-a fost din nou redusă, deşi 
in 1853 şi 1854 preţuri.le la cereale erau în medie mai Tidioate decît 
în an.ii pTOtecţionismului : 1 843-1845 şi 1 830-1837. Aşadar, 
majorarea salariilor, şi încă una de foarte scurtă durată - căci 
acum din nou nu se lucrează timpul complet de muncă şi, iîn gene
ral, criza a început -, nu poate fi atribuită în nici un daz liberului 
schimb, ci reprezintă numai majorarea salariilor în orice perioadă 

1) 1847 (aici manuscrisul deteriorat) . - Nota red. 
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de prosperitate. Liberul schimb n-a ·contribuit decît pentru ca, 
în 1 849-1852, salariide să nu se ridice. Dacă cu aceleaşi salar.ii se 
puteau cumpăra mai multe mijloace de subzistenţă, nu înseamnă 
că s-au ridicat. ln reailitate a avut loc o creştere relativă a pro
fitului. Salariul relativ, adică salariul în raport cu profihtl, a scăzut 

de fapt - şi !inevitabilitatea acestui rezultat am arătat-o încă 
în 1 847 într-o broşură (în limba franceză) 1) . Nu se poate, desigur, 
nega că, în oarecare măsură, abrogarea legilor cerealelor (îmbi
nată cu reglementarea problemei taxelor vamale la zahăr, aocesul 
liber al vapoarelor st:răilile şi desfiinţarea taxelor vamale protec
ţioniste la lemnul importat din America de No11d britanică) a .con
tribuit la lărgirea pieţelor existente şi la c11earea de noi pieţe ale 
englezilor în străinătate pent:ru desfacerea mărfurilor lor indus
triale . .AJ?a, de exemplu, în Statele Unite caracterul mai accentuat 
liber-schimbist al legislaţiei a fost, fără îndoială, determinat, în 
parte, de abrogarea legilor cerealelor în Anglia. Dar acestui lucru 
nu trebuie să i se aco11de rprea mare importanţă ; e:xiportul AngiHei 
în RUJSia, de •exemplu, s-a redus, în timp ce importul Angliei din 
Rusia a crescut foarte mult, ca urmare a abrogării legilor oerea
lelor. ln general, se vede că Europa reprezintă o piaţă di.n oe [n 
ce mai puţin ·importantă pentru Anglia, deoarece din suma totaiă 
a ex.portului rpe 1854 (aici mă refer la suma totală a exportului de 
produse engleze, făcînd abstracţie de produsele reexportate) numai 
Statele Unite, Australia şi India au absorbit 60°/o, ca să nu mai 
vorbim de coloniile britanice din afara Europei (cu excepţia ln· 
diilor orientale) . 

Ţi-am scris toate astea, pentru a-ţi răspunde în linii generale 
la întrebările puse. Va trebui să cercetezi cit de exact este mate· 
rialul cifric din .caietele mele. Cărţile, cum ţi-am mai spus, abia 

acum încep să apară„. 2) 

Publicat pentru prima oară 
în : „F. Lassalle. Nachgelassene 
Briefe und Schriften •. 
Bd. III, Stuttgart-Berlin, 1922 

Se tipăreşte după manusc1 is 

Tradus din limba germană 

1) K. Marx. „Discurs asupra liber-schimbismului, rostit la şedinţa publică 
de la 9 ianuarie 1848 a Asociaţiei democratice din Bruxelles•, (Vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 4, Bucureşti, Editura politică, 1963, ed. a II-a, p. 447--460. 
- Nota trad.). - Nota red. 

1) Sfirşitul scrisorii nu s-a păstrat. - Nota red. 
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Marx către Moritz Elsner 
La Breslau 1) 

Dragă Elsner, 

[Londra) 11 aprilie 1855 
28, Dean Street, Soho 

Plec pentru cîteva zile din Londra cu soţia mea 2) . Dronke a 
avut amabilitatea de a .consimţi să continue el corespondenţele 3) 
în acest timp. Astăzi vă va trimite o descriere a sosirii �ui Bona
parte. Intrucît n-am să-l mai văd, vă trimit această scrisoare 
separat. 

Cele două artkole 4) anexate reprezintă începutul unei pole
mici împotriva panslavismului. După părerea mea, e timpul ca 
Germania să ia s erios în considerare primejdia care o ameninţă. 
Aceste lucrări le puteţi publica atunci cînd veţi socoti ică e mai 
indicat, deoarece nu au nimic comun ou corespondenţele. Dar 
convingerea mea e că nu trebuie să se piardă timpul, ci să se dea 
a1arma în Germooia. Cu acest prilej va primi şi „critica critică" 5) 
di.n Berlin una la cap pentru prostia ei înfumurată. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXV, ed. rusă, 1934 

11 Wroclaw. - Nota trad. 
') Vezi volumul de faţă, p. 391. - Nota red. 
1) Pentru „Neue Oder-Zeitung•.  - Nota red. 

Al dv. 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

'l F. Engels. „Germania şi panslavismul". (Vezi K. Marx şi F. Enge/s. 
Opere, voi. 1 1 ,  Bucureşti, Editura politică, 1 961,  p. 210-216. - Nota trad.). 
- Nota red. 

•j Bruno Bauer. - Nota red. 
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Marx către Ferdinand Lassalle 
la Paris 

Dragă Lassalle, 

28 iulie 1855 
28, Dean Street, Soho 1) , Londra 

De citeva săptămîni mă aflu la ţară, într-un cottage pe <:are 
mi l-a cedat un iprieten 2) plecat în Scoţia. Aşa se face că scrisoarea 
ta mi-a parvenit abia ieri. De altfel, acum am luat măsuri ca scri
sorile primite în oraş să-mi fie trimise imediat. 

Mă surprinde, fireşte, că, aflîndu-te atit de aproape de Londra, 
nu te gîndeşti să treci citeva zile rpe aici. Sper că ai să mai re
filectezi şi ai să-ţi dai seaima cit de scurtă şi de ieftină e o călătorie 
de la Paris la Londra. Dacă rporţile Franţei nu ar fi ermetic închise 
pentru mine, ţi-aş faoe o vizită pe neaşteptate ila Paris. 

Am Ja Paris dţiva prieteni, dar (acum nu-ţi scriu din oraş) 
adresele lor ţi le voi putea trimite numai cînd mă voi întoarce în 
Soho, unde le păstrez. 

Bacon spune că oamenii cu adevărat mari au atitea relaţii cu 
natura şi cu lumea şi atîtea obiecte sînt cuprinse în sfera illltere
seior lor, incit pot suporta .cu uşurinţă orice pierdere. Eu nu fac 
parte dintre aceşti oameni mari. Moartea coipilului meu 3) m-a 
zdruncinat profund şi simt această pierdere la fel de dureI'OS ca şi 
în prima zi. Biata mea soţie, de asemenea, e complet downbroken 4) . 

Dacă-l mai vezi pe Heine, dă-i salutări din parte-mi. 

Publicat pentru prima oară 
în ,Frankfurtcr Zeitung• ,  
10 august 1913 

Al tău 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) Scrisoarea e scrisă din Camberwell, în împrejurimile Londrei, dar pe ea 
figurează adresa din Londra '1 lui Marlt. :...._ Nota red. 

�) Peter Imandt. - Nota re(f. 
•j Edgar Marx. - Nota red. 
') - zdrobită. - Nota trad. 
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Marx către Amalie Daniels 
la Koln 

557 

6 septembrie 1 855 
28, Dean Street, Soho 1), Londra 

Dragă d-'Jlă D,aniels, 
Nu vă pot descrie durerea pe care am încercat-o la vestea 

morţii scumpului, neuitatului Roland 2). Deşi ultimele veşti, caue 
mi-au parvenit prin Steffen, nu erau de loc încurajatoare, n-am 
pierdut nici  o clipă nădejdea că admirabilul dv. soţ se va însănătoşi. 
Era un om delicat, fin, generos, în care se îmbinau cu o rară armonie 
fermitatea caracterului, talentul şi o înfăţişare plăcută. Cînd îl ve
deam pe Daniels printre cei din Koln, aveam întotdeauna impresia că 
văd statuia unui zeu grec pe care capriciul destinului a aruncat-o 
printre hotentoţi. Moartea sa timpurie este o pierdere de neînlocuit 
nu numai pentru familia şi prietenii săi, dar şi pentru ştiinţă, do
meniu în care promitea mult, precum şi pentru masele largi ale 
omenirii care suferă şi care în persoana lui aveau un luptător de 
avangardă demn de toată încrederea. 

Ştiu că aveţi o fire eroică şi de aceea sînt încredinţat că durerea 
dv. nemîngîiată nu vă va împiedica să fiţi o devotată educatoare 
a preţiosului zălog pe care vi l-a lăsat Roland. ln persoana fiilor dv. 
veţi reda omenirii de două ori pe tatăl lor. 

Vestea acestei noi pierderi a trezit în soţia mea cu atîta inten
sitate amintirea morţii micului nostru fiu unic 3) , incit în momentul 
de faţă starea ei sufletească nu-i permite să vă scrie. Plînge şi se 
tînguie ca un copil. 

Nu ÎJnoerc să vă conso1ez, cu atît mai mult cu dt eu însumi 
sînt şi rămîn neconsolat ; am pierdut un prieten pe oaire l-am iubit 
mai mult decît pe oricare altul. O asemenea du11ere nu poate fi 
alinată, ea poate fi numai împărtă"?ită. De îndată oe voi [leuşi să-mi 
stăpinesc sentimentul acesta sfîşietor, voi publica un necrolog în 
„New York Tribune" pentru numeroşii prieteni din America ai 
defUJilctului. Sper că vom fi aîndva în situaţia de a ne răzbuna, 
mai ap.rig decît printr-un necrolog, pe oamenii care i-au scurtat 
viaţa. 

1)· Scrisoarea e scrisă din Camherwell, dar pe ea figurează adre&a din 
Londra a lui Marx;. - Nota req. 

'l Roland Daniels. - Nota red. 
-.) Hdgar Marx. - Nota red. 
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Nu mai e nevoie să vă asigur că în mine veţi găsi întotdeauna 
un prieten credincios şi devotat. 

Cu sinceră compasiune 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
y9J, XXV, ed. Tl,lSă, 1934 
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Al dv. 
K. Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Moritz Elsner 
la Breslau 

Dragă Elsner, 

l i  septembrie 1855 
28, Dean Street, Soho, Londra 

Săptămîna trecută mi-a fost imposibil să vă scriu clin cauza 
lllilei anchete penccle instituite ·împotriva mea de stimabilul 
dr. �111eund. Din caure 1ui 1arm fost chiar iilevoit să plec din Londra 
pentru aproape o săptămînă. DM, înitruci't ;parllamentul nu e în
tflliilit, a.cest luoru nu s-a reflectat, desigur, în activitatea mea de 
C'orespondent. Aşadar, luna aceasta îmi veţi deschide c0111tul la 
dv. n1lill1ai IÎlD.Cepînd de Qa 1 1  ,septembrie. 

E de la sine înţeles că dacă ziarul dv. nu mai are posibilitatea 
de a plăti, dar are posibilitatea de a apărea în continuare, veţi primi 
articolele mele ca şi pînă acum. 

După părerea mea, ziarul dv., avînd în vedere condiţiile grele 
şi spaţiul restrîns de care dispuneţi, a fost redactat cu multă iscu
sinţă şi tact, dind cititorilor inteligenţi posibilitatea de a citi printre 
rînduri. Nimic nu poate fi mai absurd decît imputarea că primiţi 
bani de la „constituţional�ti u. Nişte burghezi foarte „oonstituţio
nali" au cumpărat acţiuni ale „N[eue] Rh(einische] Z[eitung] " .  Dacă 
ulterior aceşti domni au regretat ceea -ce au făcut, în orice caz 
redacţia nu le-a interzis niciodată să continue să plătească. 

Dacă nu m-aş teme să nu compromit pe vreunul dintre cunoscuţii 
mei numai prin faptul că primeşte corespondenţă de la mine, aş fi 
scris de mult în Provincia renană în interesul ziarului dv. In orice 
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caz, Lassalle a făcut rău <:ă la Koln etc. nu a atras atenţia asupra 
lui „N[eue) O[der]-Z[eitung) " .  lmprejurările îi permiteau s-o facă. 

Dacă „N.0.-Z. " îşi încetează apariţia, trebuie să ne conso]ăm, 
spunîndu-ne că toate acţiunile, faptele, iniţiativele noastre de acum 
au un caracter vremelnic şi le facem de nevoie. 

Salutări cordiale. 

Al dv. 
KM. 

Aici la Londra a început să apară o fiţuică săptăminală germană, 
fondată de ex (?) poliţistul francez, emigrantul vienez Sigmund 
Englănder. Colaboratori : rusul Herzen, Johannes Ronge şi un beţivan 
pe nume Korn, care se dă drept căpitan. 

Publicat pentru prima oară 
în : K.  Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXV, ed. rusă, 1934 
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Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Moritz Elsner 
la Breslau 1 J 

Dragă Elsner, 

8 noiembrie 1 855 
34, Butler Street, Green Keys, 

Manchester 

Am primit amîndouă scrisorile dv., prima cu oarecare întîrziere, 
deoarece întîmplător soţia mea a întîrziat cu expedierea ei la Man
chester. Din prima dv. scrisoare am dedus că aţi plecat de la „Neue 
Oder-Zeitung" şi de aceea am întrerupt imediat trimiterea cores
pondenţelor mele. La primirea celei de-a doua scrisori aveam o 
durere cumplită de măsele - care m-a ţinut pînă acum cîteva zile -
şi nu mai eram în stare să aud, să văd sau să scriu. 

Am comunicat conţinutul scrisorii dv. din 7 octombrie nu numai 
prietenilor, ci şi adversarilor, şi se pare că pentru aceştia din 
urmă a fost o lovitură zdravănă. Cred că nu mai e nevoie să vă 
asigur că pe mine şi pe prietenii mei nu ne-au tulburat de loc 
dogmele .d.J.m Temme şi Simon din Breslau 1). 

Pe Hoyoll eu nu-l văd, dar Lupus se întîlneşte cu el din cînd în 
cînd. Din patriotism, acest H[oyoll) a adus „Breslauer Zeitung" la 

1) Wroclaw. - Nota trad. 
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Ateneul de aici 775, şi din această cauză micul nostru Wolff este în 
primejdie de a fi izgonit din aproape singurul lăcaş al muzelor din 
Manchester. 

Lui Borchardt, pe care îl cunosc bine, i-am transmis salutări din 
partea dv. B [orchardt] întreţine o corespondenţă regulată şi intimă 
cu cetăţeanul Simon dilil Breslau. Cînd m-a întrebat p11ima oară dacd. 
ştiu că „Neue Oder-Zeitung" este în concubinaj cu constituţionaliştii, 
i-am Tăspuns : 1 1Qu'est ce que i;:a me foit ? 1) Nu ştiţi că din punctul 
meu de vedere constituţionaliştii şi democraţii, cel puţin cei dfn 
Prusia, sînt tot o apă şi un pămînt ? Şi <trebuie oa.De să se facă o 
dLferenţă între democraţii -care au adoptat o cionstituţie octroiată, 
dar pe cealCl!l.tă au respi.p.s ... o, şi oei caire, după ,ce au adoptat-o pe 
prima, au fost apoi de acord şi cu cea de-a doua ? 776 «Neue Oder
Zeitung» publică tot ce se poate publica în actuala situaţie a presei. 
Ce mai vreţi ?" 

Din Paris am primit scrisori de la oameni foarte bine informaţi. 
După spusele lor, acţiunile imperiului scad din ce în ce mai mult. 
ln foubourgs 2) auzi pretutindeni : „Celui-ci s·ern ira" 3) . Că situaţia 
e într�adevăr serioasă reiese din două public facts 4) - discursul 
procurorului general Rouland şi articolul lui Granier de Cassagnac 
„Sur Ies terreurs de la Revolution future• 5) apărut tÎn 1 1Constitu
tionnel " .  Ni oi oehia!r d-l Granier inu se .îndoieşte că revolruţia este 
foarte probabilă. 

ln scandalul de aici în legătură cu „problema emigraţiei " 
(Jersey etc.) e mai mult fum deaît foc 777• In opinia publică s-a 
produs oategoric o cotitură rîmpotriva guvernului, şi rsint chiar 
înclinat să cred că în calculele guvernului acest lucru era pre
văzui. Bl a cedat atît de iStîngaci, lfăcînd o gălăgie atît de tragi
comică la prima revendioare a Jui Bonaparte, rtoC'mai pentru a-i 
doviedi că, de !fapt, guveruml englez nu :mai are posibilitatea de a 
face a1te concesii. Dacă guviemul M ifi luat aoest lucru în serios, 
el ar fi iprocedat cu meii mu.ltă !dibăcie şi nu ar fi dat aoeastă lovi
tUJiă grotescă ou atîta timp înainte cLe deschiderea parlamentului. 
Pa!merston, of course 6) , nu-i ·iubeşte pe emigranţi, dar îi consideră 
o gogoJ.1iţă (Wim.dschlauche) pe .care e bine s-o ţii la fa1demînă, 
pentm :ea, •la nevoie, să sperii contililentul i „quos ego ! •  1) . De 

I) - „Ce mă interesează asta ?" - Nota trad. 
1) - suburbii. - Nota trad. 
•) - acesta se va căra. - Nota trad. 
4) - evenimente cunoscute. - Nota trad. 
5� 'r" „Despre grozăviile revolutil')i vlitoare•. - Nota trad. 
') - desigur. - Nota trad. 
7) - am să vă arăt eu I - Nota trad. 
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alttel, Palmerston se clatLnă bine de tot pe \Scaunul lui ministerial, 
dar vulpoiul bătrîn nu ipoate !fi uşor aruncat din şa. 

Dacă vreţi să-mi mai daţi un semn de viaţă, scrieţi-mi, vă rog, 
pe vechea mea adresă : 28, Dean Street, Soho, London, căci nu ştiu 
cit am să mai rămîn aici, iar la adresa menţionată scrisorile vor 
ajunge, în orice caz, în mina soţiei mele. Ronge şi soţia organizează 
la Londra grădiniţe de copii ; Kinkel cu Johamia 1) speră că re
voluţia nu va izbucni prea curînd. Ruge, prin prelegerile pe care 
le ţine ocazional la Brighton, îi face pe englezi să considere limba 
genmană drept oea mai vulgară dint11e toate : Tausenau, Meyen et 
tutti quanti 2) înjură „adunătura de emigrnnţi francezi" (inclusiv 
pe Victor Hugo) , care periclitează „dreptul de azil" al acestor 
„conspiratori cu aprobarea autorităţilor".  

Salutări cordiale de la Engels şi Lupus. Pe B [orchardt] nu l-am 
văzut de două săptămîni. 

Publicat pentru prima oară 
in : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXV, ed. rusă, 1934 
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Al dv. 
KM. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Ferdinand Lassalle 
la Di.isseldorf 

Dragă Lassalle, 

8 noiembrie 1855 
34, Butler Street, Green Keys, 

Manchester 

Acest răspuns îl primeşti cu mare întîrziere. In primul rînd, 
scrisorile tale le-am primit mai tîrziu, deoarece eu eram la Man
chester, iar scrisorile au sosit la Londra, şi soţia mea nu ştia precis 
dacă n-am plecat încă din Manchester. In al doilea rînd, m-a chinuit 
atît ele J"ău o durere groaznică de măsele, incit cu mine s-a întîmplat 
ceea ce cere Hegel de la conştiinţa senzorială în stadiul în care 
trebuie să se transforme în conştiinţă de sine, şi anume am pierdut 
capacitatea de a auzi, de a vedea şi deci şi de a scrie. 

In ceea ce priveşte întrebarea ta în leg�tură cu cartea lui 
Coffinieres „Les mysteres de la Bourse", cred că această lamentabilă 

1) Johanna Kinkel. - Nota red. 
l) - şi toţi ceilalţi. - Nota trad. 
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maculatură se află şi acum printre cărţile mele rămase in patrie. 
In timpul primei mele şederi la Paris 778 am fost indus Qn eroare 
de titlul cărţii, şi mai întîi am cumpărat-o şi apoi am citit-o. 
D-l Cofflnieres este au fond 1) un avocat care nu ştie nimic despre 
bursă şi nu face decît să•i pună ipe cititori în gaPdă împotriva 
escrocheriilor „juridice " ale „misiţilor de bursă" .  De aceea, cartea 
nu-ţi ofe1 ă nimic - nici fapte, nici teorie, nici măcar anecdote 
amuzante. In plus, acum e complet depăşită. „Lasă-l" - respectiv pe 
Goffinieres -, „frumoasă donna, II1U e vrednic de minia ta" 2) . 

După o lungă călătorie pe continent (la sfîrşitul lui iulie s-a 
întors din Iooiide occidentale) Weerth se al1ă acum din nou la Man
chester. Peste o săptămînă va pleca iarăşi spre tropice. E foarte in
teresant să-l asculţi povestind. A văzut multe, a trăit şi a observat 
mllllte lucrnri. A străbătut o bună parte din America de Sud, de vest 
şi centrală. A mers călare prin pampasuri, a escaladat Chimborasso. 
Şi în California a stat mult timp. Acum nu mai scrie foiletoane, ci 
le povesteşte, şi cel cdre 11 ascultă are şi avantajul de a-i vedea 
fizionomia şi mimica expresivă şi de a-i auzi rîsul sănătos. De altfel, 
visul lui W eerth e să trăiască iîn lndiile occidentale, iar despre 
otrepele omeneşti şi despre dima nmdică a locurilor noastre nu 
vorbeşte de loc în •termeni ·elogioşi. Şi indeed 3) aici e prost, e 
foarte prost. 

Despre afacerea din Jersey şi în geneiral despre scandalul iscat 
în juml problemei emigPanţilor din Anglia ai  aflat din ziare 4) . Nu 
cred că lucrurile vor lua o întorsătură serioasă. Nu cred nici măcar  
că guvernul de aici a urmărit să obţină 1llil rezultat concret. Alt
minteri nu s-ar fi permis izbucni.rea soandalului decît cu .puţin 
înainte de deschiderea parlamentului. Pe cînd aşa, s-a lăsat timpul 
necesar pentru a se iProducie o schimbare in opinia publică, şi din 
mllll �e puncte de vedere schimbarea s-a şi produs. 

Viitoarea scrisoare să mi-o trimiţi pe vechea mea adresă din 
Londra, căci nu ştiu cit am să mai rămîn aici, la prietenul Engels. 
Engels şi Lupus îţi trimit salutări cordiale. 

Publicat pentru prima oară 
in : 11F. Lassalle. Nachgelassene 
Briefe und Schriften • .  Bd. III, 
Stuttgart-Berlin, 1922 

I) - în fond. - Neta trad. 

Al tău 
K.M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) Cuvintele lui Leporello din primul act al operei lui Mozart „Don Juan• 
(libretul de Da Ponte). - Nota red. 

1) - într-adevăr. - Nota tcad. 
') Vezi volumul de faţă, p. 560--561. - Nota red. 
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Jenny Marx către Engels 

la Manchester 

565 

[Londra, 7 ianuarie 1852) 1) 

D,tagă d-le Engels I 
Cum poţi crede că m-am supărat pe d-ta din cauza unui mic 

chef. lmi pare rău că .nu te-am mai văzut foainte de plecarea 2) 
d-tale, te-ai fi •convins că eram puţin îmbufnată numai din pricina 
domnului şi stăpînului meu. ln generaJ, asemenea întîmplări neobiş
nuite au uneori consecinţe utile ; de data a<:easta însă, se pare că 
pere 3) MaJrx a răcit de-a binelea [n timpul peregrinărilor sale filo
zofice cu „lllepotul arhiepiscopului • 4) ,  deoarece s-a îmbolnăvit 
serios şi mai zace şi aC'UIIIl. în ipat. S-ar putea ca astăzi să se scoale 
puţin şi să se apuce de articolele .pentru America 5) . Eu cred însă 
că nu s-a ·restabilit încă atît dt îşi închipuie el. Trei nopţi în şir 
a delirat şi i-a fost foarte rău. Te roagă să-i transmiţi salutări 
lui Wesrth şi să-i sipui •Că a fost foal'te supărat pe el pentru 
că art:unci cînd i-a trimis scTisoarea lui Reinhardt din Paris nu i-a 
scris din partea lui <lecit două cruvinte ; spune-i că trebuie să-şi 
îndeplinească în primul ;rffid dat.oria lui de vechi redactor la 
„N[eue] Rh[einische] " 8) şi să trimită ceva :marfă în .Amel'ica m. 
In ceea ce...l priveşte pe individul acela stupid 7) , pere Marx spune 
acum textual următoarele : 

„Tot timpuil beat, se laudă cu priceperea sa de a se da bine 
pe lingă femei, înţslegînd pri.n aceasta ghionturile primite de la 
chel�eriţe ; la înceipul pe străzii şi ulidoare, în parlours 8) ,  în 
omnibuze, pe vapoarele cu taxa de 1/2 penny provoca în modul cel 
mai zgomotos ou putinţă publicul englez să ia parte la dezbaterile 

1) In manuscris Engels a menţionat ulterior : „Inceputul lunii ianuarie 1 852 " .  
- Nota red. 

') Vezi volumul de faţă, p. 5. - Nota red. 
'l - taica. - Nota trad. 
'I Aşa îi spune Jenny Marx în glumă lui Engels. - Nota red. 
5) Este vorba de lucrarea lui Marx „Optsprezece brumar al lui Ludovic 

Boniiparte", {Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 
1960, p. 1 15-217. - Nota trad.). - Nota red. 

38 

1) „Neue Rheinische Zeitung•. - Nota red. 
;) Liiders. - Nota red. 
8) - saloane. - Nota trad. 
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dintre Kinkel şi Ruge ; U aducea de urechi pe fiecare german la 
Cranbounne Hotel ; a fost unuJ di.ntre cei mai înfumuraţi fle cari ai 
Clubului emigranţilor 780, prin urmaxe, unul dintre cei care au 
tunat şi fulgerat împotriva «bisericuţei» lui «Neue Rhein.ische Zei
tung» .  Dacă îi va cere lui Weerth protecţie, acesta să-l sfătuiască 
să-şi caute un post în unul din rele şapte ministere întemeiate .de 
Kinkel, ceea ce nu i-ar fi prea greu avlnd ln vedere marile ser
vicii aduse de el marelui, unicului partid revoluţionar, precum şi 
influenţa pe care o are asup:ra ambilor scriitori de curte ki.nkelieni, 
Meyen şi Oppenheim. In general, dacă vreunul din aceşbi vaga
bonzi face apel la el, Weexth să-i dea să înţeleagă că şi el face 
parte tdilll « incorigibila hisericuţă» a lui «Neue Rheinische Zeitung», 

cum a numit--0 Meyen în una din sc.risorile sale trimise în America" . 
Aceasta este „sentinţa aspră" a înaltului meu pacient. 
Ieri am primit o scrisoare foarte drăguţă de Ja Cluss din 

Washington, în CCIJl'e este din nou subliniată josnicia fără margini 
a lui Kimkel. Din p ăcate, nu pot anexa acum această scrisoare, 
deoarece Freiligrath a luat-o cu el aseairă. O să ţi-o trimitem 

mîine. Fă-i şi lui Weerth cunoscut cuprinsul ei. 
Despre felul cum îi linguşeşte Kinkel pe băcanii democraţi de 

aici, F.reiligrath ne-a spus o n01Uă anecdotă, pe caire am să ţi-o 
reprodu c. Fr[eiligrath] se adresează unui negustor german orb de 
pe aici, de or�entare democrată, cerindu-i un post. El îi arată cer
tificatele sale de negustor, după care negustorul cel orb îi po
vesteşte : „Am avut onoarea să-a cunosc pe domnul profesor 
Kinkel ; am .fost la una din prelegerile lui, după care doiIIlilul pro
fesor m-a vizitat şi s-a oferit să-mi ,citească serile gratis cele mai 
bune pl'oducţii p oetioe germane ; bineînţeles că am .respins o pro
punere atît de neobişnuită, deoarece nu sînt în stare să mă revan
şez faţă de o persoană ca domnuJ profesor K [inkel] pentru ase
menea serviicii. In plus, domnul profesor ar fi trebuit să mai 

plătească şi omnibuzul, întrucît locuieşte departe. Cu toate acestea, 
domnul profesor a binevoit să vină ş.i să-mi citească din poeţii 
germaini, printre altele şi unele mărunţişwri de-ale dv., d-le F:reili
girath I De altfel, mi-a spus că dv. sînteţi de fapt negustor şi a�i 
şi .lucr.at în această calitate ete'. etc. Şi doamna profesor 1) a b ine
voit să mă vfariteze şi mi-a p.romIB că va oî.nta pentru mine " .  Fără 
îndoială că doamna pirofesor ar fi consimţit să şi danseze şi să 

1) Johanna Kinkel. - Nota red. 
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facă poses plastiques 1) dacă n-aT fi avut de-a face cu un cunoscător 
<le artă orb. 

Viitorul preşedinte al a:epublicii germane, care-i vînează pe 
băcanii de aici ca să le citească ipoezirile sale divine 2) şi totod;:ită 
profită de ocazie ca să 1nfulece o cină, este aproape mai grandios 
decît francezul Crnpllllinski 3) . 

Să-ţi mai relatez încă un fapt interesant, şi anume că fostul 
d-tale şef, generalul Willkh, a primit de la emigranţii de rînd o 
bătaie zdravănă, deoarece aceştia nu pot realiza diferenţa dintre ei 
şi vîrfurile emigraţiei şi nu aprobă modul în care sînt folosite 
marile fonduri revoluţionare în internsul marilor bărbaţi. Din scri
soarea lui Cluss mai reiese c·ă Kinkel s-a folosit de mistificarea 
lui Willich şi de scrisoarna lui Schramm 781 pentru a dovedi în 
America existenţa legăturilor dintre ei şi Koln. E timpul să se 
arate cum stau lucrurile în realitate. Pare-se că Kinkel a răspîndit 
şi în America zvonul că partidul lui Marx a stabilit un premiu 
pentru viciu, pentru ia nu deveilli „eroi ai mo11alei " .  Puşti ul 4) ii 
transmite sa:lutări cordiale Jui Friedrich. Fetiţele 5) merg deja la 
şcoală. Iţi aminteşti, probabil, că PiepeT i-a dat in dar băieţelului 
geail'ta sa frumoasă de voiaj. Ieri l-a ameninţat că i-o va lua 
înapoi şi îi va cumpăra în schimb altceva. Azi-dimineaţă băieţelul 
a ascuns geanta şi a spus : „MaJUre, acum am ascuns-o bine, şi 
dacă Pieper o să vrea să mi-o ia, am să-i spun că am dăruit-o 
unui om sărac " .  Ce şmecher I 

MuJtă sănătate 

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

1) - tablouri vivante. - Nota lrad. 

Calde salutări 
Jenny Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germanii. 

') ln original în dialect berlinez : „joltlichen•. - Nota red. 
3) Ludovic Bonaparte (numit astfel după numele personajului din poezia 

lui Heine „Doi cavaleri") .  - Nota red. 
') Edgar Marx. - Nota red. 
5) Jenny şi Laura Marx. - Nota red. 
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2 
Jenny Marx către Joseph Weydemeyer 

la New York 

----

[Londra, 9 ianuarie 18521 

Dragă d-le Weydemeyer I 
Soţul meu e de o săptămînă foarte suferind şi cea mai mare 

parte a timpului stă ll1 pat. Cu toate acestea a reuşit să termine 
continuarea la aiPticolul 1) său, pe ca.re o anexez, pentru ca publi
carea, în cazul că a început înti·-adevăr, să nu fie întreruptă. 

De la Cluss, cu ·care sper că aţi intrat deja în legătură şi în 
persoana căruia veţi găsi în toate pr.ivinţele un sprijin preţios, 
am primit din Washington. acum cîteva zile o scrisoare oeaire con
firmă încă o dată josnioia fără margini a lui Kinkel. Făţarnicul 
ăsta îi linguşeşte în moduJ. cel mai neruşinat pe prietenii lui Karl 
şi le scrie că „el a insistat să :imltre ÎIIl �egătură C'U Marx şi cu 
membrii cei mai activi ai partidului lui" (ceea ce e o :minciună 
sfruntată) şi în acelaşi timp face tot ce poate ca, în modul cel mai 
perfid, să compromită reputaţia soţului meu şi, pornind de la 
insinuările mincinoase ale lui Wiillich, brodează tot felul de poveşti 
odioase desp.l"e el şi prietenii lui. 

Karl se simte acum prea slăbit ca să vă poată sc:rie personal 
astăzi, aşa că mă Poagă să vă transmit că ar trebui să scrieţi eeva 
în ziarul 2) dv. despre sărmanii noştri prieteni din Kăln 3) , cu atît 
mai mult cu dt partidul lui Kinkel, laolaltă cu scribii de curte 
şi cu javrele servile de Ja „Lithographische Correspondenz" ,  inten
ţionează să treacă sub tăceire existenţa şi toate suferinţele lor. 
Acest luc'ru e cu atît mai jos.nk, cu oît KinkeJ îşi datorează popu
laritartea iÎn primul ·Dînd Jui Becker 4) , Biirgers şi organului dor de 
p.resă 5) de atunci. Şi iată că aceşti oameni putrezesc în închi
soare, sînt trataţi oribil, iar acum trebuie să mai zacă facă trei luni, 
în timp ce marii oameni ai vi.iitoruJ.ui .strîng bani în numele revo
luţiei şi îşi împart deja viitoarele posturi guvernamentale. 

1) K. Marx. „Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte" .  Cap. II. (Vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 1 29-140. 
- Nota trad.). - Nota red. 

2) - „Revolution•. - Nota red. 
1) Membrii Ligii comuniştilor arestai! şi aflaţi sub anchetă la Kiiln. 

Nota red. 
'l Hennann Becker. - Nota red. 
5) „Westdeutsche Zeitung•. - Nota red. 
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Cum se simte soumpa dv. soţie 1) după o călătorie atît de 
îngrozitoa11e ? Ce faic copiii ? Aţi reuşit C'ît de cit să vă aclima· 

tizaţi ? 
Dar timpul trece. Trebuie să duc imediat scrisoarea la p oştă. 

Sper că s�î11şitul articolului o să-i fie mai uşor de scris dragului 
meu Karl. 

Cu urări de bine 

A dv. 
Jenny Marx 

Lupus 2) e din nou ceva mai bine. Ln curînd va trimite şi 
el ceva, -ca şi Engels de altfel .  Şi lui Weerth i s-a trimis o scri
soare insistentă. Wolff cel Roşu 3) s-a însiurat şi, întrucît acum 
este �n luna de miere, IILU p oate lTimite încă nimic. 

Publicat pentru prima oară 
în K. Marx şi F. EngeJs. Opere, 
voi. XXV, ed. rusă, 1934 

3 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

J enny Marx către Engels 
la Manchester 

(Londra, 16 ianuarie 1852] 
Dragă d-le Enge1s I 
După cum vezi, continui să 'Îndeplinesc funcţia de secretară. 

Soţul meu nu s-a refăout încă complet. A fost într-adevăr foarte 
bolnav. MiÎllle vrea să încerce să se plimbe rpuţin. Din cauza bolii 
111u a !PU1Jut pregăti nimic pentru Amerioa ; în schimb a reuşit să-f 
antreneze pe Freiligrath şi Pieper. Iţi trimit o poezie foarte reuşită 

a lui Fr[eiligriath] 4) . Arată-i-o şi prietenului Weerth. Poate il va 
determina să încalece şi el Pegasul. Dacă nu mai ai nevoie · de 
„Tiribtine u ,  trimite-o aici. Săptămina viitoare vei primi o scrişoare 

1) Louise Weydemeyer. - Nota red. 
l) Wilhelm Wolff. - Nola red. 

: · 11 Ferdinand. - Nota led. 
') F. Freiligrath. „Lui Joseph Weydemeyer•. - Nota red. 
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foarte drăguţă de la Cluss. Lupus nu o are acum fo el. Sperăm să 
auz.im cwînd veşti despTe d-ta ; pină atu'Il.Ci bea-ţi berea sănătos. 

Calde salutări de la bolnav. 

Publicat pentru prima oară 

4 

Jenny Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Jenny Marx către Joseph Weydemeyer 
la New York 

[Londra, 27 februarie I B5'2] 

Dragă d-Je Weydemeyer I 
De o săptămînă pe soţul meu îl dor atît de tare ochii, din 

cauză că lucrează foarte intens noaptea - ziua trebuie să alerge 
pentru treburi casnice -, î'hcît astăzi nu e în stare să vă scrie şi 
a t.Debuit să preiau oo toate funcţiile de secretar. El mă roagă să 
vă transmit C'ă nu a putut parcurge în înt11egime articolul lui 
Eccarius 1) şi că rămîne să corectaţi dv. greşeliJe de ortografie pe 
care Je conţine ; acest om admir.abil, care scrie splendid, abia aici 
a învăţat literele şi :n-are habar de puncte şi virgule. ln afairă de 
aceasta, soţul meu vă ituiimite articoJul unui maghiar 2) oare cu
noaşte îndeaproape c�Le mai ascunse taine ale emigraţiei maghiare. 
Hotărîţi singur daică puteţi folosi şi publi<:a acum acest articol. 
In orioe caz, acest om trebuie âncurajat, deoarece a promis să 
trimită pe viitor coresponden� originale din partea lui Perczel, 
S2iemere etc. ,  cu care e prieten intim. Soţul meu consideră că gre
şelile gramaticale grosolane di.Jll articol trebuie corectate, dar unele 
particula'fităţi de stil, pe caire îşi pune pecetea un autenHc specific 
maghiar, n�o să-i strice. El vă mai roagă să-i trimiteţi de indată 
înapoi cele cinci părţi ale articolului său despre Napoleon 3) în 
cazul cînd nu le puteţi p!Ublica. Poatt: vom r:reuşi să le publicăm 

1) Vezi volumul de faţă, p. 435. - Nota red. 
•) Bangya. - Nota red. 
') K. Marx. „Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte•. Cap. I-V. 

(Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, 
p. 1 15-184. - Nota trad.). - Nota red. 
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traducîndu-le în franceză, deşi, fireşte, e păcat să se renunţe la 
versiunea germană. Soţu.]. meu comside.ră că cel mai bine ar fi 
dacă aţi reuşi să publicaţi această lucrare în America, deoarece 
va renta ou siguranţă, şi dacă aţi reiuşJ. s-o răspîndiţi şi în Ger
mania, deoarece 1n ea se face o apreciere istorică a celui mai im
portant eveniment al contemporaneităţii. Sper, dragă d-le Weyde
meyer, că vom primi cUTînd veşti bune de la dv., şi anume că 
scumpa dv. soţie 1) a suportat bine marele eveniment şi că în 
casa dv. sînt doi nou-născuţi - un fiu .şi o !fevistă. Salutări cordiale 
scumpei dv. soţii 1) . 

A dv. 
Jenny Marx 

Pentru a nu tergiversa lucrurile, .aţi putea tipări fiecare parte 
separat, deoarece problema este foarte actuală. Ulterior pot fi 
tipărite intr-.o singUJră lucrare. Astăzi pleacă nr. 5. Vinerea viitoare 
va trimite nr. 6 - ultimul 7s2. Aşa •că, rnpet, căutaţi să faceţi din 
această lucrare o broşură. Dacă nu reuşiţi, trimiteţi lucrarea înapoi, 
trebuie publkată cu 01rice preţ. 

Trransmiteţi multe salutări lui Cluss şi comunicaţi-i amănunţit 
cum stau lucrurile Ja dv. 

Lupus a adUiS chiar acum încă un mic articol cu privire la ulti
mele evenimente londoneze. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Enge!s. Opere, 
voi. XXV, ed. rusă, 1 934 

5 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

J enny Marx către Adolf Cluss 783 
la Washington 

Londra, 15 octombrie 1852 

Dragă d-le Cluss I 
Soţul meu m-a numit astăzi '1ocţiitoru.'l său şi mă grăbesc să-mi 

îndepLiinesc îndatoriri:le de ·secretar iparticular. El e atît de hărţuit 
de tot fielul de griji, IÎndt e nevoit să alerge toată ziua în home 

1) Louise Weydemeyer. - Nota red. 
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business 1) ,  iair acum, la ora 5, încă nu s-a întors acaisă ca să 
termine în primul rîrr1d cu .chestiunea Briirllingk contra. Cl'USS 2) . 
Nu înh1eprindeţi deocamdată nimic în această problemă, absolut 

nimic, pîrnă la următorul vapor. Imandt a v.rut încă astăzi să trimită 
o declaraţie prin care .să dovedească că Willkh şi Kinkel au pro
ferat insulte la adresa d.,nei Briiningk. Totodată, el î.l invinuieşte 
de toate aceste bîrfeli pe bătrînul măscărici Ruge, actualul cavaler 
şi salvator al nevinovăţiei princiare, lucru cu atît mai uşor de 
dovedit, cu cit zvonul a fost lansat şi răspîndit î.n momentul cînd 
aC'est măgaT bătrîn, pe baza mărturiei prietenului său intim Gross, 
l�a declarat pe Kinke'l agent al prinţului Prusiei şi a mai declarat 
d eliberarea lui Kinkel s-a făcut cu ajutorul prinţului, d-na Brii
nirngk jucînd î.nsă aici un .1101 i mportant, şi anume ea fiind şi aceea 
care a dat bani. In Gemnania ambele zvonuri au circulat îm
preună, şi im unul şi acelaşi aTtic:ol Ruge ar fi vorbit (cum iparcă 
işi aminteşte Dronke, deşi nu poate spune nimic precis) despre 
mediul suspect în care trăieşte Gottf.ried aici. Această poveste 
stupidă nu e decît un complot, o răzbunare împotriva lui MaTx
Oluss , pe seama cărOTa vor să pună acum aceste mîrşave bî.rfeli 
şi calomnii anonime, î.n rtimp ce aceşti ticăloşi au atins încă de 
mult culmea virtuozităţii în asemenea chestiuni. Imediat după ce 
bătrînul pomeranian 3) a sc:os sabia pentru a o apăra pe prinţesei, 
i-a făcut personal o vizită acestei doamne suspuse. Heinzen spera, 
după cit se pare, să găsească aici, alături de sursa whigtlor 1) , 
zăcăminte de aur princiare pe care să le folosească pentru „Ja
nusul " său. Nu se comportă oare Tidicol aceşti vagabonzi, stri
gîndu-şi revolta rpe ambele emisfere, după ce au răspîndit abîta 
weme ticăloşii după tic'ăloşii, bîrfeli după bîrfeli, calomnii după 
cailomnii ? Şi de fapt articolul 784 nu conţine nimic : într-o formă 
absolut reţinută şi disaretă, .doar prin aluzii, lasă să se înţeieagă 
oeea ce aceşti oameni, cărora li s-a oferit ospitalitate, au spus 
direct şi deschis. Povestea asta este atît de iiespingătoare, î.noît ai 
prefera să te ţii cit mai departe de aceste lepădături decît să te 
' iei la bătaie C'U ele pentru asemenea fleacuri. Soţul meu a vrut să 
vă trimită astăzi un articol Îill numele lui, în care să explice în c:e 
mod a apărut a.l'ticohtl dv. în. „Wecker " .  Imandt e însă de părere 

1) - pentru treburi casnice - Nota trad. 
2) Vezl volumul de faţă, p. 498. - Nota ced. 
'l Ruge. - Nota red. 
'l Vezi volumul de fată, p. 82. - Nolff red. 
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că soţul meu, !Împotriva căruia, oricum, sînt în.dreptate toate aces
tea, nu trebuie să fie ia.mestecat IÎJ11ir-o asemenea poveste. Şi de 
ac-eea voia să scrie el IÎJ1Suşi deolaraţia. Din păcate, nu e încă gata. 
Nu �ntreprindeţi nimic în această problemă pînă nu veţi primi 
indicaţii im continuare. Meyen a declarat astăzi că Dronke, Willich 
şi Ki.nkel şi-au dat cuvîntul de onoare că ei n-au spus nimic care 
să lezeze rcinstea ac-estei femei. 1nseamnă .că indivizilor ăstora li 
s-a luat dej a l.Lil interogatoriu. După cum vedeţi, şi aici se acordă 
o 1II1are importanţă acestei chestil.Lili. Răspunsul lui Schnauffer 785 
este, de altfel, din punctul lui de vedere, foarte bun, spiritual şi 
abil, şi, într-.adevăr, -oei doi filozofi nu 1.rebuiau să-şi dea atîta im
portanţă pentru că o dată U!Ilei doamne mobile i s-a jucat o festă. 
Cui :i-a păsat cînd Ruge a răspîndit pe seama soţului meu .cele mai 
josnice şi tmai jignitoare zvonuri, care îi distrugeau reputaţia, şi 
încă într-.o perioadă cînd el nu putea răspunde nimic din conside
rente de pairtid, din grijă pentru situaţia prietenilor săi di111 
Germania ? 

Cine s-a sinchisit de faplul că eu eram 'Cit pe ce să mor de 
durere, că băieţaşul 1) meu, care o dată cu laptele, a supt din 
pieptul meu şi toate aceste .chinuri, supărări şi griji, a murit ? Şi 
toate suferinţele care au urmat ! Dar eu nu m--am născut prinţesă, 
şi atunci ce rost mai au <toate ,aceste rfleC'ăreli. Noi o să ieşim 
cumvia din .ac-eastă încurcătură şi o să-i punem pe alţii să răspundă. 
ln orice oaz, dv. aşteptaţi poşta următoare. 

Exemplarele din „Brumar" 2) încă nu au sosit. Cu poşta urmă
toa.re soţul tmeu vă va itrimite două numere din „People's Paperu 
cu articolele dv. 786 

Bratele meu Edgar i-a scris, in sfîrşit, mamei 3) . Datorită aju
torµlui dv. prietenesc, rS.crisoarea mea a ajuns cu bine în mîinile 
lui. Vă mulţumesc încă o dată din inimă pentru aceasta. 

Incă ceva. Ţineţi-l puţin în frîu pe Jacobus Huzel, ca să nu 
sară peste cal. Trebuie să evităm orice scandal cu aceşti nemer
nici, deoarece ei vor să ne amestece acum în asemenea istorii 
pentru ca în felul acesta să facă uitate 1II1urdăriile lor anterioare. 

1) Heinrich Guido Marx. - Nola red. 
2) K. Marx. „Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte".  (Vezi K. Marx 

şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 1 1 5-217. - Nola 
trad.). - Nola red. 

3) Karoline von Wes tphalen. - Nola red. 
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Trebuie să fim acum puţin diplomaţi cu aC'eşti scandalagii „com
plet obiectivi, prindpiali, 'Cinstiţi şi de treabău.  

Aţi urmărit, desigur, procesul de la Kollll în „Kolnische" 1) , 
Astăzi au sosit depoziţiile foi Becker 2) . Deoarece împotriva lui 
nu au fost nici un fel de probe, au căzut de acord ca iBecker să 
fie complet scos dim cauză. Aşa se explică modul Jui de apărare, 
de care democraţii se folosesc cu entuziasm pentru a-l declar.a pe 
Becker de-al lor şi pentru a-l proclama militant popular diber şi 
independent, care nu se supune orbeşte unor anumite dogme ale 
unei societăţi secrete, un adevărat erou ; ei foc acest Jucru tocmai 
pentru C'ă Becker este cel mai slab dintre toţi şi are .în el mai mult 
sîm.ge democratic decît toţi. Dacă palavragiul de Heinzen vrea să 
se folosească de aceasta pentru a-l lăuda pe Becker, puteţi declara 
imediat că apărarea a fost stabilită dinainte şi că, încă cu puţin 
înainte de arestarea sa, Becke.r J-a ·rugat insistent pe soţul meu 
să-i atace şi să-i ridiculizeze împreună cu el în revista 787 sa pe 
toţi democraţii oficiali : Ruge, Heinzen, Kinkel, Willich ebc. etc. 
El voia să tipărească şi sctrisorile smintite ale lui Willich 3) . Nici 
de la eliberarea lui domnii democraţi nu au nimic bun de aşteptat. 
Vă scriu într-o mare grabă. 

Trebuie să mă duc la poştă. 
Salutări cordiale. 

Jenny Marx 

Scrieţi curînd din nou. Scrisorile dv. ne fac întotdeauna mare 
plăcere. Soţul meu spune întotdeauna că dacă am avea mai !ID'ulţi 
băieţi ca Cluss, atunci poate că am mai face cite .ceva. Să nu fiţi 
prea activ deocamdată. Lăsaţi-i pe aoeşti cîini să se .s�îşie din nou 
între ei, altmilllteri s-ar putea uni ca să lupte împotriva „duşmanului 
comun" - împotriva ticălosului, infamului şi cinicului de Marx şi 
a clicii lui. 

Publicat pentru prima oară în întregime 

1) „Kiilnische Zeitung•, - Nota red. 
1) Hermann Becker. - Nota red. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 149, 423. - Nota red. 
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Tradus din limba german� 
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6 

J enny Marx către Adolf Cluss 788 

la Washington 

[Londra, 2a octombrie 1 852) 

Dragă d-le Cluss I 
Probabil că ai urmărit în „Kolnische Zeitung" cum a decurs 

odiosul prnces împotriva comuniştilor. Şedinţa din 23 octomb.rie 
a făcut ca lucrurile să ia o întorsătură atît de fenomenală, de in
teresam.tă şi de favorabilă  iPentru acuzaţi, incit am început cu toţii 
să răsuflăm mai uşuraţi 789. lţi poţi imagina că „grupul MrurxN es1 e 
zi şi noapte activ, muncind cu capul, cu mîinile şi cu picioarele. 
Tocmai din c auza acestei supraaglomerări, eu sînt aceea care îţi 
scriu astăzi din nou în calitate de corespondent suplilnitor. Priete
nul intim al d-lui Willich, d..J Dietz, 1care acum se află de asemenea 
în America, a lăsat să i se fure toate documentele clicii lui Willich 
- scrisorhle, procesele-verbale etc. etc. Aceste documente au fost 
prezentate de acuzare drept mărturie a activităţii primejdioase a 
partidului. Pentru a dovedi complicitatea acuzaţilor în această ches
tiune, a fost fabrJcată o versiune cu privire la legăturile soţului 
meu cu cunoscutul spion Cherval. ln felul acesta soţul meu era 
prezentat .ca o verigă, o punte de Jegătură între teo11eticienii din 
Koln şi oamenii de acţiune, instigatorii şi jefuitorii de la Londra. 
Stieber şi &uzarea au crezut că acest COUip 1) va produce un efect 
colosal. Totul s-a risipit însă ca un fum. Atunci a fost nevoie de 
altceva oare să facă senzaţie, şi au fost urzite minciunile lansate 
la şedi111ţa din 23 octombrie. Toate afirmaţiile poliţiei sînt o min
ciună. Aceasta sustrage, falsifică, sparge sertare, jură fals, uduce 
mă:rtJur�i false şi, pe deasupra, susţilne că ei îi este totul îngăduit 
faţă de comuniştii care se află hors (de] la societe 2) I Pur şi simplu 
ţi se ridică părul măciucă cînd vezi toate acestea, precum şi modul 
în care oea mai ticăloasă dintre poliţii preia toate funcţiile procu
raturii, îl împinge pe Saedt pe ultimul plan şi prezintă drept fapte 
efectiv stabilite rpe cale juridică, drept doviezi bileţele neautentice, 
simple zvonuri, deruunţuri, intrigi. De aici trebuia să se pornească 
pentru a se dovedi că tobul este un fals, aşa că soţul meu a tJrebuit 
să lucreze din zori şi pînă-IIl noapte. Pentru a dovedi falsurile fă
cute de poliţie brebuia să se procure dovezi autentificate de la 
proprietari, pI1ecum şi manuscrisele autentificate ale pretinşilor se-

1) - lovitură. - Nota trad. 
1) - în afara societăţii. - Nota trad. 
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oretari, Liebknecht şi Rings. Apoi toate aceste documente trebuiau 
copiate in 6-8 exemplare şi expediate la Koln pe cele mai dife
rite căi, prin Frankfurt, Pairis etc., deoarece toate scrisorile adresate 
soţului meu, precum şi toate scrisorile expediate de aici la Koln 1) , 
sînt deschise şi iin.te11ceptate. Totul nu este acum decît o luptă intre 
poliţie şi soţul meu, căruia i se atribuie totul, întreaga revoluţie, 
ba chiar şi c001ducerea pl!"ocesului. Pe deasupra, Stieber a-a declarat 
acum rpe soţul meu spion austriac. !n schimb, soţul meu a desco
perit o scrisoare grozavă, rpe care i�a trimis-o Stieber în timpul 
lui „N[eue) Rh[einische] Zeitungu şi care este în1lr-adevăr compro
miţătoare pentru SUeber 2) . Am găsit, de asemenea, şi o seri· 
soare a lui Becker, in care acesta îşi bate joc de prostiile lui W!il
lich şi de 1 1consipi11aţiileu  1lui „militareu 3) . Din ură faţă de Becker, 
Willich a instruit aici [a LondTa un martor, locotenentul Hentze, 
de la care pînă nu de mllllt primea pomeni. Pe scurt, ies la iveală 
nişte 'lucruri pe care nu le-ai crede dacă nu s-ar produce sub 
ochii tăi. Toate aceste istorii ale poliţiei distrag atenţia publkului 
şi a juraţilor t'Otodată de la învinuirea rpropriu-ziJ.Să adusă comu
niştilor, iar ura burghezilor faţă de aceşti ,instigatori îngrozitori 
este rparalizată de rnpulsia faţă de ticăloşiile poliţiei, astfel că acum 
ne putem aştepta chiar şi la achitarea prietenilor noştri. Duelul cu 
această oficialitate, care dispune de bani şi de toate mijloacele de 
luptă, este, fireşte, foarte interesant ; dacă el se va sfîrşi cu vic
toria noastră, va fi cu abît mai glorios cu cît adversaTii noştri au 
de partiea lm şi banii, şi puterea, şi toate celelalte, �n timp ce noi 
de multe ori dădeam din colţ în colţ ca să ne procurăm pînă şi 
hîrtia pentru scrisori etc. etc. 

Declaraţia alăturată a fost întocmită azi de F[reiligrath) , Marx, 
Engels şi Wo1ff 4) . Astăzi o trimitem ziarului „Tribuneu ,  o puteţi 
publica şi dv. 

Te rog să mă ierţi pentru această scrisoare confuză, dar şi eu 
am luat parte la toată povestea asta şi am copiat atîta că ani-au 
înţepenit degete1e. De aici toată harababura. Arti.JColul d-tale din 
„Tuni-Zeitung" 790 a avut aici un mare suooes. Soţul meu îl consi
deră excelent şi deosebit de rstrălucit ca stil. Alţii ar prefera să 
teoretizezi mai puţin şi să irămîi ca şi înainte spiritualul şi vese
lul Cluss. 

1) ln original : Londra. - Nota red. 
') Vezi volumul de faţă, p. 150-151. - Nota red. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 149. - Nota red. 
'l K. Marx şi F. Engels. „Declaraţie făcută redacţiilor ziarelor engleze•. 

{Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, 
p. 403-404. - Nota trad.). - Nota red. 
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Tocmai acum ne�au sosit de la Weerth şi de la Engels pachete 
întreg;i <le adrese comerciale ş-i de scrisori oomerciale fictive pen
tru c a  astfel să poată fi expediate diferite acte, sorisori etc. 

[ln original urmează textul declara/iei amintite, transcris de Wilhelm 
Wolff./ 

Tot acum a sosit ziarul „K6lni1.Sche" 1) , plin de poveşti oolosal 
de scamidaloase. Două telegrame urmează să fie expediate imediat 
tot sub formă de adrese comerciale. La noi s-a înfiin�at un adevărat 
birou. Doi-trei sariu, alţii aleargă, alţii fac rost de parale pentru 
ca scTibii i.să aibă din ·ce rtrăi şi să poată procura dovezi împotriva 
lumii oficiale vechi in acest sc•andal fără precedent. Şi în tot atest 
du-te-vino cei rtrei copilaşi ai mei 2) c întă şi flruieră voioşi, aşa Cd 
de multe ori diragu1 lor tătic e nevioit să-i cheme la ordine. E o ză
păceală I Cu bine, dragă d-le Cluss, şi răspunde cit mai curînd 
prietenilor d-tale. 

Cu înaltă împuternicire de 5us, a d-tale., 

Publicat pentru prima oară în întregime 

7 

Jenny Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germani! 

Jenny Marx către Adolf Cluss 791 
la Washington 

Londra, 10 martie [1853] 

Scumpul meu Karl se simte \l)TOSt de cîteva săptămîni, iar în 
ultime1e zile au apărut din nou simptomele UJnei viechi bo1i de <ficat, 
ajungînd aproape la inflamare, o boală care mă sperie cu atît mai 
mult cu cit e ereditară în familia lui şi de ea a murit şi tatăl 3) lui. 
Astăzi se .simte din nou ceva mai bine, meştereşte la articolul său 
p entru „TJ.11b [une] " şi m-a rugat pe mine să-i fac c orespondenţa. 
Trebuie să înoep cu o poveste lUJngă şi amă.nUJnţită despre un in
succes aproape tort atît de maJ.1e ca şi cel Weydem[eyer] -Cluss m , 

1) „Kălnische Zeitung•.  - Nota red. 
'l Jenny, Laura şi Edgar Marx. - Nota red. 
3) Henrich Marx. - Nota red. 



578 7. Jenny Marx către Adolf Cluss. 10 martie 1 853 

Nu vă supăraţi dacă o iau de la Adam şi Eva. La 6 decembrie soţul 
meu a trimis manuscrisul Iucrăirii „Dezvăluiri etc. u 1) concomitent 
dv. şi lui Schabelitz-fiul la Basci. Schf abelitz) l-a primit cu entu
ziasm, a scris că este o capodoperă, că în două săptămini manu
scrisul trebuie să ajungă în străinătate şi că el vrea .să tipărească 
2 OOO de exemplare, iSă vîndă exemplarul cu 15 groşi de argint şi 
după ·ce va scădea cheltuielile de tipar (care î.n Elveţia sînt mici) , 
să împartă venitul cu soţul meu. Eram îndreptăţiţi să contăm fără 
a .comite vreo eroa111e pe cel puţin 30 I. ist. ln afară de aceasta, el 
voia să trimită [mediat 40 de exemplare la Londra. Tillilp de o lună 
n-am primit nici o veste. Soţul meu a scris. Răspuns : it.ipă•rirea 
a întîrziat deoarec'e zeţarii au sărbătorit crăciunul. Cel tîrziu 
în două săiptăimîni broşUJTa va fi tipărită, iar nouă ni se vor trimite 
40 de exemplare. Abia printr-o a t:reia persoană am aflat că trans
portul prin contrabandă a întimpinat piedici neaşteptate, că edi
torul a trebuit să expedie�e cele 1 800 de exemplare prin ciontra
bandă în pachete mici timp de două săptămîni, dar că pe la ince
putul Iun.ii februarie totul va fi expediat şi editorul însuşi va în
sărcina cu transportul în continuare ·al broşurilor şi cu expedierea 
lor la librari pe un agent comercial pe care îl va trimite aici, dar 
că ne va expedia neîntîrziat un exemplar de probă. Foarte bine. 
Aşteptăm o lună. In oele din urmă, soţul meu .scrie şi întreabă cum 
stau 1lucrurile, crezînd ·că broşUJTa a ajuns de mult în cele mai înde
părtate colţuri ale Germaniei şi c ă  acum nu trebuie dedt să tragă 
o poliţă asupra ei. Şi iată că ieri am primit următoarea scrisoaire : 

„Dragă Marx I Am aflat acum că întregul transport al ccDez
văluirilor», în număr de 2 OOO de exemplare, zace de 6 săptămîni 

într-un sat de dincolo de graniţă şi că ieri, cînd s-a încercat să fie 
expediat în continuare, a fost confiscat. Ce se va întîmpla de acum 
încolo nu ştiu ; în primul Tind guvernul badenez va face o irecla
maţie la Consiliul federal, apoi, probabil, voi fi arestat sau, cel 
puţin, dat în judecată etc. In orice caz, va fi un scandal mare I 
Iată pe scurt ce-ţi pot aduce la cunoştinţă. De acum înc'Olo, dacă 
eu nu voi avea posibili tatea să-ţi scriu, vei fi informat de o a treia 
persoană. Dacă îmi sorii, trimite-mi scrisoarea pe adresa : Unei 
modiste din Basel etc. u 

Asta e tot ; ce părere aveţi ? Timp de o fană şi jumătate lasă 
să zacă într-un sat 2 OOO de exemplare, adică tot tirajul, iar apoi 

'J K. Marx. „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia". 
(Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voL 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, 
p. 429-50 1. - Nota trad.). - Nota red. 
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ne scrie că au fost confiscate. NiC'i un cuvînt despre exemplarele 
pentru Landra, nici un icuvînt despre exemplarele pentru Elveţia 
etc. Au fost tipăJricf:e aceste exemplare, le-a cumpărat po1iţia pru
siană cu bani grei, sau durone:z;eu ştie ce LS-a întîmplat I Destul c ă  
aceasta este a doua broşură ţinută sub obroc 793• D-l Stieber, care 
a ajl\.Llls director de poliţie rra Berlin şi c are a anunţat apariţia unei 
lucrări admirabile despre conspiraţii etc. ,  şi d-l Willlch, în cali
tate de posesor şi administrator al banilor aimeriioani 794, ies din 
această poveste sain et sauf 1) ; procesul de la Kăln este definitiv 
pierdut, partidul încă lllU a scăpat de toate caloIIlJiliile şi guvernul 
triumfă I In acest moment broşUJra ar avea un efect oolosal. Ea ar 
cădea ca un cf:hunderbolt 2) asupra poliţiştilor germani, care tre
mură de Jrică. Dacă am avea mijloace, am tipări-o imediat din nou 
la Altona, pentru a scoate 9ll1Vemul din sărite, dar acest ludIU nu 
e posibil. Nu mai r ămîne deoît s-o publicaţi dv. într-un ziar ca 
foileton. Oare în acest caz nu s-ar putea folosi zaţul pentru o bro
şură, pe c are s-o trimiteţi apoi aici ? Deoarece tipăJrirea ei în Eu
ropa a ajuns aproape imposibilă, iwr pentru partid acest lucru a 
devenit O chestiune de OnQare, trebuie a tout prix 3) S-Q publi
caţi cel puţin ca foileton. Apariţia broşurii a devenit acum o ne
cesitate, în ciuda tuturor duşmanilor, iar in interesul celor de la 
Kăln şi Îl!l folosul lor, ea va avea asupra opiniei publice o infilLe[lţă 
mai mare decît orice altceva. Trebuie din nou să trezim interesul 
pentru acu:z;aţii de la Kăln. Incercarea de evadare a lui Becker 4) 
a eşuat exclusiv din lipsă de interes .şi ajutor dim afară. ln primul 
rînd itrebuie să avem dovada c ă  broşura există, iar acest lucru se 
poate faoe numai tipăriind�o de cealaltă p arte a oceanului, fie şi 
ca foileton. 

Vă puteţi închiipui cum s-<a răsfaiînt această veste asupra stării 
sănătăţii satului meu etc. etc. 

Publicat pentru prima oară în revista 
„Voprosî istorii K.P.S.S. • nr. 3, 1962 

'I - teferi şi nevătămaţi. - Nota trad. 
•1 - trăsnet. - Nota trad. 
'I - cu orice preţ. - Nota trad. 
41 Hermann Becker. - Nota red. 

Jenny Ma:x 

Se tipăreşte după manuscrisul 
scrisorii lui Cluss către 
Weydemeyer din 28 martie 1853 

Tradus din limba germană 
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8 
Jenny Marx către Engels 

la Manchester 

(Londra, 27 aprilie 1 853) 

Dragă d-le Engels, 
Mi-e foarte neplăcut să-ţi scriu în chestiuni băneşti. Ne-ai aju

tat dej a de prea multe ori. De data aceasta .însă nu mai văd nici 
o salvare, ni.ci o ieşire. Am soris lui Hagen la Bonn, lui Georg 
Jung, lui Cluss, soaorei 1) mele, surorii mele la Berlin. Ingrozitoare 
scrisori I Şi de la nimeni, de la nimeni n-am primit pÎIIlă acum vreun 
răspuns. lnseamnă că nu mai ·avem nici lllil fel de mijloace. Nu-ţi 
pot descrie în C'e situaţie sînbem. Soţul meu a plecat în City la 
Gerstenberg. Iţi poţi închipui ce înseamnă p entru el o asemenea 
vizită. Mă folosesc de acest timp pentru a-ţi sorie oîtevia rînduri. 
Ne poţi trimite ceva ? Brutarul ne-a anun�at 'Că începînd de vineri 
nu ne mai dă pîine. Aseară i-a respins atacul Musch 2) .  Cînd bru
tarul l-a întrebat : „ls Mr. Marx a.t home ? " ,  el i-a răspuns ; „No, 
he a'nt upstairs I "  3) şi luînd sub braţ cele trei pîini a venit în 
goană şi i-a povestit totul Maurului. 

Multă sănătate. 

Publicat pentru prima oară 
in : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx" , Bd. I, 
Stuttgart, 19 13  

9 

Jenny Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Adolf Cluss către Joseph Weydemeyer 79s 
la New York 

Washington, 15 mai 1853 

. . .  Marx mi-a soris o scrisoare foarte veselă, în care îmi spune 
că pe toţi i-a amuzat copios felUJl. în oare am desori.s acţiunile lui 
Willich, acest „frate din breasla cerşetorilor" .  El spune că au ho-

1) Henriette Marx. - Nota red. 
') Edgar Marx. - Nota red. 
•) - .. E acasă d-l Marx ?" . . .  „Nu, nu e sus I" - Nota trad. 
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tărît en grand {)Omite 1) , într-un rîs homeric, să-i ureze pe cit posibil 
o „viaţă" liniştită. Părerea lui e că „dacă la acest drole :) nebunia 
nu s-ar a.mesteca şi nu s-ar încrucişa cu un calcul lucid -- cum ar 
putea altfel să-şi procure de-ale glllfii fără să muncească -, ar fi 
fost de mult trimis la o casă de nebuni" .  Ca răsplată pentru cele 
relatate de mine, Marx vrea să-mi 'C'Opieze într-una din viitoarele 
scrisori pasajul din „Marii bărbaţi ai emigraţiei" care se referă la 
Willich. 

„Revoluţie şi contrarevoluţie" .  Marx spune că nu are timp 
pentru traducere ; dacă eu sau tu sau oricare altul preluăm tra
ducerea de unde a lăsat-o el şi îi comunicăm unde ne întrerupem, 
el .se obligă să •scrie sfîrşitul 796 • După părerea lui Marx, lucrarea 
nu merge ca broşură şi în nici un caz n-ar renta ; dacă ar fi publi
cată oa foileton, el ar fi foarte mulţumit.  (Ceea ce ar rămîne de 
făout în continuare ar cădea în sarcina noastră.) 

Foştii adepţi ai lui Raveaux - filoistini care de mult timp sim
ţeau nevoia unui sfînt - l-au pus pe Becker 3) -cel Roşu în locul 
lui Raveaux. A tout seigneur tout honneur 4) „ .  

Publicat pentru prima oară 

1 0  

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus dio limba germană 

Adolf Cluss către Joseph Weydemeyer 79 1 
la New York 

Washington, 2 iunie 1 85� 

„.Astăzi am primit o scrisoare de la soţia lui M[ar]x şi, din 
pă<:ate, mi se paire -că în omnibuz am pus-o pe lîngă buzunar. Marx 
tocmai s-a întors (20 mai) din Manchester 5) . I-au plăcut foarte mult 
articolele tale pentru „Reform" ,  precum şi introducerea la decla
raţia lui H [irsch] 798• Pe Marx îl supără doar faptul că tot -ce scriem 
noi nu poate fi publicat înt:-un ziar de care să răspl.llilZi tu şi că în 
frunte trebuie să figureze numele a două nulităţi 6) de la „Hor-

'l - cu toţii împreună. - Nota trad. 
2) - şmecher. - Nota trad. 
'l Probabil Max Joseph Becker. - Nota red. 
'l - După faptă şi răsplată. - Nota trad. 
•) Vezi volumul de faţă, p. 215. - Nota red. 
1) Gottlieb Kellner şi Heinrich Heise. - Nota red 

39 - Marx-Eni;els, Opere, voi. 28 
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nisse• .  De 1 1Refom1 " este mai mult sau mai puţin mulţumit. Dronke 
a primit, în sfîrşit, la Bradford un post de funcţionar comercial cu 
un salarÎIU lunar de 1 0  1. st. Se pare că Pieper a fost de mult dat 
afară de Rothschild ; faptul că a �ost .iJmplioat în prooesul comuniş
tilor îi îngreuiază obţinerea unei alte slujbe. - R[ot]h[s-chi]l[dj , 
care i-a fost coleg de universitate, nu i-a plătit n1mic pînă acum, 
dar ar face-o dacă ar putea 799 ; au moment 1) , Pieper trebuie să se 
îngrijească de aoeist lucm, întmcît nu mai are nimic altceva. -
Eocarius nu s-a restabilit încă. - Lupus, din cauza press\lile from 
without 2) , este într-o dispoziţie proastă„. 

Artico1ele de fond din „Trib[u.n.e] " cu privire la eastern ques
lion 3) sînt scrise 1toate de Marx ; Marx �e-a scris fără să adauge 
obişnuitele news 4) ,  astfel c·ă Dana a intervenit în ele, a transformat 
unele digresiuni istorice mai lungi etc. în fraze tipice pentru „Tri
bune" şi le-a publicat S\]b formă ide leaders 5) 800 • Marx nu se poalo 
lipsi de o asemenea sul'ISă de ciştig ca „Tribune" ,  de aceea treae 
acest lucru cu vederea şi ar vrea ca nici noi să nu spunem nimic 
direct în aoeastă privinţă, chiar dacă nu-i convine ca lucrările sale 
mai importante să apară fără setrnnătuTă, iar din articolele publicate 
sub semnătura sa să nu mai rămînă decît fleacuri„. 

Publicat pentru prima oară 

1 1  

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Adolf Cluss către Joseph Weydemeyer801 
la New York 

Washington, 14 iunie 1853 

Dragă Weyd. I 
Toellnai am primit scrisoarea ta. ln ceea ce priveşte articolul 

lui Pieper, Marx mi-a scris acum cîtva timp, să tot fie vreo patru 
luni, oind ii�am cerut scuze pentru că am folosit una din scrisorile 
sale, că trebuie să-mi scot gărgăunii ăştia din cap, că el nu obiş-

1) - în momentul de faţă. - Nola !rad. 
2) - presiunii din afară, a situaţiei dificile în care se află, - Nota !rad. 
'l - problema orientală. - Nola !rad. 
') - noutăţi. - Nota !rad. 
'l - articole de fond. - Nota trad. 
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nuieşte să măgUJleasca, dar consideră că IIIl-<am folosit foarte :rar de 
scrisorile lui şi, fiireşte, tllJU în interes personal ; de altfel, el Je şi 
scrie 'c'a să le pot folosi. Să nu-J consider un negustoraş de idei, căci 
Pieper şi WoHf cel roşu, de exemplu, scriu tot ce spune el.. . 

Publicat pentru prima oară Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1 2  
Jenny Marx către Engels 

la Manchester 

[Londra, 9 septembrie 1853] 

Dragă d-le Engels I 
Tocmai a fost Imandt pe a1c1 şi ne-a povestit că Dronke a stu

diat Uimba spaniolă şi i se pare că a văzut la el mica gramatică 1) 
1 1vîndută". Karl te roagă foarte mult, dragă d-le Engels, ca, de 
îndată ce primeşti aceste .rîndrnri, să-l [ntrnbi pe Dmnke de aceast� 
cărţu1ie nen01rooită ; în acest ciaz, toate S-<air lămuri înainte de ple
carea lui Isegrim 2) , spre propria lui :ruşine. Ţi se pare, probabil, 
r1dicol că dăm atîta impoirtanţă acestei poveşti stupide, dar ar fi 
trebuit să tfi.i ailci ca  să ne poţi înţelege ; tonul dur, grosolan, ati
tudinea provocatoare, asemenea strigăte sălbatice, un asemenea 
scandal şi tărălJ.oi 1n prezenţa mea şi a copiilor I Arc fi grozav dacă 
ai găsi icartea 11vîndută" la bunul lui prieten. Nu pomeni numele 
lui iimaindt. Acum e dej a tîrziu, de aceea, ca să primeşti aceste '!'În
duri mîine, ţi le 1Jrimit pe adresa de acasă. Şi încă o pJăoere. Bam
berger ameninţă cu darea în judecată pentru povestea din El

veţia 3) . Schabelitz i-a cerut să-l dea în judecată pe soţul meu din 
cauza unui pasaj dintr-o scrisoare, în care Karl pirornite că va su
porta jumătate d�n cheltuieli în cazul cînd lucrurile se vor termina 
cu bine. Torimite-ne scrisoarea cu pricina 802• Karl te mai iroagă !Încă 
o dată să-i trimiţi insemnă'l'ile cu privire la poziţia trupelor rnse şi 
turce. Intrucît istoria asta nu s-a sfÎ!rşit încă, el trebuie să mai scrie 

1) Vezi volumul de faţă, p. 256. - Nota red. 
') Wilhelm Wolff (joc de cuvinte : „Jsegrim" - lup ; personaj din poemul 

lui Goethe „Reinecke Fuchs" ; Wolff în germană înseamnă 11lup" ) .  - Nota trad. 
3) Vezi volumul de faţă, p . .578---579. - Nota red. 

39" 
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despre ea, -căci pe americani îi interesează foarte mult eastern 
question 1 ) .  

Karl a scris astăzi din nou un lung articol 2) economic, e 
foarte obosit şi de aceea m-a irugat să-ţi scriu eu astă-seară. 

Multă sănătate şi c alde salutăiri de la 111oi toţi. 

Jenny Marx 

După oîte am auzit, Lupus pleacă mîine în zori. Nici măcar nu 
şi-a luat rămas bun de la mine şi de la copii. 

Publicat pentru prima oară 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
Drille Abteilung, Bd. 1, 1929 

1 3  

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană. 

Adolf Cluss către Joseph Weydemeyer 803 

la New York 

Washington, .( noiembrie 1853 

. . .  Mairx iSorie că Freiligr[ath] face o poezie pe care i-au inspi
rat-o •articolele 3) indiene („The Indian's revenge upon the western 
worldu 4) . Lucrează înc ă  la ea. Sper că ne-o va trimite. Această 
poezie trebuie însă să apară ahia după <le se va publica ceva 
despre India. Altminteri nu-şi va atinge scopul, şi în acest caz 
Marx şi Freiligr[ath] vor ii extrem de nemulţumiţi de 111oi. De aceea 
trebuie să ne apucăm să scriem despre India . . .  

Publicat pentru prima oară 

'I - problema orientală. - Nota trad. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

'I K. Marx. „Nota de la Viena. - S.U.A. şi Europa. - Scrisoarea de 
la Şumla. - Legea bancară a lui Peel". (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 9, Bucureşti, Editura politică, 1959, p. 3 1 3-322. - Nota trad.). - Nota red. 

31 K. Marx. „Stăpînirea britanică în India•. „Compania Indiilor orientale, 
istoria şi rezultatele activităţii ei• .  „Rezultatele viitoare ale stăpinirii britanice 
în India". (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 9, Bucureşti, Editura politică, 
1 959, p. 135-1 4 1 ,  156--164 şi 230-236. - Nota trad.). - Nota red. 

•1 - „Răzbunarea indianului pe lumea occidentală". - Nota trad. 
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1 4  

Jenny Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra, 24 noiembrie 1853) 

Dragă d-le Engels ! 
Am completat post ordre 1) pe numele lui William Wolff, iar 

c.a expeditor l-am pus pe Charles Marx 2) . 
Declaraţiile împotriva mîzgMelii 3) lui Willich nu c red c ă  

l e  vom putea brimite miine, deoareoe Miskowsky, „ofiţerul rus dis
părut" ,  pînă în prezent nu a fost găsit. Locuieşte undeva în White
chapel şi i s-a pierdut adresa. Nic'i Kossuth, c ărui.a ne-am adresal 
indirect, nu îi avea adresa. Chiar acum a plecat un sol la White
chapel. Din nefericire pentru viteazul Willich, omul acesta se uflă 
de cîteva lllllli din nou aici, posedă dovada, semnată chiar de Kos
suth, că a participat la irevoluţia din Ungaria şi poate relata per
sonal istoria cu duelul 80�. 

Pere este busy 4) cu continuarea articolului despre Palmerston 5) 
şi speră ca mîine dimineaţă să primească un mic sukkurs 6) . 

Calde salutări. 

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

1) - mandatul poştal. - Nota trad. 
') Vezi volumul de faţă, p. 274. - Nota red. 

Jenny Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

'l Articolele lui W11lich „Dr. Karl Marx şi «De7.văluirile• sale" .  - Nota red. 
'l - Tata e ocupat. - Nota trad. 
5) K. Marx. „Lordul Palmerston".  Art. VII. (Vezi K. Marx şi F. Engels. 

Opere, voi. 9, Bucureşti, Editura politică, 1 959, p. 4 18-425. - Nota trad.). -
Nota red. 

'l - ajutor. - No!!I trad. 
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15  
Adolf Cluss către J ose:Rh Weydemeyer so.; 

la New York 

Washington, 12 decembrie 1 853 

Dragă W[eydemeyer] ! 
Trimit alăturat o corespondenţă „din vVisconsin" ; cred că cel 

mai bine ar fi să o daţi în două părţi, cu indicaţia „va urma " după 
prima j umătate. 

Tocmai am primit o scrisoare de la Marx, datată 28 noiembrie. 
După cit se pare, Dronke ţi-a trimis o declaraţie pe care trebuie să 
o opreşti dacă nu e prea tîrziu 1) . Dr[onke] trebuia să-i trimită  
a•ceastă declaraţie lui M[arx] la Londra, ş i  în  loc de aceasta ţi-o 
trimite ţie la New York. 

M[arx] i�a răspuns lui Willich 2) amănunţit, într-10 manierd. 
savantă, „hegeliană " .  După cite pot să-mi dau seama, el s-a baricadat 
straşnic cu o sumedenie de documente ; probabil că voi trimite acest 
manuscris mîine ; n-am avut încă timp să-l citesc şi, de I aceea, 
deocamdată nu ştiu ce să fac cu el. E voluminos, 20 de pagini de 
large note;paper 3) . M[ar]x îl termin.ase deja cînd a sosit scrisoarea 
mea în care îl anunţam că vom sc:rie noi răspunsul 800• După părerea 
lui, ar fi rnther .disagreable 4) dacă manuscrisul lui ar trebui acum 
să fie lăsat de o parte, deoarece nu în fiecare zi se poate întîlni 
un asemenea neghiob ca Willich. Marx mă autorizează ca, în cazul 
în care articolul său repetă unele lucruri deja spuse sau dacă sîntem 
în contradicţie în unele detalii, să scot pasajele respective. - Voi 
scrie despre toate acestea cind voi trimite manuscrisul. 

Post-scriptumul, scris în grabă j umătate de d-l Marx, j umătate 
de d-na Marx, se încheie în felul următor : 

„Aseară (27 noiembrie) , Waschlapskii şi Schelmufskii au ţinut 
un miting 5 ) .  Harney trebuia să fie in chair 6). Oamenii erau cit pe 

1) Vezi volumul de fată, p. 274, 276. - Nota red. 
'l K. Marx. „Cavalerul nobilei conştiin\e". {Vezi K. Marx şi F. Engek 

Opere, voi. 9, Bucureşti, Editura politică, 1 959, p. 507-538. - No/a trad.). -
Nota red. 

3) - hirtie de scrisori format mare. - Nota trad. 
') - destul de neplăcut. - Nota trad. 
5) Aluzie ironică la emigranţii mic-burghezi - participanţi la mitingul ţinut 

cu prilejul aniversării revolu\iei din Polonia din 1830--1 831 , intitula\i aşa după 
numele personajelor din poezia sati1 ică a lui Heine „Doi cavaleri" .  - Nota red. 

1) - preşedinte. - Nota trad. 
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ce să-l sfîşie. Down, down, rascal, traitor, irenegade 1) , şi el nu 
şi-a putut ocupa scaunul de preşedinte. Publicul a năvălit �pre 
tribună ; în sală a început bătaia, Schelmufskii şi-au luat asupra lor 
paza lui Harney" .  

Mai departe : „Pentru «Reform» Karl a făcut tot c e  s-a putut. 
Nevoia l-a silit pe Pieper să intre în slujbă într-un .shop 2) 
francez unde vinde «lumină solară», adică un nou tip de lampă re
verbere 3) . In momentul de faţă nu poate să scrie. De aceea, 
Karl l-a înhămat la treabă pe Heise şi i-a făcut abonament la sala 
de lectură, deoarece acesta nu avea nici un ban. A scris ş1 m 
Germania după Sukkurs" 4) . - Pasajul cu privire la Heise con
sideră ... l confidential. 

Publicat pentru prima oară 

l ti  

Al tău 
Ad. Cluss 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germanJ. 

Jenny Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra, sfirşitul lunii martie 1854) 

Dragă d-le Engels I 
Karl te roagă să-i trimiţi neintîrziat adresa lui Lassalle. Nu ai 

trimis înapoi prima scrisoare a lui L[assalle) , în care e indicată 
adresa lui. 

Salutări prieteneşti din partea întregii familii. 

A d-tale 
Jenny Marx 

Publicat pentru prima oară 
î n : K. Marx şi F. Engels, Opere, 
vol. XXII, ed. rusă, 1929 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

') - Jos, jos, ticălosule, trădătorule, renegatule. - Nota trad. 
1) - magazin. - Nota trad. 
') - cu reflector. - Nota trad. 
') - ajutor. - Nota trad. 
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1 7  

Jenny Marx către Engels 
la Manchester 

Londra, 13 mai [ 1854) 

Dragă d-le Engels l 
Iţi trimit astăzi un pachet cu vechi paperasse 1) injurioas0, 

printre care şi ultimele prostii ale lui Wiss, Dulon etc. Unele din 
ele au să te amuze. De cinci zile Karl are o nevralgie îngrozito,ue, 
care i-a cuprins dinţii, urechile şi toată faţa, aşa că n-a putut dormi 
nici o noapte şi astăzi se simte încă foarte prost. Nimic nu i-a 
putut ajuta. Am cumpărat toată farmacia, de la Pfănder pînă la 
Raspail. Durerile au rămas la fel de insuportabile. Abia astă-nrrnpte, 
recurgînd la cantaride, opium etc. ,  a transpirat puţin şi a început 
să se simtă ceva mai bine. Nu e în stare să scrie nici un rînd 
şi te roagă insistent, dragă d-le Engels, să-i trimiţi pe marţi un 
articol, ca să nu piardă încă o c;ăptămînă. Golul din casa de bani ar 
fi prea mare. Salutări prieteneşti din partea întregii noastre familii 
şi de Ici 

Jenny Marx 

Heise şi Pic iul 2) i-au scris lui Imandt o scrisoare comple t 
absurdă. De altfel duhneşte a brandy. 

Publicat pentru prima oară 

1 8  

S e  tipareşte după manuscris 

Tradus din limba germană. 

Jenny Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă d-le Engels I 

[Londra, 23 mai 18541 
ora 3 după-amiază 

Tocmai a sosit articolul 3) d�tale. Am scris dej a adresa şi îl voi 
expedia prin poştă o dată cu aceste rînduri. Karl s-a bucurat grozav 

1) - hirţoage. - Nota trad. 
'l Ernst Dronke. - Nota red. 
3) F. Enge/s. „Războiul" .  (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 10,  

Bucureşti, Editura politică, 1961 , p. 253-260. - Nota Irod.}. - Nota red. 
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cind a auzit cele două bătăi, mult aşteptate, ale poştaşului. „Voila 
Frederik 1 ) ,  2 l. st. salvate ! "  - exclamă el. Din păcate, e încă 
foarte, foarte bolnav şi mă roagă să-ţi transmit că el e în acelaşi 
timp Lazăr cel înviat din morţi şi Pitterchen şchiopul. De scris nici 
vorbă nu poate fi. Se chinuie citind discursurile lungi ale lui Glad
stone şi-şi face foarte mult sînge rău că nu poate să scrie tocmai 
acum, cînd ar avea suficient material despre d-l Gladstone şi pro
iectele lui .  Dacă ai cît de elf posibili tate, fabrică din nou ceva pentru 
vineri. Karl spune că poate fi orice. Mi-e realmente foarte neplăcut 
că trebuie să te plictisesc, dar dacă e posibil, trimi te ceva. 

Alăturez ultimul pachet de la Cluss cu rugămintea de a trimite 
înapoi scrisorile lui şi de a nu-i pomeni nimic despre ele lui Hei:;e. 
Individul ăsta nu ştie să fie discret, şi dacă micuţul Meyen si 
ceilalţi bărbaţi de seamă ar afla ceva înainte de vreme, Cluss ar 
înceta imediat să mai primească vreo informaţie. Toată aceâsl ă 
poveste e foarte amuzantă şi nu ne rămîne altceva de făcut decît 
să-i lăsăm pe aceşti domni să-şi vadă liniştiţi de treabă. 

Heise i-a scris lui Imandt în ultima sa scrisoare, alcătuită toată 
din bucatele, că din nou a încetat să se mai ocupe de stratageme 
militare, deoarece ruşii au dus altfel războiul decît s-a scris în 
„Tribune " ; de acum înainte vrea să se ocupe de doux commerce 2). 

Multe mulţumiri din partea lui Karl şi a mea pentru articolele 
trimise şi salutări prieteneşti din partea celor trei miauti 3) . 

A d-tale 
Jenny Marx 

Se spune că Edgar 4) al nostru hoinăreşte undeva prin New 
York, că vrea să se întoarcă aici şi apoi să pleoe în Germania I 
Ce bandă de pierde-vară ! 

Publicat pentru prima oar ă 
în : K. Marx şi F. Engels, Opere, 
voi. XXII, ed. rusă, 1 929 

')  - Iată-l pe Fred„nk. - Nota trad. 
') - comerţul limşt1t. - ."i ola trad. 
'l Jenny, Laura s t  Edgar Marx. - Nota i ed. 
'l Edgar von Westphalen. - Nota red. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Adnotări 

Engels se referă la vizita făcută lui Marx la Londra aproximativ intre 
20 decembrie 1 851 şi 3 ianuarie 1852. ln legătură cu aceasta, vezi şi scri
soarea lui Jenny Marx către Engels din 7 ianuarie 1 852 (volumul de faţă, 
p. 565) . - 5. 

2 Engels vorbeşte despre intenţia lui de a scrie un articol pentru săptăminalul 
„Die Revolution• ,  a cărui apariţie o pregătea în acea vreme Joseph Wey
demeyer la New York. Ca urmare a intensificării represiunilor poliţieneşti 
în Germania, după infrîngerea revoluţiei de la 1 848--1 849 Weydemeyer a 
emigrat, în noiembrie 1 851 , în S.U.A. şi acolo şi-a continuat activitatea de 
partid ca membru al Ligii comuniştilor. Marx şi Engels acordau o mate 
importantă publicaţiei a cărei editare se pregătea în America, considerind-o 
o tribună pentru propagarea comunismului ştiin\iiic, şi depuneau eforturi 
serioase pentru a-i asigura lui Weydemeyer materialul necesar pentru re
vistă, trimiţîndu-i articole scrise de ei şi organizînd expedierea articolelor 
scrise de unii dintre t ovarăşii lor de idei. Dar Weydemeyer n-a izbutit să 
scoată decît două numere ale revistei „Revolution• în idnuarie 1 852, dupa 
care, din cauza greutăţilor financiare, revista şi-a întrerupt apariţia. ln 
primul număr al revistei a apărut o parte din lucrarea „A treia cronic<t 
internaţională" ,  publicată de Marx şi Engels în 1 850 în „Neue Rheinische 
Zeitung. Politisch-iikonomische Revue• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 7, Bucureşti, Editura politică, 1 960, p. 457-504) , precum şi un anunt 
cu privire la publicarea în numerele următoare a lucrărilor lui Marx „Opt
sprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte• şi „Cele mai noi revelaţii ale 
socialismului, sau «Ideea generală asupra revoluţiei în sec. al XIX-iea» de 
P. J. Proudhon•. (Marx nu a mai scris această lucrare întrucît revista şi-a 
întrerupt apariţia şi el nu a avut altă posibilitate de a o publica.) In nu
mărul al doilea au apărut sfîrşitul lucrării „A treia cronică internaţională" 
şi o parte din capitolul al doilea al „Manife�tului Partidului Comunist• (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 4, Bucureşti, Editura politică, 1958, ed. a II-a, 
p. 461-500) . ln mai şi iunie 1852 Weydemeyer, sprijinit fiind de A. Cluss, 
a reuşit să scoată încă două numere ale „revistei neperiodice• „Revolution• ,  
î n  care au fost publicate lucrarea lui Marx „Optsprezece brumar a l  lui 
Ludovic Bonaparte• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, 
Editura politică, 1 960, p. 1 1 5-217) şi poeziile satirice ale lui F. Freiligrath 
în care era ridiculizat democratul mic-burghez Kinkel (vezi adnotarea 1 07) . 
- 5. 

3 ln august 1 851 , unul dintre redactorii cotidianului burghez progresist „New 
York Daily Tribune• , Charles Dana, i-a propus lui Marx să colaboreze la 
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acest ziar. Marx a acceptat propunerea lui Dana. Colaborarea lui Marx Ia 
„Tribune' a durat mai bine de 1 0  ani, pină în martie 1862 ; un mare număr 
de articole pentru acest ziar au fost scrise de Engels la rugămintea lui 
Ma1x. Articolele lui Marx şi Engels apărute în „New York Daily Tribune' 
tratau probleme foarte importante de politică internă şi internaţională, 
problema mişcării muncitore5ti, a dezvoltării econom1e1 ţărilor europene, 
a expansiunii coloniale, a mişcării de eliberare naţională a ţărilor asupritP 
şi dependente etc. In perioada de ofensivă a reacţiunii în Europa, Marx 
şi Engels au folosit acest ziar progresist american de mare tiraj pentru a 
demasca, pe baza materialului faptic, racilele societăţii capitaliste şi con
tradicţiile de nelmpăcat care-i �int caracteristice, precum şi pentru a de
monstra caracterul limitat al democraţiei burgheze. 

Redacţia ziarului „New York Daily Tribune' şi-a permis de multe ori să 
procedeze arbitrar cu articolele lui Marx şi Engels, publicind unele articole 
fără semnătura autorilor ca articole de fond, iar în unele cazuri redactia 
şi-a permis �ă intervină în textul articolelor. Aceste procedee ale redacţiei 
au provocat în repetate rinduri protestele lui Marx. Din toamna anului 1857, 
ca urmare a crizei economice din S.U.A., care s-a răsfrint şi asupra situa
ţiei financiare a ziarului , Marx a fost nevoit să reducă numărul articolelor 
sale pentru „New York Daily Tribune" .  Colaborarea sa la ziar s-a întrerupt 
definitiv la începutul războiului civil din S.U.A. ; un rol important î 1 
ruptura dintre Marx şi „New York Daily Tribune" I-a avut creşterea număru
lui colaboratorilor redactiei adep!i ai unui compromis cu statele sclavagiste 
şi faptul că ziarul a renunţat la poziţiile sale progresiste. - 5. 

4 Engels se referă la elaborarea articolelor din seria „Revoluţie şi contra
revoluţie în Germania' (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, 
Editura politică, 1 960, p. 3-1 1 2) .  O împrejurare care a contribuit direct Ia 
scrierea acestei lucrări a fost propunerea pe care i-a făcut-o C. Dana lui 
Marx de a colabora la ziarul „New York Daily Tribune" .  Fiind ocupat cu 
studii economice, Marx I-a rugat pe Engels să scrie o serie de articole 
despre revoluţia din 1848-1849 din Germania. La aceste articole Engels ii 
lucrat din august 1851 pinii în septembrie 1852, folosind ca izvor, în spe 
cial, colecţia lui „Neue Rheinische Zeitung• ,  precum şi unele materiale 
suplimentare ce i-au fost date de Ma1x, cu care Engels între!inea un per
manent schimb de păreri. Marx revedea şi el articolele înainte de a le 
trimite la ziar. Seria de articole „Revoluţie şi contrarevoluţie în Germania• 
a apărut în „New York Daily Tribune• din 25 octombrie 1851 pină în 
23 octombrie 1852 sub semnătura lui Marx. Abia în 1 9 1 3, cind a fost pu
blicată corespondenţa dintre Marx şi Engels, s-a aflat că această lucrare a 
fost scrisă de Engels. - 5 .  

5 La 2 decembrie 1851 în Franţa a avut loc lovitura de stat care a marcat 
începutul existentei regimului bonapartist al celui de-al doilea Imperiu (pro
clamat oficial la 2 decembrie 1852). 

La 31 decembrie 1851 , în condiţiile reacţiunii care s-a înteţit după in
frîngerea revoluţiei din Austria şi Ungaria, a fost abrogată constituţia in
trodusă de guvernul austriac la 7 martie 1849. - 5. 

6 Este vorba de o anumită influenţă pe care a avut-o asupra înteţirii reacţiunii 
interne în Prusia şi în alte state germane faptul că lupta dusă de Prusia 
împotriva Austriei, după infringerea revoluţiei din 1848-1849, pentru hege
monia în Germania a avut un deznodămint nefavorabil Prusiei. In cursul 
acestei lupte, care în acea perioadă se ascuţise Ia maximum, cercurile 
guvernante din Prusia, temindu-se că un conflict militar cu Austria ar 
putea provoca un nou avint al mişcării democrat-revoluţionare şi fiind 
supuse unor presiuni diplomatice din partea Rusiei ţariste, precum şi a 
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Anghe1 şi Franţei, care s-au declarat g<>ta să spnjme Austria, au fost 
nevoite să facă concesii şi să renunţe la planurile de unificare a Germanici 
sub egida lor. ln 1 851  a fost restabililă Confederaţia germană ir, forma în 
care a fost creatd la Congresul de la Viena dm 1 815. ln Prusia �-a conso
lidat regimul reaclionar semiabsolutist al dominaţiei moşierilor şi iuncherilor, 
în frunte cu dinastia Hohenzollernilor. - 5. 

7 Acea.tă scrisoare a fost publicată pentru prima oară, într-o torma mult 
prescurtată, în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx" , Bd. I, 
Stuttgart, 1 9 1 3. - 6. 

8 Este vorba de membrii Ligii comuniştilor a1e,taţi de poliţia prusiană în 
mai 1 851  şi învinuiţi de „complot cu caracter de înaltă trădare• .  Inculpaţii 
au fost ţinuţi aproape un an şi jumătate în arest preventiv pină cind, în 
cele din urmă, poliţia prnsiană a reuşit să redacteze „actul de punere 5Ub 
acuzare•.  Procesul a avut loc la Kiiln intre 4 octombrie şi 12 noiembrie 1 85'.!. 
Au fost deferiţi justiţiei 1 1  membri ai Ligii comuniştilor : H. Biirgers 
P. Nothjung, P. Riiser, H. H. Becker, K. Otto, W. Reiff, F. Lessner, R. Da
niels, J. Klein, J. Erhardt şi A. Jacobi. Implicat în procesul C'Omuniştilor 
din Kiiln, Freiligrath a scăpat de arestare şi de judecată emigrind la Londra. 
Ca probe ale acuzării au figurat „doharul original cu procese-verbale" ale 
şedinţelor Comitetului central al Ligii, confecţionat de agenţii de poliţie 
prusieni, şi alte falsuri, precum şi documente sustrase de poliţie de Ia 
tracţiunea aventuristă Willich-Schapper. Pe baza unor documente contra
făcute şi a mărturiilor mincinoase, cei şapte acuzaţi au fost condamnaţi la 
mchisoare de la 3 la 6 ani. Marx, Engels şi prietenii şi adepţii lor de la 
Londra şi din Germania au acordat un ajutor important apărătorilor celor 
acuzaţi, furnizindu-le documente şi materiale care dezminţeau acuzaţiile 
confecţionate de poliţie. Acţiunile provocatoare ale celor care au înscenat 
procesul şi metodele josnice folosite de statul poliţienesc prusian împotriva 
mişcării muncitoreşti internaţionale au fost cu desăvirşire demascate cie 
Marx şi Engels (vezi articolul lui Engels „Recentul proces de la Colonia" 
şi pamfletul lui Marx „Dezvăluiri asupra procesulm comuniştilor de la Co
lonia" , în K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8,  Bucureşti, Editura politică, 
1 960, p. 422-428 şi 429---501 ) .  

Liga comuniştilor - prima organizaţie comunistă mternaţ1onală, înfiin
ţată, sub conducerea lui Marx şi Engels, la începutul lunii iunie 1 847 la 
Londra, ca urmare a reorganizării Ligii celor drepţi, o organizaţie secretă 
a muncitorilor şi meseriaşilor care a luat fiinţă în deceniul al 4-lea. La 
sfirşitul lunii ianuarie 1 847, conducerea Ligii celor drepţi le-a propus lui 
Marx şi Engels să intre în Ligă şi să participe la reorganiza1ea acesteia pH 
baza principiilor proclamate de ei. Intemeietorii marxismului au consimţit. 
Principiile programatice şi organizatorice ale Ligii comuniştilor au !ost 
elaborate cu participarea nemijlocită a lui Marx şi Engels la primul şi al 
doilea Congres al Ligii (începutul lunii iunie 1 847 şi 29 noiembne - 8 de
cembrie 1847). Din însărcinarea celui de-al doilea Congres al Ligii, Marx ş1 
Engels au scris documentul programatic „Manifestul Partidului ComuP!st" .  
publicat în februarie 1 848 (vezi K. Ma1 x şi F.  Engels. Opere, voJ. 4,  Bucu-
1 eşti, Editura politica, 1 963, ed. a II-a, p. 461-500) . 

La sfirşitul lunii februarie 1 848, după izbucnirea revoluţiei în Fran1.:i, 
Organul central de la Londra al Ligii a transmis conducerea acesteia Comi
tetului districtual de la Bruxelles, aflat sub conducerea lui Marx. Dupol 
expulzarea lui Marx din Bruxelles şi stabilirea sa la Paris, la începutul 
lunii martie, noul Organ central îşi mută sediul în acest oraş. Engels este 
şi el ales în Organul central. 
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In a doua jumătate a lunii martie - începutul lunii apn!ie 1 848, Marx, 
Engels şi cîteva sute de muncitori germani, în majoritate membri ai Ligii 
comuniştilor, se întorc in Germania pentru a participa la revoluţia care 
începuse. „Revendicările partidului comunist in Germania", formulate de 
Mane şi Engels la sfîrşitul lunii martie, au constituit platforma politică a 
Ligii comuniştilor in această revoluţie (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere. 
voi. 5, Editura politica, 1 963, p. 3--5). Centrul conducător şi îndrumător al 
membrilor Ligii comuniştilor era pe atunci , Neue Rheinische Zeitung " ,  cil 
cărui redactor era Marx. 

Deşi infrîngerea revoluţiei a constituit o lovitură pentru Liga comu
niştilor, în 1849-1 850 ei'\ a fost re01 ganizată şi şi-a continuat activitatea. 
In „Adresa Organului central catre Liga comuniştilor"  (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, val. 7, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 263-273) , scrisl\ 
de Marx şi Engels în martie 1 850, se făcea bilanţul revoluţiei din 1 848-1 849 
şi se sublinia necesitatea creării unui partid de sine stătător al proletaria
tului. In vara anului 1 850, in cadrul Organului central al Ligii comuniştilor 
s-au accentuat divergentele principiale în problemele de tactică. Majoritatea 
membrilor Organului central, în hunte cu Marx şi Engels, s-au opus cu 
hotărire tacticii sectare, aventuriste a fracţiunii Willich-Schapper, care pre
coniza dezlănţuirea imediată a revoluţiei, fara a ţine seama de legile obiec
tive şi de situaţia politică reală din Germania şi din celelalte ţări din 
Europa. Activitatea scizionistă a fracţiunii Willich-Schapper a dus la mijlo
cul lunii septembrie HJ50, la o ruptură cu această fracţiune. ln şedinţa din 
15 septembrie 1 850 (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, 
Editura politică, 1 960, p. 595-600) , la propunerea lui Marx, împuternicirile 
Organului central au fost transmise Comitetului de circumscripţie din Kăln. 
In mai 1 851 , persecuţiile poliţieneşti şi arestarea unor membri ai Ligii au 
dus la încetarea de fapt a activităţii ei în Germania. La 17  noiembrie 1 852, 
curînd după procesul comuniştilor din Kăln, la propunerea lui Marx, Ligd 
s-a autodizolvat ; membrii Ligii şi-au continuat însă munca de educare a 
cadrelor în vederea viitoarelor lupte revoluţionare. 

Liga comuniştilor a jucat un important rol istoric ca şcoală a revolu
ţionarilor proletari, ca germene al partidului proletar, ca precursor al Aso
ciaţiei Internaţionale a Muncitorilor. - 7. 

9 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară, într-o formă pre
scurtată, în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx" ,  Bd. I, 
Stuttgart, 1 9 1 3. - 7. 

10 In decembrie 1 85 1  - ianuarie 1 852 Engels a scris patru articole despre An
glia destinate revistei săptămînale „Die Revolution" ,  editată de Weyde
meyer. Din aceste articole n-au ajuns la Weydemeyer deci! două (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 6, Bucureşti, Editura politică, 1 960, 
p. 21 8--231 ) ,  întrucît celelalte două s-au pierdut pe drum. Dar nici cele 
două articole primite de Weydemeyer n-au fost publicate din cauză c;\ 
revista şi-a încetat apariţia. Primul din aceste articole, care cuprinde re
zultatul studiilor făcute de [ngels in problema posibilităţii unei invazii a 
armatelor de pe continent in insulele bntanice, a fost publicat în 1852 ln 
„Turn-Zeitung" ,  care apărea la New York şi la care Weydemeyer lucra ca 
redactor. - 8. 

11 Aluzie la faptul că W. Wolff a condus la „Neue Rheinische Zeitung• rubrica 
„Aus dem Reich" („Din patrie") .  unde într-o formă satiric-umoristică rre
zenta evenimentele politice din statele mici germane. - 8. 

12 Este vorba de colaborarea lui Marx şi Engels la „Notes to the People" ,  
revistă săptliminală engleză, organ d e  pre�ă al cartiştilor, care a apărut id 
Londra intre 1 851  şi 1 852 sub conducerea lui E. Jones. Prin trecerea lui 
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Harney în tabăra democratiei mic-burgheze (vezi adnotarea 1 3) ,  editarea 
acestui organ - purtătorul de cuvin! al aripii revolutionar-proletare a car
tismului - a căpătat o deosebită importantă. Marx şi Engels au sprijinit 
revista, Iuind parte la redactarea şi editarea ei. ln revistă a fost publicat 
articolul lui Marx „Constitutia Republicii Franceze, adoptată la 4 noiem
brie 1848" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 7, Bucureşti, Editura 
politică, 1 960, p. 541-554) , şi articolul lui Engels „Adevăratele cauze pen· 
tru care proletarii francezi au rămas oarecum pasivi în decembrie anul 
trecut " ,  scris în februarie - începutul lunii aprilie 1 852 (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1 960, p. 235-246). 
- 8. 

1 3  Engels se referă la un epbod al conflictului dintre Jones şi Harney care a 
început încă de la sfirşitul anului 1 850. Cauza conflictului era apropierea 
lui Harney de democratii mic-burghezi care sprijineau aripa de dreapta a 
cartismului, precum şi legătura lui Harney cu adeptii fractiunii aventuriste 
Willich-Schapper (vezi adnotarea 2 1 ) .  Jones, conducătorul aripii revolutio
nare a cartismului, a luptat pentru crearea unui partid proletar de masa 
în Anglia, străduindu-se să unească toate elementele revoluţionar-proletare 
şi să reînvie cartismul pe baze socialiste. In 1851 Jones a încercat să-l 
convingă pe Harney să colaboreze la revista sa „Notes to the People",  dar 
acesta a refuzat. Harney s-a pronunţat pentru crearea unui „partid nation�I 
unit" pe baza diferitelor uniuni „naţionale" ,  inclusiv cele burgheze, în 
vederea luptei pentru votul universal. Marx şi Engels şi-au dat seama că 
Hamey a devenit o unealtă în mina radicalilor burghezi englezi şi a lide
rilor emigratiei mic-burgheze, l-au criticat pentru inconsecventă şi au în
cercat să-I ajute să-şi îndrepte greşelile (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 27, Bucureşti, Editura politică, 1 966, p. 1 89-193) .  Din februarie 1851 
Harney a intrat în legături fătişe cu cercurile ostile lui Marx şi Engels. 
Incercările lui Harney de a crea, în toamna anului 1852, un „partid de 
masă al reformelor• cu un organ de presă independent au eşuat defini
tiv. - 8. 

14 Presupunerile exprimate a1c1 de Engels în legătură cu unele ev enimenle 
care se pregăteau în viata internă a Frantei bonapartiste n-au intirziat să 
se adeverească. Decretele cu privire la destituirea ministrului de interne de 
Morny şi numirea lui Persigny în acest post, precum şi confiscarea averii 
casei de Orleans au fost semnate de Ludovic-Napoleon la 22 ianuarie 1852 
şi publicate la 23 ianuarie în „Le Moniteur universel ".  - 10. 

15 Este vorba de capitolul al doilea al lucrării lui Marx „Optsprezece brumai 
al lui Ludovic Bonaparte " ,  initial prevăzută să apară sub forma unei serii 
de articole în săptăminalul „Die Revolution" . Marx a scris această lucrare 
atunci cind evenimentele din perioada decembrie 1851 - mai tie 1852 erau 
încă proaspete. ln timp ce lucra la „Optsprezece brumar al lui Ludovic 
Bonaparte" ,  Marx a în tretinul un continuu schimb de păreri cu Engel;; 
asupra evenimentelor din Franta. ln afa1 ă de presă, Marx a folosit ca 
izvoare materialele oficiale, precum şi corespondenta particulară primită de 
la Paris. 

Lucrarea lui Marx nu a fost publicată în revista „Revolution •, care 
şi-a încetat aparitia în ianuarie 1 852. In mai 1852, Weydemeyer a editat-o 
sub formă de broşură, reprezentind primul număr al „revistei neperiodice" 
„Die Revolution •. - 1 1 .  

16 Măsurile lualţl d e  guvernul Ludovic Bonaparte amintite aici - confiscarea 
averii familiei Orleans, numirea lui Persigny în postul de ministru de in· 
terne, în locul lui de Morny (vezi adnotarea 14), destituirea ministrului de 
finante Fould, care au urmat după 25 ianuarie 1852 - constituiau o dovadă 
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a instabilităţii regimului bonapartist, instaurat în urma loviturii de stat din 
2 decembrie 1 85 1 ,  a începutului unor disensiuni în rindurile clicii guver
nante bonapartiste izvorite din goana după îmbogăţire şi după împărţirea 
posturilor. - 11 .  

1 7  In 1688 în Anglia a avut loc  o lovitură de  stat, în  urma căreia în  ţară a 
fost instaurată monarhia constituţională bazată pe un compromis intre 
aristocraţia funciară şi burghezia financiară. - 1 1 .  

18 Este vorba d e  demonstraţiile d e  simpatie care au avut loc în Anglia în 
cinstea lui Kossuth, venit acolo în octombrie 1851. Călătoria lui Kossuth în 
Anglia a fost folosită de păturile liberale ale burgheziei engleze, precum 
şi de unii reprezentanţi ai cercurilor guvernamentale, în special de minis
trul de externe din acea vreme, Palmerston, în scopul preamăririi demago
gice a libertăţilor constituţionale engleze. Aceasta era un paravan făţarnic 
menit să ascundă rolul odios pe care I-a avut Anglia burghezo-aristocrată în 
perioada înfringerii revoluţiilor din Europa, inclusiv cea din Ungaria, ofe
rind spnJm diplomatic forţelor contrarevoluţionare şi contribuind la in
staurarea regimurilor despotice in Europa. In noiembrie 1851, Kossuth a 
plecat în America. 

Prima expoziţie industrială şi comercială universală de Ia Londra a fo�t 
deschisă Ia 1 mai şi închisă la 1 5  octombrie 1851 . La expoziţie au parti
cipat numeroase ţări. Pacifiştii burghezi au prezentat deschiderea expoziţiei 
ca pe un eveniment care trebuie să marcheze începutul erei „păcii gen�
rale".  - 11 .  

19  Scrisorile trimise de  Marx ş i  Engels la redacţiile ziarelor „The Times" şi 
„The Daily News•, scrisori în care demascau samavolnicia guvernului pru
sian faţă de acuzaţii de la Koln, nu au fost publicate din cauza atitudinii 
categoric ostile a redacţiilor acestor ziare faţă de militanţii mişcării revo
luţionare. - 12. 

20 Această scrisoare a fost publicată într-o formă mult prescurtată în „Der 
Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx",  Bd. I, Stuttgart, 1 91 3. - 13. 

2 1  Clica lui Willich - aşa a numit Engels fracţmnea sectară aventuristă Wil
lich-Schapper, care, după 1 5  septembrie 1850, s-a desprins de Liga comuniş
tilor şi s-a constituit într-o organizaţie de sine stătătoare, avind propriul ei organ 
central. (Marx şi Engels i-au dat denumirea ironică de „Sonderbund • , prin 
analogie cu Sonderbundul din Elveţia - uniunea separatistă a cantoanelor 
catolice, dizolvată în 1 847.) Prin activitatea ei, fracţiunea Willich-Schapper 
a dat posibilitate poliţiei prusiene să descopere comunităţile ilegale ale Ligii 
comuniştilor din Germania şi i-a oferit un pretext pentru înscenarea, în 1852, 
a procesului de la Koln împotriva unor militanţi de vază ai Ligii comu
niştilor (vezi adnotarea 8). Organizaţia Willich-Schapper s-a menţinut pină 
la începutul anului 1 853. - 14. 

22 Această scrisoare a fost publicată într-o formă mult prescurtată în „Der 
Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx•,  Bd. I, Stuttgart, 1913.  - 15. 

23 Editarea revistei lui Harney „The Friend of the People",  care a apărut 
incepind din 14 decembrie 1850, a fost întreruptă la sfirşitul lunii iulie 1851 ; 
revista şi-a reluat apariţia în februarie 1852 şi a durat ceva mai mult de 
două luni, pină în 17 aprilie 1852. 

• Se pare că Harney i-a trimis lui Marx corectura primului număr, apă· 
rut la 7 februarie 1852. - 16 

24 Marx citează articolul de fond „Prologue•, publicat în revista „The Fnend 
of the People" nr. 1 din 7 februarie 1852. Autorul articolului era Harney. 
- 16. 
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25 Este vorba de Asocia/ia generală a mecanicilor, înfiinţată în 1851 ,  care era 
un model tipic de organizaţie !rade-unionistă engleză. Asociaţia reunea 
muncitori-mecanici calificaţi şi orienta lupta muncitorilor pe făgaşul reven
dicărilor profesional-economice, indepărtindu-i astfel de la lupta politică. 

Articolul lui Gerald Massey, despre care vorbeşte Marx, a apărut fn 
revista „The Friend ol  the People" nr. 1 din 7 februarie 1852 sub titlul „The 
engineers, operative and cooperative" („Mecanicii ca muncitori si coope
ratori" )  şi era conceput în spiritul rdspindirii în rindurile participanţilor la 
mişcarea !rade-unionistă din acea vreme a ideilor reformiste despre activi
tatea cooperatistă paşnică drept singura cale pentru izbăvirea de calami
tăţile sociale. - 16. 

26 Ar\icolul a fost publicat sub titlul amintit în revista „The Friend o! the 
PeopJe• nr. 2 din 14 februarie 1852 ; autorul era Al. Bell. - 16. 

27 Este vorba de discursul linul de Harney la mitingul organizat de cartişti 
la Londra la 3 februarie 1852. ziua deschiderii sesiunii parlamentului en
glez. - 17. 

28 Paşa Egiptului Mehmet Ali,  care ajunsese în situaţia de cirmuitor de fapt 
independent al Egiptului şi care tindea Ia separarea de Imperiul otoman, 
precum şi la subjugarea altor lări arabe, în deceniile al 3-lea şi al 4-lea 
ale secolului trecut, a înfăptuit reorganizarea armatei şi flotei după mode
lul european şi construirea unor intreprinderi industriale necesare în acest 
scop. Cercurile guvernante din Franţa, care, pentru consolidarea poziţiilor 
lor în Orientul Apropiat, i i  sprijineau pe Mehmet Ali în lupta împotriva 
sultanului, acordau un oarecare ajutor cirmuitorului Egiptului şi în refor
mele efectuate în interiorul ţării. La invitaţia lui Mehmet Ali au venit în 
Egipt un mare număr de ofiţeri, de instructori militari, ingineri francezi etc. 
Totuşi, intrucit Turcia era sprijinită de rivalii eu1 openi ai Franţei în Orien
tul Apropiat, în special de Anglia, lupta dintre Egipt şi Turcia s-a încheiat 
prin aceea că paşa Egiptului a fost nevoit să recunoască vasalitatea sa 
faţă de Turcia - 17. 

29 In februarie 1852, Engels a scris pentru revista săptăminală a lui Jones. 
„Notes to the People",  prima parte a articolului său „Adevăratele cauze 
pentru care proletarii francezi au rămas oarecum pasivi în decembrie anul 
trecut" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere. voi. 8, Bucureşti, Editura poli
tică, 1 960, p. 235-246) . - 20. 

30 Aluzie la cartea lui S. Seiler „Kaspar Hauser, der Thronerbe von Baden" 
(„Kaspar Hauser, moştenitorul tronului din Baden") ,  care a apărut în 1840. 
- 20. 

31 Stinga din Frank/uri - aripa de stinga mic-burgheză a Adunării naţionale, 
convocată după revoluţia din martie in Germania, care şi-a început sesiunea 
la 18 mai 1848 la Frankfurt pe Main. Principala sarcină a Adunării naţio
nale consta în lichidarea fărîmi\drii politice a Germaniei şi în elaborarea 
unei constituţii pentru toţi germanii. Dar din cauza laşităţii şi şovăielii 
majorită Iii ei liberale, a nehotărîrii şi inconsecvenţei aripii de stinga, Adu
narea nu a îndrăznit să ia în mina sa puterea supremă în ţară şi n-a fost 
in stare să ocupe poziţiile hotărîtoare în cadrul revoluţiei germane din 
1848-1849. La 18 iunie 1 849 Adunarea a încetat de a mai exista. 

Uniunile din martie - filialele din diferite oraşe ale Germaniei ale 
Uniunii centrale din martie, organizată Ia Frankfurt pe Main de ciltre 
membrii aripii de stinga a Adunării naţionale. Conducătorii Uniunilor din 
martie - numită astfel în cinstea revoluţiei din martie 1 848 în Germania -, 
democraţii mic-burghezi Frobel, Simon, Ruge, Vogt şi alţii, înlocuiau acţiunile 
revoluţionare prin frazeologie, recurgeau la paliative laşe şi dădeau dovadll 
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de nehotărîre, de incapacitate în lupta împotriva contrarevoluţiei. Intr-o 
serie de lucrări ale lor, Marx şi Engels au criticat cu vehementă Uniunile 
din martie şi pe conducătorii lor mic-burghezi. - 21 .  

32 B. Bauer. „Der Untergang des Frankfurter Parlaments" („Sfirşitul parlamen
tulm dm Frankfurt " ) ,  Berlin, 1 849. - 21 .  

33 Este vorba de articolul lui  Engels despre Anglia (vezi adnot<irea 10) .  - 21.  

34 ln scnsoarea către Marx din 6 februarie 1 852, Weydemeyer i-a comunicat 
că Dana intenţionează să publice în „New York Daily Tribune" un articol 
al democratului german mic-burghez Ludwig Simon, fost deputat în Adu
narea naţională de la Frankfurt, care cuprindea atacuri la adre5a lui Mane 
şi Engels ; judecind după scrisoarea lui Weydemeyer către Marx din 10 mar
tie 1 852, articolul a apărut în „New York Daily Tribune". - 22. 

'35 Aceast;; scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă pre
scurtată în „Der Briefwechsel zwischen F. cngels und K. Marx", Bd. T, 
Stuttgart, 1913.  - 23. 

36 Straubingeri - calfe drume�e din Germania. Marx şi Engels ii numeau 
astfel pe meseriaşii germani care se mai aflau în mare măsura sub puterea 
inapmatelor principii de breaslă şi a prejudecă\ilor şi care se hrăneau cu 
iluziile mic-burgheze reacţionare despre posibilitatea reîntoarcerii de la ma
rPa industrie capitalistă la mica producţie meşteşugărească. Ei foloseau 
ace�stă poreclă şi pentru unii dintre participant1i la mişcarea muncitoreasc3 
germană din acea vreme care manifestau tendinţe sectariste mic-burgheze. 
- 23. 

37 „Agita/ie" şi „Emigra/ie" numeşte Ma1 x cele două organizaţii ale emigran
tilor mic-burghezi germani din Londra înfiinţate în 1 851  - Clubul emigran
ţilor germani, condus de Kinkel şi W11lich, şi Uniunea de agitaţie, în frunte 
cu Ruge şi Goegg. In esenţă, scopul celor două organizaţii, care aveau un 
număr neînsemnat de membri, era de a stringe bani pentru a organiza o 
„revoluţie imediată" în Germania. - 23. 

38 Vorbind de regele Prusiei, octroiat poporului german, Marx se referă la 
const1tutia imperiului elaborată de Adunarea naţională de la Frankfurt, care 
prevede crearea unei puteri centrale pe întreaga Germanie, avind în frunte 
un impara! ereditar şi un parlament al imperiului - Reichstagul. La 28 mar
tie 1 849 Adunarea de la Frankfurt a hotărit să propună regelui Prusiei 
Friedrich Wilhelm al IV-iea coroana imperiului ; acesta însă n-a vrut s-o 
.accepte dm mina „reprezentanţei poporului" .  

Despre Unwnile din martie, ve-zi adnotarea 31 .  
K .  Vogt a fost unul dintre cei cinci membri ai regen/el imperiale, 

create la Stuttgart de Adunarea naţională de la Frankfurt, în locul aşa
num1tei puteri centrale existente în Germania din iunie 1848, în frunte cu 
regentul imperiului arhiducele Johann ; a avut o orientare contrarevoluţio
nară fatişă. Adunarea naţională de la Frankfurt şi-a mutat sediul la 
'Stuttgart, la începutul lunii iunie 1 849, intrucit era amenintată cu dizolvarea 
după ce deputaţii conservatori şi o bună parte dintre deputaţii liberali au 
abandonat Adunarea. lncercările regentei de a asigura prin mijloace paria· 
mentare adoptarea constituţiei imperiului elaboratei de Adunarea nationaHi 
de la Frankfurt şi respinsă de monarhii germani au eşuat. - 24. 

39 Guvernul whig Russell a demisionat la 20 februarie 1852 în legătură cu dis· 
cutarea în parlament a bill-ului cu privire la miliţie. La 16 februarie, intru· 
cit în Anglia circulau zvonuri alarmiste cu privire la intenţia lui Ludovic 
Bonaparte de a efectua o invazie în insulele britanice, Russell a supu5 
dezbaterii în parlament bill-ul cu pnvire la reorganizarea miliţiei în An
glia propriu-zisă şi în Wales (Local Militia Bill ) .  Bill-ul acorda guvernu!UJ, 

'10 
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în cazul unui atac inamic, dreptul de a mări efectivul detaşamentelor de 
miliţie, folosite pină atunci numai în limitele comitalelor respective, şi de 
a le pune sub comanda armatei regulate. ln timp ce se dezbătea bill-ul in 
Camera comunelor, Palmerston a propus un amendament care prevedea 
extinderea bill-ului asupra Scoţiei şi Irlandei, precum şi scoaterea cuvin· 
tului „local" din denumirea bill-ului. Adoptarea amendamentului lui Pal
merston nu mult după înlăturarea acestuia din guvern (vezi adnotarea 6451 
a fost considerată de Russell ca o expresie a neîncrederii in guvern şi i-a 
servit drept pretext pentru a-şi da demisia. Bill-ul cu amendamentul lu• 
Palmerston a devenit lege în iunie 1 852. 

La 23 februarie 1 852 s·a format guvernul tory Derby. - 24. 
40 Mancheslerieni se numeau în Anglia adepţii liberului schimb şi ai ne

amestecului statului in viaţa economică. ln deceniul al 5-lea manchesterie
nii au alcătuit o grupare politică ; in deceniul al 7-lea au format aripa de 
stinga a partidului liberal. Centrul de agitaţie al adepţilor liberului schimb 
era la Manchester, unde în fruntea acestei mişcări se aflau doi fabricanţi 
de textile, Cobden şi Bright. - 24. 

41 Este vorba de cartea lui M. Stirner „Geschichte der Reaction" („Istoria. 
reacţiunii") ,  care a apărut la Berlin in 1 852. ln suplimentul la nr. 56 din 
25 februarie 1 852 al lui „Allgemeine Zeitung• a apărut o notă de critică a 
acestei cărţi. - 26. 

42 Campania pentru constituJia imperiului, adoptată Ia 28 martie 1 849 de 
Adunarea naţională de Ia Frankfurt, a fost ultima etapă a revoluţiei bur
ghezo-democratice din Germania în anii 1 848-1849. Această constituţie a 
fost respinsă de majoritatea guvernelor germane. In mai 1849 au izbucnii 
insurecţii in Saxonia, Prusia renană, Baden şi Palatinat pentru apărarea 
constituţiei. Dar Adunarea naţională de la Frankfurt nu i-a sprijinit pe ln· 
surgenţi. ln iulie 1 849 mişcarea a fost definitiv infrintă. Engels a făcut n 
caracterizare a campaniei pentru constituţia imperiului în lucrările „Cam
pania germană pentru constituţia imperiului" (vezi K. Marx şi F. Engek 
Opere, voi. 1, Bucureşti, Editura politică, 1 960, p. 1 1 5-21 1 )  şi „Revolutie
şi contrarevoluţie in Germania" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. R, 
Bucureşti, Editura politică, 1 960, p. 88-101 ) .  

Despre disensiunile austro-prusiene din 1 850-1 851 ,  vezi adnotarea 6. 
Engels nu şi-a pus in aplicare intenţia lui de a trata această problemă în 
unul din articolele lucrării sale „Revoluţie şi contrarevoluţie în Germa
nia". - 29 . 

.C3 James Graham, ministrul de interne al Marii Britanii, din dorinţa de a face 
pe plac guvernului austriac, a dat dispoziţie in 1 844 Departamentului poş
telor din Anglia să pună scrisorile emigranţilor revoluţionari italieni la 
dispoziţia poliţiei pentru a fi perlustrate. Printre altele au fost descoperite 
scrisori ale membrilor unei conspiraţii, in fruntea căreia se aflau fraţii 
Bandiera, adresate lui Mazzini in care expuneau planul lor de debarcare pe 
coasta Calabriei. Ţelul expediţiei era să provoace în Italia o răscoală îm
potriva Bourbonilor din Neapole şi a dominaţiei austriecilor. Participanţii la 
această expediţie au fost arestaţi ; fraţii Bandiera au fost împuşcaţi. La 
27 februarie 1 852, Derby, prim-ministrul Angliei, a declarat în discursul 
rostit in Camera lorzilor că guvernul intenţionează să ţină sub control 
activitatea emigranţi!or revoluţionari din Anglia şi să informeze despre 
aceasta guvernele ţărilor respective. Discursul lui Derby a apărut în „Times" 
Ia 28 februarie 1 852. - 29. 

44 Engels ironizează discursul ţinut de Derby Ia 27 februarie 1 852 in Camera 
lorzilor. - 30. 
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45 Liga împotriva legilor cerealelor a fost înfiinţată în 1 838 de fabricanţii 
Cobden şi Bright. Apărînd b.teresele burgheziei industriale, Liga milita pen
tru abrogarea aşa-numitelor legi ale cerealelor, care prevedeau limitarea şi 
interzicerea, în avantajul aristocraţiei funciare, a importului de cereale din 
străinătate. Scopul Ligii era de a reduce preţul la cereale pe piaţa internă, 
precum şi de a reduce salariile muncitorilor. Lozinca libertăţii comerţului a 
fost folosită pe scară largă de Ligă în propaganda ei demagogică în care 
susţinea că muncitorii şi industriaşii au interese comune. După abrogarea, 
în 1 846, a legilor cerealelor, Liga a declarat că îşi încetează existenţa, dai 
în fapt secţiile ei au continuat să existe. ln februarie 1852, în legătură cu 
tendinţele protecţioniste ale guvernului Derby s-au făcut încercări de a re
învia activitatea Ligii. - 30. 

46 Este vorba de greva muncitorilor de la uzinele constructoare de maşini 
care a început la sfîrşitul lunii decembrie 1 851 şi a cuprins o serie de oraşe 
din sud-estul şi din centrul Angliei. Această grevă a fost organizată de 
Asociaţia generală a mecanicilor (vezi adnotarea 25), în scopul desfiinţării 
muncii suplimentare şi al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă. Drept răspuns 
la această grevă, patronii întreprinderilor din întreaga ţară au declarai 
lock-out. Lupta, care a durat trei luni, s-a încheiat cu victoria patronilor, 
ceea ce în mare măsură se explică prin slăbiciunea şi şovăiala liderilm 
trade-unionurilor care au condus greva. Muncitorii au fost nevoiţi să reia 
lucrul în vechile condiţii. Dar şi patronii au suferit pierderi materiale con· 
siderabile de pe urma grevei şi a lock-outului. - 31.  

47 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară, cu omisiunea unei 
părţi din text, în „Der Brieiwechsel zwischen F. Engels und K. Marx" ,  Bd. I, 
Stuttgart, 1 913.  - 32. 

48 Articolul lui Weydemeyer împotriva lui Heinzen a fost publicat în „New 
Yorker Democrat" din 29 ianuarie 1 852. ln scrisoarea lui Jones către Wey
demeyer din 3 martie 1 852, amintită de Marx şi destinată să fie publicată 
în „Revolution", este expusă situaţia diferitelor clase ale societăţii engleze 
şi, în acelaşi timp, se face o caracterizare a dezvoltării luptei de clasă în 
Anglia. După cum reiese din scrisoarea lui  Weydemeyer către Marx din 
24 mai 1 853, scrisoarea lui Jones a fost publicată în presa democrata 
din S.U.A. la sfirşitul anului 1 852 sau începutul anului 1 853. - 32. 

49 National Reforme League (Liga na/ională pentru reformă) a fost întemeiata 
la Londra în 1 849 de liderii mişcării cartiste Bronterre O'Brien, Reynolds 
etc. Liga milita pentru votul universal şi înfăptuirea unor reforme sociale. 
In 1 866 a aderat la Internaţionala I şi şi-a desfăşurat activitatea sub con· 
ducerea Consiliului General. - 32. 

50 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară în formă prescurtată 
în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx•, Bd. I, Stuttgart, 
1913 .  - 33. 

51  Engels s-a ocupat de studiul limbilor slave, în mod mai mult sau mai puţin 
regulat, începînd din 1 851 . El a învăţat limbile rusă, sîrbo-croată, slovacă 
şi cehă. Engels intenţiona să scrie o gramatică comparată a limbilor slave. 
Datele cele mai amănunţite s-au păstrat în legătură cu studierea de căim 
Engels a limbii ruse. Pînă în primăvara anului 1 852 el a învăţat singur 
limba rusă, apoi un timp a luat lecţii de conversaţii de la emigrantul rus 
Eduard Pindar. Engels nu s-a limitat numai la studiul gramaticii, el a citit 
în original opere ale literaturii ruse ca „Evgheni Oneghin" şi „Călăreţul 
de aramă" de Puşkin, „Prea multă minte strică" de Griboedov, „Amintiri 
şi cugetări " de Herzen. S-au păstrat cuvintele scoase de Engels din romana! 
lui Puşkin „Evgheni Oneghin" ,  precum şi traducerea germană în proză a 
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unor versuri. La începutul deceniului al 6-lea a cilii cartea Im Bowrings 
„Specimens of the Russian Poets• („Antologia rusă") , din care a extras 
materiale despre poelii şi scriitorii ruşi din secolul al XVIII-iea - începu
tul secolului al XIX-iea : Lomonosov , Derjavin, Karamzin, Jukovski, Krilov 
şi alţii. Studiind limbile slave, Engels a studiat totodată istoria ş1 cultura 
popoarelor slave. El a citit lucrări ale unor autori cehi şi sî rb1 despre 
istoria literaturii şi a creaţiei populare ca „Limba şi literatura slava" de 
Safarik ,  „Culegerea de cîntece populare sîrbe" de Vuc şi altele. - 3./. 

52 Adep/ii reformei Jinanciare sint radicali burghezi englezi care au intrat în 
Asociaţia naţională pentru reforme parlamentare şi financiare creată în 1 849, 
în scopul efectuării unei reforme electorale (aşa-numita Cartă mică) şi a 
unei reforme fiscale. Radicalii burghezi , care opuneau revendtcănlor car
tiştilor programul lor propriu, sperau ca, în condiţiile unui reflux al acti
vită!ii polilice a clasei muncitoare din Anglia, ca m mare a eşecului de
monstraţiei cartiştilor din 10 aprilie 1848,  să scindeze mişcarea carlistă şi să 
supună influenţei lor masele muncitoare. Agitaţia radicalilor burghezi spri
jinită de Cobden şi Bright, precum şi de elementele reformiste ale cartiştilor, 
în frunte cu O Connor, nu s-a bucurat de succes. Şi în dccenml al 6-lea 
majontatea cartiştilor au rămas credincioşi Cartei poporului. In 1855 Aso
ciaţia naţională pentru reforme parlamentare şi fmanciare s-a dizolvat. - 35. 

53 La 1 4  martie 1 852 printr-un decret dat de Ludovic-Napoleon a fost efectua lă 
conversiunea rentelor de stat de 5°/o. Posesorilor de titluri de 5° o li s-a 
oferit ,  în schimb, valoarea lor nominală sau înlocuirea lor cu htluri avînd 
aceeaşi valoare nominală, dar cu o dobîndă de numai 41 •"Io. Această m;ism ă 
a fost introdusă cu ajutorul băncilor. Mai jos Engels vorbeşte despre articolul 
lui A. Berlin publicat în „Journal des Debats politiques el htteraires" 
din 13 marlie 1 852, consacrat acestor măsuri. - 35. 

54 Legile cerealelor, prin care se prevedea îngrădirea sau interzicerea impor
tului de cereale din străinătate, au fost inlrodu5e în Anglia in interesul 
marilor proprietari funciari - landlorzii. In 1 846 a fost adoptat b1ll-ul cu. 
privire la abrogarea legilor cerealelor, ceea ce a însemnat victona burghe
ziei industriale, care lupta împotriva legilor cerealelor sub lozinca liberulu� 
schimb. Prin venirea la putere, în februarie 1 852, a guvernului tory Derby, 
a apărut primejdia reintroducerii, într-o formă sau alta, a taxei vamale 
protecţioniste la cereale. Dar, sub presiunea cercurilor largi ale burgheziei, 
guvernul Derby a fost silit să renunţe la politica sa protecţionistă. - 36. 

55 Este vorba de munca desfăşurată de Marx la elaborarea lucrăm sale dP 
economie politică. Marx, care de la sfirşitul anului 1843 s-a ocupat cu stu
dierea economiei politice, şi-a propus încă din primăvara anului 1 844 să 
publice o crilică a economiei politice burgheze de pe poziţiile materialismu
lui şi comunismului. Din manuscrisul său alcătuit atunci s-a pa,trat num<li 
o parte, cunoscută sub titlul „Manuscrise economice-filozofice dm 1 844" . 
Pentru a elabora lucrarea „Sfinta familie" ,  Marx a întrerupt vremelnic stu
dml economiei politice, la care a revemt abia în decembrie 1844. S-au 
pastrat numeroa�e conspecte, extrase şi note 16.cute de Marx în 1345-1 845 
pe baza studierii lucrărilor economiştilor englezi, francezi etc. Dar nici de 
data aceasta Marx n-a reuşit să-ş1 realizeze proiectul. Contractul încheiat 
cu editorul Leske pentru editarea lucrării in două volume „Critica politicii ş) 
a economiei politice", semnat de Marx la 1 februarie 1845, a fost reziliat de 
editor în februane 1847. Ca urma1e a evenimentelor din 1 848-1849, Marx 
şi-a întrerupt studierea economiei politice, pe care a reluat-o abia după 
revoluţie la Londra ; aici s tudiază temeinic şi multilateral istoria economiei 
naţ10nale a diferitelor ţări, îndeosebi a Angliei, şi face extrase dm lucrările 
economiştilor englezi şi francezi ; în deceniul al 6-lea Marx se ocupă de 
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istoria proprietăţii funciare şi de teoria rentei funciare, de istoria şi teoria 
circulaţiei banilor şi a preturilor, de crizele economice, de istoria tehnicu 
şi tehnologiei, de probleme de agronomie şi agrotehnică. ln 1 851 si 1 852 
Marx a făcut numeroase încercări de a găsi un editor pentru lucrarea de 
economie pe care o pregatea. Dar n-a reuşit să găsească nici în Germania, 
nici în America un editor, şi volumul n-a putut vedea atunci lumina tipa
rului. Numai dupa ce în 1 857-1858 a terminat amplele manuscrise econo
mice, Marx a reuşit în 1 859 să publice parţial lucrarea în prima parte a 
cCir\ii „Contribuţii la c1itica economiei politice•. Mult mai tirziu, în 1 867, 
Marx a publicat primul volum al principalei sale opere economice - „Capi
talul'' . - 36. 

56 Această scrisoare a fost publicată pentru 
scurtată în „Der Briefwechsel zwischen F 
Stuttgart, 19 13. - 37. 

puma oară într-o formă pre
[ngels und K. Marx• ,  Bd. I. 

57 Este vorba de aşa-numitul „împrumut germano-american pentru sprijinire� 
revoluţiei " ,  pe care Kinkel şi alţi conducători ai emigraţiei mic-burgheze al> 
încercat să-I lanseze intre anii 1 851  şi 1 852 în rindul emigranţilor germani 
şi al americanilor de origine germană, pentru a stringe fonduri pentru 
declanşarea imediată a revoluţiei în Germania. In ac.est scop, Kinkel a plecai 
în septembrie 1 851  în S.U.A. lncercarea făcută de Kinkel a suferit însă un 
eşec. lntr-o serie de lucrări, Marx şi Engels au ridiculizat acest proiect 
aventuros al lui Kinkel, considerind sterilă şi dăunătoare încercarea de a 
provoca în mod artificial o revoluţie în condiţiile în care mişcarea revo
luţionară era în declin. - 37. 

58 Este vorba de scrisoarea lui Szemere împotriva lui Kossuth publicată Ia 
începutul anului 1 852 în ziarul american „Morning Courier and New York 
Enquire.r•.  

Vorbind despre comitetul din Londra, Ma1x se referă la Comitetul cen
tral democratic european, inlim\at în iunie 1 850 la Londra din iniţiativa. 
lui Mazzini, Ledru-Rollin, Arnold Ruge, Albert Darasz. La acest comitet a 
aderat, în iunie 1 85 1 ,  şi emigraţia română, reprezentant al revoluţionari lor 
români fiind D. Brătianu, iar în toamna aceluiaşi an a aderat şi Kossuth. 
Eterogen atit prin componenta cit şi prin poziţiile lui ideologice, comitetu} 
n-a dăinuit mult ; din cauza încordării relaţiilor dintre emigranţii democrat> 
italieni şi cei francezi, Comitetul c.entral democratic european s-a destrămat 
efectiv. - 37. 

59 2 decembrie 1851 este ziua loviturii de stdt contrarevoluţionare din Franţa 
a lui Ludovic Bonaparte şi acoliţii săi. 

Ocuparea Romei de către trupele franceze la 1 iuhe 1 849 a constitutt 
rezultatul intervenţiei Franţei, Austriei, Spaniei şi regatului Neapole împo
triva Republicii romane, proclamată la 9 februarie 1 849. Puterea executivă. 
a Republicii romane era concentrată în miinile unui triumvirat, în frunte cu 
Mazzini. ln cursul existentei republicii au fost realizate o serie de reforme 
cu caracter burghezo-democratic. Totuşi, caracterul limitat de clasă al re
publicii s-a manifestat în politica ei agrară : refuzul de a da latifundiile 
moşiereşti în stăpinirea \Ciranilor a prival republica de un aliat în lupta îm
potriva contrarevoluţiei. După ocuparea Romei de către armata franceză. 
Republica romană şi-a încetat existenţa. - 37. 

60 Această scrisoare a fost publicată pentru p1ima oară într-o formă prescurtată 
în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx • ,  Bd. I, Stuttgart. 
1 9 1 3. - 41.  

61 Cartea lui  B. Szemcre „Graf Ludwig Batthyâny, Arthur Giirgey, Ludwig 
Kossuth. Politische Charakterskizzen aus dem Ungarischen Freiheitskriege'' 
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(„Contele Ludwig Batthyăny, Arthur Gorgey, Ludwig Kossuth. Schiţe ale 
caracteristicelor politice ale militanţilor războiului de eliberare ungar") d 
apărut la Hamburg în 1 853. Weydemeyer a publicat în America a doua 
parte a acestei cărti, consacrată lui Gorgey, în ziarul „Die Reform" nr. 1 8-28, 
de la 1 iunie pînă Ia 6 iulie 1853. - 42. 

62 Este vorba de Congresul garanţilor aşa-numitului „împrumut germano-ame
rican pentru sprijinirea revoluţiei• convocat de Kinkel la 3 februarie 1 852 
la Cincinnati (S.U.A.) . Scrisoarea dmintită mai sus de Marx, pe care a pri
mit-o de la Cluss la sfirşitul lunii februarie 1 852 şi i-a trimis-o lui Engels, 
conţinea informatii despre acest congres. - 42. 

63 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară în formă prescurtată 
în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx" ,  Bd. I, Stuttgart, 
1 9 1 3. - 43. 

64 Pe la mijlocul lunii aprilie 1 852 (în timpul sărl:>ătorilor de paşti). Engels a 
petrecut cîteva zile la Londra. - 43. 

65 Vezi G. Giilich. „Geschichtliche Darstellung des Handels, der Gewerbe und 
des Acknbaus der bedeutendsten handeltreibenden Staaten unsrer Zeit" ,  
Bd. III : „Die gesammten gewerblichen Zustănde in den bedeutendsten 
Lăndern der Erde wâhrend det letzten zwolf Jahre" („Prezentarea istorică a 
comerţului , a producţiei meşteşugăre�ti şi a agriculturii din cele mai dP 
seamă state comerciale contemporane", voi. III : „Situaţia generală a indus
triei în cele mai importante ţări din lume în ultimii doisprezece ani " ) ,  
Erster Band, Jena, 1 842, S .  263-264. - 44. 

66 „Bas empire" („imperiul perioadei de declin") - denumire folosită uneori 
în literatura istorică pentru Imperiul bizantin, precum şi pentru Imperiul ro
man tîrziu ; cu timpul a devenit un nume comun pPntru statele aflate într-un 
stadiu de declin şi de destrămare. Aici este vorba de proclamarea care se 
pregătea de către cercurile bonapartiste din Franţa a celui de-al doilea Im
periu şi care a avut loc la 2 decembrie 1 852. - 45. 

67 Această scrisoare a fost publicată pentru pnma oară într-o formă pre
scurtată în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx",  Bd. I, 
Stuttgart, 1 91 3. - 45. 

68 In scrisoarea din 6 aprilie 1 852, Weydemeyer i-a trimis lui Marx articolu! 
lui Bruno Bauer „Declinul Angliei" ,  apărut în „New York Daily Tribune" 
la 31 martie 1 852, iar Cluss i-a trimis lui Wolff acelaşi articol împreună cu 
o scrisoare purtînd data de 4-6 aprilie 1 052. - 46. 

69 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară în formă prescurtată 
în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx", Bd. I, Stuttgart, 1 9 1 3. 
- 47. 

70 Societatea 10 decembrie - societate bonapartistă secretă, înfiinţată în 1 849 
şi formată mai ales din elemente declasate, aventurieri politici, militarişti 
etc. ; membrii societăţii au contribuit la alegerea lui Ludovic Bonaparte Cil 
preşedinte al Republicii Franceze, la 10 decembrie 1848 (de unde denumireil 
societăţii). Membrii societăţii au fost participanţi activi şi organizatori ai 
loviturii de stat din 2 decembrie 1 85 1 .  Marx a caracterizat amănunţit Socie
tatea 10 decembrie în lucrarea sa „Optsprezece brumar al lui Ludovic Bona
parte" {vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 
1 960, p. 1 1 5-217) .  - 48. 

71 Este vorba, probabil, de cinci capitole din lucrarea lui Marx „Optsprezece 
brumar al lui Ludovic Bonaparte• trimise de Marx lui Weydemeyer la New 
York din ianuarie pînă în martie 1 852 şi restituite de Weydemeyer lui Marx, 
prin Engels, după ce manuscrisul a fost transcris. - 48. 



72 Este vorba de votarea, după a doua citire, în Camera comunelor a bill-ului 
cu privire la miliţie (vezi adnotarea 39). - 49. 

73 Adep/ii reformei financiare - vezi adnotarea 52. - 49. 

74 In lupta pentru înfiinţarea unui ziar cartist independent al proletariatului 
revoluţionar, Jones s-a ciocnit de concurenţa lui Harney, care a refuzat 
propunerea lui Jones de a scoate împreună un ziar cartist şi l-a împiedicat 
pe Jones să cumpere fostul organ central de pr esă al cartiştilor „The Nori· 
hern Star" ,  pe care l-a cumpărat el şi a cărui editare a continuat-o sub de· 
numirea „The Star " ,  iar din 24 aprilie 1852 „The Star of Freedom " .  Cu pri
lejul acestui incident s-a manifestat divergenţa principială a poziţiilor lui Jones 
şi Harney. Acesta din urmă a căutat să facă din ziar purtătorul de cuvin! 
al aripii de dreapta a cartiştilor şi al radicalilor burghezi. In pofida activi· 
tăţii desfăşurate de Harney, în mai 1852 Jones a reuşit să editeze săptămi· 
naiul cartist „The People's Paper " .  Din octombrie 1 852 pină în decembne 
1 856, Marx şi Engels au colaborat la această revistă şi au ajutat la redactarea 
ei. In afara articolelor lui Marx şi Engels scrise special pentru „The People's 
Paper" ,  în revistă erau reproduse şi articolele lor mai importante din „New 
York Daily Tribune" .  In această perioadă revista a apărat consecvent interesele 
clasei muncitoare şi a propagat ideile socialismului. Apropierea ulterioră a lui 
Jones de radicalii burghezi i·a determinat pe Marx şi Engels să înceteze s5 
colaboreze la „People's Paper" şi s·o rupă vremelnic cu Jones. ln iunie 1 858 
revista a trecut în mina afaceriştilor burghezi. - 49. 

75 Această scrisoare a fost scrisă de Engels pe o pagină a scrisorii lui Weyde· 
meyer către el din 12 aprilie 1 852. - 50. 

76 Despre campania pt>nlru constitu/ia imperiului, vezi adnotarea 42. 50. 

77 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă prescurtata 
în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx " ,  Bd. I, Stuttgart, 
1 91 3. - 51.  

78 Congresu/ de la Cincinnati - vezi adnotarea 62. - 52. 

79 Marx citează scrisoarea pe care i-a trimis-o Cluss la 15 aprilie 1 852. în seri· 
soarea adresată lui W. Wolff (din 4-6 aprilie 1 852) amintită în acest frag
ment, Cluss ii informa despre adunarea emigranţilor mic-burghezi germani 
convocată la 3 aprilie 1 852 la New York de reprezentanţii Uniunii revoluţio
narilor din America (vezi adnotarea 1 44) sub preşedinţia lui Fickler. Goegg 
şi Fickler, care concurau în S.U.A. cu Kinkel la colecta pentru aşa-numitul 
„împrumut germano-american pentru sprijinirea revoluţiei• (vezi adnotarea 
57). au încercat să-l determine pe Kinkel şi pe adepţii lui să consimtă la uni
ficarea organizaţiilor emigranţilor c2 se concurau intre ele. 

Socielă/i/e de gimnastici:! au existat în diferite oraşe din S.U.A. şi repre
zentau una dintre formele organizaţiilor emigranţilor germani, printre care se 
aflau şi muncitori emigraţi după infringerea revoluţiei din 1848-1849 din Ger· 
mania. La 5 octombrie 1 850, la Congresul de la Philadelphia, aceste societăţi 
s-au unit, formind soc1etatea socialistil. de gimnastică, care în prima perioadil. 
a existentei sale a întreţinut legături cu mişcarea muncitorească germană din 
America. 

Prin protestul lui Cluss se înţelege declaraţia sa în legătură cu Congre
sul garanţilor care locuiau în America, ai „împrumutului germano-american 
pentru sprijinirea revoluţiei " ,  congres convocat de Kinkel la 3 februarie 1 852 
la Cincinnati. In această declaraţie, Cluss, bazindu-se pe indicaţiile lui Marx, 
demasca ideea aventuristă a „împrumutului revoluţionar• şi protesta împo
triva faptului că clica lui Kinkel a folosit în propriul lor interes fondurile 
colectate pentru împrumut. Cluss i·a trimis lui Marx textul acestui document 
spre sfirşitul lunii februarie 1 852. Declaraţia a apărut în „Tum-Zeitung•. 
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Articolul lui Weydemeyer, scris ca o replică la adresa (memorandumul) 
lui Kinkel către participanţii la Congresul de la Cincinnati, a apărut, pare-se, 
lot în „Turn-Zeitung" . - 53. 

80 Este vorba de participarea lui Willich la insurecţia din Baden şi Palatinat din 
1 848 (vezi adnotarea 42). - 53. 

81 In 1 851 a apărut la Philadelphia cartea lui H. Ch. Cary „The Harmony ol 
lnleresls-: Manufacluring and Commercial" („Armonia de interese : industria 
şi comerţul") , în care autorul şi-a dezvolldl concf'pţiile expuse în cartea sa 
precedentă : „Essay on lhe Rate of Wages : with an Examinalion of lhe 
Causes of the Differences in the Condit:on of lhe Labouring Population 
lhroughout lhe World" (, ,Eseu despre nivelul salariului, cu analiu cauzelor 
ce duc la diferenţe în situaţia populaţiei muncitoare în întreaga lume" ) ,  Phi
ladelphia-London, 1835. - 53. 

82 Marx se referă la articolul lui Harney „Calre cititorii lui «Star» şi către de
mocraţii din Marei! flritanie şi Irlanda" ,  apărut în „Star" nr. 753 din 17  apri
lie 1 852, precum ş1 la răspunsul lui Jones „Apel la judecata poporului" din 
„Notes to lhe People" nr. 52 din 24 aprilie 1852. - 53. 

83 Fragmente din această scrisoare au apăru� în „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", Bd. I ,  Stuttgart, 1913. - 54. 

84 Mici fragmente din această sc1 isoare au apărut în „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx " ,  Bd. I, Stuttgart, 1 913. - 55. 

85 Cu privire la încercările lui Marx de a publica lucrarea sa de economie po
litică, vezi adnotarea 55. - 56. 

86 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oa1 ă într-o formă prescurlald. 
în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K.  Marx" ,  Bd. I, Stuttgart, 
1913. - 57. 

87 La 16 aprilie 1 852, dupCi înapoierea lui Kmkel din S.U.A„ a avut loc la Lon
dra şedinţa comitetului pentru organizarea aşa-numitului „împrumut germano
american pentru sprijinirea revoluţiei",  unde s-a holăril ca secţiile locale să-şi 
reia activitatea. In ac-est scop a fost trimisă o circulară întocmită de Kinkel 
şi Willich. - 5'1. 

88 Marx se referă la faptul cei în 1 844-l!l45 Mazzini a publicat proteste împo
triva poliţiei, care perluslr;i scrisorile emigranţilor revoluţionari italieni. In 
mai 1845, el a publicat în presă şi în ediţie separată un pamflet intitulat 
„Italia, Austria şi papa• ,  îndreptat impolriva ministrului de interne al Angliei 
James Graham, care, pentru a fi pe placul guver nului austriac, a dat dispo· 
ziţie ca scrisorile emigranţilor italieni să fie predate poliţiei (în legătură cu 
aceasta, vezi adnotarea 43). Pamfletul a fost întocmit sub forma de scrisoarP. 
adresată lui Graham. - 58. 

gg Din iniţiativa lui Kossulh, Adunarea naţională ungară a proclamat la 14 apri· 
!te 1849 independenţa Ungariei şi a declarat detronarea dinasllei Habsburgi
lor. La 2 mai Comitetului de apărare a patriei i-a luat locul Consiliul de Mi
mşlri, în frunte cu Szemere. Kossulh a fost ales cirmuitor al Ungariei. Ase· 
dierea fortăreţei Ofen (Buda) de către armatele ungare, comandate de Gorgey, 
a durat de la 3 pină la 21 mai 1849 şi s-a încheiat prin cucerirea forlareţei. 
Această operaţie a fost intreprinsă după zdrobirea trupelor austriece în apro· 
piere de Komarom, la 26 aprilie 1849, şi a creat condiţii favorabile inainlăni 
armatei revoluţionare ungare spre Viena. Dar comandanţii armatei ungare 
şi guvernul revoluţionar nu au folosit această posilJililale şi şi-au concentrat 
toate forţele pentru eliberarea capitalei Ungariei, ocupată de o garnizoană aus· 
triacă. Timpul folosit pentru asedieiea Budei a permis forţelor austriece să 
se refacă după înfringerea suferită şi să pomeascCi din nou la atac, sprijinite 
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fiind de trupele ţariste trimise în Ungaria pentru a înăbuşi revoluţia. Engels 
a făcut aprecieri asupra acţiunilor militdfe din l!mpul asediului Budei în arii· 
colul său „Buda" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 4, Bucu�eşti, Edi· 
tura politică, 1 963, p. 287-290) . - 58. 

90 Vezi adnotarea 42. - 59. 

91  Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă prescurtata 
în „Der Briefwech�el zwischen F. Engels und K. Marx", Bd. I, Stuttgart. 
1913.  - 59. 

92 Vezi adnotarea 87. 
Charing Cross road - una dintre străzile elegante din Londra, unde lo

cuieşte marea burghezie şi unde îşi au sediul marile edituri, instituţiile de 
învăţămînt, magazinele universale. - 60. 

93 fale vorba de cartea lui C. Hoffstelter „Tagebuch aus Italien 1 849" („Jurnal 
din Italia 1 849") ,  Ztirich - Stuttgart, 1 85 1 .  - 60. 

94 H. Kiintzel. „Die taktischen Elemente der neuen Fortificationen• („Elementele 
tactice ale noilor fortihca\ii" ) .  Potsdam, 1 85 1 .  - 60. 

95 Balălia de la /dstedt (localitate din nordul Schleswigului) între trupele din 
Schlesw ig-Holstein şi trupele daneze a avut loc la 24-25 iunie 1 850. In 
l!mpul revoluţiei din 1848, populaţia din Schleswig şi Holstein, care lupt;i 
pentru unirea cu Germania, a pornit o răscoală pentru eliberarea naţională da 
sub stapînirea daneză. Sub presiunea opiniei publice din Germania, cercunle 
guvernante prusiene împreună cu alte state din Confederaţia germană au 
pornit un simulacru de război împotriva Dunemarcei ; dar ei au trădat la 
fiecare pas armata revoluţionară din Schleswig-Holstein şi, la 26 august 1 848, 
au incheiat un armistiţiu pe o durată de 7 luni cu Danemarca. Condiţiile ar
mistiţiului reduceau la zei o toate cuceririle democratice din Schleswig ş1 
Holstein. Rd.zbo1ul a fost reluat la sfîrşitul lunii martie 1 849. Acţiunile mili· 
tare, unele soldate cu succese, altele nu, s-au încheiat printr-o nouă trădare 
a Prusiei, care la 2 iulie 1 850 a încheiat pace cu Danemarca, lăsînd popu
lalia din Schle�wiy şi Hobleiu �;;. conliuue 1 d.lb01ul w p1 op1iile ei fo1\e. In  
bălalia de la Idstedt, trupele din Schleswig-Holstein de sub comanda genera
lului prusian Willisen au suferit o înfringere şi au fost silite să pună capa! 
împotrivu ii. Ca urmare a acestui fapt, ducatele au rămas sub stăpînirea re
gatului Danemarcii. Engels a făcut o analiză amănunţită a acestei bătălii ; 
vezi volumul de faţă, p. 320-321 .  - 61.  

96 W. Willisen. „Theorie des grossen Krieges angewendet auf den russisch-pol· 
nischen Feldzug von 1 83 1 " („Teoria marelui război aplicată la campania ruso· 
poloneză din 1 83 1 ") . In zwei Theilen, Berlin, 1840. - 61.  

97 A. Gorgey. „Mein Leben und Wirken in Ungam in den Jahren 1 848 und 1 849" 
(„Via\a şi activitatea mea în Ungaria în 1 848 şi 1 849") ,  Bd. I-II, Leipzig, 
1 852. - 61.  

98  Incepînd din 1 852, Engels a acordat o mare atenţie studiului artei militare, 
întrucît intenţiona să scrie o istorie a războaielor din perioada revoluţiei de 
la 1 848--1849, în special a campaniilor din Ungaria şi Italia. In acest scop 
el a studiat lucrările lui Clausewitz, Jomim, Hoffstetter, Kiintzel, Gorgey etc. 
Dar nu şi-a dus proiectul Ia înfăptuire. - 61. 

99 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară în formă prescurtata 
în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx•, Bd. I, Stuttgart, 
1913.  - 62. 

1 00  Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară în formă prescurtată în 
„Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx", Bd. I, Stuttgart, 
1 9 1 3. - 64. 
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101  Această scrisoare a fost publicata pentru prima oară, cu unele omisiuni, în 
„Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx " ,  Bd. I,  Stuttgart, 1913.  - 6.J. 

102 In septembrie 1 85 1 ,  în Franta s-au operat arestări printre membrii comuni
td\1lor locale apartinind fractiunii Will ich-Schapper, care în septembrie 1 850 
s-a desprins de Liga comuniştilor şi a format o ligă separată (vezi adnotările 
8 şi 2 1 ) .  Tactica conspirativă mic-burgheză adoptată de această fractiune, 
care nu \inea seama de situat1a reală şi urmă •ea organizarea imediată a unei 
rascoale, a permis politiei franceze şi celei prusiene, cu ajutorul provocato· 
rului Julien Cherval (pe adevăratul lui nume Joseph Krămer) , care conduced 
una dintre comunitătile din Pans, să însceneze aşa-numitul complot germano· 
francez. In februarie 1 852 cei arestati au fost i nvinuiti de „pregătirea unei 
lovituri de stat " . Provocatorului Cherval politia i-a facilitat evadarea din în· 
chisoare. lncercarile poli \ici prusiene de a dovedi participarea Ligii comuni ş· 
lilor, condusă de Marx şi Engels, la complotul germano-francez au eşuat 
lamentabil. - 65 . 

103 Este vorba de membrii Asocia/iei culturale a muncitorilor comunişti germani 
do la Londra, infiintată în februarie 1 840 de K. Schapper, J. Moli şi alti mili
tanti ai Ligii celor drepti cu scopul educării politice a muncitorilor şi al pro
pagarii ideilor socialiste în rindurile lor. După organizarea Ligii comuniştilor, 
rolul conducator în această asociatie l-au avut comunită\ile locale ale Ligii. 
In 1 847 şi 1 849-1850, Marx şi Engels au participat intens la activitatea asa· 
cia\iei. La 17 septembrie 1 850, Marx şi Engels, urmati de mai multi partizani 
ai lor, s-au retras din asocia\ie, deoarece în lupta dintre majoritatea Orga
nului central al Ligii comuniştilor, condusă de Marx şi Engels, şi minoritatea 
sectară-aventuristă (fractiunea Willich-Schapper) , asociatia s-a situat de partea 
minorită\ii. Pe la sfirşitul deceniului al 6-lea, Marx şi Engels au început din 
nou sa activeze în cadrul Asocia\iei culturale. Asociatia culturală de la Lon
dra a dăinuit pind. în 1 9 1 8, cind a fost interzisă de guvernul englez. In seco
lul al XX-iea, asociatia era frecventată de un mare număr de emigranti poli
tici ruşi. 

După evadarea simulată din inchi�oare, în primăvara anului 1 852, Cher· 
val a plecat la Londra şi a participat la activitatea Asocia\iei culturale, dar 
foarte curind s-a descoperit că este agent al politiei şi a fost exclus din 
asocia\ie. - 66. 

1 04 Parliamentary trains (Trenurile parlamentare) - erau denumite în mod ironic 
în secolul al XIX-led în Anglia trenurile s

0
peciale de clasa a III-a, introduse 

prin legea din 1 844 ; potrivit acestei legi, fiecare companie de căi ferate era 
obligată să pună zilnic în circulatie pe todte liniile sale cite un asemenea 
tren, care să meargă cu o viteză de cel pu\in 1 2  mile pe oră, iar costul bile
tului să nu depăşească suma de 1 penny de fiecare milă. - 66. 

1 05 La sfirşitul lunii mai 1 852, Marx s-a dus la Engels la Manchester, unde a ră
mas pină în a doua jumătate a lunii iunie. In acest timp, Marx şi Engels 
au lucrat împreună la pamfletul „Marii bărbati ai emigratiei " .  - 67. 

1 06 Fragmente din scrisoarea de fată au fost publicate în „Der Briefwechsel 
zwischen F. Engels und K. Marx" ,  Bd. I, Stuttgart, 1 913. - 68. 

1 07 Este vorba de epistolele în versuri ale lui F. Freiligrath „An Joseph Weyde
meyer" („Către Joseph Weydemeyer " ) .  Aceste poezii satirice îndreptate im· 
potriva lui Kinkel au fost scrise la  16 şi 23 ianuarie 1 852 pentru a fi publi
cate de Weydemeyer la New York în revista „Revolution " .  Intrucit publicarea 
lor în America a intirziat, Freiligrath a publicat prima dintre aceste poezii 
în limba germană în revista literară care apărea la Stuttgart şi Tiibingen 
„Morgenblatt fiir gebildete Leser" nr. 10 din 7 martie 1 852 şi, în limba en· 
gleză, în „Notes to the People" nr. 50 din 10 aprilie 1 852. In America prima 
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poezie a fost publicată în mai 1 852 în limba engleză în ziarul • . Nationa1 Era" ,  
iar în iunie 1 852 în limba germană în nr. 2 a l  revistei „Revolution • ,  îm
preună cu a doua poezie trimisă de Freiligrath lui Weydemeyer. - 69. 

108 La începutul lunii iulie 1 852 într-o serie de ziare dm Franţa şi Germania a 
apărut ştirea arestării Ia Paris a membrilor unei organizaţii secrete care pre· 
găteau un atentat împotriva lui Ludovic Bonaparte şi urmăreau răsturnarea 
guvernului bonapartist şi restaurarea regimului republican. Membrii acestei 
organizaţii îşi pregăteau cu propriile lor mijloace tunuri, pulbere etc. Potri
vit ştirilor apărute !n ziare, majoritatea celor arestaţi erau muncitori, unii 
dintre ei participanţi Ia insurecţia proletară din iunie 1 848. Ziarele afirmau că 
pregătirea complotului a fost condusă de emigranţii de la Londra şi Bru
xelles. - 70. 

109 Această scrisoare a fost publicată în formă prescurtată în „Der Briefwechsel 
zwischen F. Engels und K. Marx", Bd. I, Stuttgart, 1913.  - 71 .  

1 1 0  Este vorba d e  articolele lui Engels „«Kolnische Zeitung • despre lupta maghia
rilor", „ Războiul din Italia şi din Ungaria",  „Ungaria" (vezi K.  Marx şi F. En· 
gels. Opere, voi. 6, Bucureşti, Editura politică, 1959, p. 339-344, 423--426. 
565-574), precum şi de cronicile cu privire la acţiunile militare din Ungaria, 
apărute în „ Neue Rheinische Zeitung" din februarie pînă în mai 1 849. - 72. 

1 1 1  Engels face aluzie Ia cartea lui A. Chenu „Les Conspirateurs. Les societes se· 
cretes ; Ia pretecture de police sous Cdussidiere ; Ies corps-francs" („Con
spiratorii. Societăţile secrete ; prefectura poliţiei sub Caussidiere ; francti
rori i " ) ,  Paris, 1850. Vezi recenzia la această carte în K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 7, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 286--301 .  Vorbind de cele 
două elemente eterogene la Chenu, Engels se referă, probabil, la rolul dublu 
al autorului, care în cartea sa se prezintă ca organizator al societăţilm 
secrete din timpul monarhiei din iulie şi Cdre era în acelaşi timp informato1 
al poliţiei ; lucru care, de asemenea, se reflecta în cartea sa. 72. 

1 1 2  Proclama/ia de la Wnitzen - un mJ.nifest dat de Gorgey, pe atunci co
mandantul corpului de armată maghiar, în oraşul Waitzen la 5 ianua1 ia 
1 849, ziua ocupării capitalei Ungariei, Buda, de către trupele contra1\:!volu· 
\ionare ale feldmareşalului austriac Windischgrătz. Manifestul era întocmit 
în spirit demagogic şi îndreptat împotriva lui Kossuth şi a Comitetului de 
apărare a patriei condus de el, cărora Gorgey le-a adus învinuirea calom
nioasă că au fugit dm capitală. In realitate însă, Gorgey, care mai tirziu 
a trd.dat pe faţă revoluţia şi a semnat actul de capitulare al armatei ungare, 
a fost acela care nu a executat ordinele lui Kossuth cu privire la apărarea 
Budei, iar apoi, în absenţa lui Kossuth, a obţinut ca Ia şedinţa consiliului 
de război să se ia hotărîrea ca oraşul Buda să fie predat fără luptă lui 
Windischgriitz. - 72. 

1 13 Vezi adnotarea 98. - 72. 

1 1 4  Comp/olu/ de la Paris - vezi adnotarea 108. - 72. 

1 15 Ducele d"Enghien a fost condamnat la moarte, fiind acuzat de part1c1pare 
la un complot împotriva lui Napoleon, şi împuşcat la 21 martie 1 804. - 73. 

1 1 6  Fragmente din scrisoarea de faţă au fost publicate în „Der Briefwechsel 
zwischen F. Engels und K. Marx", Bd. I ,  Stuttgart, 1913.  - 73. 

1 17 In august 1 852, Marx şi-a realizat intenţia despre care vorbeşte aici, de a 
scrie o serie de articole pentru „New Ym k Daily Tribune " în care să facă 
o anali2 ă a partidelor politice din Anglia şi să demaşte caracterul anti
popular al sistemului electoral englez. Aceste articole sîqt „Alegerile din 
Anglia. - Toryi şi whigii •,  „Cartiştii •, , .Corupţia în alegeri • ,  „Rezultatele 
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alegerilor• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura 
politică, 1 960, p. 359-364, 365-374, 375-381 ,  382-387) . - 73. 

1 1 8  Peelişti - grup al torylor moderaţi, care în deceniul al 5·lea al •ccolului 
al XIX·lea s-a unit în jurul lui R. Peel şi au sprijinit politica lui de con· 
cesii economice facule burgheziei comerciale şi industriale, în concli liile 
menţinerii dominaţiei politice a aristocraţiei funciare şi fmdnciare. In 1846 
Peel a obţinut, în interesul burgheziei industriale, abrogarea legilor cereale· 
lor, ceea ce a provocat o mare nemulţumire în rindurile torylor protectio· 
nişti, a dus la scindarea partidului tory şi la izolarea peeliştilor. După moar· 
tea lui Peel, în 1850, peeliştii au reprezentat o grupare politică fără un pro• 
gram definit. La sfirşitul deceniului al 6-lea şi  începutul deceniului al 7-lea 
au intrat în partidul liberal. - 13. 

1 19 Este vorba de articolul de fond al ziarului „Times" din 10 iulie 1 852. - 74. 
1 20 Vezi adnotarea 102. - 74. 

121 Mazas - închisoare din Paris unde au stat cei Implicaţi în procesul aşa
numitului complot franco-german. - 74. 

122 CJaremont - castel din împrejurimile Londrei, reşedinţa lui Ludovic-Filip 
după fuga sa din Franţa în 1848 ; unul dintre centrele orleaniste unde se 
uneltea în vederea readucerii dinastiei de Orleans pe tronul Franţej. - 75. 

1 23 Este vorba de actul de acuzare în procesul membrilor Ligii comuniştilor 
arestaţi ş i  afla!i sub anchetă la Kiiln (vezi adnotarea 8). - 75. 

1 24 „OrJando innamoralo" - poem cavaleresc al lui Ilojardo, poet italian din 
epoca Renaşterii ; a fost publicat în Italia în 1495. In secolul al XVI-iea, 
L. Domenichi şi F. Berni au făcut cite o prelucrare a acestui poem. De cea 
mai largă popularitate s-a bucurat prelucrarea lui Berni, care a apărut 
în 1541 şi a fost de multe ori reeditată. Poemul lui Bojardo a fost reeditat 
la Londra în deceniul al 4-lea al secolului al XIX-iea. 

Mane şi Engels au folosit unele fragmente din poemul „Orlando 1nna
morato" m pam!letul „Mam bărbaţi a1 emigraţiei" (vezi K. Marx şi F. En· 
gels. Opere, val. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 249-358). - 75. 

1 25 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară în formă prescurtată 
în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx•, Bd. I, Stuttgart, 
Hll 3. - 76. 

126 La 13 iulie în „Allgemeine Zeitung• a apărut ştirea că actul de acuzare în 
procesul comuniştilor din Kiiln este gata şi a fost dat  apărătorilor acuza· 
ţilor pentru a-l studia. - 76. 

1 27 Este vorba de opera lui D. Diderot „Le Neveu de Rameau, dialogue" („Ne
potul lui Rameau, dialog" ) .  Paris, 1 821 , şi „Jacques le fataliste el son 
maitre• ( „Jacques fatalistul şi stăpinul său") .  Tomes I-III, Paris, 1797. - 78. 

128 Este vorba de Codul penal prusian intrat în vigoare în aprilie 1851.  Pină 
la această dată, în P1 ovincia renană clin Prusia era în vigoare Code penal, 
;ntrodus în 1 8 1 1  în Franţa şi în regiunile clin Germania de vest şi de sud
vest cucerite de francezi ; în Provincia renană el a continuat să rămină în 
vigoare, alături de Codul civil, şi după alipirea acesteia la Prusia. pînă în 
primăvara anului 1851 .  - 78. 

1 29 Este vorba de următoarele cărţi ale lui E. Coeurderoy, apărute în 1852 la 
Bruxelles „La Barriere du combat ou dernier grand assaut qui vient de se 
livrer entre Ies citoyens Mazzini, Ledru-Rollin, Louis Blanc, Î:tienne Cabet. 
Pierre Leroux, Martin Nadaud, Mallarmet, A. Bianchi (de Lille) el autres 
hercules du Nord" ( „Arena de luptă sau ultima mare bătălie care s-a dat nu 
de mult intre cetiiţenii Mazzini, Ledru-Rollin, Louis Blanc, Î:tienne C'abet, 
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Pierre Leroux, Martin Nadaud, Mallarmet, A. Bianchi (din Lillel şi alţi herculi 
din nord") şi „De Ia revolution dans l'homme el dans la societe• („Despre 
revoluţia care are loc în om şi în societate"! .  - 79. 

1 30 P. J. Proudhon. „La Revolution sociale demontrce par le coup d'J;:tat du 
2 Decembre• ( „Revoluţia socială demonstrată de lovitura de stat din 2 de
cembrie"), Paris, 1 852. - 79. 

1 3 1  Engels se referă la faptul că Saedt, procurorul din Koln, acuzator in pro· 
cesul comuniştilor din Koln, in februarie 1 849, cind a fost examinată acu
zarea adusă lui Kinkel de a fi ultragiat trupele aflate în garnizoana prusiană 
din Mainz, a făcut un rechizitoriu nereuşit, care a fost ironizat in coloa· 
nele lui „Neue Rheinische Zeitung" (v ezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 6 ,  Bucureşti, Editura politică, 1 959, p .  332-333). - 80. 

1 32 F. Smit!. „Geschichte des Polnischen Aufstandes und Krieges in den Jahren 
1 830 und 1 831 " („Istoria răscoalei şi războiului polonez din anii 1 830 şi 1831 ") ,  
Theile I-III, Berlin, 1 839-1848. - 80. 

133 L. Miero�lowski. „Kritische Darstellung des Feldzuges vom J ahre 1 8 3 1 '  
(„Prezentarea critică a campaniei din 1 831 " ) ,  B d .  I ,  Berlin, 1 847. - 80. 

134 Această scrisoare a fost publicată pentrn prima oară în formă prescurtată 
în „Der Briefwechsel zwischeJl F. Engels und K. Marx•,  Bd. I, Stuttgart, 
1 9 1 3. - 8 1 .  

1 35 lmpreună cu scrisoarea de faţă, Marx i-a trimis lui Engels un articol cu 
privire Ia  partidele politice din Anglia, pentru a-l traduce în limba engleză. 
Cu acest articol, Marx şi-a început de fapt colaborarea la „New York Daily 
Tribune". Pînă atunci el a trimis în America numai articolele din seria 
„Revoluţie şi contrarevoluţie în Germania• ,  scrise de Engels. La început, 
Marx a scris articolele pentru „Tribune" în limba germană şi i le trimitea 
lui Engels să le traducă \n engleză. Cînd le traducea, Engels despărţed 
uneon articolele mai mari în două, iar Marx le trimitea spre publicare ca 
articole de sine stătătoare. Şi în cazul de faţd., el a despărţit materialul 
primit pentru tradus in două părţi, care au fost trimise de Marx la New 
York la 6 şi 10 august sub titlul : „Alegerile din Anglia. - Toryi şi whigii "  
ş i  „Cartiştii • (vezi K .  Marx ş i  Engels. Opere, voi. 8 ,  Bucureşti, Editura po
litică, 1 960, p, 359-364, 365--374) . Pe la sfîrşitul lunii ianuarie 1 853, intrucit 
cunoştea destul de bine limba l iterară engleză, Marx a început să scrie el 
singur in limba engleză corespondenţele sale. 

Mai departe este vorba de articolul lui Ruge „The Public \aw of Eu
rope ' , publicat in „New York Daily Tribune" dm 14 iulie 1 852. - 8 1 .  

1 36 Marx işi exprimă teama că Dana va refuza să publice i n  „New York Daily 
Tribune" articolul său, care conţinea o analiză critică a partidului englez 
al whigilor, întrucît în acea perioadă în S.U.A. se pregătea campania elec
torală şi „New York Daily Tribune" susţinea candidatura Ia postul d� 
preşedinte a lui Scott, reprezentantul partidului american al whigilor. 

Whigii - denumirea unui partid din S.U.A. care reprezenta mai ales 
interesele burgheziei industriale şi financiare şi Ia care aderase şi o parte 
din plantatori. Partidul whigilor a dăinuit din 1 834 pînă în 1 852, cind ascu
ţirea luptei în legătură cu problema sclaviei a dus Ia o sciziune şi la o 
regrupare a partidelor politice din S.U.A. In 1854 majoritatea whigilor îm
preună cu o parte din partidul democrat şi cu partidul fermierilor (Fre , 
So1l Party) au constituit partidul republican, care s-a ridicat împotriva scla
viei. Cealaltă parte a whigilor a aderat Ia parti.dul democrat, care apăra 
interesele plantatorilor proprietari de sclavi. - 8 1 .  

137 Este vorba d e  articolul publicat în „New York Daily Tribune" din 13 iu
lie 1 852 cu titlul „A German view of American •democracy• "  („Părerea unui 
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german despre democraţia» americană").  Autorul articolului era, probabil, 

H. Greely. - 82. 
1 38 Seria de articole „Revoluţie şi contrarevoluţie în Germania" a fost publicată 

în „New York D<1ily Tribune• sub semnătura lui Marx, care era corespon
dentul oficial al ziarului (vezi adnotarea 4) . - 84. 

139 Fragmente din scrisoarea de faţă au fost publicate în „Der Briefwechsel 
zwischen F. Engels und K. Marx•, Bd. I, Stuttgart, 1913.  - 85. 

1 40 Este vorba de articolul lui Marx şi Engels „Gottfried Kinkel" ,  scris în apri
lie 1 850 şi publicat fără semnătură în „Neue Rheinische Zeitung. Politisch
iikonomische Revue" nr. 4 din 1 850 (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 7, 
Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 324-326) . In articol este demascată 
comportarea nedemnă pe care a avut-o Kinkel la  tribunalul din Rastatt, în 
faţa căruia a apărut l i  ind acuzat de participare la campania pentru consti
tuţia imperiului. ln cuvîntarea rostită la 4 august 1 849 în apărarea sa, Kinkel 
a încercat să conteste participarea sa la mişcarea revoluţionară şi a proslă
vit dinastia Hohenzollernilor. - 86. 

1 41 Este vorba de scrisoarea lui Kinkel către Cluss din 14 noiembrie 1 85 1 .  - 86. 

1 42 Această scrisoare a lui Marx către Kinkel, din 24 iulie 1 852 s-a păstrat sub 
forma acestei variante, precum şi sub forma unui fragment (reprodus de 
Cluss în scrisoarea lui către Weydemeyer din 16 august 1852) din scrisoarea 
tnmisă de Marx lui Cluss la 30 iulie 1 852 (vezi volumul de faţă, p. 485). 
Varianta scrisorii trimise lui Kinkel nu s-a păstrat. - 86. 

1 43 Este vorba de circulara secretă trimisă lui Marx de către Cluss împreună 
cu scrisoarea din 22 iulie 1 852, circulară scrisă de Kossuth la 28 iunie 1 852, 
în timpul şederii sale Ia New York, şi  adresată germanilor care locuiau în 
S.U.A. In circulară Kossuth ii îndeamnă pe emigranţii germani din America 
să elaboreze, cu prilejul alegerilor prezidenţiale ce urmau să aibă loc, o 
platformă electorală aventuristă, care să proclame principiul intervenţiei 
aunaLe a S.U.A. în treburile europene, în scopul unei transformări revolu
ţionare în ţările Europei. Pentru a demasca caracterul aventurist al acestui 
apel al lui Kossuth, care oficial se declarase adept al neamestecului în 
treburile interne ale ţărilor al căror oaspete era, Cluss a organizat publi
carea circularei în „New York Herald".  Aceasta I-a determinat pe Kossuth 
să parăsească America la 14 iulie 1 852. La 1 august 1 852, circulara, înso
ţită de comentarii în care era criticată poziţia lui Kossuth, a fost publicată 
în „People's Paper" nr. 14. - 86. 

1 44 Este vorba de Uniunea revoluţionarilor din America - o organizaţie a emi
granţilor germani în S.U.A. întemeiată în ianuarie 1 852 de democraţii mic
burghezi Goegg şi  Fickler, veniţi în Amenca pentru a lansa aşa-numitul 
„împrumut germano-american pentru sprijinirea revoluţiei". - 87. 

1 45 Despre Uniunea de agitaţie, vezi adnotarea 37. - 87. 

1 46 Fragmente din această scrisoare au fost publicate în „Der Briefwechsel 
zwischen F. Engels und K. Marx • ,  Bd. I, Stuttgart, 1 913. - 90. 

1 47 In conformitate cu constituţia franceză, în mai 1 852 în Franţa trebuia să 
aibă loc alegerile prezidenţiale. De această dată cercurile democraţilor mic
burghezi , îndeosebi cercurile emigran(ilor, îşi  legau speranţele de venire"! 
la putere a partidelor democrate, speranţe care Ie-au fost spulberate de lo
vitura de stat din 2 decembrie 1 851 a lni Bonaparte. - 91. 

1 48 Vezi adnotarea 1 44. - 91.  

1 49 Este vorba de încercarea lui Kinkel de a justifica elogiile aduse lui Ca
vaignac, pretextind că acest lucru s-a intimplat înainte de insurecţia pro
letariatului din iunie 1 848 la Paris, a cărei înăbuşire a fost condusă de 
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Cavaignac, numit în acea perioadă şef al puterii executive. Dar şi înainte 
de iunie 1 848, acest reprezentant al militarismului francez s-a dovedit a fi 
un prigonitor al mişcării populare, luind parte la cucerirea Algeriei. Pentru 
„meritele" sale în mîrşavul război colonial dus împotriva poporului algerian, 
in februarie 1 848 cercurile burgheze din Franţa l-au numit pe Cavaignac 
guvernator al Algeriei. - 93. 

1 50 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară în forma prescurtată 
în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx " ,  Bd. I, Stuttgart, 
1913.  - 94. 

1 5 1  ln legătură cu aceasta, vezi adnotarea 1 43. Marx şi Engels au aflat despre 
faptele amintite cu privire la activitatea lui Kossuth din scrisoarea lui Cluss 
catre Marx din 4-5 iulie 1 852. - 95. 

152 Aceasta scrisoare a fost publicată pentru prima oară în formă prescurtată 
în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx " ,  Bd. I ,  Stuttgart, 
1 9 1 3. - 95. 

153 Marx citează din scrisoarea primită de la Cluss la  5 august 1 852. - 98. 

1 54 Este vorba de eşecul suferit în încercarea de a publica lucrarea lui Marx 
şi Engels „Ideologia germană• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 3, 
Bucureşti, Editura politică, 1962, ed. a II-a, p. 9-572). La cererea lui Marx 
şi Engels, Weydemeyer a adus o mare parte dm manuscrisul „Ideologia 
germană" din Bruxell�s în Westfalia, unde urma să fie publicat de doi edi
tori din localitate, „adevăraţii socialişti" J. Meyer şi R. Rempel ; în ultimul 
moment editorii au refuzat să publice lucrarea sub pretextul lipsei de bani. 
ln realitate ,  refuzul se explică prin faptul că editorii erau reprezentanţi a1 
orientării cnticate de Marx şi Engels în lucrarea lor. - 98. 

1 55 Această scrisoare nu s-a păstrat. - 98. 

156 Este vorba de o uniune separată, creată de fracţiunea sectară aventuristă 
a lui Willich-Schapper după scindarea Ligii comuniştilor (vezi adnotarea 2 1 ) .  

- 99. 

157 l:.ste v01 ba de comitetul din Londra al lui „People"s Paper" care finanţa 
ziarul. Era alcătuit din 13 membri. Alături de Cdrtişti, dm comitet făceau 
parte persoane care aparţineau opoziţiei burghezo-radicale şi care căutau să 
folosească ziarul în interesele radicalilor burghezi. - 99. 

1 58 Este vorba de principiul expus de Say în cartea sa „Cours complet d"eco
nomie politique pratique" („Curs complet de economie politică practică" ) ,  
Bruxelles, 1 840, p. 394. - 99. 

1 59 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară în formă prescurtată 
în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx" ,  Bd. I, Stuttgart, 
1 9 1 3. - 100. 

1 60 Engels se referă la articolul lui Marx, scris în jurul datei de 16 august 1 852, 
în care acesta demască caracterul antipopular al sistemului electoral englez ; 
Marx î-a trimis acest articol pentru a-l traduce în limba engleză. După 
ce l-a tradus, Engels l-a împărţit în două. Prima parte a fost trimisă de 
Marx la New York la 20 august sub titlul „Corupţia în alegeri " ,  iar a dau� 
parte la 27 august sub titlul „Rezultatele alegerilor" (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 375-381 şi 
382-387) . - 100. 

161 Sfinlul Graal - conform unei legende medievale germane - o cupă pre
ţioasă, înzestrată cu o putere miraculoasă. - 103. 
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1 62 Această scrisoare a fost publicată pentru p1ima oară în f01 mă prescurtată 
în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx• ,  Bd. I, Stuttgart, 
1 9 1 3. - 103. 

1 63 „Amicii luminii• - curent religios îndrephtl împotriva pietismu!u clominanl 
în biserica protestantă oficială, care se caracterizează printr-un misticism 
s1 bigotism excesiv. ln 1 846, sub influenţa acestei mişcări, din bt.erica pro· 
testantă oficială s-au separat aşa-numitele „Comunilăţ1 libere " ,  care reflectă 
într-o faimă religioasă starea de opoziţie a elementelor radicale ale burghe· 
ziei şi ale micii burghezii germane. - 1 04. 

1 64 Vezi adnotarea 58. - 1 06. 
1 65 Centralizarea - organul executiv al Asociaţiei democrate potone�e c1 eat în 

1 836. Asociaţia democrată a luat fiin!ă în 1832 în Franţa, fiind organizaţia 
anpii de stinga burghezo-şleahtistă a emigraţiei poloneze. Programul aces
teia prevedea restabilirea independenţei Poloniei, desfiinţarea servitulilo! 
feudale şi a inegalităţii stărilor sociale, împroprietarilea 1aranilor fără ras· 
cumparare şi o serie de alte măsuri cu caracter progresist. Asociaţia demo
crata a luai parte activă la pregăti1 ea insurecţiei de la Cracovia dm 1 846. 
Jn vara anului J 849, după interzicerea Asociaţiei democrate în Franţa, Cen· 
tralizarea şi-a mutat sedml la Londra, majoritatea membrilor asociaţiei ra· 
mînînd mai depar'e în Franţa. Deceniul al 6-lea ma1 chează o penoadCi da 
destrămare 1cleologică în Asociaţia democrată. ln 1 862, în legătură cu c1 ea rea 
în Polonia a Comitetului central naţional de pregătire a insurect1e1, Asocia
ţia democrată a hotărit să se autodizolve. - 107. 

1 66 Materialul prezentat în scrisoare, cu privire la călatoria lui Vetter în Italiil 
şi la acţiunile lui Kiss şi ale altor persoane, a fost folosit de Ma1x in articolul 
pentru „New York Daily Tribune" „Activitatea lui Mazzini şi Ko,suth. -
Alianţa cu Ludovic-Ndpoleon. - Palmerston" (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1 960, p. 388-390) . - 1 07. 

1 67 ln acea vreme lucrarea lui Marx „Optsprezece brumar al lui Ludovic Bona
parte• nu a putut fi reeditată nici ln Germdnia şi nici în Anglia (în limb<l 
engleză) . Ediţia a doua a cărţii a apărut dbia în 1 869 la Hambu·g. - 1 08. 

1 68 Vezi adnotarea 1 57. - 108 . 

169 Fragmente din scrisoarea de faţă au aparul în „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", Bd. I ,  Stuttgart, 1 9 1 3. - 1 09. 

170 Articolul al XX-iea, ultimul din seria „Revolutie ş1 contrarevolut1e în Ger· 
mania" ,  nu a apărut în „New York Daily Tribune".  Jn ediţia englezd dm 1 896, 
precum şi într-o serie de ediţii ulterioare, a fo,t inclus şi ultimul articol, 
�i anume articolul lui Engels „Recentul proces de la Colonia" [vezi K. Marx 
Şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, [ditura politică, 1 960, p. 422-4281 . 

- 1 1 1 .  
1 7 1  Vezi adnotarea 105. - 1 1 1 .  
1 72 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oara m formă prescurlală 

în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx • ,  Bd. I, Stuttgart, 

1 91 3. - 1 1 3. 
1 73 Această scrisoare a lui Marx nu s-a păstrat. - 1 13. 
1 74 Este vorba de memoriile scrise de un german mic-burghez emigiant la Paris, 

L. Hăfner, intitulate „Trei ani la Paris" ,  în care face o ca1 acterizare ern i
graliei germane din 1 849-! Br, I .  

Arhiva din Manchester numeşte Marx documentele Ligii comuniştilor, 
precum şi alte materiale legate de activitatea revoluţionară practică pastrate 
de Engels la Manchester. - 1 13. 
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175 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară în  formă prescurtatl 
în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx", Bd. I, Stuttgart, 
1913.  - 114. 

176 Este vorba de un număr al  buletinulm informativ „Litographierte Korres
pondenz" , scos de Weydemeyer la New York din august pină în octom
brie 1 852. - 1 15. 

1 77 Engels se referă la poziţia publicaţiei „Janus" ,  scoasă de Heinzen la New 
York în 1851-1852, în care acesta se deda la atacuri împotriva Ligii comu
niştilor şi la insinuan la adre•a lui Marx şi Engels. - 1 15. 

178 Această scrisoare 'l lui Marx nu s-a pă�trat. - 1 15. 
1 79 Este vorba de măsurile intreprinse de Prusia pentru restabilirea Uniunii 

vamale. Uniunea vamală a statelor germane, întemeiată în 1 834 sub hege
monia Prusiei, a fost determinată de necesitatea creării un�i pieţe germane 
comune şi a contribuit la unificarea politică a Germaniei. In perioada revo
luţiei din 1 848-1 849 şi după indbuşirei\ ei, în condiţiile luptei ascuţite pen
tru hegemonia în Germania dintre Prusia şi Austria, care nu făcea parte 
din Uniunea vamală, aceasta şi-a încetat de fapt existenţa. Dar în 1 853 
Prusia a reuşit să restabilească Uniunea vamală, care a dăinuit pină în 1871, 
cind s-a încheiat unificarea politică a ţării sub hegemonia Prusiei. 

Despre ultimul articol din seria „Revoluţie şi contrarevoluţie în Ger
mania",  vezi adnotarea 170. - 1 15. 

1 80 Această scrisoare a fost pub!;cată pEntru prima oară, cu om1srnni conside
rabile, în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx•, Bd. I, 
Stuttgart, 1 9 1 3. - 1 1 6. 

181  Prima parte a scrisorii de faţa a fost publicată pentru prima oară în formă 
prescurtată în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx", Bd. I, 
Stuttgart, 1913, purtind data : începutul lunii septembrie 1 852. Partea din 
scrisoare în care este vorba despre raportul in,pectorului de fabrică L. Homer 
a fost publicată pentru prima oară în Marx-Engels. Gesamtausgabe. Dritte 
Abteilung, Bd. I, 1920 şi, în limba rusă, în K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXI, ed. I, 1929, ca document, purtind data greşita : 1 1  martie 1853. 
Nota adăugată de Engels la scrisoare cu privire la traducerea în limba 
engleza de catre V. P1eper a primului capitol al lucrării lui Marx „Optspre
zece brumar al lui Ludovic Bonaparte• se publică pentru prima oară ln 
Operele lui K. Marx şi F. F.ngels. - 1 18. 

1 82 Marx a folosit aceste d�te din raportul slatistic al inspectorului de fabrid 
L. Homer în artirolul său „Pauperismul şi libertatea comerţului. - Criza 
comercială iD perspectivă" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucu
reşti, Editura politică, 1960, p. 391-397) pentru „New York Daily Tribune• 
din 12 octombrie. - 1 1 9. 

1 83 Cockney - poreclă. dispreţuitor-ironica dată locuitorilor din partea de răsării 
a Londrei - East-End ; în sens mai larg înseamnă originar din Londra, lo
cuitor al Londrei. - 120. 

184 Această scrisoare a fost publica!ă pentru prima oară în formă prescurtată 
în „Der Brisfwechsel zwischen F. Engels uP.d K. Marx", Bd. I, Stuttgart. 
1 913.  - 124. 

1 85 In „Karlsruher Zeitung• nr. 208-210, 212 ,  214, 217-220 şi 224 din 3 pînă 
în 22 septembrie 1 852 a apărut un articol anonim „Propaganda revoluţionară 
germană la Londra şi împrumutul pentru revoluţie". O parte din acest articol 
a fost reprodus în „Allgemeine Zeitung• nr. 255-257 din 1 1-13 septembrie 
1 852. - 124. 

41 - Marx-Engels, Opere. voi. 28 
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186 Marx a folosit faptele expuse mai sus în articolul „Activitatea lui Mazzini 
şi Kossuth. - Alianţd cu Ludovic-Napoleon. - Palmerston" (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 388-390) pentru 
„New York Daily Tribune " din 28 septembrie 1 852. - 125. 

1·87 Uniunea poporu/ul - organizaţie înfiinţată la  Londra la 11 august 1 852, ID 
urma încercărilor repetate de a uni diferitele grupuri de emigranţi germaai, 
ai căror reprezentanţi au încheiat „lnţelegerea preliminară asupra tratatului 
cu privire Ia uniune " .  lnţelegerea a fost semnată de Goegg din partea Aso
ciaţiei revoluţionarilor din America şi de Kinkel şi Willich în calitate de 
membri ai comitetului pentru administrarea aşa-numitului „împrumut ger
mano-american pentru spnim1rea revoluţiei" (vezi adnotările 57 şi 1 44) . 
Uniunea poporului îşi pro;mnea să atragă în rîndurile sale, în afară de 
germanii care trăiau în Anglia, şi englezi. Dar inconsistenţa platformei sale 
aventuriste şi interminabilele discordii interne din rîndurile emigranţilor mic
burghezi au făcut ca Uniunea poporului să aibă o viaţă tot atit de scurtă 
ca şi celelalte organizaţii ale emigranţilor create pină atunci. - 125. 

188 Este vorba de cele două curente religioase opoziţioniste din Germania : 
aşa-numitul „catolicism german• şi „comunităţile libere" protestante (vezi 
adnotarea 163) , care au încercat să creeze o biserică naţională a întregii 
Germanii. „Catolicismul german• a apărut în 1 844 î ntr-o serie de state ger
mane 9i era îndreptat împotriva manifestaţiilor exagerate de misticism şi 
bigotism din biserica catolică. Negînd supremaţia papei de la Roma şi multe 
dogme şi ritualuri ale bisericii catolice, „catolicii germani" căutau să adap· 
teze catolicismul Ia nevoile burgheziei germane. Ca şi „Comunităţile libere• ,  
„catolicismul german" reflecta nemulţumirea care domnea î n  deceniul al 5-lea 
al secolului al XIX-iea în rîndurile burgheziei faţă de rînduielile reacţionare 
din Germania şi năzuinţa acesteia de unificare politică a ţă1ii. ln 1 850 a 
avut loc fuziunea „catolicismului german" cu „Comunităţile libere ' .  - 125. 

189 AsociaJia din Great Windmi// S treet, vezi adnotarea 103. - 125. 

1 90 Marx are un schimb de impresii cu Engels în legătură cu primirea care i 
s-a făcut lui Ludovic-Napoleon la Lyon, şi pe care a descris-o Zerffi ÎD 
scrisoarea din 22 septembrie 1852. 

Despre Uniunea vamală, vezi adnotarea 1 79. - 125. 

191 ln legătură cu procesul intentat membrilor Ligii comuniştilor care a avut 
loc la Koln între 4 octombrie şi 12 noiembrie 1 852, vezi adnotarea 8. - 126. 

192 „Honni soit qui mal y pense" („Afurisit să fie cine se gîndeşte Ia rău") -
deviza ordinului Jartierei, instituit în 1350 de regele Angliei, Eduard al III-iea ; 
deviza este ţesută cu fir de aur pe o panglică de catifea albastru închis, 
pe care cavalerii ordinului o poartă sub genunchiul sting. - 126. 

193 Marx face o aluzie ironică Ia  existenţa unor trăsături ale comunismului pri
mitiv ln statul incaş (aşa se numeau vîrfurile conducătoare ale statului 
sclavagist timpuriu format în secolul al XV-iea pe teritoriul Perului) şi îD  
Sparta antică, a cărei orînduire socială (sec. VII-VI î .e.n.) era legată de 
numele legiuitorului legendar Licurg. - 126. 

194 Marx se referă la  următoarele episoade din timpul luptei duse de Jones la 
septembrie 1 852 împotriva adversarilor orientării revoluţionare din mişcarea 
cartistă. Caracterul proletar revoluţionar tot mai precis pe care, datorită 
sprijinului activ dat de Marx, II căpăta publicaţia „People's Pa per•, redac
tată de Jones, a provocat opoziţia părţii burgheze a comitetului din Londra 
al lui „People's Paper' (vezi adnotarea 1 57) . ln august-septembrie 1 852, si
tuaţia financiară a publicaţiei era extrem de dificilă. Adversarii lui Jones li 
creau tot felul de greutăţi sub pretextul că ar fi irosit fondurile băneşti 
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destinate publicaţiei. 1 a 15 5eptembrie 1 852 în „South London-Hall" a fost 
convocată o adunare cartistă numeroasă, la care membrii comitetului din 
Londra au încercat să fundamenteze acuzaţia lor la adresa lui Jones. Dar, 
după ce a luat cuvîntul Jones şi a demonstrat că aceste acuzaţii sînt min
cinoase, adunarea şi-a exprimat încrederea în Jones şi în Comitetul executiv 
al Asociaţiei cartiste naţionale. Cîteva zile mai tîrziu, creditorii lui „People's 
Paper" au trimis o adresă către toţi cartiştii din ţară în care cereau să se 
convoace la 21  septembrie o altă adunare pentru discutarea aceloraşi pro
bleme. Dar şi această adunare s-a încheiat cu eşecul definitiv al adversarilor 
lui Jones, din ale căror cuvîntări a reieşit că intenţia ascunsă a membrilor 
burghezi ai comitetului din Londia era de a lichida publicaţia proletară. 
- 1 26. 

195 Este vorba de încercările lui Harney ca, împreună cu radicalii burghezi şi 
cu reprezentanţii mic-burghezi ai mişcării cooperatiste şi !rade-unioniste din 
Holyoake, Hunt, Cooper, Newton etc„ să înfiinţeze, în toamna anului 1852, 
un „partid naţional unit" în Anglia în vederea luptei pentru votul univer
sal. Harney a încheiat această alianţă cu radicalii burghezi cu preţul re
nunţării la lupta pentru celelalte 5 puncte ale Cartei poporului şi la reven
dicările sociale ale cartiştilor. Dar încercările de creare a unui nou partid 
pe baza unui program cartist ciuntit şi adaptat la interesele radicalilor bur
ghezi n-au fost încununate de succes. - 126. 

196 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară în formă prescurtată 
în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx", Bd. I, Stuttgart, 
1913. - 127. 

1 97 Adică printre documentele aflate in păstrarea lui Engels {vezi adnotarea 174). 
- 129. 

1 98 Despre relaţiile dintre Herzen şi Herwegh, vezi A. I. Herzen. „Amintiri şi 
cugetări" ,  partea a V-a [„Dramă familiard.") .  - 130. 

1 99 Aceste fapte au fost folosite de Marx în articolul său „Activitatea lui Mazzini 
şi Kossuth. - Alianţa cu Ludovic-Napoleon. - Palmerston" [vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 388-390) ,  
scris pentru „New York Daily Tribune". - 131.  

200 Un fragment din scrisoarea de faţă a fost publicat în „Der Briefwechsel 
zwischen F. Engels und K Marx•, Bd. I, Stuttgart, 1913. - 132. 

201 Aici şi mai sus este vorba de cartea lui R. A. Friilich „Kurzgefasste tabella
risch bearbeitete Anleitung zur schnellen Erlernung der 4 slavischen Haupt
sprachen • [„Scurt îndreptar, pe bază de tabele, pentru însuşirea rapidă a 
celor 4 principale limbi slave") .  Prima ediţie a cărţii a apărut la Viena 
în 1 847. Scrisearea lui Engels menţionată de Dronke nu s-a păstrat. - 135. 

202 Piece Taschereau (documentul Taschereau) - un fals fabricat de poliţie, după 
revoluţia din februarie 1 848 din Franţa, cu scopul de a-l discredita pe 
Blanqui. Acest document, întocmit sub formă de depoziţie pe care ar fi 
făcut-o Blanqui în faţa organelor de anchetă în lli39, după ce fusese arestat 
în proce.:il organizaţiei revoluţionare sEcrete „Societatea anotimpurilor" ,  a 
fost publicat la 31 martie 1 848 de Taschereau, redactorul publicaţiei bur
gheze „La Revue retrospective". Difuzarea acestui document calomniator a 
provocat prejudicii serioase taberei revoluţionar-democratice, trezind neîncre
dere faţă de Blanqui şi adîncind contradicţiile dintre proletariat şi curentele 
mic-burgheze, fapt de care a profitat burghezia contrarevoluţionară. - 136. 

203 Athaeneum - sub această denumire existau în Anglia într-o serie de oraşe, 
printre care Londra, Manchester etc„ cluburi care reuneau literaţi şi oameni 
de ştiinţă. - 136. 
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204 In ziarul „The Morning Advertiser• din 6 octombrie 1825 a apărut un articol 
intitulat „The German uLone Star»" („«Steaua solitara > germana") , dedicat 
activitătii organizatiei emigrantilor, Uniunea revolutionarilor din America, 
lnfiintată de Goegg şi Fickler în S.U.A. (vezi adnotarea 144).  Ma1 x a para
frazat în mod ironic titlul articolului, numind această organizatie  „The German 
Loan Star Society" („Societatea germană steaua împrumutului" ) ca o aluzie la 
activitatea Uniunii revolutionarilor din America de lansare a aşa-numitului 
„împrumut germano-americ'ln pentru sprijinirea revolutiei" (vezi adnotarea 
57). ln septembrie 1 852, la Wheeling (S.U.A.) a avut loc Congresul Uniunii 
revolutionarilor din America, mentionat mai departe de Marx. - 137. 

205 Articolul scris de Marx la 1 2  octombrie 1852 pentru „New York Daily Tri· 
bune• a fost tradus de Engels în limba engleză şi trimis de Marx la 15 şi 
19 octombrie sub forma a două articole : „Pauperismul şi libertatea comer
ţului. - Criza comercială în perspectivă" şi „Consecintele politice ale prosperi
tătii comerciale" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Edi· 
tura politică, 1960, p. 391-397, şi 398-402) . - 137. 

206 Este vorba de corespondenţa trimisă ziarului „Times• la 11 octombrie 1 852, 
scrisă pe baza materialelor publicate la  7 octombrie în „Neue Preussische 
Zeitung" .  Jn articolul „Declaratie făcută redacţiilor ziarelor engleze" (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 403-
404), scris la 28 octombrie 1 852, Marx şi Engels au îndreptat atenţia opiniei 
publice engleze asupra poziţiei de sprijinire a reactiunii prusiene pe care 
au adoptat-o „Times" şi „Daily News" în legătură cu procesul comuniştilor 
de la Kiiln (vezi adnotarea 8). - 137. 

207 Este vorba de atitudinea preşedintelui Curţii cu juri Giibel în timpul inte
rogatoriului luat acuzatului Biirgers la  9 şi 10 octombrie 1 852, la procesul 
comuniştilor din Kiiln. - 138. 

208 Este vorba de articolul scris de Marx la 1 6  octombrie 1 852 despre situatia 
partidelor politice din Anglia. Acest articol a fost tradus de Engels în limba 
engleză şi trimis de Marx la New York pe dala de 2 şi 9 noiembrie, îm
părtit în două articole ; primul a fost publicat la 29 noiembrie în „New York 
Daily Tribune" sub titlul „Partidele şi perspectivele politice• ,  iar al doilea 
la 25 noiembrie fără titlu (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8 ,  Bucu
reşti , Editura politică, 1 960, p. 407-410 şi 41 1-415 .  Articolul al doilea a 
apărut sub un titlu dat de redacţie : „lncercări de a c1 ea un nou partid de 

opoziţie") .  - 138. 

209 După toate probabilităţile este vorba de traducerea în limba engleză făcuta 
de Pieper a broşurii lui Szemere „Graf Ludwig Batthyany, Arthur Giirgey, 
Ludwig Kossuth " .  - 139. 

210 Engels se referă la  depoziţia făcută de consilierul de politie Stieber, com
părut ca martor al acuzării la procesul de la  Kiiln, ca1e în şedinta tribuna
lului din 18 octombrie 1 852 a încercat să sustină că Liga comuniştilor a 
participat la aşa-numitul complot germano-francez (amănunte vezi în ad
nota1ea 102) . - 140. 

21 1 Fostul membru al Ligii comuniştilor Haupt, arestat în procesul comunişti
lor de la Kiiln, a făcut în timpul anchetei mărturii trădătoare. Fiind pus ln 
libertate de politie, pînă la judecată Haupt a fugit în Brazilia. Mărturiile sale, 
care au agravat situaţia acuzaţilor, au fost citate în rechizitoriul procuroru
lui Seckendorff în şedinţa tribunalului din 3 noiembrie 1 852. - 140. 

212 Este vorba de traducerea în limba engleză a articolului scris de Marx la 
16 octombrie 1 852 (vezi adnotarea 208) . - 140. 
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213 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară ln formă prescurtată 
în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx " ,  Bd. I,  Stuttgart, 
1913. - 141. 

214 Broker - în Anglia, funcţionar învestit cu dreptul de a evalua sau de a 
vinde obiecte casnice puse sub sechestru pentru datorii. - 141.  

215 Amănunte cu privire la  arestarea lui Kothes şi Bermbach, vezi în lucrarea 
lui Marx „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia• (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 429-
501). - 142. 

216 Marx a încercat, prin intermediul lui Weerth, să obţină de Ia editorul Dunc
ker din Berlin informaţii despre editorul Eisenmann (sau Eisermann) . cu 
care Bangya, potrivit spuselor lui, a dus tratative cu privire la publicarea 
broşurii lui Marx şi Engels „Marii bărbaţi ai emigraţiei" (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 249-358). - 142. 

217 Despre Asocia/ia muncitorilor germani de Ia Londra, vezi adnotarea 1 03. 
„Spionu} Cooperian• - Harvey Birch, personajul principal din romanul 

lui F. Cooper „Spionul " ,  care îndeplineşte acţiuni de spionaj din convingeri 
patriotice. - 142. 

2 1 8  Scrisoarea lui Enqels către Marx din 26 octombrie 1 852 nu s-a păstrat. -
143. 

2 1 9  La şedinţa Curţii cu juri din Koln, 23 octombrie 1 852, Stieber a prezentat 
drept material acuzator aşa-numitul „dosar original cu procese-verbale",  ale 
şedinţelor unui nou Organ central, pe care Marx l-ar fi înfiinţat la Londra 
după arestarea acuzaţilor din Koln. Potrivit depoziţiilor mincinoase ale lui 
Stieber, cei care au alcătuit dosarul au fost Rings şi Liebknecht. In realitate, 
„dosarul cu procese-verbale"  era un fals al poliţiei fabricat de spionul Hirsch, 
care a pătruns în Liga comuniştilor, dar a fost demascat şi exclus în jurul 
datei de 19 februarie 1 852. In urma excluderii lui Hirsch s-a luat hotărîre;i 
de a se schimba locul şi ziua adunării lunare a membrilor Ligii comuniştilor 
din circumscripţia Londra. H1rsch, care nu ştia acest lucru, a indicat ca dată 
în procesele-verbale fabric,lte de el ziua de joi, în timp ce adunările se 
ţineau miercuri. Scopul trimiterii la  Koln a unor mostre de caligrafie a lui 
Hirsch era de a ajuta apărătorilor acuzaţilor să dovedească că „dosarul ori
ginal cu procese-verbale• era fals. In acelaşi scop au fost experliate la Koln 
şi mostre de caligrafia lui Rings şi Liebknecht (vezi lucrarea lui K. Marx 
„Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia• ,  în K. Marx şi 
F. Enge!s. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 460-467) . Da
torită faptului că Marx a trimis materialele necesare şi a dat instrucţiuni 
apărătorilor, falsul comis de poliţie a fost demascat, iar „dosarul cu pro
cese-verbale" ca material al acuzării a fost efectiv respins. - 144. 

220 In „dosarul original cu procese-verbale" prezentat de Stieber Curţii cu juri 
au figurat şi scrisorile către Marx ale soţiei unuia dintre arestaţi, dr. Da
niels ; în una dintre ele d-na Daniels î i  făcea cunoscută situaţia membrilor 
Ligii comuniştilor care se aflau sub anchetă la  Koln. In numărul 274 din 
26 octombrie 1 852 al lui „Kolnische Zeitung• ,  consilierul juridic Muller, tatăl 
d-nei Daniels, a publicat o declaraţie în care contesta faptul că d-na Daniels 
ar fi întreţinut corespondenţă cu Marx şi declara că „dosarul original cu 
procese-verbale"  al lui Stieber este o „mistificare". In pamfletul său „Dez
văluiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia• (vezi K. Marx $Î 
F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 466) , Marx arată 
că acest fapt a constituit o lovitură simţitoare dată acuzaru, care a încercat 
să folosească „dosarul original cu procese-verbale" ca piesă de bază a ma
terialului acuzării. - 145. 
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221 Lucrarea „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia" (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 429--
501) este un pamflet combativ, în care Marx a înfierat metodele mîrşave de 
reprimare folosite de statul poliţist prusian împotriva mişcării comuniste. 
Marx a început să-şi scrie lucrarea la sfîrşitul lunii octombrie 1 852, cind la 
Koln continuau încă dezbaterile î n  procesul împotriva Ligii comuniştilor. 
La î nceputul lunii decembrie, lucrarea a fost terminată. La 6 decembrie 
manuscrisul a fost trimis edi torului Schabelitz-junior în Elveţia. Un alt exem
plar al manuscrisului a fost trimis a doua zi lui A. Cluss, pentru a fi tipănt 
în America. ln Elveţia, pamfletul a fost tipărit la Base) în ianuarie 1 853, dar 
în martie aproape tot tirajul lui, 2 OOO de exemplare, a fost confiscat de 
către poliţie în cătunul de frontieră Weil din Baden. ln America, lucrare3 
a apărut iniţial în mai multe părţi în „Neu-England-Zeitung' ,  ziar democrat 
din Boston, iar în aprilie 1 853 a fost tipărită în editura acestui ziar ca bro
şură separată. - 146. 

222 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară în formă prescurtati! 
în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx", Bd. I,  Stuttgart, 
1913. - 146. 

223 Acest material, prin care Cherval a fost demascat ca spion şi provocator, 
a servit avocatului Schneider II în pledoaria sa la  şedinţa tribunalului dm 
4 noiembrie 1 852 şi, ulterior, lui Marx în pamfletul „Dezvăluiri asupra pro
cesului comuniştilor de la Colonia" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. !l, 
Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 449, 454, 455). Prin demascarea lui Cher
val, a rolului lui provocator în aşa-numitul complot germano-francez (vezi 
adnotarea 102), Marx a pus la dispoziţia apărării în procesul de la Koln un 
mijloc pentru a respinge versiunea calomniatoare privind participarea comu
niştilor din Koln la acţiunea aventurist-complotistă a membrilor fracţiunii 
Willich-Schapper la Paris. Materialele trimise de Marx şi folosite de apărare 
la proces au dovedit netemeinicia încercărilor reacţiunii rle a prezenta Liga 
comuniştilor drept un centru al comploturilor internaţionale şi au dat în vi
ledg todte mijloacele folosite de poliţie în acest scop. - 147. 

224 Este vorba de corespondenţa dintre Marx şi H. Becker în legătură cu edi
tarea lucrărilor lui Marx. ln urma discuţiilor pe această temă începute în 
decembrie 1 850, la sfirşitul lunii aprilie 1 851 a apărut prima ediţie din 
„Gesammelte Aufsătze von Karl Marx• („Opere ale lui Karl Marx"). 
I. Heft, Koln, 1851. Tomul cuprindea articolul „Observaţii ln legăturii 
cu recentele instrucţiuni cu privire la cenzura prusiană" şi partea a doua 
din articolul „Dezbaterile celei de-a 6-a diete renane",  scrise de Marx în 
1 842 (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. I, Bucureşti, Editura politică, 
1960, ed. a II-a, p. 3-27 şi 65--85). După apariţia primului tom, editarea a 
fost întreruptă ca urmare a arestării lui H. Becker. 

R. Daniels i-a trimis lui Marx din Koln, pe la mijlocul lunii februarie 1 851 ,  
manuscrisul „Mikrokosmos. Entwurf einer physiologischen Anthropologie" 
(„Microcosmos. Schiţă a unei antropologii fiziologice")  pentru a-I citi. ln 
scrisoarea sa către Daniels din 20 ma1tie (această scrisoare nu s-a păstrat), 
Marx şi-a expus părerea despre lucrare. In legătură cu acest manuscns, 
Daniels, de asemenea, i-a trimis lui Marx mai multe scrisori. Manuscrisul 
nu a putut fi publicat din cauză că în iunie 1 851 Daniels a fost arestat şi 
deferi! justiţiei în procesul comuniştilor de la  Koln. - 148. 

225 Marx se referă Ia procesele-verbale pe care Hirsch le-a întocmit la  Asociaţia 
muncitorilor germani, întemeiată cu sprijinul lui Marx în ianuarie 1 852, sub 
preşedinţia emigrantului Stechan din Hanovra. ln această asociaţie au intrat 
muncitorii care s-au desprins din Asociaţia culturală a muncitorilor germani, 
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căzută sub influenţa fracţiunii Willich-Schapper (vezi adnotările 103 şi 21 ) .  
La întemeierea asociaţiei a luat parte activă, alături de Marx şi  Engels, ş i  
muncitorul Lochner, membru al Ligii comuniştilor. Ulterior, numeroşi membri 
ai asociaţiei, printre care şi Stechan însuşi, au căzut sub influenţa fracţiunii 
Willich-Schapper şi au aderat la vechea organizaţie. - 148. 

226 Despre măsurile luate pentru a dovedi că „dosarul original cu procese
verbale" este fals şi că Hirsch a participat la fabricarea acestuia, precum şi  
pentru a demasca caracterul fals al depoziţiilor lui  Stieber, Marx vorbeşte 
în lucrarea sa „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la  Colonia• 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, B1.1cureşti, Editura politică, 1960, 
p, 465-474. - 148. 

227 Este vorba de mişcarea opoziţionistă a intelectualilor germani care s-a des· 
făşurat după eliberarea Germaniei de sub jugul napoleonian. Numeroşi 
membri ai societăţilor studenţeşti de gimnastică, care fuseseră înfiinţate 
încă în perioada războiului de eliberare, după Congresul de la  Viena din 
1 815, s-au ridicat împotriva rînduielilor reacţionare din statele germane, or· 
ganizînd manifestări politice în cadrul cărora se revendica unificarea Ger
maniei, Asasinarea, în 1 819, a lui Kotzebue, agent ţarist şi adept al Sfintei 
Alianţe, de către studentul Sand a servit drept pretext pentru dezlănţuirea 
represaliilor împotriva „demagogilor•,  cum au fost numiţi participanţii la 
această mişcare opoziţionistă în hotărîrile Conferinţei din 1819 de la  Karlsbad 
a miniştrilor statelor germane. - 149. 

228 Marx a citat acest fragment din scnsoarea pe care i-a adresat-o Becker la 
27 ianuarie 1 851 în pamfletul său „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor 
de la Colonia" ca o dovadă a inconsistenţei încercărilor de a prezenta planu
rile aventuriste ale fracţiunii Willich-Schapper drept tactica Ligii comunişti
lor (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, val. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, 
p. 495. - 1 49. 

229 „Declaraţia făcută rndacţi1lor :t.idrelor engleze• ,  scrisa de Marx şi Engels a 
fost publicată în afară de „Morning Advertiser•, Ia 28 octombrie 1 852 ln 
„The Spectator• ,  iar la 30 octombrie în „People's Paper•, „The Ledder• şi 
„The Examiner• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editurd 
politică, 1960, p. 403-404) . - 1 49. 

230 Este vorba de duelul dintre Bdrthelemy şi emigrantul francez Cournet, în care 
Cournet a fost ucis. Pentru participarea la duel, Barthelemy a fost condam· 
nat la două luni închisoare. 

Ţara lui Van Diemen (Vandiemensland) - denumirea dată iniţial de eu· 
ropeni insulei Tasmania, care pînă în 1853 a fost folosită de Anglia ca loc de 
deportare pentru condamnaţii la muncă silnică. - 150. 

231 Această scrisoare trimisă de Marx Ia Koln a fost folosită de Schneider II în 
pledoaria sa Ia şedinţa din 4 noiembne pentru a demasca activitatea provo
catoare desfăşurată în trecut de Stieber ; acordînd o mare importanţă acestei 
scrisori ca document demascator, Marx a citat-o în întregime şi în „Dezvă· 
Iuiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia" (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 8 ,  Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 475-476) . - 151 . 

232 Asocia/ia muncitorilor germani - vezi adnotarea 103. - 152. 

233 Este vorba de Comitetul central al uniunii separate înfiinţate de fracţiunea 
Willich-Schapper în urma scindării Ligii comuniştilor în septembrie 1850 
(vezi adnotarea 21) .  - 152. 

234 Este vorba de Comitetul de ajutorare a emigranţilor germani la Londra, creat 
pe lingă Asociaţia culturală a muncitorilor germani. In septembrie 1 849 Marx 
a fost ales membru în comitet. Cu scopul de a pune capăt încercărilor făcute 



620 Adnotări 

de emigranţii democraţi mic-burghezi de a supune influenţei lor elementele 
proletare din rindurile emigranţilor din Londra, la propunerea lui Marx şi a 
altor conducători ai Ligii comuniştilor, comitetul a fost transformat in Comi
tetul social-democrat al emigranţilor, din conducerea căruia făceau parte 
Marx şi Engels. Spre mijlocul lunii septemb1ie 1850, Marx şi Engels au decla
rat că părăsesc Comitetul emigranţilor, deoarece majoritatea membrilor aces
tuia cazu�eră sub influenţa fracţiunii Willich-Schapper. - 152. 

235 Despre furtul documentelor fracţiunii Willich-Schapper, comis de Reuter, şi fo· 
losirea de catre poliţie a acestor documente pentru a fabrica actul de acuzare 
împotriva membrilor Ligii comuniştilor, vezi „Dezvăluiri asupra procesului 
comuniştilor de la Coloni a '  (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucu
reşti, Editura politică, 1960, p. 439-442) . - 152-

236 Marx se referă la încercarea făcută de Stieber, in depoziţia din 18 octom
brie 1 852, de a reduce esenţa divergenţelor dintre adepţii lui Marx-Engel� 
şi fracţiunea Willich-Schapper la o rivalitate personala, precum şi la afir· 
maţia acestuia că Marx ar tmde ca, după viitoarea revoluţie, să devină dic
tatorul Germaniei, iar pe prietenii şi tovarăşii lui de idei să-i numească m1 
niştri. - 153. 

237 Este vorba de cartea : A. J. Dureau de La Malle. „Economie politique des Ro
mains ' („Economia politica a romanilor" ) .  Paris, 1840, aparută in doua vo
lume. - 153. 

238 In legatură cu aceasta, vezi lucrarea lui Marx „Dezvăluiri asupra procesu
lui comuniştilor de la Colonia" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, 
Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 460-462). In pledoaria sa din 4 noiem· 
brie, Schneider II a demascat falsificarea de catre Stieber a faptelor in le
gatura cu confiscarea de catre poliţie a scrisorii lui Marx catre Kothes. 
- 154. 

239 Code penal (vezi adnotarea 128) prevedea sancţrnni penale pentru depoziţie 
falsă, calomnie şi alte asemened delicte. - 155. 

240 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară in formă prescurtat.'! 
in „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx ' ,  Bd. I, Stuttgart, 
1913. - 1 56. 

241 Este vorba de informaţia trimisă de un corespondent din Kăln, publicată în 
„Morning Advertiser• din 29 octombrie 1 852, care trata cu destulă obiecti
vitate mersul procesului de la Kăln. - 157. 

242 Marx, sfătuit de Engels, a trimis la Kăln o depoziţie, certificată de un tri
bunal englez, privind punctele citate mai sus. Schneider II a folosit aceste 
puncte in proces pentru a respinge versiunea acuzaţiei şi depoziţia lui Stie
ber, precum şi pentru a dovedi că „dosarul origmal cu procese-verbale" 
e fals. 

Scrisoarea de însoţire la „Catehismul roşu", al cărui autor era Moses 
Hess, aderent al fracţiunii \Villich-Schapper, constituia un fals obişnuit al 
poliţiei, care, plastografiind scrisul lui Marx, voia să dovedească că Marx 
şi acuzaţii din Kăln au luat parte la acţiunile aventuriste in Provincia renană 
ale membrilor fracţiunii. Declaraţia lui Marx care a demascat acest fals a 
fost expediata la Kăln avocaţilor celor acuzaţi, precum şi redactorului zia
rului „Morning Advertiser" ,  care a publicat-o la  2 noiembrie (vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 405-406). 
La 6 noiembrie declaraţia a fost publicată şi in „The People"s Paper". In
tenţia lui Schneider II de a da citire declaraţiei lui Marx in şedinţa din 

4 noiembrie s-a lovit de protestul procuraturii, care a refuzat să examir.„zt! 
un document provemt de la Marx (în leoătura cu aceasta, vezi „Dezvă-
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Iuiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia " ,  în K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 485-487) . Totuşi acu
zarea a trebuit să renunţe la folosirea „scrisorii de însoţire" împotriva acu· 
zaţilor de la Koln. - 157. 

243 Scrisoarea lui Duncker către Weerth din 21 octombrie 1852 constituia un 
răspuns la întrebarea lui Weerth cu privire la editorul Eisenmann sau Eiser
mann (vezi adnotarea 2 16). In scrisoarea sa, Duncker i-a comunicat că la 
„Constitutionelle Zeitung" nu există un editor cu acest nume. 

Kothes a fost arestat din pricina unei scrisori trimise de Marx pentru 
Bermbach, confiscată de poliţie (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8 ,  
Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 460-46 1) .  - 158. 

244 Despre Asocia/ia muncitorilor condusă de Stechan, vezi adnotarea 225. -158. 
245 Athaeneum - vezi adnotarea 203. - 159. 

246 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oara m formă prescurtată 
în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx•, Bd. I, Stuttgart, 
191 3. - 160. 

247 A/dermenn - membri ai municipalităţii sau ai unui consiliu de comital din 
Anglia, aleşi periodic din totalitatea membrilor municipalităţii sau ai unui 
consiliu de comital pentru îndeplinirea funcţiilor nemijlocit executive. - 161.  

2-48 Este vorba de scrisoarea de însoţire la „Catehismul roşu• (vezi adnotarea 
242) . In pamfletul său „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la Co
lonia", Marx a criticat cu asprime poziţia lui Hess şi a celorlalţi membri ai 
fracţiunii Willich-Schapper, care în mod tacit au îngăduit poliţiei să folo
seasca documentele aparţinînd acestei fracţiuni, documente care reflectau 
activitatea ei aventm istă şi orientarea greşită spre dezlănţuirea neintîrziat'\ 
a revoluţiei, ca material al acuzaţiei împotriva arestaţilor din Koln (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1 960, 
p. 492). - 161.  

249 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară în formă prescurtată 
în „Der Briefwechsel zwbchen F. Engels und K. Marx", Bd. I, Stuttgart, 
19 13. - 163. 

250 Engels se referă la principalele puncte ale acuzaţiei aduse lui Bilrgers -
participarea acestuia la întocmirea Adresei Organului central din Kciln 
al Ligii comuniştilor de la  1 decembrie 1850 (vezi K. Marx şi F. Enge;s. 
Opere, voi. 7, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 579) , precum şi călătoria 
întreprinsă de el în mai 1 85 1 ,  din însărcinarea Organului central din Koln, 
de la  Koln la Hanovra, Hamburg, Berlin, Breslau (Wroclaw). Dresden. Acu
zarea a încercat să prezinte documentul şi călătoria în scopuri de propa
ganda a lui Bilrgers ca şi călătoria lui Nothjung, emisarul Organului central 
din Koln, la  Leipzig, în 185 1 ,  în timpul căreia a fost arestat, drept dovezi 
de participare a acuzaţilor la un complot comumst de mare anvergurn. 

Adresa Organului central din Koln al Ligii comuniştilor din 1 decem
brie 1 850 a fost elaborată de tovarăşii de idei ai lui Marx şi Engels, în 
primul rînd de Bilrgers, în legătură cu scindarea Ligii. Autorii adresei, 
declarîndu-se solidari cu Marx şi Engels, condamnă activitatea scizionistă 
a fracţiunii Willich-Schapper şi subliniază importanţa teoriei pentru dezvol
tarea mişcării comuniste. In adresă se spune că Organul central din Koln 
exclude din Liga comuniştilor pe toţi membrii uniunii separate create de 
Willich şi Schapper. Dar acest document nu a dezvăluit adevăratele cauze 
ale scindării Ligii comuniştilor, atribuind şi lui Marx şi adepţilor lui o parte 
din vină. Unele teze din adresă erau neclare şi nu aveau un caracter bine 
precizat. Căzînd în mina poliţiei cu prilejul arestării membrilor Ligii cornu-
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niştilor, adresa a fost publicată în „Dresdner Journal und Anzeiger• nr. 171  
din 22 iunie 1 851 ş i  în „Kolnische Zeitung" nr. 150 din 24 iunie 1 851 .  - 164. 

251 Palatul de cristal - clădire construită din metal şi sticlă pentru prima 
expoziţie universală industrială-comercială din 1 851 de la Londra. - 164. 

252 Engels se referă la sensul depoziţiei locotenentului de poliţie Goldheim 
prezentate Ia şedinţa din 3 noiembrie 1852 şi publicate în „Kolnische Zeitung• 
Ia 4 noiembrie. 

După ce în timpul procesului a fost dat în vileag falsul cu „dosaru\ 
original cu procese-verbale", Stieber, pentru a salva reputaţia acuzării şi 
a-şi camufla eşecul, recurge la un nou vicleşug, urmărind să şteargă urmele 
acestei provocări a poliţiei şi să prezinte lucrurile în aşa fel ca şi cum, în 
realitate, s-ar baza pe fapte reale. ln acest scop l·au trimis la Londra pentru 
o „anchetă suplimentară" pe locotenentul de poliţie Goldheim, care la îna
poierea sa la Koln a declarat în faţa instanţei că, după cum a reieşit din 
cercetările făcute de el cu ajutorul locotenentului de poliţie Greif, docu
mentul în cauză nu era „dosarul cu procese-verbale" , ci un „caiet de 
însemnări" pe care I-a vindut K. Liebknecht (această figură a pretinsului 
autor al proceselor-verbale a fost născocită de Stieber după ce apărarea il 
prezentat documente cu scrisul autentic al lui Liebknecht, care se deosebea 
de scrisul celui care întocmise „caietul de însemnări") agentului prusian de 
poliţie Fleury şi cuprindea însemnări de la şedinţele secrete ale comuniştilor 
care s-au ţinut în locuinţa lui Marx. Goldheim afirma că a văzut scrisul lui 
Liebknecht pe chitanţa de primire a banilor. EI a declarat, de asemenea, că 
la „şedinţa absolut secretă" care s-a ţinut la Marx la 27 octombrie 1852 s-au 
examinat măsurile ce urmau să fie luate în faţa acestor dovezi de vinovăţie. 
Dar şi falsitatea acestor depoziţii, care urmăreau derutarea apărării (ele fiind 
făcute în ajunul intervenţiei apărătorilor) şi dezorientarea juraţilor, a fost 
demascată de avocatul Schneider II în pledoaria din 4 noiembrie 1 852. ln 
legătură cu aceasta, vezi şi „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de 
la Colonia" (K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura pohhcă, 
1960, p. 468-474 şi 478-480). - 165. 

253 Din rechizitoriu\ procurorului suprem Seckendorf la şedinţa curţii cu juri 
din 3 noiembrie 1 852. - 166. 

254 Vezi adnotarea 203. - 167. 

255 Este vorba de vizita făcută de Marx la Manchester în mai-iunie 1 852. - 1 66. 

256 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară în formă prescurtata 
în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx•, Bd. I,  Stuttgart, 1 913. 
- 1 66. 

257 Mitingul în memoria lui Robert Blum care s-a ţinut la Londra la 9 noiem
brie 1 852 a fost organizat de A. Ruge şi adepţii lui. La miting au luat 
cuvintul Ruge, Tausenau, Ronge şi alţi burghezi radicali şi democraţi. Dis
cursurile lor s-au redus Ia o frazeologie bombastică şi abstractă despre 
libertate. 

Marx a trimis în S.U.A. raportul asupra acestui miting făcut de J. Marx, 
şi, după cum i-a comunicat Cluss lui Marx în scrisoarea din 9 decem
brie 1852, a fost publicat în ziarul „Philadelphia Democrat". - 166. 

258 Vezi adnotarea 102. - 167. 

259 Despre depoziţiile lui Goldheim, vezi adnotarea 252. - 167. 

260 Declaraţia pe care Fleury a fost constrins s-o dea şi prin care a demascat 
depoziţia lui Goldheim nu a fost publicată în „Kolnische Zeitung". Ea a 
ajuns în mina apărării abia după încheierea procesului. Marx a reprodus-o 
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ln „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia" (vezi K. Mane 
şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 482) . - 168. 

261 Declaraţia lui Marx scrisă la 21 octombrie 1852, prin care li demasca pe 
Stieber şi pe care a trimis-o la „Kiilnische-Zeitung " ,  „Frankfurter Journal" 
şi „Berliner National-Zeitung", nu a fost publicată de redacţiile ace�tor 
ziare. Textul declaraţiei nu s-a păstrat. Ulterior Marx a vorbit de ea, precum 
şi de cauza pentru care redacţiile acestor ziare au refuzat s-o publice in 
„Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia" (vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 476) . - 169. 

262 In legătură cu aceasta, vezi şi pamfletul lui Marx „Dezvăluiri asupra pro
cesului comuniştilor de Ia Colonia" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8 ,  
Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 483, 493-495). - 170. 

263 Este vorba de raportul asupra gestiunii financiare publicat in octombrie 1852 
sub forma unei circulare litografiate şi de declaraţia lui Reichenbach, care 
administra fondurile aşa-numitului „împrumut germano-american pentru spri
jinirea revoluţiei" (vezi adnotarea 57) . In declaraţia sa, Reichenbach spunea 
că refuză să administreze fondurile împrumutului, deoarece ideea împrumutu
lui pentru sprijinirea revolu\iei nu a îndreptăţit aşleptările. Ulterior Marx 
a citat extrase din declaraţia lui Reichenbach in pamfletul său „Domnul 
Vogt", pentru a caracteriza aventuristul „joc de-a revoluţia" al reprezentanţi
lor democraţiei mic-burgheze şi discursurile interne din rindurile lor (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 4, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 721 ) .  

Despre arhiva din Manchester, vezi adnotarea 174. - 170. 

264 La sfatul lui Engels, Marx i-a scris ziaristului Ebner la Frankfurt (mai tir:tiu 
s-a dovedit că acesta era un agent al poliţiei austriece) , rugindu-I să se 
intereseze dacă nu există posibilitatea de a publica acolo broşura cu privire 
la procesul comuniştilor din Kiiln. Această scrisoare a lui Marx nu s-a 
păstrat. - 170. 

265 La rugămintea lui Marx, Ia 29 noiembrie 1852, Engels a scris articolul „Recen
tul proces de la Colonia",  apărut in „New York Daily Tribune" Ia 22 decem· 
brie 1852 sub semnătura lui Marx (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, 
Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 422-428). Ulterior acest articol a fost 
publicat într-o serie de ediţii ale lucrării lui Engels „Revoluţie şi contra
revoluţie !n Germania" - prima a fost ediţia pregătită de Eleanor Marx
Aveling !n 1896 - în locul articolului 20, ultimul articol, cu care Marx 
şi Engels intenţionau să încheie această serie, dar care !n „New York Daily 
Tribune" nu a apărut. - 171. 

266 Este vorba de „Declaraţia finală în legătură cu recentul proces de la Colonia" 
adresată redactorului ziarului „Morning Advertiser" şi semnată de F. Engels, 
F. Freiligrath, K. Marx şi W. Wolff (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, 
Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 418-421) .  - 171. 

267 Este vorba de mitingul care a avut loc la Londra la 9 noiembrie 1852 in 
momoria lui Robert Blum (vezi adnotarea 257). 

„Friends of l laly" („Prietenii Italiei") - organizaţie înfiinţată la Londra 
in mai 1851 ,  din iniţiativa lui Mazzini, de radicalii burghezi din Anglia. 
Scopul acestei organizaţii era să influenţeze opinia publică din Anglia în 
favoarea eliberării naţionale a Italiei. - 171. 

268 Această scrisoare, care cuprinde date în legătură cu dizolvarea Ligii comu
niştilor, a fost publicată pentru prima oară, parţial, în „Die Neue Zeit", 
Erganzungshefte nr. 12 din 12 aprilie 1912, în articolul lui F. Mehring „Brief
wechsel zwischen Freiligrath und Marx" („Corespondenţa dintre Freiligratn 
şi Marx") ,  Originalul scrisorii nu s-a păstrat. Copia făcută de autor a textu-
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lui integral a fost descoperită în carnetul de însemnari al lui Marx din 1860, 
printre materialele în legătură cu pamfletul său „Domnul Vogt•. - 172. 

269 Apelul adresat muncitorilor germani din America a !ost scris de Marx în 
numele comitetului de organizare a ajutorării comuniştilor condamnaţi la 
Kiiln. Marx a trimis apelul lui Cluss pentru a-I publica in presa germană 
din America (vezi volumul de faţă, p. 501 ) .  Apelul a apărut în „California 
Staats-Zeilung• şi în „Belletristisches Journal und New Yorker Criminal-Zei
tung• în ianuarie 1853 (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, 
Editura politică, 1960, p. 601-602) . - 172. 

270 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară în formă prescurtată 
în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx", Bd. I, Stuttgart, 1913. 
- 1 73. 

271 Este vorba de greutăţile financiare pe care le-a întimpinat Weydemeyer 
în editarea la New York a lucrării lui Marx „Optsprezece brumar al lui 
Ludovic Bonaparte" .  - 173. 

272 Vezi adnotarea 250. - 174. 

273 Engels se referă la condiţiile de reacţiune politică care existau în Germania 
după zădărnicirea încercărilor de a înviora mişcarea democrată, încercări 
făcute sub influenta revoluţiei din iulie 1830 din Franţa. 

Despre demagogi, vezi adnotarea 227. - 174. 

274 Este vorba de discursul rostit de Cobden în Camera comunelor la 26 noiem
brie 1852, în timpul dezbaterii rezoluţiei cu privire la însemnătatea liberului 
schimb pentru dezvoltarea economiei Angliei. ln urma votării a fost adoptată 
o rezoluţie cu un amendament al protecţioniştilor prin care însemnătatea 
bill-ului din 1846, cu privire la abrogarea legilor cerealelor, era diminuata. 
Amănunte în această privinţă, vezi în articolul lui Marx „Parlamentul. -
Votul de la 26 noiembrie. - Bugetul lui Disraeli" (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 502-509) . - 175. 

275 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară în formă prescurtată 
în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx", Bd. I, Stuttgart, 1913. 
- 176. 

276 Este vorba de aşa-numitul complot germano-francez (vezi adnotarea 102) 
în inspirarea căruia un rol important l-a avut agentul poliţiei prusiene şi 
al celei franceze Cherval. Lucrînd la „Dezvăluiri asupra procesului comu
niştilor de la Colonia", Marx a reuşit să dea la iveală o serie de fapte 
legate de activitatea de provocator a lui Cherval. Marx a folosit aceste date 
în broşura sa (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura 
politică, 1960, p. 443-457). - 177. 

277 ln a doua jumătate a lunii decembrie 1852, Engels a plecat la Londra, unde 
a rămas pînă la 10 ianuarie 1853. - 179. 

278 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară în formă prescurtată 
în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx", Bd. I, Stuttgart, 1913. 
- 181. 

279 Vezi adnotarea 277. - 181. 

280 Este, probabil, vorba de lucrarea lui Herzen „Du developpement des idees 
revolutionnaires en Russie" („Despre evoluţia ideilor revoluţionare în Rusia") , 
publicată pentru prima oară în volum separat la Ntsa in 1851 ; a doua ediţie, 
completată, a apărut tot în limba franceză, Ia Londra, în 1853. - 183. 

281 Este vorba de banii adunaţi pentru fondul aşa-numitului „împrumut germano
american pentru sprijinirea revoluţiei• (vezi adnotarea 57) . - 184. 
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282 Este vorba de articolul „Schlussbemerkung zum Kălner Kommunistenprozess' 
(„Concluzii în procesul comuniştilor de la Kăln") . publicat în ziarul scos de 
Weitling la New York, „Republik der Arbe1ter• nr. 52 din 25 decembrie 1852 1 
articolul conţinea atacuri calomnioase la adresa lui Marx şi a Ligii comu
niştilor. 

„ Communia• - colonie întemeiată în 1 849 de adepţii lui Weitling fn 
statul Iowa (S.U.A.) pentru a aplica in practică principiile comunismului utopic 
al lui Weitling. Netemeinicia acestei încercări a ieşit foarte curînd la iveală. 
Incă din 1853, în urma contradicţiilor interne şi a greutăţilor financiare, Cam· 
munia şi-a încetat existenţa. - 184. 

283 Marx se referă la articolul „The Bank of England and the rate of discount•,  
publicat în revista „Economist• nr. 491 din 22 ianuarie 1 853. - 185. 

284 Este vorba de publicarea în presă a discursului rostit de Napoleon al III-iea 
în senat la 22 ianuarie 1853, cu prilejul căsătoriei lui cu Eugenie de Montij6. 
Discursul avea un ton de sfidare la adresa vechilor dinastii domnitoare. - 185. 

285 La începutul anului 1853, istoricul liberal german profesorul Gervinus a fost 
deferi! justiţiei, fiind învinuit de instigare la înaită trădare şi de atentat lu 
liniştea publică din cauza publicării lucrării sale „Einleitung în die Geschichte 
des 19. Jahrhunderts• („Introducere în istoria secolului al XIX-iea") ,  pe care 
cercurile reacţionare o considerau o apărare a orînduirii democrate şi o 
acuzare a monarhiei. - 185. 

286 Este vorba de lucrarea lui R. Cobden „1793 and 1853. In three lellers• („Anii 
1793 şi 1853. In trei scrisori") . Manchester, 1853. 

Prin „conferinţa I-'ăcii • Marx are în vedere la Congresul internaţional 
al păcii de la Manchester, convocat de organizatia pacifistă burgheză Aso· 
ciaţia păcii la �lirşitul lunii ianuarie 1853. Adepţii liberului schimb au fost 
deosebit de activi la acest congres. Congresul a adoptat o serie de rezoluţii 
împotriva propagandei războinice antifranceze desfăşurate în Anglia şi lmpo· 
triva intensificării înarmărilor. Lucrările conferinţei nu au avut mei o lnsem
nătate practică. 

Marx apreciază broşura lui Cobden şi caracterizează Congresul păcii de 
la Manchester în articolul „Pedeapsa cu moa1 tea. - Pamfletul d-lui Cobden. -
Măsurile luate de Banca Angliei" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, 
Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 540-547) . In acest articol a fost folosit 
şi materialul din presa conservatoare engleză citat mai departe în scrisoare. 
- 186. 

287 Este vorba de conflictul armat dintre Turcia şi Muntenegru, care lupta 
pentru a obţine deplina independenţă faţă de sultan, al cărui vasal era. La 
începutul anului 1853, armatele turceşti au pătruns în Muntenegru, dar pozi· 
ţia pe care s-a situat Rusia, precum şi presiunea exercitată de Austria l-au 
constrîns pe sultan să-şi retragă în scurt timp trupele. - 187. 

288 Este vorba de insurecţia partizanilor revoluţionarului italian Mazzini izbucnită 
la Milano în ziua de 6 februarie 1853 şi sp1ijinită de emigranţii revoluţionari 
din Ungaria. Scopul urmărit de insurgenţi, în majoritatea lor muncitori ita
lieni patrioţi, a fost răsturnarea dominaţiei austriece în Italia. Dar, fiind 
organizată pe baza tacticii complotiste şi fără a ţine seama de situaţia reală, 
insurecţia a fost repede înfrîntă. Aprecierea acestei insurecţii a fost făcută 
de Marx într-o serie de articole (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, 
Bucureşti, Editura politică, 1 960, p. 556--557, 562-565, 581-584, 586--587). 
- 187. 

289 In secolul al XIX-iea cantonul elveţian Tessin era unul dintre centrele emi
graţiei italiene. In principalele oraşe ale cantonului existau tipografii în care 
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adepţii mişcării de eliberare naţională din Italia îşi ti;- : . 8dU publtcaţtile. 
- 187. 

290 Vezi adnotarea 287. - 188. 

291 La 2 octombrie 1 849, Kossuth, care, după infringerea armatei revoluţtonare 
maghiare, s-a îndreptat spre teritoriul aflat sub stăpînh ea Turciei şi a fost 
internat în fortăreaţa Vidin (Bulgaria) , a adresat trupelor insurgente care se 
mai aflau încă în fortăreaţa Komarom apelul de a cont:rm.1 lupta, făgăduin· 
du-le că vor primi curind sprijin din partea Angliei, dar acl" IC'a, intrucît nu 
avea nici un sens să continue împotrivirea, acceptaseră deja condiţiile de 
capitulare puse de austrieci. - 188. 

292 Honvezi (în limba maghiară „Honved" înseamnă „apărătr,r a. patriei") se 
numeau, în timpul revoluţiei burgheze ş1 al războiului de t-hberare naţională 
din 1848--1 849 din Ungaria, soldaţii armatei naţionale, formata de guvernul 
ungar în vara anului 1 848. Aici este vorba de soldaţii maghiari aflaţi în rln· 
durile armatei austriece. - 1 88. 

293 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară în formă prescurtată 
în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx•, Bd. I, Stuttgart, 1913. 
- 189. 

294 Marx se referă Ia scrisoarea lui Mayne Reid publicată în februarie 1 853 
în presa engleză. l n  această scrisoare, Mayne Re1d declară în numele lui 
Kossuth că acesta nu a participat la insurec;;.i de la Milano (vezi adnG· 
tarea 288) şi declară că apelul, apărut sub semnătura lui Kossuth, care a 
fost răspindit la Milano în timpul insurecţiei „ln numele poporului ma
ghiar - către soldaţii care se află în Italia• este un fals. - 189. 

295 Marx citează articolul „Kossuth şi insurecţia de Ia Milano• ,  publicat în ziarul 
„Leader• la 19 februarie 1853. - 190. 

296 ln articolul lui Marx „Atentatul împotriva lui Franţ-Iosif. - Insurecţia de la 
Milano. - Politica britanică. - Discursul lui Disraeli. - Testamentul Im 
Napoleon• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura 
politică, 1960, p. 562-571) sint citate extrase din declaraţia, amintită în seri· 
soare, a lui Delia Rocco, unul dintre prietenii lui Mazzini. - 190. 

297 Este vorba de apelul scris de Marx pentru ajutorarea membrilor Ligii comu
niştilor condamnaţi la Koln şi a familiilor lor (vezi adnotarea 269) . 

Despre societăJile de gimnastică, vezi adnotarea 79. - 191 . 

298 Este vorba de mişcarea muncitorilor englezi pentru respectarea de către 
fabricanţi a legii cu privire la ziua de muncă de 10 ore pentru copii şi 
adolescenţi, adoptată de parlament în 1 847, pentru extinderea acestei legi 
asupra tuturor categoriilor de muncitori şi pen tru anularea legii din 1 850, 
care, în pofida legii din 1 847, stabilea durata zilei de muncă Ia 10 ore ş1 
jumătate. Cercurile reacţionare tory şi adepţii bisericii anglicane au încercat 
să folosească această mişcare în scopuri demagogice, pentru a îndrepta ura 
clasei muncitoare împotriva burgheziei adepte a liberului schimb şi a con· 
solida poziţia aristocraţiei funciare. Marx face o caracterizare mişcării pentru 
respectarea legii cu privire la ziua de muncă de 10 ore în articolul său 
„Dezbate1ile parlamentare. - Clerul şi lupta pentru ziua de muncă de 
10 ore. - Moartea prin inaniţie" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, 
Bucureşti , Editura politică, 1960, p. 572-578) . - 191 .  

299 Este vorba de discursul rostit de  John Russell, liderul partidului whig şi 
membru al cabinetului în guvernul de coaliţie Aberdeen, la  deschiderea 
sesiunii parlamentare din 10 februarie 1 853 ; programul de măsuri prezentat 
de Russell însemna o renunţare la promisiunile făcute anterior. Părerea lui 
Marx asupra acestui discurs a apărut în „Times• din 12 februarie 1853. 
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Marx a caracterizat discursul lui Russell în articolul „Insurecţia din Italia. -
Politica britanică" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi, 8, Bucureşti, Editura 
politică, 1960, p. 556--561) .  - 192. 

300 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară în formă prescurtată 
în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Mane•, Bd. I, Stuttgart, 1913. 
- 192. 

301 Este vorba de dezminţirea dată de Kossulh în legătură cu participarea sa 
la insurecţia de la Milano (vezi adnotarea 288) . In legătură cu prima sa 
încercare de a face acest lucru prin intermediul scrisorii lui Mayne Reid 
către redacţiile unor ziare engleze, vezi adnotarea 294. După ce răspunsul 
lui Mazzini a apărut în „Daily News" din 2 martie 1853, Kossuth a publicat 
din nou un articol în presa engleză în care refuza să se recunoască autorul 
proclamaţiei cuprinzind un indemn la insurecţie, pe motiv că în textul tipărit 
au fost introduse, fără aprobarea lui, unele schimbări, necesare în situaţia 
dată, faţă de manuscrisul proclamaţiei semnal de el încă în 1851 . - 193. 

302 „Ministry of all the talents• („Guvernul tuturor talentelor") - denumire 
ironică dată guvernului de coaliţie Aberdeen (decembrie 1852-ianuarie 1855), 
format din peelişti şi whigi ; o serie de posturi importante au fost acordate 
reprezentanţilor fracţiunii liberale irlandeze în parlament. Marx a caracterizat 
acest guvern în articolul „Un guvern care şi-a trăit traiul. - Perspectivele 
guvernului de coaliţie etc." (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucu
reşti, Editura politică, 1960, p. 5 16--521) .  - 193. 

303 fale vorba de interpelările făcute în parlamentul englez în legătură cu 
zvonurile care circulau cu privire la intenţiile guvernelor reacţionare ale 
statelor continentale, îndeosebi al Austriei, de a cere guvernului englez 
expulzarea emigranţilor politici, în speţă a lui Mazzini şi Kossuth. La 1 mar
tie 1853, în Camera comunelor, Palmerston a negat că ar fi fost prezentate 
asemenea cereri şi a făcut afirmaţia demagogică că guvernul englez e hotărît 
sa răspundă printr-un refuz categoric în cazul cind ele ar fi prezentate. Dar 
la 4 martie, şeful cabinetului Aberdeen a declarat în Camera lorzilor că 
guvernul englez este gata să-i urmărească pe emigranţi în justiţie. - 193. 

304 Dezbaterile cu privire la Grecia - examinarea în parlamentul englez, 
în iunie 1850, a conflictului anglo-grec în legătură cu aşa-numita afacere 
a negustorului Pacifico, un cetăţean englez de origine portugheză. Casa lui 
Pacifico din Atena a fost incendiată în 1847, fapt care i-a servit mai tirziu 
lui Palmerston, pe atunci ministru de externe, drept pretext pentru a trimite 
flota engleză în apele teritoriale ale Greciei şi de a da un ultimatum guver
nului grec. In timp ce în Camera comunelor era examinat conflictul, Pal
merston a ţinut un discurs agresiv pentru a-şi justifica agresiunea. 

Bill-ul cu privire la mili/ie - vezi adnotarea 39. 
Dezbaterile cu privire la adresă au avut loc în 1850, în sesiunea de iarnă 

a parlamentului. Procedura obişnuită de întocmire a răspunsului la mesajul 
tronului a servit drept pretext pentru o critică amplă Ia adresa guvernului 
whig Russell, din care făcea parte şi Palmerston. - 193. 

305 Este vorba de moţiunea prezentată la 3 martie 1853 în Camera comunelor de 
radicalul Hume cu privire la desfiinţarea tuturor tarifelor vamale care aveau 
un cit de vag caracter protecţionist. Moţiunea s-a lovit de împotrivirea guver
nului şi a majorităţii din parlament. Marx caracterizează propunerea lui Hume 
şi atitudinea lui Palmerston şi a colegilor lui de cabinet faţă de Hume ln 
articolul „Realizările guvernului" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 9, 
Bucureşti, Editura politică, 1 959, p. 52-59). - 193. 

306 Este vorba de cartea : D. Urquhart. „Turkey and its resources : its municipal 
organization and free trade ; the state and prospects of English commerce 
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in the East, the n°w administration of G 1 eece, its revenue and national pos
sessions• („Turcia şi resursele ei : organizared ei municipală şi libertateil 
comerţului ; situaţia şi per,pectivele comerţului englez în Orient, noul guvern 
din Grecia, venitul ei şi bogaţia naţionald") ,  London, 1833. - 1 94. 

307 &enţa polemicii dintre „Times" şi „Daily News" în legd.tură cu problema 
orientala a fost prezentată de Engels în articolul „Problema turcă• (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 9, Bucureşti, Editura politică, 1959, 
p. 23-28). - 195. 

308 Este vorba de tratatul comercial încheiat între Prusia şi Austria la 19 februa
rie 1853. Marx a caracterizat acest tratat în articolul „Kossuth şi Mazzini. 
- Uneltirile guvernului prusian. - Tratatul comercial dintre Austria şi 
Prusia. - Times şi emigranţii " (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, 
Bucureşti, Editura pohtică, 1960, p. 586-592). - 195. 

309 Consiliu/ federal - denumirea guvernului elveţian. - 197. 

310 In „New Ymk Daily Tribune" între 18 februarie şi 16 aprilie 1 853 au fost 
publicate şase articole scrise de Marx în perioada de la 28 ianuarie pină 
la 4 ma, lie 1 853 : „Pedeapsa cu moartea. - Pamfletul d-lui Cobden. -
Măsurile luate de Banca Angliei" : „Apărarea. - Finanţele. - Se stinge 
anstocraţia. - Politica" ; „Insurecţia din Italia. - Politica britanică" ; „Aten
tatul împotri\ a lui rranţ-losif. - Insurectta de la ? ltlano. - Politica bri
tanică. - Discursul lui Disraeli. - Testamentul lui Napoleon" ; „Dezbaterile 
parlamentare. - Clerul şi lu1Jta pentru ziua de munca de 10 ore. - Moarte 
prin inaniţie" ; „Emigraţia forţată. - Kossuth şi Mazzini. - Problema emi
granfilor. - Coruplia electorală din Anglia. - D-l Cobden" (vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura polittcă, 1960, p. 540-585) . 
Un articol scris de Marx în această perioadă, Ia 1 martie 1853, nu a apărut 
în ziar. Nu se ştie dacă noul articol, menţionat de Marx, din 11 martie 1 853, 
a fost trimis la New York. Următorul articol al lui Marx apărut în „Tri
bune• - „Kossuth şi MaZltni. - Uneltirile guvernului prusian. - Tratatul 
comercial dintre Austria şi Prusia. - < Times şi emigranţii" (vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 586-592) -
a fost publicat la 1 8  martie 1 853. - 197. 

31 1 Este vorbd de articolele publicistului maghiar Aurelius Ferencz Pulszky, adept 
al lui Kossuth. ln timp ce se afla în emigraţie la Londra, a colaborat la 
„New York Daily Tribune" din 1 853 pînă în 1860. Corespondenţele lui apăreau 
fie fără semnătură, fie semnate cu iniţialele A.P.C. (probabil prescurtare de 
la Aurelius Pulszky's Correspondence) . Despre colaborarea lui Pulszky la 
„New York Daily Tnbune" Marx a aflat abia după ciţiva ani. Nu se ştie 
dacă ulterior Marx n-a aflat că corespondenţele semnate A.P.C. îi aparţinea11 
lui Pulszky. - 1 98. 

312 Problema Munlenegru/ui -- vezi adnotarea 287. - 198 

313 „Enlenle cordiale" („Antanta cordiala") - expresie ptin care se înţelegea 
apropierea dintre Franţa şi Anglia după revoluţia din iulie 1830. Cu toată 
„entente cordiale" ,  atit în deceniul al 4-lea, cit şi în petioada următoare, 
de nenumat ale ori s-a ajuns la o ascuţire a contradicţiilor dintre Anglia şi 
Franţa într-o serie de probleme internaţionale, îndeosebi în problema orientală. 

„S/înla AiianJă" - Marx se referă a;ci la o eventuală coaliţie între Rusia, 
Austria şi Prusia, care au format la vremea lor nucleul alianţei contrarevolu
ţionare, purtînd acest nume, a monarhilor europeni. Aceasta a fost creată 
în 1815  pentru înăbuşirea mişcării revoluţionare din diferite ţări şi men
ţinerea regimurilor feudal-monarhiste. Sfinta Alianţă din 1 81 5  s-a dizolvat 
încă la sfîrşitul deceniului al 3-lea, dar după revoluţiile din 1 830 şi 1 848-1849 
s-au făcut încercări de a o reînvia. - 198. 
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31-4  Este vorba de ca tea : J. G. Fltlgel. „Vollstănd1ges Englisch-Deutsches und 
Deutsch-Englisches Worterbuch • („Dicţionar complet englez-german şi ger
man-englez ")  ; primd ediţie a apărut la Leipzig în 1830. - 199. 

315 Alhaeneum - vezi adnotarea 203 . - 201. 

16 Aluzie la procesul de divo1 t al contesei Sophie von Hatzfeldt, în care a 
pledat Lassalle între 1846 şi 1 854. După ce instanta din iulie 1 851 a dat 
hotărirea de divorţ, Las�alle a obţinut senarilrea de bunuri pentru contesd.. 
r:xagerînd importanţa acestui proces în apărarea unui membru al unei vechi 
familii aristocrate, asimilîndu-1 luptei pentru cauza asupriţilor, Lassalle i-a 
consacrat mult timp şi multe forţe, în detrimentul unei activ1tati politice 
actiVt?. - 202. 

317 Vezi adnotarea 55. - 202. 

3 1 8  Articolul citat de Marx, „Turcia şi însemnătatea ei" ,  a fost publicat în „Eco
nomist"  nr. 498 din 1 2  martie 1 85.'3. Datele din ace5l extras au fost folosite 
de Engels în articolul scris pentru „New York Daily Tribune" „Adevăratul 
punct litigios în Turcia" (vezi K. Marx si F. Engels. Opere, voi. 9, Bucu-
1 eşti, Editura politică, 1 959, p. 1 3-1 8) . - 204. 

319 Fondul de rezervă al clerului din Canada a fost creat în 1791-1840 pe baza 
reţinerii unei şeptimi din venitul obţinut prin vînzarea tei enurilor din 
Canada şi era folosit pentru subven�ionarea clerului, îndeosebi al celui 
aparţinînd bisericilor privilegiate : anglicană şi presbiteriană. Nemulţumirea 
manifestată de reprezentanţii celorlalte biserici faţă de modul cum a fost 
împărţit acest fond a determinat parlamentul englez ca, în 1853, să adopte 
o lege prin care organului legislativ canadian i se acorda dreptul de a împărţi 
acest fond clerului aparţinînd diferitelor biserici proporţional cu numarul 
locuitoulor care profesau religia respectivă. Cînd acest bill a trecut prin 
Camera comunelor, din iniţiativa lui Russell, care l-a prezentat, a fost omi5 
articolul cu privire la desfiinţarea dotaţiei diferitelor bis�rici din Canada, care 
se platca în anii cind suma real irntă din vînzările de terenuri canadiene nu 
atingea suma stabilitd. Marx a caracterizat acest bill şi votarea lui în Camera 
comunelor în articolul său „Realizările guvernului" (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 9, Bucureşti, Editura politică, 1959, p. 52-59) . - 204 . 

.320 Marx citează în ironie cuvintele regelui Franţei Ludovic-Filip desp1 e Aber
deen. - 204. 

321 Vezi adnotarea 230 . - 204. 

322 Aceasta scrisoare a fost publicată în forma pre,curtală în „Der Bnefwechsel 
zwischen F. Engels und K. Marx•, Bd. I ,  Stuttgart, 1913 .  - 207. 

123 ln scrisoarea lui Cluss către Marx din 24 martie 1853 sini citate extrase din 
destainuirile spionului de poliţie prusian Hirsch în legătură cu rolul său in 
pregatirea procesului comuniştilor din Koln (vezi adnotarile 8 şi 219) .  Cluo5 
a p1imit aceste extras:? de la Weydemeyer. care cunoştea textul declaraţiei 
lui Hirsch înainte de apariţia lor în presa americană. Scurt timp după aceea, 
declaraţia lui Hirsch a fost publicată în „Belletristisches Journal und New 
Yorker Crirninal-Zeitung " nr. 3, 4, 5 şi 6 din 1, 8, 15 şi 22 aprilie 1853 sub 
titlul „Victimele spionajului. Justificarea lui Wilhelm Hirsch".  Destăinuirii-:! 
lui Hirsch, publicate cu încuviinţarea lui Willich, erau îndreptate împotnv3 
lui Marx, Engels şi a adepţilor lor şi aveau drept scop să justifice în faţa 
opiniei publice activitatea fracţiunii sectare Willich-Schapper în timpul pro
cesului comuniştilor din K6ln. 

42 

ln urma publicării destăinuirilor lui Hirsch, Cluss ş1 Weydemeyer au 
publicat declaraţii speciale în presa americană în care au dovedit că Hirsch 
a denaturat faptele. Ei au dat publicităţii şi prima declaraţie a lui Hirsch (vezi 
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adnotarea 608) , trimisă de Marx lui Weydemeyer încă din ianuarie 1 852, din 
care ieşea la iveală rolul negativ jucat de Willich şi Schapper. La 5 mai 1853 
!n „Belletristisches Journal und New Yorker Criminal-Zeitung• a fost publicat 
articolul lui Marx „Destăinuirile lui Hirsch", in care a fost demascată ver
siunea falsă, pusa 1n circulaţie de Hirsch, potrivit căreia spionul Bangya ar 
fi obţinut de la Marx informaţii ce au fost folosite de acuzare in procesul de 
la Kiiln ; in legătură cu aceasta au fost explicate şi împrejurările care i-au 
împiedicat pe Marx şi Engels să-şi publice pamfletul „Marii bărbaţi ai emi
graţiei" ,  al cărui manuscris a căzut in mina lui Bangya (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 9, Bucureşti, Editura politică, 1959, p. 42-45). Marx a 
făcut o caracterizare a destăinuirilor lui Hirsch şi în pamfletul „Domnul Vogt" 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14, Bucureşti, Editura politică, 1963, 
p. 421-738) . - 207. 

324 Este vorba de scrisoarea lui Marx către Bangya, care nu s-a păstrat. Marx a 
scris-o, pare-se, din Manchester, in timp ce lucra împreună cu Engels Ia 
pamfletul „Marii bărbaţi ai emigraţiei" ,  intre sfirşitul lui mai şi a doua 
jumătate a lunii iunie 1852. - 207. 

325 Vezi adnotarea 220. - 207. 

326 Aluzie ironică la încercările spionilor de poliţie menţionaţi de a-şi justifica 
acţiunile invocind înalta raţiune care a stat la baza lor. Despre eroul 
romanului lui F. Cooper „Spionul" ,  vezi adnotarea 217. - 207. 

327 ln destăinuirile sale, Hirsch a susţinut că documentele fracţiunii Willich
Schapper nu au fost sustrase de Reuter, aşa cum au arătat Marx şi Engels 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, B ucureşti, Editura politică, 1960 
p. 424-425, şi 441-442, precum şi volumul de faţă, p. 1 52) . ci de Fleury. 
- 208. 

328 Despre publicarea pamfletului lui Marx „Dezvăluiri asupra procesului comu
niştilor de la Colonia• în „Neu-England-Zeitung• ,  vezi adnotarea 221 .  - 203. 

329 Scrisoarea amintită, scrisă ele Engels lui Mo1rx şi purtind, pare-se, data 
de 8 aprilie 1 853, nu s-a pastrat. - 209. 

330 Este vorba de greaua situaţie materială a lui Pieper, care s-a adresat lui 
Engels rugindu-l să-l ajute, deoarece nu a putut obţine banii care i se 
cuveneau pentru lecţiile lui particulare. - 209. 

331 Scrisoarea lui Marx către Strohn nu s-a păstrat. - 210. 

332 Marx citează articolul de fond din „New York Daily Tribune" din 7 apri
lie 1853. - 210. 

333 Despre destăinuirile lui Hirsch, vezi adnotarea 323. - 210. 

334 Conspira/ia prafului de puşcă (Gunpowderplot) a lui Kossuth (prin analogie 
cu complotul catolicilor, împotriva lui Iacob I Stuart în 1605, complot cu
noscut în istoria Angliei sub acest nume) ; Marx denumeşte ironic acuzaţia 
de relaţii complotiste cu Kossuth, lansată de autorităţile engleze în 1853 
împotriva proprietarilor unei fabrici de rachete din Rotherhithe (in apro
piere de Londra) , cu scopul de a crea un pretext pentrn represiuni împo
triva emigranţilor politici care locuiau în Anglia. 

ln martie 1 853, poliţia prusiană a arestat la Berlin o serie de politicieni 
burghezi cu orientare liberală de stinga şi radicală, incercind să însceneze 
un nou complot. Drept pretext le-a servit atentatul săvirşit de maghiarul 
Libenyi împotriva împăratului Austriei Franţ-Iosif. Articolele lui Marx „Con
spiraţia de la Berlin. - Poliţia londoneză. - Mazzini. - Radetzky", precum 
şi cele ale lui Marx şi Engels „Afacerea rachetelor. - Insurecţia din Elveţia" 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 9, Bucureşti, Editura politică, 1959, 
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p. 29-32, 39-41, 90-93) sini consacrate demascării acestor provocări ale 
poliţiei. - 211.  

335 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară în formă prescurtată 
în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx",  Bd. I, Stuttgart, 1913. 
- 212. 

336 Este vorba de articolul lui Engels despre Elveţia. Articolul a fost trimis la 
„New York Daily Tribune" împreună cu corespondenţa curentă a lui Marx 
ca un singur tot. Dar redacţia a împărţit acest material în două părţi, publi
cind corespondenţa lui Marx şi începutul articolului lui Engels sub titlul 
„Afacerea rachetelor. - Insurecţia din Elveţia",  iar cea mai mare parte din 
articolul lui Engels a fost publicată separat, sub titlul „Situaţia politică a 
Republicii elveţiene• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 9, Bucureşti, 
Editura politică, 1 959, p. 94-101).  - 212. 

337 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară în formă prescurtată 
în „Der Briefwechsel zwiscben F. Engels und K. Marx•,  Bd. I, Stuttgart, 1913. 
- 213. 

338 Marx a locuit la  Manchester la Engels din 30 aprilie pînă la 19  mai 1853. 
- 215. 

339 Este vorba de declaraţia lui Weydemeyer „Spionul «democrat " ,  publicată 
în „Belletristisches Journal und New Yorker Criminal-Zeitung• la sfîrşitul 
lunii aprilie 1 853, declaraţie în care combate calomniile aduse lui Marx şi 
adepţilor săi de către Hirsch în articolul „Victimele spionajului' (vezi adno· 
tarea 323) . - 216. 

340 Este vorba de banii colectaţi în America, Ia apelul lui Marx, Engels şi 
tovarăşilor lor de idei, în folosul membrilor Ligii comuniştilor condamna\i 
la Kiiln şi a familiilor lor. - 216. 

341 La 21 mai 1 853, E. Jones s-a adresat muncitorilor în publicaţia „People"s 
Paper" ,  al cărei redactor era, cerindu-le să sprijine printr-o participare 
masiva mitingurile fixate de cartişti pentru ziua de 19 iunie 1853. Repre· 
zentanţii a1 ipii revoluţionare a cartismului considerau aceste mitinguri ca o 
măsură importantă în campania pentru înviorarea mişcării în favoarea adop· 
tării Cartei poporului (programul politic al cartiştilor, în care principala reven· 
dicare era introducerea votului universal) , campanie începută de ei în 
februarie 1853, în condiţiile avîntului luptelor greviste în Anglia. Despre 
înviorarea mişcării cartiste !n această perioadă, Marx a scris într-o serie de 
articole pentru „New York Daily Tribune• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 9, Bucureşti, Editura politică, 1959, p. 142-1 55, 177-183) . - 211. 

342 Este vorba de înapoierea lui Marx, la  20 mai 1853, din călătoria făcută la 
Manchester. 

Trenurile parlamen tare - vezi adnotarea 104. - 211. 

343 La începutul lunii mai 1853, Willich a dat în „Belletristisches Journal und 
New Yorker Criminal-Zeitung" şi în „Neu-England-Zeitung• o declaraţie în 
legătură cu publicarea, în prima din aceste publicaţii, a declaraţiei lui Wey
demeyer împotriva lui Hirsch (vezi adnotările 323 şi 339) , iar în a doua -
a lucrării lui Marx „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia" 
(vezi adnotarea 221) .  In declaraţiile sale (într-o scrisoare datată 9 mai 1853, 
Weydemeyer i-a trimis lui Engels corectura declaraţiei lui Willich din 
„Criminal-Zeitung" ) .  Willich ameninţa că in foarte scurt timp va da publicităţii 
„dezvăluiri" în ceea ce-i priveşte pe Marx şi Engels. Dar el a făcut acest 
lucru abia după şase luni, publicind un articol calomniator „Doctor Karl 
Marx und seine «EnthiH!ungen ,• în „Belletristischen Journal und New Yorker 
Criminal-Zeitung• din 28 octombrie şi 4 noiembrie 1853. Marx a dat o 
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ripostă acestui atac al lui Willich prin pamfletul „Cavalerul nobilei conştiinţe• 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 9, Bucureşti, Editura politică, 1 959, 
p. 507-538) .  - 218. 

3.(4 Willich prezenta pretutindeni duelul lui cu Schramm din septembrie 1 850 
care a fost urmarea unei certe la o şedinţă a Organului central al Lig 1 
comuniştilor, drept o încercare a lui Marx şi Engels de a se descotorosi de 
el, ucigindu-1. In pamfletul său „Cavalerul nobilei conştiinţe• (vezi K. Ma1x 
şi F. Engels. Opere, voi. 9, Bucureşti, Editura politică, 1 959, p. 521-5�4) ,  
Marx a respins această calomnie. - 218. 

3.(5 „Die Re/orm• - organ de presă al Ligii muncitorilor americani, fmmată în 
cea mai mare parte din muncitori emigranţi germani ; a apă1ut în limba 
germana la New York de la 5 martie 1 853 pînă Ia 26 aprilie 1 854, la început 
ca săptămînal, apoi ca bisăptămînal, iar de Ia 15 octombrie 1 853 ca cotidian. 
Redactor-şef a fost democratul mic-burghez Kellne1 , unul dintre redactori fiind 
Weydemeyer, sub a cărui influenţă ziarul a păstrat mult timp un caracter 
proletar. In coloanele lui erau adeseori reproduse articolele publicate de Marx 
şi Engels în „New York Daily Tribune". Marx căuta să asigure acestui ziar 
colaborarea unor adepţi ai săi (Eccarius, Pieper, Dronke). In ziar apareau cu 
regularitate articole şi corespondenţe ale lui Cluss, din care o parte erau 
scrise pe baza materialului furnizat de Marx prin scrisorile sale. In ultima 
perioadă a existenţei ziarului însă, influenţa mic-burgheză, al cărei exponent 
era Kelh'!.er, şeful redacţiei, a predominat. - 218. 

346 Este vmba de Ch. Forster. „1 he Historical Geography of Arabia ; or, The 
Palriarchal Evidences of Revealed Religion• („Geografia istorică a Arabiei, 
sau Marturiile părinţilor bisericii despre religia revelaţiei" ) .  voi. I-II, Lon
don, 1 844. - 219. 

347 „Edda• - culegerea de legende mitologice şi eroice şi de cintece ale popoare
lor scandinave ; s-a păstrat în două variante care datează din secolul 
al XIII-iea. Cîntecele „Eddei" sînt o reflectare a stării societătii scandmave 
în perioada de descompunere a orînduirii genl!lice şi de migraţiune a po
poarelor. In ele se întilnesc tipuri şi subiecte din creaţia populară a vechi
lor germani. - 220. 

348 Despre declaraţia lui Willich publicu tă în „Neu-England-Zeitung",  vezi adno
tarea 343. - 223. 

349 In declaraţia sa, Willich a afirmat că intenţionează să publice dez\ aluiri în 
privinţa lui Marx, Engels şi a tovarăşilor lor de idei. Marx denumeşte ironic 
această viitoare operă un supliment la broşura lui Tellering, referindu-se Ia 
pamfletul scris de acesta : „Vorgeschmeick in die kiinftige deutsche Diktatur 
von Marx und Engels" („In aşteptarea viitoarei dictaturi a lui Marx ş1 
Engels în Germania"), Kiiln, 1 850. - 223. 

350 Este citat articolul de fond din „New York Daily Tribune" din 6 mai 1 853 
(vezi textul complet în K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 9, Bucureşti, Editura 
politică, 1959, p. 603, adnotarea 74) . Corespondenţa lui Marx în care a fost 
introdusă această notă este al doilea articol dedicat bugetului lui Gladstone 
publicat în acest ziar (în afară de „Tribune•, Marx a publicat o serie de 
articole pe această temă în „People's Paper").  Primul a fost articolul „Feargus 
O Connor. - Infrîngeri suferite de guvern. - Bugetul" (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 9, Bucureşti, Editura politică, 1 959, p. 60-66). In afară 
de aceasta, Marx a analizat propunerile preliminare de buget făcute de 
Gladstone în articolul „Realizările guvernului" (op. cit., p. 52-59). - 224. 

351 In legătură cu publicarea în „New York Daily Tribune• a corespondenţei 
menţionate în două articole, vezi adnotarea 336. In ceea ce priveşte cel de-al 
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doilea articol, „Situaţia politică a Republicii elveţiene", Marx �-a înşelat. 
Articolul nu a fost publicat sub semnătura sa, lucru de care s-a convins el 
însuşi foarte curind (vezi volumul de faţă, p. 242) , - 224. 

352 In „New York Daily Tribune• din 1 4  iunie 1 853 a fost publicat numai un 
articol al lui Marx pe această temă - „Revoluţia din China şi din Europa" 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 9,  Bucureşti, Editura politică, 1959, 
p. 102-1 1 0) .  - 224. 

353 F. Bernier. „Voyages contenant la description des etats du Grand Mogol, 
de l'Indoustan, du Royaume de Cachemire etc . •  („Călătorii cuprinzind de
scrierea statului Marelui Mogol, a Hindustanului, a regatului Kaşmir etc . " ) ,  
Tomes I-II, Paris, 1 830. - 225. 

354 In legătură cu aprecierea făcută de Marx proiectelor financiare propuse de 
Gladstone în această perioadă şi menţionate aici, vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 9, Bucureşti, Editura politică, J959, p. 46--51 ,  52-59, 1 1 1-1 16, 
125. Gladstone este comparat aici cu Ralph (în text e italienizat = Rodolpho) . 
un personaj din poemul satiric „Hudibras " ,  scris în perioada 1663--1 678 de 
poetul englez Samuel Butler şi îndreptat împotriva moralei făţarnice şi ipo
crite a burgheziei engleze. In acest personaj autorul a zugrăvit tipul omului 
mărginit, care se distinge prin încăpăţinare şi îngimfare. Ca secretar al 
judecătorului Hudibras, el se opune tuturor inovaţiilor introduse de acesta. 
- 226. 

355 Această scrisoare a fost publicată într-o formă prescurtată în „Der Briefwe
chsel zwischen F. Engels und K. Marx", Bd. I ,  Stuttgart, 1 913. - 227. 

356 Este vorba de declaraţiile făcute de v\Teydemeyer şi Cluss cu scopul de a 
dezminţi afirmaţiile calomnioase ale lui Willich din „Belletristischen Journal 
und New Yorker Crimmal-Zeitung• şi în „Neu-England-Zeitung",  la începutul 
lunii mai 1 853 (vezi adnotarea 343) ; declaraţiile lui Weydemeyer şi Clu's 
au apărut în publicaţiile menţionate în jurul lui 20 mai 1 853. - 227. 

357 In Greai Windmill Streel era sediul Asociaţiei culturale a muncitorilor ger
mani din Londra (vezi adnotarea 103) . - 228. 

358 In noiembrie 1 848, la Besan�on (Franţa) . Willich a organizat un detaşament de 
voluntari format din emigranţi germani, muncitori şi meseriaşi. Acest detaşa
ment a intrat in componenţa unei unitaţi militare care, sub comanda lui 
W1llich, a participat la acţiunile militare ale armatei insurgente din Baden-Pa
latinat din iulie 1 849, în timpul aşa-numitei campanii pentru constituţia im
periului (vezi adnotarea 42). 

In pamfletul „Marii bărbaţi ai emigraţiei" (vezi K. Marx şi F. Engel�. 
Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 19GO, p. 342-345), Marx şi Engels 
au făcut o caracterizare satirică a rinduielilor şi moravurilor din acest deta
şament, care purta urmele influenţei unor laturi negative ale vieţii de 
partizan şi de cazarmă. Un loc important se acordă figurii conducătorului 
detaşamentului Willich şi trăsăturilor lui de ascetism ipocrit şi de virtute 
afişată, care ascund deseori vicii josnice. - 228. 

359 Engels ii compară in mod ironic pe Rau, care făcea parte din detaşamentul 
lui Willich, cu Corydon, care, în poezia bucolică, reprezintă tipul pasto ulm 
ce suferă de o dragoste neîmpărtăşită. - 228. 

360 Ideile expuse de Engels în această scrisoare au fost folosite de Marx in 
articolul său „Stăpinirea britanică in India" (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 9, Bucureşti, Editura politică, 1959, p .  135-141 ) .  - 231 . 

3il Tataria era numit în secolul al XIX-iea teritoriul Asiei centrale şi al unei 
părţi din Turkestan. - 232. 
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362 Engels se referă la lucrarea lui Weitling, care nu s-a păstrat, „Allgemeine 
Denk- und Sprachlehre nebst Grundziigen einer Universal-Sprache der 
Menschheit" („Logica şi gramatica generală şi trăsăturile fundamentale ale 
unei limbi universale a omenirii"),  scrisă în prima jumătate a deceniului 
al 5-lea al secolului al XIX-iea. Se pare că, pe lingă unele elemente raţionale, 
lucrarea conţinea idei naiv-utopice şi primitive cum ar fi, de pildă, propu
nerea de a desfiinţa cazul dativ rl.eoarece a fost inventat de aristocraţie. 
- 233. 

363 Această scrisoare a fost publicată într-o formă prescurtată în „Der Briefwe
chsel zwischen F. Engels und K. Marx•,  Bd. I, Stuttgart, 1913. - 236. 

364 Marx se referă la notele : „Arnold Ruge" şi „A Russian democratic printing 
office in London• („Tipografia democrată rusă din Londra"). publicate in 
săptămînalul londonez „ Leader" din 11 iunie 1853. 

„Tipografia rusă liberă" a fost înfiinţată Ia Londra de A. I. Herzen 
in 1 853, cu sprijinul activ al emigranţilor democraţi polonezi. lnfiintarea ei 
a marcat începutul apariţiei presei ruse nesupuse cenzurii. Caracterizînd 
această latură a activităţii lui Herzen, V. I. Lenin a arătat că „el a ridicat 
cel dintii măreţul steag de luptă, adresînd maselor cuvintul rus liber• 
(vezi V. I. Lenin. Opere complete, voi. 21, Bucureşti, Editura politică, 1963, 
ed. a doua, p. 275). La conducerea activităţii tipografiei a luat parte şi un 
alt reprezentant de seama al democraţiei revoluţionare ruse, N. P. Ogarev. 
ln „Tipografia rusă liberă " ,  în afară de un mare număr de cărţi, broşuri şi 
manifeste, se tipăreau şi periodice ca „Polearnaia zvezda • şi „Kolokol •, care 
au jucat un rol important în dezvoltarea mişcării revoluţionare şi democrate 
din Rusia. Tipografia a fiinţat pină fn august 1867, din aprilie 1865 ea a 
funcţionat la Geneva. - 237. 

365 Comitetul emigran/ilor - vezi adnotarea 234. Faptele despre care vorbeşte 
Marx aici au fost expuse mai amănunţit în scrisoarea lui către Cluss tot 
din 14 iunie 1 053 (vezi adnotarea 740) . - 237. 

366 Este vorba de H. C. CarPy. „The Slave Trade, Domestic and Foreign : 
why it exists, and how 1t may be extinguished" ( . .Comerţul interior s1 
exterior cu sclavii : de ce există şi cum poate fi desfiinţat") ,  Phila
delphia, 1853. La paginile 203-204 Carey a dat un citat din articolul lui 
Marx „Alegerile. - Complicaţii financiare. - Ducesa de Sutherland ş1 
sclavia" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politid, 
1960, p .  532-539) . Ma1x a criticat concepţiile lui Carey într-o serie de 
scrisori (vezi, de pildă, în volumul de faţă, p. 456), precum şi fn „Capitalul" 
şi în „Teorii asupra plusvalorii" (vezi K. Marx ş1 F. Engels. Opere, 
voi. 23-26) . - 237. 

367 Marx dă un fragment (expunind pe alocuri conţinutul cu cuvintele sale) din 
raportul comitetului Camerei comunelor, publicat in 1812. Marx a folosit, 
probabil, cartea : G. Campbell. „Modern India : a Sketch of the System of 
Civil Government. To which is prefixed, some account of the natives and 
native institutions" („India modernă : o schiţă a sistemului de guvernare 
civilă, precedată de cî teva date asupra populaţiei băştinaşe şi a instituţiilor 
ei") ,  London, 1 852. Aceste materiale i-au servit lui Marx la elaborarea artico
lului „Stăpînirea britanică în India" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 9, 
Bucureşti, Editura politică, 1959, p. 135-141) şi, mai tirziu, la  „Capitalul" 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 23, Bucureşti, Editura politică, 1966, 
p. 367-369) . - 240. 

368 Este vorba de „Legile lui Manu• („Manavadharmaşastra ") - culegere de 
vechi legi hinduse, care reprezintă una dintre prim<;>Je încercări de codificare 
a dreptului uzual în concordantă cu cerinţele statului sclavagist din India şi 
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cu dogmele religiei brahmane. lntocmirea culegerii era atribuită strămoşului 
mitic al omului, Manu (în sanscrită = „om") .  Materialele culegerii au fost 
adunate de-a lungul secolelor şi au primit o formă mai mult sau mai puţin 
definitivă aproximativ la începutul noii ere. „Legile lui Manu • reflectau parti
cularităţile de dezvoltare a societiiţii sclavagiste în India, în care se păstrau 
numeroase rămăşiţe ale orînduirii comunei primitive. - 241. 

369 In iunie 1853 Marx, lucrînd la biblioteca de la British Museum, se ocupa 
în mod intens de strîngerea materialului pentru corespondenţele sale la 
„New York Daily Tribune• ; o deosebită atenţie a acordat el studierii 
politicii coloniale engleze în India, mişcării muncitoreşti din Anglia, precum 
şi dezvoltării relaţiilor internaţionale în Europa. In a doua jumătate a lunii 
iunie 1853, Marx a trimis la „New York Daily Tribune• patru articole : 
„Prosperitate engleză. - Greve. - Problema turcă. - India" ,  „Turcia şi 
Rusia. Atitudinea tolerantă a cabinetului Aberdeen faţă de Rusia. 
- Bugetul. - Taxa pe suplimentele de ziar. - Corupţia parlamentară",  
„Compania Indiilor orientale, istoria şi  rezultatele activităţii ei" şi  „Problema 
Indiei. - Drepturile arendaşului irlandez• (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 9, Bucureşti, Editura politică, 1959, p. 1 42-171) .  - 241.  

370 Este vorba de demonstraţia politică şi de mitingul la care au participat 
25 OOO de oameni, organizate de liderii cartişti cu prilejul înmormîntării 
bătrînului muncitor cartist Benjamin Ruston, în Halifax, la 26 iunie 1853. 
Despre această demonstraţie Marx a scris în articolul său „Politica Rusiei 
faţă de Turcia. - Mişcarea muncitorească din Anglia" (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 9, Bucureşti, Editura politică, 1959, p. 172-183). 
- 242. 

371 Este vorba de vizita făcută de Marx la Manchester de la sfirşitul lunii apri
lie pînă în mai 1853. - 242. 

372 Este vorba de broşura lui K. Heinzen „Mord und Freiheit "  („Moarte şi liber
tate") , apărută la New York în 1853. - 242. 

373 Marx citează din discursul ţinut de J. Bright în şedinţa Camerei comunelor 
la 1 iulie 1853, în timp ce se dezbăteau propunerile guvernului în legătură 
cu extinderea impozitelor pe anunţuri, la plata cărora erau supuse ziarele, 
asupra tuturor publicaţiilor (aceste propuneri nu au fost aprobate de Cameră) 1 
textul discursului lui Bright a fost publicat în „Times• din 2 iulie acelaşi an. 
Marx a analizat ac�ste dezbateri, inclusiv discursul lui Bright, în articolul 
„Problema războiului din Turcia. - Ziarul «New York Tribune» în Camera 
comunelor. - Guvernarea Indiei" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 9. 
Bucureşti, Editura politică, 1959, p. 184-195). - 247. 

374 In aprilie 1851 A. Jacobi a susţinut la Universitatea de la Bonn teza de 
doctor în medicină pe tema „Cogitationes de vita rerum naturalium•. - 247. 

375 Desfăşurînd campania pentru reînvierea mişcării cartiste de masă, liderii 
aripii revoluţionare a cartiştilor, în frunte cu Jones, au ţinut din iunie pînă 
în iulie 1853 o serie de mitinguri de masă în toată ţara. Cele mai însemnate 
au fost : mitingul de la Blackstone Edge la 19 iunie, mitingul şi demonstraţia 
din Halifax la 26 iunie (vezi adnotarea 370) , mitingul din Oldham la 27 iunie, 
din Newcastle la 3 iulie şi din Mount Sorrel la 10 mlie 1853. - 247. 

376 Este vorba de perioada petrecută de Engels la Londra, de la sfirşitul lunii iulie 
pînă la începutul lunii august 1853, cu prilejul vizitei făcute de mama sa 
în Anglia (vezi volumul de faţă, p. 241) .  - 248. 

377 Este vorba de articolele lui Urquhart „What means <protection» of the 
Greek Church 1• ,  „Time in diplomacy-The .European recognition. •, „The 
relative power of Russia and Great Britain" şi „War between England and 
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France" („Ce înseamnă < protecţia» bisericii greco-ortodoxe ?" ,  „Factorul timp 
în diplomaţie. - Recunoaştere europeană» • ; „Forţele comparative ale Rusiei 
şi Marii Britanii • ,  „Razboiul dintre Anglia şi Franţa") .  Articolele au fost 
publicate în numerele din l i ,  12, 15 şi 16 august 1853 ale lui „Morning 
Adverliser" sub formă. de scrisori că lre redacţie. - 249. 

378 După cum reiese dm scrisoarea lui Cluss calre Marx din 23-24 octom
brie 1853 şi din c"a a lui Pieper către Jacobi din 3 septembrie 1853, scri
sorile de recomandare pentru A. Jacobi, care intenţiona să plece în S.U.A„ 
au fost trimise în America la începutul lunii septembrie 1853. Dar din scri
sorile şi fragmentele de scrisori ale lui Marx către Cluss şi Weydemeyer 
care s-au păstrul nu 1 eiese acest lucru. - 251 . 

379 Marx se referă la polemica în jurul lui Bakunin, desfăşurată în coloanele 
ziarului „Morning Advertiser" în august 1853. Polemica a început la 19 auguol 
printr-un articol anonim „Europe. - A single man • („Europa. - Un singur 
om" ) .  purlînd subtitlul „From a Russian residenl in London • („Din partea 
unui rezident rus Ia Londra") ; autorul articolului era Golovin. La 23 august 
a fost publicată o scrisoare către redacţie semnală. F. M. (iniţialele adeptului 
lui Urquharl, Francis Marx) intitulată „The Russian agent Bakunin • („Agentul 
rus Bakunin" ) .  La 24 august sub acelaşi litiu a fost publicată, sub semnatura 
lui Golovin, Herzen şi a democratului polonez Worcell, o dezminţire a notei 
lui F. M„ în care era atacat „un ziar german", fapt despre care vorbeşte 
Marx în scrisoarea de faţă. La 27 august F. M. a răspuns printr-o declaraţie 
în care făcea o legatură între izbucnirea revoluţiei din Europa şi activitatea 
agenţilor ţarişti. La 29 august, Golovin şi Herzen au publicat o nouă scri
soare intitulata „Cine este F. M. ?"  (Aceste două documente nu au fost men
ţ10nale aici de Marx, mai depa1 le însă este vorba de varianta citată de el 
a acestei declaraţii) . Herzen nu a mai participat la polemica dusă în con
tinuare de Golovin. La 31 august a apărut scrisoarea lui Ruge intitulată 
„Mihail Bakunin" ,  în care lui Marx şi lui „Neue Rheinische Zeitung" li se 
aducea pe faţă învinuirPa calomniatoare că ar fi ră5pîndit cu bună şllinţ:l. 
informaţii false despre Bakunin. - 251 .  

380 Scrisoarea lui Marx către redactorul lui „Morning Adverliser• ,  din care 
Marx cit€ază fragm<>nle, a apărut la 2 septembrie 1853 sub litiul „Mihail 
Bakunin • (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 9, Bucureşti, Editura politică, 
1959, p. 304-306) . - 251. 

381 Scrisoarea menţionată a lui George Sand a fost publicată în „Neue Rheinische 
Zeilung • nr. 64 din 3 august 1848 ; în legătură cu nota mtroductivă a redac
ţiei, vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 9, Bucureşti, Editura politică, 
1959, p. 291 .  - 252. 

382 Marx citează articolul lui Engels „Panslavismul democrat• (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 6, Bucureşti, Editura politică, 1959, p. 301-319) , în care 
este examinată critic broşura „Aufruf an d1e Slaven. Van einem russischen 
Palriolen Micha<>l Bakunin. Mitglied des Slavenkongresses in Prag" („Chemare 
către slavi. De patriotul rus Mihail Bakunin, delegat la congresul slavilor de 
la Praga") ,  Koethen, 1848. - 252. 

383 Este vorba de articolul al XVIII-iea din seria „Revoluţie şi contrarevoluţie 
în Germania" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura 
politică, 1960, p. 102-106) , 5cris de Engels Ia rugămintea lui Marx şi apărut 
sub semnătura lui Marx în „New York Daily Tribune" din 1851-1852. - 252. 

384 Declaraţia lui Marx, al cărei concept este reprodus în scrisoare, nu a fost 
publicată de redacţia lui „Morning Adverliser". De aceea Marx a publicat-o 
în „People's Paper" nr. 71 din 10 septembrie 1853 (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 9, Bucureşti, Editura politică, 1959, p. 3 1 0-312). - 253. 
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385 Această �crisoare a fost pubhcată pentru prima oară într-o formă prescurtat!i 
în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx", Bd. I, Stuttgart, 1913. 
- 255. 

386 Scrisoarea lui Engels către Marx scrisă în jurul lui 5 septembrie 1853, care 
conţinea, pare-se, observaţiile sale cu privire la conspectul declaraţiei adresate 
de Marx ziarului „Morning Advertiser" ,  nu s-a păstrat. - 255. 

387 Este vorba de nota lui lJrquhart intitulată : „Indeed ?" („Intr-adevar ?")  5i 
aparută cu subtitlul : „From a native correspondent• („De la un corespondent 
local") în „Morning Advertiser• din 5 septembrie 1853. In legătură cu declara
ţia lui Marx, vezi adnotarea 384. - 255. 

388 Este vorba de călătoria lui W. Wolff la Manchester. care iniţial intenţiona 
ca de acolo să plece în S.U.A. ln prima jumătate a lunii septembrie 1853, 
\V. \Volff s-a stabilit la Manchester şi a trăit acolo pină la moarte, în 1 864. 
- 255. 

389 Este vorba de cartea lui C. Franceson „Grammatik der spanischen Sprache" 
(„Gramatica limbii spaniole"),  a cărei primă ediţie a apărut la Leipzig 
în 1822. - 256. 

390 Răspunsul lui Marx la scrisoarea lui Karl Wilhelm Klein, membru al Ligii 
comuniştilor, nu s-a păstrat. ln scrisoarea din 31 iulie 1853 către F. Freil1g
rath - pe care acesta i-a transmis-o lui Marx la 18 august -. Klein ii 
informa despre organizarea unei noi comunităţi a Ligii comuniştilor în Phila
delphia, unde el se afla în acea vreme ca emigrant. El cerea membrilor Ligii 
comuniştilor de la Londra să-l ajute să stabilească legatura cu comunitaţile 
existente în Germania şi să-i trimită articole pentru ziarul emigranţilor ger
mani „Gradaus•,  care avea pe atunci o orientare apropiată de cea a Uniunii 
muncitorilor din Philadelphia. In aceeaşi perioada, Marx a primit de la 
Cluss şi \Veydemeyer, ca raspuns la întrebările puse de el, informaţii despre 
purtarea condamnabilă a lui Klein la Philadelphia. Ţinind seama de influenţa 
de care se bucura Klein în rindurile muncitorilor din Solingen, Marx i-a reco
lllandat lui Cluss să ţină totuşi legătura cu el {vezi volumul de faţă, p. 533, 
536---539). - 257. 

391 Este, se pare, o tăietură din „Neu-England-Zeitung• dm 3 septembrie 1853. 
conţinind articolul lui Theodor Poesche „Die «Klassenkămpfer»" („Despre 

luptătorii de clasă» "),  în care autorul a î ncercat să conteste inevitabilitatea 
crizelor economice în capitalism şi să nege existenţa contradicţiilor de clasă 
antagoniste. Marx a primit, pare-se, tăietura din ziar de la Cluss din 
America. - 258. 

392 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară în formă prescurtat!i 
în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx• ,  Bd. I ,  Stuttgart, 1913. 

- 260. 
393 Este vorba de declaraţia lui Willich publicată în „Belletristisches Journal und 

New Yorker Criminal-Zeitung" la începutul lunii septembrie 1853. In declaraţie 
el îşi afirmă din nou intenţia de a publica în curind „dezvăluiri" în ceea ce-1 
priveşte pe Marx şi pe adepţii săi, în legătură cu publicarea lucrării lui Marx 
„Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia" {vezi adnotarea 221 J .  
- 260. 

39'4 Este vorba de articolele „Puterile occidentale şi Turcia. - Simptomele crizei 
economice" şi „Panică la bursa din Londra. - Greve" ,  în care Marx a inclus 
materialul primit de la Engels cu privire la situaţia economică din Lancashire 
ŞI din alte districte industriale ale Angliei {vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 9,  Bucure�ti, Editura politică, 1959, p, 341-357), - 260. 
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395 In acea perioadă la adresa indicată locuia Ia Manchester Engels, la care 
W. Wolff a stat provizoriu. - 260. 

396 Este vorba de articolul lui A. Jacobi „Ueber den Untergang der Erde" („Despre 
sfirşitul Pămintului ' ) .  publicat în ziarul „Reform" nr. 44-48 din 31 august, 
3, 7, 10 şi 14 septembrie 1853. - 261. 

397 Vezi adnotarea 387. - 261 .  

398 Despre intenţia lui Marx de a scrie u n  articol p e  aceste teme este vorba, 
probabil, în scrisoarea lui către Engels scrisă Intre 17 şi 28 septembrie 1853, 
care nu s-a păstrat. - 262. 

399 Este vorba de una dintre cele mai mari greve ale muncitorilor englezi din 
deceniul al 6-Iea al secolului al XIX-iea. In august 1853 au făcut grevă ţesă
torii şi filatorii din fabricile de bumbac din Preston şi din fmprejurimi, cerind 
majorarea salariului cu 10'/o ; ei au fost sprijiniţi de muncitori de alte pro
fesiuni. Asocialia fabricanţilor a ripostat, declarind lnck-out în septem
brie 1 853. Din cei 30 OOO de muncitori din Preston au fost concediaţi aproxi
mativ 25 000. Lock-outul a încetat în februarie 1854, dar greva a continuat. 
Pentru a o zădărnici, Asociaţia fabricanţilor a început să aducă la Preston 
muncitori din Irlanda şi din casele de muncă din Anglia. In martie 1854 
conducătorii grevei au fost arestaţi. Pe măsură ce fondurile băneşti secă
tuiau, muncitorii erau nevoiţi să se întoarcă la lucru. In mai greva a încetat. 
- 263. 

400 Datele cuprinse în scrisoarea lui Engels au fost folosite de Marx în articolul 
„Problema războiului. - Chestiuni financiare. - Greve" (vezi K. Marx ş i  
F .  Engels. Opere, voi. 9,  Bucureşti, Editura politică, 1959, p .  436-444). In 
articol au fost, probabil, incluse ş i  materialele trimise ulterior la cererea lui 
Marx (vezi volumul de faţă, p. 265). - 263. 

401 Problema luptei grevi�te duse de muncitorii englezi a fost tratată de Marx 
în următoarele articole scrise din iunie pînă în septembrie 1853 : „Prospe
ritate engleză. - Greve. - Problema turcă. - India", „Politica Rusiei fală 
de Turcia. - Mişcarea muncitorească din Anglia", „Infringerea guvernului 
în problema financiară. - Birjarii. - Irlanda. - Problema rusă", „Urcarea 
preţului griului. - Holera. - Greve. - Mişcare în rindurile marinarilor• ,  
„Panică la bursa din Londra. - Greve• (vezi K .  Marx ş i  F .  Engels .  Opere, 
vol. 9, Bucureşti, Editura politică, 1959, p. 142-149, 172-183, 237-247, 
307-309, 352-357).  - 264. 

402 Despre evenimentele de la Preston, vezi adnotarea 399. Vorbind despre eve
nimentele de la Wigan, Marx se referă la grevele muncitorilor textilişti şi 
în primul rind la marea grevă a muncitorilor minieri din Wigan. Aceasta a 
cuprins circa 5 OOO de oameni. La revendicările muncitornor, fabricanţii şi 
proprietarii de mine din Wigan au răspuns prin lock-out, concedieri în masă 
şi prin încercări de a folosi pe muncitorii minieri aduşi din Wales ş i  din 
alte regiuni ca spărgători de grevă. Acţiunile provocatoare ale magnaţilor 
din industria cărbunelui au provocat în octombrie 1853 tulburări în rindurile 
muncitorilor din Wigan şi din împrejurimi, urmate de atacarea de către 
mineri a fabricilor de cherestea aparţinînd proprietarilor de mine şi de 
ciocniri cu armata. - 264. 

403 Aceste intenţii ale lui Marx au fost realizate ceva mai tirziu, şi nu în în
tregime. Problema cu privire la aşa-numitele „locuri sfinte• (lăcaşurile creş
tine din Ierusalim şi Betleem ; dreptul de a dispune de acestea şi-l dispu
tase biserica catolică, susţinută de Napoleon al Iii-lea, şi biserica greco
ortodoxă, de „răsărit" ,  aflată sub protecţia ţarului Rusiei) a fost analizată 
în amănunţime de Marx în februarie-martie 1 854, în articolele „Diplomaţia 
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rusă. - Cartea albastră în legătură cu problema orientală. - Muntenegru! " 
şi „Declararea războiului. - In legătură cu istoricul apariţiei problemei 
orientale" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 0, Bucureşti, Editura po
litică, 1961 , p. 67-74 şi 177-185). In articolul „Arestarea lui Delescluze. -
Danemarca. - Austria. - «Times» despre perspectivele unui război cu Rusia" 
din 21 octombrie 1853, precum şi în articolul din 4 noiembrie 1653, „Expe
diţia persană în Afganistan şi expediţia rusă în Asia centrală. - Dane
marca. - Acţiunile militare pe Dunăre şi în Asia. - Minerii din Wigan• 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 9, Bucureşti, Editura politică, 1 959. 
p. 450-452, 473---478), Marx tratează problema daneză. - 265. 

404 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă prescurtată 
în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx•, Bd. I, Stuttgart, 
1913. - 266. 

405 Jn perioada 20 septembrie - 1 octombrie 1853, Marx a trimis Ia „New York 
Daily Tribune• următoarele articole : „Puterile occidentale şi Turcia. -
Criza economică iminentă. - Construirea de căi ferate în India",  „Puterile 
occidentale şi Turcia. - Simptomele crizei economice•, „Panică la bursd 
din Londra. - Greve•, „Ruşii în Turcia" (toate scrise de Engels), începutul 
pamfletului „Lordul Palmerston •, articolul „Problema războiului. - Chestiuni 
financiare. - Greve• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 9, Bucureşti, 
Editura politică, 1959, p. 332-340, 341-351 ,  352-357, 358-364, 436-444) . 

Pamfletul „Lordul Palmerslon• - lucrare scrisă cu scopul demascării 
oligarhiei engleze în persoana unuia dintre cei mai de seamă reprezentanţi 
ai ei - a fost conceput de Marx sub forma unei serii de articole care urmau 
să apară în „New York Daily Tribune•. Marx, care a început să scrie 
pamfletul în primele zile ale lunii octombrie 1853, a consimţit ca acest 
pamflet să apară în acelaşi timp şi în organul cartist „People"s Paper• .  Dar, 
în timp ce ziarul cartist a început să publice articolele lui Marx sub forma 
unei serii unice, sub titlul general de „Lordul Palmerston •, fiecare articol 
fiind prevăzut cu următoarea notă din partea redacţiei : „Scris de d-rul Marx 
pentru < New York Daily Tribune» şi pus de el la dispoziţia noastră" ,  redacţia 
ziarului „Tribune• a publicat chiar primul articol ca articol de fond, fără 
ii indica numele autorului. Prin aceasta s-a precizat ş1 forma în care urma 
să apară ulterior lucrarea, ca articole în aparenţă fară legătură intre ele. 
Cele opt articole au fost publicate în „People's Paper•, intre 22 octombrie 
şi 24 decembrie 1853. Ultimul articol, ca ş1 cele precedente, avea la sfirşit 
menţiunea : „va urma•. Din scrisoarea adresată de Marx lui Engels la 14 de
cembrie 1853 reiese că el intenţiona să mai scrie unele articole despre 
politica lui Palmerston în perioada 1840-1 841 , în timpul încheierii conven
ţiilor de la Londra, precum şi să clarifice poziţia acestuia în timpul revolu
ţiei din 1848-1849. Marx nu şi-a realizat însă aceste intenţii. 

In „New York Daily Tribune• n-au apărut toate articolele lui Marx, �i 
publicarea lor s-a tărăgănat pină la începutul anului 1854, deşi Marx tri
misese la New York ultimul articol încă din 6 decembrie 1853. In total, 
ziarul a publicat patru articole, toate ca articole de fond şi purtind titluri 
diferite. La 19 octombrie 1853 a fost publicat în „Tribune• articolul de fond 
„Palmerston •, care corespundea primului şi celui de-al doilea articol dm 
seria publicată în „People"s Paper• ; la 4 noiembrie 1853 - articolul de fond 
„Palmerston şi Rusia", care corespundea articolului al treilea din această 
serie ; la 21 noiembrie 1853 - articolul de fond „Un fruntaş al istoriei con
temporane•, care corespundea articolului al patrulea şi al cincilea ; Ia 1 1  ia
nuarie 1854 - articolul de fond „Anglia şi Rusia", care corespundea arti
colului al şaptelea. Articolul al şaselea şi al optulea din seria respectivă 
n-au apărut niciodată în „Tribune•. - 266 
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406 Cărţile albastre (Blue Books) - denumire generică dată publicaţiilor care 
cuprind materiale ale parlamentului englez şi documente diplomatice ale 
Ministerului de Externe. Cărţile albastre, a căror denumire vine de la co
perta lor albastră, au început să fie editate în Anglia încă din secolul 
al XVII-iea şi constituie principalul izvor oficial cu privire la istoria eco
nomică şi diplomatică a acestei ţări. 

„Hansard's Parliamentary Debates• - dări de seamă stenografiate ale 
şedinţelor celor două Camere ale parlamentului englez ; ele îşi trag numele 
de Ia editorul Thomas Curson Hansard, care Ie-a publicat regulat incepind 
din 1803 pînă în 1888. - 266. 

407 Este vorba de articolul lui Cluss „Das «beste Blatt der Union > und seine 
abesten Mănner» und Nationa!Okonomen" („«Cel mai bun ziar din Statele 
Unite» şi «Cei mai buni oameni» şi economişti ai lui " ) , publicat în ziarul 
„Reform• nr. 48-51 din 14,  17, 21 şi 24 septembrie 1853. Articolul era în
dreptat împotriva doctrinelor vulgare burgheze şi mic-burgheze răspîndite 
prin ziarul „Neu-England-Zeitung" din Boston şi prezentate drept ulti
mele realizări ale gindirii economice şi sociale. In partea din acest articol 
publicată la 17 septembrie 1853, Cluss face o analiză critică a teoriilor 
vulgare ale lui Bastiat şi Carey, bazindu-se pe conţinutul unei serii de 
scrisori pe care Marx i le-a scris lui - şi se pare şi lui Weydemeyer -
pe marginea acestei teme ; partea din articolul lui Cluss consacrată Im 
Carey coincide aproape cuvint cu cuvînt cu paragraful corespunzător dm 
scrisoarea lui Marx catre Weydemeyer din 5 martie 1852 (vezi volumul de 
faţă, p. 456). Despre Bastiat, în articol se spun, probabil pe baza unei scrisori 
de la Marx care nu s-a păstrat, următoarele : „Teoria economică burgheză
conservatoare, împotriva căreia luptă reprezentanţii tuturor fracţiunilor so
cialiste - teoria americanului Carey şi a francezului Bastiat - este pre
zentată publicului credul drept ultima descoperire germano-americană, drept 
o asinteză superioară• a economiei politice... Doctrina mai sus menţionată, 
împreună cu d-l Bastiat însuşi, a fost definitiv condamnată de tribunalele 
socialiste din Europa în 1849, în timpul polemicii purtate în publicaţia 
proudhonbtă «Voix du Peuple• ; mersul istoriei a privat de mult această 
teorie, care 1 eflecta o perioadă istorică bine determinată, de orice b ază în 
societatea europeană. In America, unde, în perioada actuală, contradicţiile 
sociale sînt mult mai puţin dezvoltate decit în Europa, ale cărei temelii 
sînt serios zdruncinate, această teorie şi-a găsit un reprezentant în persoana 
economistului Carey".  - 268. 

408 In săptămînalul „Economist" nr. 528 din 8 octombrie 1853, la rubrica „Co
respondenţe externe" a apărut o comunicare de Ia Paris cu privire la situaţi'!. 
economică şi politică, internă şi externă a Franţei. - 270. 

409 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă prescurtata 
în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx",  Bd. I, Stuttgart, 
1913. - 270, 

410 Este vorba de publicarea în „Portfolio" nr. 26 din 20 iulie 1836 a raportului 
locotenent-colonelului Chesney. 

„Portiolio" - denumire prescurtată a culegerii de documente şi mate
riale diplomatice publicate de D. Urquhart la Londra. Seria „The Portfolio ; 
or a Collection of State Papers" („Portofoliu, sau o colecţie de documente 
de stat") a apărut în anii 1835-1837 ; o aliă serie a apărut în anii 1843--1845 
sub denumirea „Tha Portfolio. Diplomatic Review" („Portofoliu. Cronică di
plomatică") .  - 270. 



Adnotări 641 

41 1 Nimicirea flotei turco-egiptene de escadrele aliate ale Angliei, Franţei şi 
Rusiei în bătălia de la Navarino (Grecia) , care a avut loc la 20 octom
brie 1827. - 271. 

412  ln octombrie 1853 redactor responsabil al ziarului „Reform" era Weydemeyer 
şi deci influenţa adepţilor lui Marx asupra poziţiei ziarului în această pe
rioadă a crescut. Weydemeyer fiind supraaglomerat de muncă, întrucit, după 
cum spune Cluss, trebuia „să scrie singur aproape tot ziarul" ,  Cluss se 
adresează din nou lui Marx, rugindu-l să sprijine ziarul trimiţînd mate
riale. - 274. 

413 Scrisoarea de răspuns a lui Engels către Marx din octombrie-decembrie 1853 
nu s-a păstrat. - 275. 

414  Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă pre
scurtată în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx",  Bd. I, 
Stuttgart, 1913. - 275. 

4 1 5  Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă pre
scurtata în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx", Bd. I, 
Stuttgart, 1913. - 276. 

416  La sfîrşitul lunii decembrie 1 853 Engels se afla la Londra. - 276. 

417 Este vorba de un fragment din scrisoarea lui Dronke către Engels scnsa la 
sfîrşitul lunii iulie sau începutul lunii august 1 850 din Elveţia ; Dronke îl 
informa pe Engels despre părerile critice pe care Techow, participant la 
insm ec!ia din Baden-Palatinat din 1849, le-a emis asupra capacităţilor mili
tare ale lui Willich. Marx citează acest fragment în pamfletul împotriva lui 
Willich „Cavalerul nobilei conştiinţe• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 9, Bucureşti, Editura politică, 1959, p. 513--514) .  - 276. 

418  Scrisoarea-declaraţie din 23 noiembrie 1853, scrisă de Engels la rugămintea 
lui Marx, în legătură cu articolul lui Willich „Doctorul Karl Marx şi «Dez
văluirile» lui• a fost publicată în pamfletul „Cavalerul nobilei conştiinţe• 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 9,  Bucureşti, Editura politică, 1959, 
p. 517-521) .  Sub altă formă, această scrisoare nu s-a păstrat. - 277. 

419 Marx se referă la articolul „Parlamentul muncitoresc", publicat în săptămî
nalul „Economist• nr. 535 din 26 noiembrie 1853. - 277. 

420 Aici şi mai jos este vorba de mitingurile din 28 şi 29 noiembrie organizate 
la Londra de reprezentanţii emigranţilor polonezi cu prilejul aniversării in
�urecţiei poloneze din 1830-1831 .  - 277. 

421 ln scrisoarea lui Cluss către Marx din 13 noiembrie 1853, acesta îl infor
mează că adepţii lui Marx din S.U.A. sP. pregătesc să publice o dezminţire 
în legătură cu articolul calomnios al lui Willich „Doctorul Karl Marx şi 
< Dezvăluirile» lui " .  Dezminţirea a apărut în „BeUetristisches Journal und 
New Yorker Criminal-Zeitung• din 25 noiembrie 1853, sub forma unei scri
sori către redacţie semnate de J. Weydemeyer, A. Cluss şi A. Jacobi. - 277. 

422 Marx se referă, pare-se, la scrisoarea lui Engels scrisă în jurul datei de 
14 decembrie 1853, care nu s-a păstrat. - 279. 

423 Este vorba de pamfletul lui Marx „Cavalerul nobilei conştiinţe• şi de răs
punsul dat anterior de Weydemeyer, Cluss şi Jacobi articolului calomniator 
al lui Willich (vezi adnotarea 421) .  - 279. 

424 Este vorba de convenţia de la Londra din 15 iulie 1840 cu privire la acor
darea de ajutor sultanului Turciei împotriva paşei Mehmet Ali, kedivul 
Egiptului, convenţie semnată de Anglia, Rusia, Austria şi Prusia (fără parti
ciparea Franţei, care-l sprijinea pe Mehmet Ali), precum şi de convenţia 
cu privire la strîmtorile Mării Negre semnată la Londra, la 13 iulie 1841 , de 
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Rusia, Anglia, Franţa (prin participarea la a doua conferinţă, Franţa şi-ii 
confirmat refuzul de a-l mai sprijini pe Mehmet Ali), Austria, Prusia, de 
o parte, şi de Turcia de altă parte. Convenţia stabilea că, pe timp de pace, 
navele de război ale nici unei puteri nu vor avea acces în Bosfor şi Dar-
danele. 

Cu privire la proiectele lui Marx, rămase nerealizate, referitoare Ia ulti
mele capitole din pamfletul „Lordul Palmerston", vezi adnotarea 405. - 27�. 

425 Marx a acceptat propunerea lui J. C. Juta de a colabora la ziarul „De 
Zuid Afrikaan", care apărea concomitent în limbile engleză şi olandeză. Dar 
din cele trei articole trimise de Marx acestui ziar n-a apărut decît unul : 
„Războiul din Orient" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 10, Bucureşti, 
Editura politică, 1961 , p. 20-3 1 ) .  - 281. 

426 Vezi adnotarea 416. - 282. 
427 „Memoires el correspondance politique el militaire du roi Joseph" („Memo

riile şi corespondenţa politică şi militară a regelui Joseph"), T. I-III, Paris, 
1853-1854. - 282. 

428 Este vorba de reproducerea de către editorul londonez Tucker, sub forma 
unei broşuri, a articolului de fond intiluldt „Palmerston şi Rusia",  apărut 
în „New York Daily Tribune• din 4 noiembrie 1853 şi care corespunde arti
colului al treilea din seria de articole „Lordul Palmerston• ale lui Marx 
apărute în „People"s Pa per•. Broşura a fost publicată la începutul lunii de
cembrie 1853. La începutul anului 1854 a fost scoasă a doua ediţie a acestei 
broşuri, căreia Marx i-a adus îmbunătăţiri şi completări pe bazll textului 
apărut în „People"s Paper• .  - 283. 

429 Engels a făcut o analiză a bătăliilor de la Ol!enija din 4 noiembrie (23 oc
tombrie) 1853 şi Cetate din 6 ianuarie 1 854 (25 decembrie 1853) dintre armalil 
rusă şi cea turcă în articolele sale „Războiul pe Dunăre• şi „Ultima bătălie 
pe teatrul de operaţii din Europa• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 9, 
Bucureşti, Editura politică, 1959, p. 547-554 şi voi. 10, 1961, p. 38-41) .  
- 284. 

430 La Sinope 30 (18) noiembrie 1853, escadra rusă din Marea Neagră, sub co
manda viceamiralului P. S. Nahimov, a nimicit flota turcă, iar comandantul 
flotilei turce amiralul Osman-paşa a fost luat prizonier. 

După bătălia de la Sinope, ambasadorul Angliei Ia Constantinopol, lordul 
Stratford de Redcliffe, a înmînat sultanului o recomandare a guvernului 
englez cu privire la încheierea unui armistiţiu de trei luni cu Rusia ; în 
acelaşi timp, Redcliffe căuta să obţină intrarea escadrelor engleze în Marea 
Neagră. 

Protocolul de la Viena a fost semnat la 5 decembrie 1853 de către re
prezentanţii Angliei, Franţei, Prusiei şi Austriei, care, pe baza acestui pro
tocol, au trimis o notă Turciei şi Rusiei în care cele patru puteri îşi ofereau 
oficiile lor de mediatoare în aplanarea conflictului dintre Rusia şi Turcia. 
Următoarele cerinţe urmau să servească drept bază pentru tratative : eva
cuarea de către Rusia a Moldovei şi Ţării Româneşti, reînnoirea vechilor 
tratate dintre Rusia şi Turcia, garantarea drepturilor creştinilor şi înfăptuirea 
unor reforme în sistemul administrativ din Turcia. In nota de răspuns din 
31 decembrie 1853, guvernul turc a făcut cunoscute condiţiile pe baza cărora 
era dispus să ducă tratative de pace prin medierea celor patru puteri : 
1) menţinerea integrităţii teritoriului ei ; 2) evacuarea Principatelor dunărene 
de către Rusia ; 3) respectarea convenţiei de la Londra din 1841 (vezi adno
tarea 424) ; 4) respectarea suveranităţii sultanului. Aceste condiţii au fost 
aprobate de noua conferinţă a ambasadorilor, care a avut loc la Viena la 
13 ianuarie 1854, şi au fost apoi comunicate guvernului ţarist. Dar Rusia a 
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respins medierea puterilor, declarîndu-se gata să ducă tratative direct cu 
Turcia. Participanţii la Conferinţa de la Viena au respins propunerea Rusiei. 
Intre timp, cele două părţi se pregăteau activ de război ; chiar la începutul 
lunii ianuarie, în Marea Neagră a pătruns o escadră anglo-franceză ; diplo
maţia rusă a depus toate eforturile pentru a determina Austria să rămînă 
neutră ; la sfîrşitul lunii martie 1 854, Anglia şi Franţa au declarat război 
Rusiei. - 284. 

431 Este vorba de demisia, pentru scurt timp, a lui Palmerston din postul de 
ministru de interne (16-24 decembrie 1 853). Palmerston a făcut acest pas 
demagogic sperind că va răsturna cabinetul de coaliţie Aberdeen şi va reveni 
la putere în calitate de şef al cabinetului (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 9, Bucureşti, Editura politică, 1959, p. 576-579). - 284. 

'432 La 31 ianuarie 1 854 era fixată deschiderea sesiunii parlamentului. - 284. 

·433 Scrisoarea menţionată, a lui Engels către Steffen, nu s-a păstrat. - 284. 

-434 Intenţia lui Engels de a scrie un articol pe această temă pentru presa engleză 
nu a fost realizată. - 285. 

435 Straubinger - vezi adnotarea 36. - 285. 

436 Această scrisoare a lui Marx către Wilhelm Wolff nu s-a păstrat. - 285. 

-437 Este vorba de nota de răspuns din 31 decembrie 1 853 a guvernului turc la 
propunerea participanţilor la Conferinţa de la Viena a reprezentanţilor pu
terilor europene (vezi adnotarea 430). - 286. 

438 „Prima notă de la Viena" - denumire dală de Marx proiectului acordului 
de compromis dintre Rusia şi Turcia care a fost elaborat de von Buol, mi
nistrul de externe al Austriei, şi adoptat la conferinţa care a avut loc la 
Viena la sfîrşitul lunii iunie 1 853, a ambasadorilor Franţei, Angliei şi Pru
siei. ln această notă era prevăzut că sultanul se obligă să respecte tratatele 
de pace de la Kuciuk-Kainargi şi de la Adrianopol şi să garanteze inviola
bilitatea drepturilor şi privilegiilor bisericii oitodox:e în Imperiul otoman. 
Potrivit hotărîrii adoptate de conferinţă, nota urma să fie trimisă mai întîi 
ţarului şi, după aceea, dacă el o va primi favorabil, să fie trimisă sulta
nului. Nicolaie I a aprobat conţinutul notei, rezervîndu-şi totodată dreptul 
de a o interpreta după cum va crede de cuviinţă, dar Abdul-Medjid a declarat 
că refuză s-o accepte dacă în textul ei nu se vor introduce o serie de mo
dificări şi rezerve pe care guvernul ţarist le-a declarat inacceptabile. Tra
tativele dintre Rusia şi Turcia au fost întrerupte, iar la 4 octombrie (22 sep
tembrie) 1 853 Turcia a declarat război Rusiei. - 286. 

439 Este vorba de ştirea trimisă din Oltenia şi publicată în ziarul vienez „Wan
derer• la 1 1  ianuarie 1 854. Corespondenţa a fost reprodusă la 24 ianua
rie 1 854 de „Times" ,  la rubrica „Austria". - 286. 

440 Este vorba, se pare, de comunicarea făcută de ziarul „La Patrie" (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 10, Bucureşti, Editura politică, 1961 , 
p. 36-37 şi 47---48) . - 286. 

441 Este vorba de discursurile ţinute de Cobden şi Bright la mitingul care a 
avut loc la Manchester in ziua de 24 ianuarie 1 854. ln legătură cu aprecierea 
făcută de Marx şi Engels acestor discursuri consacrate, în general, proble
melor de politică externă, vezi articolul „Fortificarea Constantinopolului. -
Neutralitatea Danemarcii. - Compoziţia parlamentului englez. - Recolta 
proastă din Europa" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 10, Bucureşti, 
Editura politică, 1961 , p. 47-54). - 287. 

442 Este vorba de pregătirea pentru a fi editată cea de-a doua broşură publicată 
de Tucker pe baza seriei de articole scrise de Marx in legătură cu Pal
merston. Broşura a apărut sub titlul „Palmerston şi tratatul de la Unkiar-
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Skelessi" (pe copertei era dit titlu, „Palmerston, ce a făcut el în trecut") �i 
a reprodus, cu mari schimbări în text, articolele al patrulea (minus para
graful al patrulea) şi al cincilea din pamfletul lui Marx, publicat în „People s 
Pa per" .  - 287. 

'4'43 Această scrisoare a fost publicată într-o formă prescurtată în „Der Brief
wechsel zwischen F. Engels und K. Marx". Bd. I I ,  Stuttgart, 1 9 1 3. - 288. 

4-44 E'te vorba de ediţia a doua a broşurii „Palmerston si Rusia• ,  care era 
o reeditare a celui de-al treilea articol din pamfletul lui Marx „Lordul Pal
merston• .  Tema articolului era poziţia lui Palmerston în problema poloneza 
în perioada 1830-1840. - 288. 

445 Este vorba de scrisoarea din 29 ianuarie 1 854 a lui Napoleon al III-iea către 
Nicolaie I, în care lmpăratul francez a pus drept condiţie pentru menţinerea 
pacii retragerna trupelor de către Rusia din Principatele dunărene şi recu
noaşterea puterilor europene ca garanţi ai viitorului ei tratat de pace cu 
Turcia. Fiind ferm convins că ţarul nu va accepta aceste condiţii, Napoleon 
al III-iea a vrut să arate „dorinţa lui de pace" şi să arunce asupra Rusiei 
î ntreaga raspundere pentru izbucnirea războiului. Caracterul provocator al 
scrisorii a fost accentuat şi de faptul că a fost imediat publicata în presa 
franceza, iar la 14 februarie 1854 a fost dată oficial publicităţii în „Mom
teur uni versei•.  Scrisoarea de răspuns a lui Nicolaie I în care el respingea 
propunerile „de pace" făcute de Napoleon al I I I-iea a fost tnm1sa Ia 9 fe
bruarie (28 ianuarie) 1854. ln această scrisoare, precum şi în coresponden\d 
sa anterioară cu Napoleon al III-Iea, Nicolaie I foloseşte formula „dragi< 
prietene" în locul formulei „dragă frate",  folosită intre monarhi, ca o aluz1t?
la caracterul nelegitim al originii puterii împăratului francez. - 289. 

'446 Această scrisoare a fost publicată într-o formă mult prescurtată în „Der 
Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx" ,  Bd. II, Stuttgart, 1 9 1 3. - 29 . 

447 Este vorba de răscoalele populaţiei greceşti din Epir, regiunile muntoase ale 
Tesaliei şi din celelalte teritorii greceşti aflate sub dominaţia turceasca ; 
răsculaţii au luptat pentru eliberarea de sub jugul turcesc şi unirea cu statul 
grec. ln ianuarie 1 854, trupele greceşti au ocupat Epirul, apoi au intrat în 
Tesalia ; în martie acelaşi an au început ostilitaţ1Ie intre Grecia şi Turcia. 
Dar razboiul n-a durdt mult din cauza intervenţiei Angliei şi Franţei, care 
în mai 1 854 au ocupat o parte din teritoriul Greciei şi au constrins guvernul 
grec sa renunţe la încercările de a uni teritoriile greceşti. In legătură cu 
aprecierea faculă de Marx asupra acestor evenimente din Grecia, vezi arti
colul „Rascoala din Grecia" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 0, 
Bucureşti, Editura politică, 1 961 ,  p. 1 39-1 4 1 ) .  - 290. 

'448 Această scrisoare a lui Engels către Marx nu s-a păstrat. - 290. 

449 Ca urma1 e a avintului luat în 1853 de mişcarea grevistă de masă a prole
tariatului englez, un grup de cartişti, în frunte cu Jones, a lansat ideea 
crearii unei largi organizaţii muncitoreşti, „Mişcarea de masă•,  care trebuia 
să reunească şi trade-unionurile şi pe muncitorii neorganizaţi, cu scopul, în 
primul rind, de a coordona grevele din diferite regiuni ale ţării. Organizaţia 
urma să fie condusă de un Parlament al muncitorilor, convocat periodic �1 
alcătuit din delegaţi aleşi la  mitingurile muncitorilor neorganizaţi şi Ia 
adunările trade-unionurilor care au aderat Ia „Mişcarea de masă". Parlamen
tul muncitorilor a fost convocat la Manchester, la  6 martie 1854, şi şi-a 
desfăşurat lucrarile pină la 18 martie 1854. El a dezbătut şi a adoptat pro
gramul „Mişcării de masă" şi a alcătuit un Comitet executiv, compus din 
5 membri. Marx, ales delegat de onoare al Parlamentului, a adresat acestuia 
o scrisoare (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. ! O, Bucureşti , Editura 
politică, 1961 , p. 1 32-133) , căreia i s-a dat citire la !O martie. ln această 
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scrisoare Marx preconiza, ca o sarcină primordială a mişcării muncitoreşti 
engleze, crearea unui partid politic proletar de masă, de sine stătător. Marx 
acorda o mare importanţă convocării Parlamentului muncitorilor, în care ve
dea o încercare de a scoate mişcarea muncitorească din Anglia din cadrul 
îngust al trade-unionismului, un pas spre îmbinarea luptei economice cu cea 
politică. 

Dar încercarea de a organiza „Mişcarea de masă" nu a reuşit, întrucit 
majoritatea liderilor trade-unionurilor, care aveau o atitudine negativă faţă 
de lupta politică, n-au sprijinit ideea creării unei organizaţii muncitoreşti du 
masă unite. Descreşterea mişcării greviste în vara anului 1854 a avut de 
asemenea o influenţă negativă asupra participării maselor largi muncitoreşti 
la această mişcare. După martie 1854, Parlamentul muncitorilor nu s-a mai 
întrunit niciodată. - 290. 

450 Această scrisoare a lui Marx către Lassalle nu s-a păstrat. - 291. 

451 Această scrisoare a lui Marx către Engels nu s-a păstrat. - 292. 

452 Engels analizează părerile exprimate de Lassalle în scrisoarea către Marx 
din 7 martie 1854, cu privire la perspectivele războiului ruso-turc. 

Enos şi Rodosto - localităţi pe litoralul european al Mării Egee şi al 
Mării de Marrnara, stabilite ca puncte de debarcare a armatelor aliate 
anglo-franceze (Enos pentru englezi, Rodosto pentru francezi) , care, potrivit 
planului comandamentului anglo-francez, trebuiau să servească drept acope
rire Constantinopolului în faţa trupelor ruseşti. Cu privire la aprecierea făcută 
de Marx acestui plan, vezi articolul său „Planurile militare ale Franţei şi 
Angliei. - Răscoala grecilor. - Spania. - China• (vezi K. Marx şi F. En
gels. Opere, voi. 10, Bucureşti, Editura politică, 1961, p. 1 1 6-1 1 8) .  - 293. 

453 Considerentele expuse de Engels în legătură cu acţiunile trupelor austriece 
şi turceşti în cazul cind Austria va intra în război împotriva Turciei au 
fost folosite de Marx în articolul „Rusia şi puterile germane. - Preţurile 
cerealelor• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 10, Bucureşti, Editura 
politică, 1961, p. 198-205) . - 293. 

454 Articolul lui Engels „Fortăreaţa Kronstadt' nu a apărut în ziarul „Daily 
News" (vezi volumul de faţă, p. 303) şi s-a păstrat sub formă de manuscris 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 10, Bucureşti, Editura politică, 1961 , 
p. 673---679) .  - 294. 

455 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă prescurtată 
în „Der Brlefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx•, Bd. II, Stuttgart, 
1 91 3. - 295. 

456 Este vorba de corespondenţa secretă purtată de ministrul plenipotenţiar al 
Angliei la Petersburg, Hamilton Seymour, cu ministrul de externe al Angliei, 
Russell, în legătură cu convorbirile dintre Seymour şi Nicolaie I în ches
tiunea turcă, care au avut loc la începutul anului 1 853. Documentele au fost 
publicate sub formă de carte albastră (vezi adnotarea 406) sub titlul : „Cor
respondence respecting the Rights and Privileges of the Latin and Greek 
Churches in Turkey•. Presented to both Houses of Parllament by Command 
ot Her Majesty („Corespondenţă în legătură cu drepturile şi privilegiile bise
ricilor catolice şi ortodoxe din Turcia•. Prezentată ambelor Camere din 
ordinul maiestăţii sale), London, 1 854. Desfăşurarea acestor convorbiri şi 
poziţia dubioasă adoptată de guvernul englez sînt minuţios analizate de 
Marx în articolul imediat următor : „Corespondenţa diplomatică secretă' 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 0, Bucureşti, Editura politică, 1961, 
p. 1 60-176). - 295. 

43 - Marx-Engels, Opere, vol. 28 
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457 Această scrisoare a lui Marx către redacţia lui „New York Daily Tribune• 
nu s-a păstrat. - 296. 

458 Această informaţie a fost publicată în „Times" din 28 martie 1 854, la rubrica 
„Money-Market and City-Intelligence•. - 296. 

459 Considerentele militare expuse aici au fost tratate mai pe larg de Engels în 
articolul „Situaţia armatelor în Turcia "  (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
val. 10, Bucureşti, Editura politică, 1961 , p. 206-209) - 298. 

460 Wasserpo/aken - poreclă dată începînd din secolul ai XVII-iea plutaşilor 
de pe Oder, care erau în cea mai mare parte polonezi din Silezia supe
rioară ; aşa erau numi\i, mai tîrziu, polonezii din Silezia superioară, subju
gaţi timp de citeva sec.ole de Prusia. - 298. 

461 D. Urquhart. „Progre�s of Russia in the West, North and South" („Progre
sul Rusiei în vest, nord şi sud") ,  London, 1853. - 301. 

462 Aluzie la unele episoade din activitatea desfăşurată de Palmerston în postul 
de ministru al afacerilor externe al Angliei, pe care Marx le considera 
exemple grăitoare ale perfidiei politicii externe a Angliei. ln 1840, cind 
populaţia din Cracovia (care, potrivit tratatului de la Viena din 1815, a 
fost declarat oraş liber) a adresat un protest guvernelor Angliei şi Franţei 
în legătură cu ocuparea ilegală de către armata austriacă a Cracoviei care 
dura din 1836, Palmerston, deşi în parlament, a afirmat cu ipocrizie că s-au 
şi luat măsuri şi că evacuarea trupelor austriece din oraş nu este decit o 
chestiune de timp, a încheiat cu Austria, Rusia şi Prusia o convenţie îm
potriva Franţei, favorizînd în felul acesta măsurile luate de Austria şi de 
aliaţii ei în problema Cracoviei. ln noiembrie 1846, după înăbuşirea insurec
ţiei al cărei scop era eliberarea naţională, Austria, Prusia şi Rusia au semnat 
la Viena un tratat pentru anexarea Cracoviei la imperiul austriac. Palmerston, 
care în parlament şi în presă se afişa ca un „prieten al Poloniei • ,  a respins 
propunerea unui protest colectiv împotriva acestui act şi, în scrisoarea din 
23 noiembrie 1 846, a dat guvernului de la Viena să înţeleagă că Anglia nu 
va apăra republica Cracovia ; totodată a cerut Austriei, Prusiei şi Rusiei să 
renunţe la planurile lor în legătură cu Cracovia. Aceste maşinaţii ale lui 
Palmerston au fost demascate de Marx în pamfletul său „Lordul Palmerston" 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 9, Bucureşti, Editura politică, 1959, 
p. 382-394). - 301 .  

463 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă prescurtată 
în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx•,  Bd. II, Stuttgart, 
1913. - 301. 

464 Raportul prezentat de comandantul armatei ruseşti de la Dunăre, Gorceakov, 
lui Nicolaie I a fost reprodus în „Times" din 19 aprilie 1854 după suplimen
tul special la „Journal de Saint-Petersbourg• din 6 aprilie 1854 sub titlul 
„The Russian passage of the Danube" („Trecerea ruşilor peste Dunăre") . ln 
acelaşi număr din „Times" a fost reprodus din revista „Russkii Invalid" (şi 
nu din „Severnoi pceli") comunicatul cu privire la operaţiile din regiunea 
coastei caucaziene. - 302. 

465 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă pre
scurtată în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx•, Bd. II, 
Stuttgart, 1913. - 303. 

466 Engels se referă, probabil, la cartea : Moltke. „Der russisch-tiirkische Feldzug 
in der europaischen Tiirkei 1828 und 1829" („Campania ruso-turcă în Turcia 
europeană din 1628 şi 1829") ,  Berlin, 1 845. - 304. 

467 Este vorba, probabil, de raportul lui Gorceakov (vezi adnotarea 464). - 304. 
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468 A. Schimmelpfennig. „The War between Turkey and Russia. A military 
Sketch" („Războiul dintre Turcia şi Rusia. Schiţă militară"), Philadelphia 
London, 1 854. - 305. 

469 Această scrisoare a lui Engels către Cluss nu s-a păstrat. - 310 . 

470 Este vorba despre o critică publică făcută de Kossuth (împreună cu Mazzini 
şi Ledru-Rollin) măsurilor luate de senatul S.U.A., care a refuzat să-I men
ţină în continuare pe gazetarul şi politicianul american George Sanders în 
postul de consul l a  Londra. Sanders întreţinea legături cu emigraţia mic
burgheză de la Londra. In urma acestei critici, Kossuth a fost supus unor 
atacuri vehemente în presa americană, în special în „New York Times•,  
care-l învinuia de amestec în afacerile interne ale S.U.A. - 310. 

471 „Scrisoarea Iul Vrie• - scrisoare care cuprinde condamnarea la moarte a 
persoanei prin intermediul căreia e trimisă. Potrivit legendei biblice, regele 
David, îndrăgostit de Batşeba, soţia războinicului Urie, l-a trimis pe Urie, de 
care dorea să scape, Ia comandantul de oşti Ioab cu o scrisoare ce conţinea 
ordinul secret de a-l trimite pe Urie, în timpul luptei, acolo unde e pri
mejdia mai mare. - 31 1 . 

472 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă prescurtată 
în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx•, Bd. II, Stuttgart, 
1 913. - 31 1 . 

473 Institutul de marxism-leninism nu dispune de numerele din ziarul „Reform• 
din perioada în care a fost publicat, probabil, acest articol. - 312. 

474 Răscoala din Grecia din 1854 - vezi adnotarea 447. - 313. 

475 Este vorba de bombardarea Odesei de către escadra aliată anglo-franceză 
22-24 (1 0-12) aprilie 1854 (mai amănunţit despre aceasta vezi în articolul 
lui Marx „Bombardarea Odesei. - Grecia. - Proclamaţia cneazului Danilo 
al Muntenegrului. - Discursul lui Manteuffel", fn K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 10, Bucureşti, Editura politică, 1 961 , p. 226-233) . - 313. 

476 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă prescurtată 
ln „Der Briefwechsel zw1schen F. Engels und K. Marx•, Bd. II, Stuttgart, 
1913.  - 314. 

477 Marx se referă la manifestul lui Nicolaie I care constituie un răspuns Ia 
declaraţia de război adresată Rusiei de Franţa şi Anglia la sfirşitul lunii 
martie 1854 ; manifestul a fost publicat la 23 (1 1 )  aprilie 1854 ; ştirea referi
toare la acest manifest a apărut în „Times• la 3 mai 1854. - 314. 

478 In 1838-1839, timp de cîteva luni s-au purtat tratative între marile puteri 
în problema reglementării relaţiilor dintre Olanda şi Belgia, Belgia despăr
ţindu-se de regatul Ţărilor de Jos ca urmare a revoluţiei din 1 830. Anglia, 
care, împreună cu Franţa, a susţinut Belgia în timpul perioadei premergă
toare, de data aceasta a trecut alături de Rusia, Austria şi Prusia şi a 
încercat să impună Belgiei condiţiile stipulate în proiectul tratatului de 
pace elaborat de marile puteri. In urma schimbării poziţiei Angliei, Franta, 
care continua să susţină Belgia, a rămas izolată şi a fost obligată să aprobP. 
propunerile celorlalte puteri. Această înfrîngere a diplomaţiei lui Ludovic· 
Filip a fost apreciată în Franţa drept o înfrîngere serioasă a Franţei pe 
tărîmul politicii externe. 

ln 1839, cînd a i eînceput conflictul turco-egiptean din cauza Siriei, cu
cerită în 1833 de trupele egiptene, Franţa îl susţinea pe Mehmet Ali, kedivul 
Egiptului. Anglia, întrucît nu voia ca influenţa Franţei pe acest teritoriu să 
se întărească, a început să exercite presiuni diplomatice asupra Franţei. 
La 15 iulie 1 840, Anglia, Rusia, Prusia, Austria şi Turcia au semnat la Londra 
o convenţie în care se stabilea că va fi acordat un ajutor sultanului turc 
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(vezi adnotarea 424). ln faţa pericolului unui conflict cu această coaliţie, 
Ludovic-Filip a cedat din nou şi a renunţat la sprijinirea mai departe a Egiptu
lui. - 315. 

479 Acest articol al lui Engels, probabil pe o temă militară, nu s-a păstrat. 
- 317. 

480 Whilechapel - cartier din Londra unde locuiau un mare număr de emi
granţi. 

Mai sus este voFba de declaraţia lui L. Miskowsky în legătură cu duelul 
dintre Schramm şi Willich (vezi adnotarea 344) , declaraţie inclusă în pamfletul 
lui Marx „Cavalerul nobilei conştiinţe• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 9, Bucureşti, Editura politică, 1959, p. 523-524). - 317. 

481 Este vorba de articolul lui Wiss „Die elementaren Richtungen der Zeit" 
(„Principalele orientări ale vremii"), publicat în „Republik der Arbeiter• în 
martie-iunie 1854. Marx se referă, pare-se, la acea parte a articolului care a 
apărut în nr. 16 din 15 aprilie 1 854 al ziarului. - 317. 

482 Marx se referă la perioada in care Engels şi-a făcut stagiul la Berlin, ca 
voluntar, din a doua jumătate a lunii septembrie 1 841 pină la 15 august 
1 842. - 317. 

483 Cofetăria Stehely din Berlin servea în deceniul al 5-lea al secolului al XIX-iea 
drept loc de întilnire a publiciştilor cu orientare radicală. - 318. 

484 „Liberii• („Die Freien") - denumire dată cercului de publicişti tineri hege
lieni din Berlin, care a existat în prima jumătate a deceniului al 5-lea al 
secolului al XIX-iea şi al cărui nucleu ii formau B. Bauer, E. Bauer, E. Meyen, 
L. Biihl, M. Stirner şi alţii. „Liberii •, rupţi de realitate şi absorbiţi de dispute 
filozofice abstracte, în 1 843-1844 s-au dezis de radicalism, au alunecat pe 
panta unui idealism subiectiv plat, Iansind teoria potrivit căreia numai cei 
aleşi, exponenţii „spiritului • şi ai „criticii pure" sint făuritorii istoriei, in 
timp ce masele, poporul nu ar fi decit un material inert, un balast în pro
cesul istoric. ln prima lor lucrare comună „Sfînta familie' (vezi K. Marx ş i  
F. Engels. Opere, voi. 2 ,  Bucureşti, Editura politică, 1962, 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". - 318. 

485 „Communia' - vezi adnotarea 282. - 318. 

486 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă prescurtată 
în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx", Bd. II, Stuttgart, 
1913. - 319. 

487 In articolul calomniator „Doctorul Karl Marx şi «Dezvăluirile» lui", Willich 
pretindea că, după duelul care a avut loc intre Schramm şi Willich (vezi 
adnotarea 344), Miskowsky, secundantul lui Schramm, a dispărut fără urmă. 
- 319. 

488 Este vorba de articolul lui Dronke „Naturgeschichte der Democratie" („Isto
ria naturală a democraţiei' ) ,  publicat în „Reform• din 12 aprilie 1 854. - 319. 

489 Mai departe, în această scrisoare se analizează mersul bătăliei de la Idstedt, 
din 24-25 iulie 1 850, dintre armata daneză şi trupele din Schleswig-Holstein, 
comandate de Willisen (vezi adnotarea 95). - 320. 

490 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă prescurtată 
în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx", Bd. II, Stuttgart, 
1913. - 321.  

491 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă prescurtată 
în „Der Briefwechsel zwischen F. Bngels und K. Marx•, Bd. II, Stuttgart, 
1913. - 322. 
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492 Este vorba de articolul de fond din ziarul „Times• din 1 iunie 1 854. - 323. 

493 „Tlnăra Italle" - organizaţie conspirativă a revoluţionarilor burghezi ita
lieni, care a existat în 1 831-1848 ; a fost creată de Mazzini şi avea ca scop 
lupta pentru unificarea „de jos• (pe cale revoluţionară) a Italiei şi formarea 
unei republici italiene. - 323. 

494 Engels se referă, probabil, la bombardarea şi ocuparea, în mai 1 854, de către 
flota engleză, sub comanda amiralului Napier, a fortăreţei ruse Gustavswărn, 
situată pe coasta finlandeză a Mării Baltice. ln articolul său din 22 mai 1 854, 
„Războiul •, pornind de la aceste evenimente, Engels scria că fortăreaţa 
Gustavswărn nu prezintă o prea mare importanţă militară şi că ocuparea ei 
nu justifică pierderile suferite (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 10, 
Bucureşti, Editura politică, 1961, p. 253-260) . - 325. 

495 ln legătură cu intenţia lui Engels de a scrie o lucrare cu pnv1re la cam
pania ungară din 1 848-1849, vezi scrisoarea sa către Weydemeyer din 
12 aprilie 1 853, precum şi adnotarea 98. - 325. 

496 Este vorba de cartea scrisă din ordinul lui Windischgrătz „Der Winter
Feldzug 1848-1849 in Ungarn• („Campania de iarnă din 1848-1849 din Un
garia") ,  Wien, 1 851 ; autorul acestei lucrări era Friedrich Haller von Hell
wald. - 325. 

497 Este vorba, probabil, de lucrarea „Sammlung der fiir Ungarn erlassenen 
allerhochsten Manifeste und Proklamationen, dann der Kundemachungen de1 
Oberbefehlshaber der k.k. Armeen in Ungarn•. Amtliche Ausgabe. 1 und 2. 
Heft. Ofen, 1 849, 1 850 („Culegere cuprinzînd înalte manifeste şi proclamaţii 
lansate pentru Ungaria, precum şi rapoarte ale comandantului suprem al 
armatei cezaro-crăieşti din Ungaria". Ediţie oficială). - 325. 

498 Engels se referă la lucrarea lui G. Klapka „Memoiren. April bis Oktober 
1 849" („Memorii. Din aprilie pină în octombrie 1 849" ) ,  Leipzig, 1 850. - 326. 

499 Marx a făcut aceste observaţii cu privire la colonelul Grach în legătură cu 
menţiona1ea acestuia de către Engels în articolul „Asediul Silistrei" (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 10, Bucureşti, Editura politică, 1961 ,  p. 296, 
297) , trimis atunci lui Marx pentru a fi transmis lui „New York Daily Tri
bune". Grach a participat la reconstruirea fortăretei Silistra. - 327. 

500 Este vorba de lucrarea lui Hegel „Encyklopădie der philosophischen Wis
senschaften im Grundrisse• („Enciclopedia ştiinţelo1 filozofice"), a cărei primă 
ediţie a apărut la Heidelberg în 1 81 7. 

Vorbind de Ersch şi Gruber, Marx se referă la „Allgemeine Encyklo
pădie der Wissenschaften und Kiinste• („Enciclopedie generală a ştiinţelor 
şi artelor"), a cărei editare a fost începută de savanţii germani J. S. Ersche 
şi J. G. Gruber, la Leipzig, în 1 81 8. La terminarea ei, în 1 890, enciclopedia 
număra 167 de volume. - 327. 

501 Această scrisoare de însoţire a lui Engels nu s-a păstrat. - 329. 

502 Această scrisoare a lui Engels către Marx nu s-a păstrat. - 331. 

503 Un fragment din această scrisoare a fost publicat in „Der Briefwechsel 
zwischen F. Engels und K. Marx•, Bd. II, Stuttgart, 1 91 3. - 333. 

504 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oar� într-o formă prescurtată 
în , ,Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx•, Bd. II, Stuttgart, 
1913. - 335. 

505 Din primăvara anului 1 854 în Spania începuse să crească nemulţumirea ma
selor din cauza situaţiei economice grele din ţară şi a samavolniciei forţelor 
reacţionare. La 28 iunie 1854, la Madrid a izbucnit rebeliunea militară (pro
nunciamento) . Conducătorii acestui pronunciamento, generalii O"Donnell şi 
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Dulce, care, călăuzi ţi de scopuri personale, au încercat să profite de această 
nemulţumHe a maselor, au fost totuşi nevoiţi să promită unele reforme bur
gheze în domeniul stabilirii impozitelor. Ei au promis de asemenea înlătu
rarea camarilei, convocarea cortesurilor, inflinţdrea miliţiei naţionale şi alte 
reforme. Atragerea în luptă a maselor populare a dus la revoluţia burgheză 
din anii 1 854-1856, în cursul căreia, în 1 854, Ia cirma statului a venit parti
dul burghez-liberal al progresiştilor, în frunte cu Espartero. Dar, speriată de 
combativitatea maselor largi populare, burghezia a trecut de partea contra
revoluţiei şi, în 1 856, cercurile ultrareacţionare au pus din nou mina pe 
putere. Marx dedică o serie din articolele sale analizei evenimentelor revo
luţionare care au avut loc în Spania în acea perioadă (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 10, Bucureşti, Editura polillcă, 1 961) .  - 335. 

506 In seara zilei de 24 iulie 1 854, la şedinţa Camerei comunelor care s-a pre• 
lungit pină noaptea tirziu, într-un lung discurs, Russell, liderul Camerei, a 
declarat că Sevastopolul a fost distrus şi ocupat de escadra anglo-franceză. 
Această versiune a apărut şi în „Times" din ziua respectivă. Dar, ca ras
puns la interpelarea lui Disraeli, liderul opoziţiei tory, Russell a fost, pină 
la urmă, nevoit să retracteze tot ce spusese. La şedinţa din 25 iulie 1 854, 
Sidney Herbert, secretarul pentru problemele militare, a dat explicaţii în 
legătură cu plingerile referitoare la situaţia nesatisfăcătoare a aprovizionării 
armatei expediţionare şi a flotei engleze, străduindu-se în fel şi chip să ia 
apărarea guvernului şi organelor de conducere ale armatei. Amănunte în 
legatură cu aceste episoade au fost prezentate de Marx în articolul „Politica 
Austriei. - Dezbaterile din Camera comunelor în legătură cu războiul" 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 0, Bucureşti, Editura politică, 1 961, 
p. 384-387) . - 338. 

507 Este vorba de seria de broşuri apărute sub titlul „Tucker's Politica! FJy. 
Sheets" („Pamfletele volitice ale lui Tucker" ) ,  editate de adeptul lui Urquhart, 
Tucker, în 1 853-1854 la Londra. In total au apărut 12 broşuri, consacrate 
demascării politicii externe a lui Palmerston. In primele două numere au 
fost publicate citeva fragmente din pamfletul lui Marx „Lordul Palmerston • 
(vezi adnotarea 428 şi 442) . In alte numere au fost publicate articole despre 
Palmerston, scrise în cea mai mare parte de David Urquhart. Dar Marx a 
renunţat sa-şi continue publicarna pamfletului sau să publice alte lucrări în 
aceste bro�uri, probabil din motivele pe care Ie-a expus încă înainte, în 
scrisoarea catre Lassalle din 1 iunie 1 854 (vezi volumul de faţă, p. 546) . 
In 1 855 seria de broşuri amintită a fost reeditată de Tucker într-un singur 
volum. - 338. 

503 Bundestag - organul central al Confederaţiei germane, creată în 1 815,  care-şi 
avea sedml la Frankfurt pe Main şi era alcătuit din reprezentanţii statelor 
germane. Bundestagul era un instrument al politicii reacţionare d statelor 
germane. A ddinuit pină în 1 866. - 341. 

509 Este vorba, probabil, de Comisia centială de anchetă de la Mainz, înfiinţată 
printr-o decizie a conferinţei statelor germane, în 1 81 9, la Karlsbdd, pentru 
anchetarea „uneltirilor demagogilor•, adică pentru combaterea mişcării opo
ziţioniste din statele germane. - 342. 

510 Ghelfii - partid politic al partizanilor papei din Italia, în secolele XII-XV, 
perioada luptei dmtre papii de Ia Roma şi împăraţii germani ; în opoziţie 
cu ghibelinii, în cea mai mare parte reprezentanţi di nobilimii feudale, care 
ii sprijineau pe împăraţi, ghelfii făceau parte din virfurile pătunlor comer
ciale şi meşteşugăreşti ale oraşelor italiene. - 342. 

51 1 Deşi Ma1x a inclus cronica militară, scrisă de Engels, într-un articol al său 
pentru „New York Daily Tribune•, redacţia ziarului a publicat această 
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cronică militară ca articol de fond, pe ziua de 21 august, sub titlul „Atacul 
împotriva fortăre\elor ruseşti• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 10, 
Bucureşti, Editura politică, 196 1 ,  p. 407--409) , iar cealaltă parte a articolului 
a apărut în acelaşi număr al ziarului, sub semnătura lui Marx (vezi articolu] 
„Evacuarea Principatelor dunărene. - Evenimentele din Spania. - Noua 
constitu\ie daneză. - Cartiştii " ,  în K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 10, 
Bucureşti, Editura politică, 1 961 , p. 410--417).  - 343. 

512 „Războiul cu Hatzfeldl• - vezi adnotarea 316. - 344. 

513 Procesul de la Berlin - vezi adnotarea 334. 
Despre demagogi - vezi adnotarea 227. - 345. 

514 Este vorba de studierea de către Marx a istoriei Spaniei în legătură cu 
elaborarea seriei de articole, începută în august 1854, pentru „New York 
Daily Tribune•,  intitulată „Spania revolu\ionară" .  S-au păstrat cinci caiete 
de-ale lui cu extrase din lucrările unor autori englezi, francezi şi spanioli, 
care arată cit de profund a studiat Marx istoria revolu\iilor spaniole din 
prima jumătate a secolului al XIX-iea, pentru a în\elege mai bine caracterul 
specific şi particularită\ile noii revolu\1i spaniole (vezi adnotarea 505) . Din 
carnetul lui de însemnări se vede că pînă în decembrie 1854 Marx a trimis 
la „New York Daily Tribune• 1 1  articole din seria men\ionată, în ziar însă 
nu au fost publicate deci! primele opt (în care sînt prezentate evenimentele 
pînă în 1820). Din articolele nepublicate nu s-a păstrat deci! un fragment 
de manuscris în legătură cu cauzele înfringerii revolu\iei din 1 820-1823 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 10, Bucureşti, Editura politică, 1961, 
p. 451-509, 669-672) . - 346. 

515 Marx se referă, probabil, la intîlnirea lui Jenny Marx, în timpul vizitei făcute 
la Trier, cu soacra ei, Henriette Marx. - 348. 

516 Zuavi - gen de infanterie uşoară franceză. Unită\ile de zuavi au fost for
mate pentru prima oară în Algeria. Amănunte în legătură cu tulburările 
zuavilor, care constituiau o parte din armata franceză aflată la Vama în 
vara anului 1854, vezi articolul lui Engels „Atacul împotriva Sevastopolului• 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 0, Bucureşti, Editura politică, 1961, 
p. 537) . - 349. 

517 Este vorba de asedierea Sevastopolului de către trupele anglo-franco-turce 
începînd din 28 (16) septembrie 1854 ; asediul s-a prelungit pină la 8 sep
tembrie (27 august) 1855. - 351 . 

518 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă prescurtată 
în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx•, Bd. II, Stuttgart, 
1913. - 351 .  

5 1 9  Este vorba de corespondenta din Londra, intitulată „The State o f  Europe• 
(„Situaţia Europei" ) ,  publicată în „New York Daily Tribune• la 22 septem
brie 1854 şi semnată A.P.C. - 352. 

520 La primul articol din seria „Spania revolu\ionară• al lui Marx (publicat la  
9 septembrie 1854) , redac\ia ziarului „New York Daily Tribune" a adăugat 
următoarea frază : „Nădăjduim că noile pagini pe care poporul spaniol le 
înscrie în letopise\ul său se vor dovedi demne de el şi vor da roade atît 
pentru el, cit şi pentru întreaga omenire•. - 353. 

521 Prin „tribunal al baronului Nicholson• ,  Marx se referă la originalul club 
„Judge and Jury Society" („Societatea judecătorilor şi jura\ilor•), infiin\al 
la Londra, în 1841 , de Nicholson, proprietarul unor localuri de distrac\ie. 
Vizitatorii clubului organizau procese amuzante pe care le prezida chiar 
Nicholson, luîndu-şi titlul de „Lord Chief Baron•, denumire a celui mai înalt 
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judecător de la unul dintre instanţele judiciare superioare din Anglia. 
- 353. 

522 Este vorba, probabil, de lucrarea lui B. Bauer „De la Dictature occidentale" 
(„Despre dictatura Occidentului"),  Charlottenbourg, 1854. - 353. 

523 In războiul de şapte ani (1756---1763) Anglia, în aliantă cu Prusia, a lupta\ 
împotriva coalitiei formate din Austria, Franta, Rusia, Saxonia şi Suedia. 
Războiul a luat sfirşit prin încheierea tratatelor de pace de la Paris şi 
Hubertusburg. Prin tratatul de la Paris, Franta a fost obligată să cedeze 
Angliei cele mai mari colonii ale ei (Canadd, aproape toate posesiunile fran
ceze din Indiile orientale etc.), ceea ce a dus la consolidarea puterii colo· 
niale şi maritime a Angliei. Prin pacea de la Hubertusburg au fost restabilite 
granitele dinainte de război ale Prusiei, Austriei şi Saxoniei. - 355. 

524 In 1763 publicistul englez John Wilkes a criticat, în ziarul editat de el 
„The North Briton ' ,  mesajul tronului rostit da regele George al III-iea al 
Angliei ; pentru acest fapt a fost exclus din Camera comunelor şi, fiind pus 
în afara legii, a trebuit să fugă în Franţa. După reîntoarcerea sa în patrie, 
în 1768, Wilkes a fost ales de patru ori în parlament, însă de fiecare dat/i 
alegerea a fost declarată nevalabilă. Wilkes a mirat în parlament numai 
după ce a fost ales a cincea oară. „Cazul Wilkes' a constituit un indiciu 
al accentuării crizei politice din Anglia. 

De o largă popularitate în legătură cu „cazul Wilkes ' s-au bucurat 
scrisorile publicate în „The Public Advertiser' , de la sfirşitul anului 1 768 
pînă în 1772, semnate Junius. Autorul scrisorilor a dus lupta pentru reabi· 
litarea lui Wilkes şi pentru democratizarea regimului politic din Angli,i. 
In 1772 scrisorile lui Junius au fost editate într-un volum. După cum s·a 
stabilit mai tirziu, autorul era publicistul englez Philip Francis. - 356. 

525 Este vorba de războiul dus de coaliţia feudală absolutistă a statelor euro
pene împotriva Franţei revolutionare, război început în februarie 1792. La 
începutul anului 1793, Angli a  burghezo-aristocratica, care sprijinea coalitia, a 
intrat oficial în război de partea ei după ce Franta a fost proclamată repu
blica, la 10 august 1792, şi după ce, în i anuarie 1793, regele Ludovic 
al XVI-iea a fost ghilotinat. - 356. 

526 Downing Slreel - stradă din centrul Londrei unde se află reşedinta oficiarl 
a guvernului. - 357. 

527 La începutul războiului de şapte ani, amiralul John Byng a primit ordin să 
pornească în fruntea unei escadre pe Marea Mediterană. Deşi guvernul 
englez ştia că francezii pregătesc o invazie cu forte maritime serioase, în 
insula Menorca, apartinînd pe atunci Angliei, în instructiunile date lui Byng 
se prevedea numai o eventuală participare a lui la apărarea insulei, în timp 
ce ca tintă principală i se trasa ţinerea sub observatie a strîmtorii Gibraltar. 
In bătălia de la Menorca din 20 mai 1756, escadra lui Byng a fost înfrîntă. 
Guvernul a aruncat întreaga ril.spundere pentru această înfrîngere asupra 
amiralului. Adus în Anglia sub escortă, a fost condamnat la moarte şi îm
puşcat în martie 1757. - 357. 

528 Este vorba de cartea lui W. F. P. Napier „History of the war in the Pen
insula and in the south of France from the year 1807 to the year 1814" 
(„Istoria războiului din Peninsula Iberică şi din sudul Frantei din anul 1807 
pînă în anul 1814" ) ,  voi. I-VI, London, 1828-1840. 

Războiul franco-spaniol. 1808-1814 - război de eliberare natională dus 
de poporul spaniol împotriva ocupanţilor francezi. In lupta împotriva trupe· 
lor napoleoniene, aflate în noiembrie-decembrie 1808 sub conducerea lui 
Napoleon însuşi, i ar mai tirziu a mareşalilor săi, spaniolii au folosit pe scară 
la1·gă metodele războiului de guerilla. Concomitent cu trupele spaniole şi cu 
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partizanii, în Peninsula Iberică se aflau şi armatele anglo-portughezo-spaniole 
sub comanda lui Wellington. - 357. 

529 In 1 83�1840 în Spania a izbucnit aşa-numitul prim război carlist intre 
elementele reacţionare catolice-feudale, în frunte cu pretendentul la tronul 
Spaniei, Don Carlos, şi cele burgheze-feudale, care au sprijinit guvernul re
gentei Maria-Cristina. Războiul s-a încheiat cu infrîngerea carliştilor. - 357. 

530 Chateaubriand. „Congres de Verone. Guerre d'Espagne. Negociations. Colonies 
espagnoles• („Congresul de la Verona. Războiul din Spania. Negocieri. Co
loniile spaniole•) , T. I-II. Bruxelles, 1 838. 

Congresul de la Verona al Sfintei Alianţe (vezi adnotarea 313) a fost 
convocat ln legătură cu evenimentele celei de-a doua revoluţii burgheze din 
Spania din 1 820--1823. La 1 iunie 1 822, cînd încercarea de a ocupa Madri
dul revoluţionar a eşuat, regele Spaniei, Ferdinand al VII-iea, s-a adresat 
în secret Sfintei Alianţe cu rugămintea de a-i acorda ajutor pentru a in
frînge revoluţia. Conform hotărîrii Congresului de la Verona, în 1 823 Franţa 
a trimis în Spania o armată expediţionară, care a restabilit în ţară regimul 
absolutist. Trupele franceze au rămas în Spania pină în 1828. - 359. 

531 La congresul Sfintei Alianţe de la laibach (Liubliana) din mai 1821 a fost 
proclamat oficial principiul amestecului puterilor Sfintei Alianţe în treburile 
interne ale altor state, cu scopul de a sprijini regimurile feudal-monarhiste. 
In conformitate cu aceasta, congresul a luat hotărlrea de a se trimite trupe 
austriece în Italia, cu scopul de a înăbuşi mişcarea revoluţionară şi mişcarea 
de eliberare naţională de acolo. - 360. 

532 Este vorba de sistemul de tratate încheiate la Congresul de la Viena, în 
1814-1815, după înfrlngerea Franţei napoleoniene ; tratatele prevedeau o 
serie de restricţii pentru Franţa. - 363. 

533 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară lntr-o formă pre
scurtată ln „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx ' ,  Bd. II ,  
Stuttgart, 1913. - 367. 

534 Este vorba de lucrarea lui R. S. Ripley „The war with Mexico• („Războiul 
cu Mexicul") , voi. I-II, New York, 1849. Lucrarea cuprinde istoria răz
boiului dintre S.U.A. şi Mexic din 1 846-1848, provocat de tendinţele plan
tatorilor proprietari de sclavi şi ale marii burghezii din America de a aca
para teritorii în Mexic. Ca urmare a acestui război, S.U.A. au cucerit aproape 
jumătate din teritoriul mexican, inclusiv Texasul, California de Nord, New 
Mexico şi alte regiuni. - 367. 

535 Această scnsoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă prescurtată 
în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx•, Bd. II, Stuttgart, 
1 91 3. - 368. 

536 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă pre
scurtată în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx' ,  Bd. II, 
Stuttgart, 1913. - 370. 

537 Această scrisoare a lui Engels nu s-a păstrat. - 370. 

538 „Neue Oder-Zellung• - cotidian german burghezo-democrat, care a apărut 
sub acest titlu în perioada 1 849-1855, Ia Breslau (Wroclaw). In deceniul al 
6-lea era considerat ziarul cel mai radical din Germania şi era persecutat 
de organele guvernamentale. 

La începutul deceniului al 6-lea, în fruntea ziarului se aflau democraţii 
burghezi Elsner, Temme şi Stein ; din septembrie 1 855, redactor-şef al lui 
„Neue Oder-Zeitung' a fost Moritz Elsner ; editorul ziarului era publicistul 
german Max Friedlander, vărul lui Lassalle. De la sfirşitul lunii decem
brie 1854 Marx a început să colaboreze Ia „Neue Oder-Zeitung•, în calitate 
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de corespondent din Londra, trimiţind doua-trei corespondenţe pe săptămînă. 
lntrucît în anii reacţiunii presa muncitorească era aproape inexistentă, Marx 
şi Engels au socotit deosebit de important să folosească presa burghezo-de
mocrată în lupta împotriva forţelor reacţionare. ln legătură cu războiul Cn
meii, Marx trimitea regulat la „Neue Oder-Zeitung•,  pe lingă corespondenţe 
pe alte teme, şi articole despre desfăşurarea acţiunilor militare ; în acest 
scop el folosea uneori, în întregime sau parţial, cu unele modificări, croni
cile militare scrise de Engels pentru „New York Daily Tribune". (Articolele 
lui Marx şi Engels din „Ne:ie Oder-Zeitung • au fost publicate în K. Marx 
şi F. Engeis. Opere, voi. 10 şi 1 1 ,  Bucureşti, Editura politică, 1961) .  - 371. 

539 Este vorba de activitatea desfăşurată de „Comitetul de salut şi protest•, în
fiinţat de cartişti, în frunte cu Jones, în legătură cu venirea în Anglia, dup� 
amnistie, a revoluţionarului francez mic-burghez A. Barbes şi cu vizita pe 
care urma s-o facă în Anglia Napoleon al III-iea. 

Marx i-a trimis lui Engels un număr din „People"s Paper" din 2 decem
brie 1 854, în care era publicată scrisoarea adresată de Barbes comitetului. 
ln această scrisoare el anunţa că, din motive de boală, a renunţat la călă
toria sa în Anglia. 

Articolul amintit din „The Leader• ,  în care Jones era învinuit de ati
tudine „nepatriotică" faţă de un monarh aliat al Angliei, a apărut în numarul 
din 18 noiembrie 1 854, sub titlul „The British democrats - Louis Napoleon• 
(„Democraţii britanici - Ludovic Napoleon") . - 371 .  

540 U n  fragment din această scrisoare a fost publicat î n  „Der Briefwechsel 
zwischen F. Engels und K. Marx•,  Bd. II, Stuttgart, 1913. - 373. 

541 La rugămintea lui Marx, la 21 decembrie 1 854, Engels a scris articolul „For
ţele militare ale Austriei" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 10, Bucu
reşti, Editura politică, 1961, p. 61�20) . - 373. 

542 Este vorba de intenţia lui Engels de a scrie o broşură în care să critice 
ideile panslaviste. După cum reiese din scrisoarea lui Marx către Engels 
din 16 mai 1855, în primăvara anului 1 855 Marx a dus tratative în vederea 
editării acestei broşuri în Germania (vezi volumul de faţă, p. 398) . Dai 
aceste planuri ale lui Marx şi Engels nu au fost realizate. - 374. 

543 Este vorba, probabil, de lucrarea iui G. Dieze! „Russland, Deutschland und 
die ostliche Frage• („Rusia, Germania şi problema orientală" ) ,  Stuttgart, 
1853. - 374. 

544 Marx se referă, probabil, la lucrarea „Notizen, gesammelt auf einer Forst
reise durch einen Theil des Europăischen Russlands" („lnsemnări făcute în 
cursul unei călătorii prin pădurile unei părţi din Rusia europeană") , publi
cată în 1 854 în revista din Petersburg „Beitrăge zur Kenntniss des Russischen 
Reiches• („Contribuţii la cunoaşterea imperiului rus " ) ,  Bd. 19 ; autorul lu
crării e A. F. Bade (în manuscris e greşit : Rade). - 374. 

545 Engels a fost la Londra aproximativ de la 22 decembrie 1 854 pînă Ia sfîr
şitul lunii. - 374. 

546 Marx se referă Ia procesul emigrantului francez Emmanuel Barthelemy, 
acuzat de uciderea a doi englezi. Procesul, în cursul căruia motivele crimer 
nu au fost lamurite, a stîmit mare zarvă în presa engleză. Barthelemy a fost 
condamnat Ia moarte şi la 22 ianuarie 1 855 a fost spînzurat. - 374. 

547 Este vorba de legiunea străină pe care guvernul englez intenţiona s-o insti
tuie pentru a participa Ia acţiunile militare din Crimeea. Marx o denumeşte 
apocrifă în legătură, probabil, cu faptul că bill-ul cu privire la instituirea 
legiunii, prezentat în parlament în decembrie 1 854, a întimpinat o puternicii 
opoziţie : adversarii bill-ului considerau o înjosire pentru naţiunea engleză 
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înrolarea în armata sa a unor mercenari străini. Totuşi, bill-ul a fost adoptat 
şi, ulterior, cîteva formatii străine au fost trimise pe cîmpul de luptă. 
- 376. 

548 Este vorba, probabil, de corespondenta „Ein Beitrag zur Charakteristik de1 
Englănder• („Contributii la caracterizarea englezilor"), publicată în „Allge
meine Zeitung' nr. 9 din 9 ianuarie 1855. - 377. 

549 Este vorba de H. Heine. „Vermischte Schriften" („Spicuiri "), Bd. I-III, 
Hamburg, 1854 ; ultimele două volume cuprind o culegere de articole şi 
studii intitulate „Lutetia •.  

Mai departe, Marx se referă la episodul pe care Heine nu I-a redat 
întocmai în articolul său „Retrospective Aufklărung• („Explicatie retro
spectivă') ; presa reactionară din Germania a folosit publicarea, după revo
lutia din februarie 1848 din Franta, a listei persoanelor care primeau sub
ventii de la guvernul lui Ludovic-Filip ca pretext pentru noi atacuri împo
triva lui Heine. In special „Allgemeine Zeitung• din Augsburg a publicat, 
la 28 aprilie 1848, un articol în care Heine era acuzat de „coruptie" .  In 
răspunsul său, apărut în paginile aceluiaşi ziar, Heine a explicat că in 
conditiile materiale grele în care se afla el (în urma interzicerii cărtilor 
lui în Germania) a fost constrîns să primească această pensie, pentru obţi
nerea căreia au făcut diligente prietenii lui francezi (în special istoricul 
Mignet) . 

Marx I-a cunoscut pe Heine la Paris, la sfirşitul lunii decembrie 1843. 
Intre ei s-a statornicit o prietenie care a avut o influentă binefăcătoare asu
pra operei poetului revolutionar. Marx l-a sprijinit pe Heine în disputa 
lui cu opozitia radicală mic-burgheză, care era pornită împotriva lui Heine 
din cauză că l-a criticat pe unul dintre cei mai de vază reprezentanti ai ei, 
Ludwig Borne. - 377. 

550 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă pre
scurtată in „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx• , Bd. II, 
Stuttgart, H l l 3. - 378 

551 Această scrisoare a lui Engels nu s-a păstrat. - 378. 

552 Vezi adnotarea 546. - 378. 

553 Este vorba de guvernul de coalitie Aberdeen, care s-a aflat la putere din 
decembrie 1852 pînă la 1 februarie 1855. In momentul cînd Marx a scris 
această scrisoare se aştepta căderea guvernului şi formarea unui nou cabi
net ; candidatura cu cele mai multe şanse la postul de prim-ministru era 
aceea a lui Palmerston. Materialele de care se vorbeşte în această scri
soare au fost trimise de Marx lui Engels împreună cu scrisoarea din 31 ia
nuarie 1855. Pe baza acestei scrisori a lui Marx şi a materialului mentionat, 
Engels a scris, Ia 1 februarie 1855, articolul „Fostul guvern englez" ,  publi
cat ca articol de fond în „New York Daily Tribune• din 23 februarie 1855. 
Marx a scris două articole pe aceeaşi temă : „Guvernul răsturnat• şi „Două 
crize" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 1 ,  Bucureşti, Editura politică, 
1 961 ,  p. 44-47 şi 51-54), pentru „Neue Oder-Zeitung•. - 379. 

554 In cursul lunii aprilie 1853 şi mai 1854. Marx: a scris o serie de articole cu 
privire la politica financiară a lui Gladstone, care au fost publicate în 
„New York Daily Tribune",  „Neue Oder-Zeitung• şi „People's Paper'. Cea 
mai amănuntită analiză a bugetului lui Gladstone a făcut-o în articolele 
„Lire, şilingi, pence, sau b'1gete de clasă şi cui aduc ele foloase•, „Dezor
dini la Constantinopol. - Mania spiritismului în Germania. - Bugetul' şi 
„Finan.ţele britanice• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 9, Bucureşti, 
Editura politică, 1959, p. 67-80, şi voi. 10, 1961 , p. 234-241) .  Marx se re
feră, probabil, la articolele mentionate. - 380. 
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555 Brigada Irlandeză - fracţiunea deputaţilor irlandezi din parlamentul Marii 
Britanii. Intre 1830 şi 1860 o mare parte dintre membrii ei erau reprezentanţi 
ai aripii conciliatoare, de dreapta, a mişcării naţionale, aripă care exprima 
interesele virfurilor burgheziei irlandeze, ale landlorzilor şi ale cercurilor 
clericale catolice. In acelaşi timp, din rindurile ei făceau parte şi unii frun
taşi liberali irlandezi, care se sprijineau pe arendaşii înstăriţi. In condiţiile
echilibrului care se stabilise între tory şi whigi, brigada irlandeză, alături 
de manchesterieni, avea posibilitatea să schimbe raportul de forţe în parla
ment, să influenţeze asupra desfăşurării luptei parlamentare şi, uneori, să 
hotărască soarta guvernului. Unii dintre liderii fracţiunii irlandeze au primit 
posturi guvernamentale în guvernul de coahţie Aberdeen. - 380. 

556 Este vorba de bill-ul cu privire la reforma electorală, în legătură cu intro
ducerea căruia Russell a făcut o declaraţie preliminară încă în februarie 
1 852 ; dar, pină la urmă, bill-ul nu a fost supus dezbaterii parlamentului. 
- 380. 

557 Este vorba de proiectul de lege prezentat de Russell în Camera comunelor 
cu privire la „abolirea unor îngrădiri ale drepturilor supuşilor de religie mo· 
zaică ai maiestăţii sale", al cărui scop era admiterea evreilor în Camera 
comunelor. Bill-ul lui Russell a fost adoptat de Camera comunelor, dar a 
fost respins de Camera lorzilor. Marx analizează acest bill în articolul său 
„Dezbaterile parlamentare. - Clerul şi lupta pentru zma de muncă de 
10 ore. - Moarte prin inaniţie" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, 
Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 572-578). - 381 . 

558 Vezi adnotarea 334. - 381 . 

559 ln discursul rostit în şedinţa Camerei comunelor din 31 mai 1853, Russell 
a declarat că parlamentul englez nu trebuie să sancţioneze sprijinul acordat 
de stat bisericii catolice din Irlanda, inlrucit clerul catolic nu este destul 
de devotat coroanei engleze şi constituţiei. - 381. 

560 Este vorba de bill-urile cu privire la landlorzii şi la arendaşii din Irlanda, 
prezentate în parlamentul englez în noiembrie 1852. Ele prevedeau o oare
care uşurare a condiţiilor de arendare a pămintului în Irlanda. In 1 853 
aceste bill-uri au fost trecute prin Camera comunelor, unde au primit apro
barea ipocrită a guvernului de coaliţie, care spera că deputaţii irlandezi 
vor sprijini politica sa, dar au întimpinat împotrivire în Camera lorz1lor. 
ln anii următori, ele au trecut dintr-o cameră în cealaltă şi au suferit dife
rite modificări ; în iulie 1855 examinarea lor a fost din nou aminată sine 
die. Marx a analizat aceste bill-uri şi a făcut aprecieri asupra lor într-o serie 
de articole (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 9, Bucureşti, Editura po· 
litică, 1 959, p. 165-1 71, şi voi. 1 1 ,  1 961 ,  p. 385-386, 518-519) .  - 383. 

561 Bill-ul cu privire la deportări, care desfiinţa pedeapsa cu deportarea la 
munca silnică în colonii, a fost adoptat la 12 august 1853. După terminarea 
detenţiunii preventive, condamnaţii primeau bilete de voie, pe baza cărora 
aveau dreptul să trăiască în Anglia, sub supravegherea poliţiei, şi erau fo
losiţi ca forţă de muncă ieftină la lucrările publice. Marx a făcut o serie 
de aprecieri asupra acestui bill în articolul „Problema războiului. - Popu
laţia Angliei şi date cu privire la comerţ. - Activitatea parlamentară" (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 9, Bucureşti, Editura politică, 1 959, 
p. 262.) . - 383. 

562 Cu privire la nota înminată Turciei de cele patru puteri, vezi adnotarea 
430, iar cu privire la nota de la Viena, vezi adnotarea 438. - 384. 

563 Vezi adnotarea 456. - 385. 
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564 Este vorba de respingerea bill-ului prezentat în Camera comunelor la 10 fe· 
bruarie 1854 ; bill-ul prevedea interzicerea pe teritoriul Angliei şi Wales-ului 
a trimiterii la urmă a săracilor, aşa cum se practica în baza legislaţie1 
anterioare. - 385. 

565 Bill-ul cu privire la legiunea strlilnă - vezi adnotarea 547. 
Bill-ul cu privire la mill/le adoptat de parlament autoriza guvernul să 

folosească formaţiile miliţiei în afara Angliei. - 385. 

566 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă pre
scurtată în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx•,  Bd. II. 
Stuttgart, 1913. - 386. 

567 Este vorba de Asociaţia culturală a muncitorilor germani de la Londra 
(vezi adnotarea 103). - 386. 

568 Este vorba de Comitetul internaţional, format din reprezentanţii Comitetului 
organizatoric de la Londra al cartiştilor (aşa se numea, începînd din fe
bruarie 1855, „Comitetul de salut şi protest" ; vezi adnotarea 539) , precum 
şi din francezi, germani şi alţi emigranţi mic-burghezi. Preşedintele comite
tului era Jones. La sfîrşitul anului 1 855, comitetul a devenit o organizaţie 
de sine stătătoare ; în 1 856 şi-a schimbat numele în Asociaţia Internaţională ; 
această organizaţie a fiinţat pînă în 1 859. - 387. 

569 Bill-urile cu privire la străin/ erau introduse din cind în cind de parlamen
tul englez în calitate de legi, sub pretextul necesităţii de a-i ocroti pe supu
şii englezi, chipurile, de acţiunile duşmănoase ale persoanelor străine aflate 
pe teritoriul Angliei ; în realitate, bill-urile erau îndreptate împotriva repre
zentanţilor mişcării Internaţionale revoluţionar-democrate şi ai mişcării mun
citoreşti aflaţi în Anglia ca emigranţi politici. - 389. 

570 Răspunsul lui Herzen la declaraţia calomniatoare a lui Golovin a apărut în 
„Morning Advertiser•, la 15 februarie 1855, sub formă de scrisoare către 
redactorul ziarului. - 389. 

571 Este vorba de „People"s Paper" din 3 martie 1 855, în care, alături de alte 
articole, au apărut cuvîntările rostite de Jones şi de Herzen la mitingul 
internaţional organizat de liderii cartişti la St. Martin"s Hali, la 27 februarie 
1 855, în amintirea revoluţiei din februarie 1 848. Discursul lui Herzen, ţinut 
în limba franceză, a fost publicat în traducere engleză. - 390. 

572 Este vorba de articolul de fond din „Times• din 3 martie 1 855. - 391. 
573 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă prP

scurtată în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx", Bd. II ,  
Stuttgart, 1913. - 391. 

574 Marx se referă la broşura lui Tavernier, publicată anonim, „De la conduite de 
la guerre d"Orient. Expedition de Crimee. Memoire adresse au gouverne
ment de S. M. l 'Empereur Napoleon III par un officier general" („Desfă
şurarea războiului în Orient. Campania din Crimeea. Memoriu adresat gu
vernului maiestăţii sale împăratului Napoleon al III-iea de către un general"), 
Bruxelles, 1 855. Se bănuia că autorul acestei broşuri era prinţul Napoleon 
(Jerome Bonaparte junior). Marx face aprecierea acestul document în artico
lele „Cu privire la istoria alianţei cu Franţa• şi „Memoriul de la Bruxelles•, 
iar Engels în articolul „Soarta marelui avenlurier• (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 1 1 ,  Bucureşti, Editura politică, 1961 , p. 1 20--1 23, 1 27-128 şi 
136-139). - 392. 

575 Marx se referă, desigur, la corespondenţa apărută sub titlul „Rusul Herzen• 
în „Allgemeine Zeitung• din Augsburg la 4 martie 1 855, în care se releva 
rolul pe care l-a avut Herzen în înfiinţarea tipografiei „Volnaia russkala tipo· 
grafia" (vezi adnotarea 364) . 



658 Adnotări 

Discursul rostit de Herzen la mitingul din 27 februarie 1 855 (vezi adno
tarea 571) a apărut în limba engleză, în „People's Paper• ,  şi, într-o formă 
prescurtată, in ziarul „Leader• din 3 martie 1855, iar în limba franceză ln 
„L'Homme• nr. 14 din 7 martie 1855 ; in afară de aceasta a apărut şi in bro
şură pe insula Jersey ; in acelaşi an discursul a apărut în limba rusă în cu
legerea „27 fevralia 1855 g. Narodnîi shod v pamiati perevorota 1848 g. v 
St. -Martin's Hall, Long Acre, v Londone• ,  tipărită de „Volnaia russkaia tipo
grafia".  - 393. 

576 Parliamenlary train (Trenul parlamentar) - vezi adnotarea 104. - 397. 

577 Este vorba de vizita făcută de Napoleon al III-iea în Anglia la 16 aprilie 1 855. 
Badinguel - poreclă dată lui Napoleon al III-iea, care in 1 846 a evadat 

din închisoare în veşmintele zidarului Badinguet. - 397. 

578 Marx cu soţia sa au stat la Manchester din 18 aprilie pînă Ia aproximativ 
6 mai 1 855. - 398. 

579 Este vorba, probabil, de broşurile lui Bruno Bauer „Russland und das Ger
manenthum• şi „Russland und England" („Rusia şi germanii" şi „Rusia şi 
Anglia") şi altele, care cuprind idei panslaviste, precum şi de următoarele 
lucrări : 

„Mittheilungen aus Justus Perthes' geographischer Anstalt iiber wichtige 
neue Erforschungen auf dem Gesammtgebiete der Geographie" („Comunicări 
de la Institutul geografic al lui Justus Perthes cu privire la noi cercetări 
importante în toate domeniile geografiei") , Gotha, 1 855, apărută sub îngri
jirea lui A. Petermann ; 

C. Decker. „Der kleine Krieg, im Geiste der neueren Kriegfiihrung. 
Oder : Abhandlung iiber die Verwendung und den Gebrauch aller drei Waffen 
im kleinen Kriege• („Micul război în lumina noului sistem de ducere a răz
boiului. Sau : Tratat cu privire la aplicarea şi folosirea celor trei tipuri de 
arme în micul război") . Berlin und Posen, 1 822. - 398. 

580 Vezi adnotarea 542. - 398. 

581 Marx se referă la articolul de fond din „People's Papei• nr. 158 din 12 mal 
1 855, în care Jones informează despre intrigile reprezentanţilor aşa-numitei 
Asociaţii pentru reforme administrative şi despre tratativele lor cu liderii 
cartişti. Această asociaţie, creată în mai 1 855, din iniţiativa liderilor cercu
rilor liberale ale burgheziei comerciale şi financiare („a cercurilor de afa
ceri" din City), sconta să exercite, cu ajutorul unor mitinguri de masă, o 
presiune asupra parlamentului şi să obţină un acces mai larg la funcţiile de 
stat aflate in mina aristocraţiei engleze. Incercările liderilor Asociaţiei de a 
folosi în lupta lor împotriva oligarhiei aristocrate pe cartişti, pentru a-şi asi
gura sprijinul maselor populare, nu au fost încununate de succes. Sufe
rind o înfrîngere in agitaţia desfăşurată de ea, care se reducea Ia reforme 
moderate în administraţia statului , asociaţia şi-a încetat existenţa. Intr-o 
serie de articole, in special în articolul „Opoziţia burgheză şi cartiştii" 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 1 ,  Bucureşti, Editura politică, 1961 , 
p. 243-246). Marx a demascat adevăratele ţeluri ale reformatorilor din 
City. 398. 

582 Marx şi Engels au acordat o mare importanţă demascării teoriilor pansla
viste, care justificau politica externă agresivă a Rusiei ţariste. Marx consi
dera că articolele publicate pe această temă în „New York Daily Tribune• 
erau deosebit de importante în acel moment cind în America ideile pansla
viste, răspindite de A. Gurovski, emigrant polonez din Rusia, exercitau o 
anumită influenţă asupra opiniei publice americane. Gurovski a editat in 
1 854 în S.U.A. o lucrare intitulată „Russia as it is" („Rusia aşa cum este 
ea" ) .  La rugămintea lui Marx, pe la mijlocul lunii aprilie, Engels a seri' 
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două articole intitulate „Germania şi panslavismu!• (vezi K. Marx şi F. En
gels. Opere, voi. 1 1 ,  Bucureşti, Editura politică, 1961 , p. 210---216) ,  care au 
apărut în „Neue Oder-Zeitung• şi care fuseseră destinate de asemenea pen
tru „New Yo1k Daily Tribune". In acest ziar articolele au apărut sub titlu
rile „The European E'truggle" şi „Austria 's  Wedkness• („Bătălia europeană" 
şi „Punctul vulnerabil al Austriei") în 5 şi 7 mai 1 855, într-o formă denatu
rată. In articolul al doilea a fost introdus un paragraf întreg în care erau 
ridicate în slăvi ideile panslaviste ale lui Gurovski. Din ianuarie pină în 
aprilie 1856 Engels a scris o serie de articole (în total 1 5) despre pan
slavism, pe care Marx le-a trimis lui „New York Daily Tribune•, dar re
dacţia nu le-a publicat şi, în septembrie 1856, i le-a înapoiat lui Marx. 
Manuscrisul articolelor lui Engels nu s-a păstrat. - 399. 

583 Este vorba de almanahul „Polearnaia Zvezda" („Steaua Nordului"), tipă
rit de Herzen la „Volnaia russkaia tipografia• (vezi adnotarea 364) din 1 8.35 
pînă în 1 862 şi în 1 869 ; în total au fost opt volume. Almanahul propaga 
idei democrat-revoluţionare, făcea cunoscute cititorilor operele scriitorilor şi 
poeţilor ruşi interzise de cenzura ţaristă, printre care cele ale lui Puşkin 
Şi Lermontov ; în această culegere a apărut celebra scrisoare a lui Belinski 
către Gogol, precum şi lucrările lui Herzen, mai ales „Amintiri şi cugetări" .  
- 399. 

584 Este vorba de asaltul nereuşit împotriva Sevastopolului de la 18 (6) iunie 1 855 
(în ziua celei de-a 40-a aniversări a bătăliei de la Waterloo). Cel mai im
portant atac al francezilor a fost împotriva gorganului Malahov, în timp ce 
englezii atacau Redanul (bastionul nr. 3). Engels a analizat această operaţie 
în articolul „Despre asaltul de la 18 iunie" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi, 1 1 ,  Bucureşti, Editura politică, 1961, p. 376-379) .  - 401 . 

585 Este vorba de uriaşa demonstraţie de masă organizată de cartişti în Hyde 
Park, la 17 iunie 1 855, în semn de protest al maselor populare din Londra 
împotriva unei serii de măsuri luate de parlament în detrimentul muncitori
lor (interzicerea comerţului în zilele de duminică, interzicerea funcţionării 
localurilor de distracţie în zilele de duminică în afara orelor de seară etc). 
Marx descrie această demonstraţie în articolul său „Mişcarea antibiseri
cească. - Demonstraţia din Hyde Park" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 1 1 ,  Bucureşti, Editura politică, 1 961 ,  p. 346-352). - 401. 

586 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă prescurtată 
în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx•, Bd. II, Stuttgart, 
1913. 403. 

587 Este vorba de reprimarea de către poliţie a participanţilor la cea de-a doua 
demonstraţie de masă din Hyde Park, în semn de prot11st faţă de bill-ul cu 
privire la interzicerea comerţului în zilele de duminică (în legătură cu prima 
demonstraţie vezi adnotarea 585) , care, cu toată interdicţia poliţiei, a avut 
loc duminică 1 iulie 1 855. Marx a descris aceste evenimente în articolul 
„Tulburările provocate de bill-ul cu privire la respectarea mai riguroasă a 
repausului duminical" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 1 ,  Bucureşti, 
Editura politică, 1961, p. 367-371) .  - 404. 

588 Este vorba de demisia lui Russell în urma criticii aduse cabinetului în parla
ment. Marx a clarificat substratul acestor evenimente într-o serie de arti
cole (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 1 ,  Bucureşti, Editura politică, 
1961 , p. 387-390 şi 391-393). - 404. 

589 Maine-Law - legea din statul Maine, în vigoare din 1 851  prin care se inter
zicea vînzarea băuturilor alcoolice. 
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„Know-nolhings• - denumire a organizaţiei politice reacţionare secrete 
din S.U.A„ apărută în 1 854 şi îndreptată împotriva emigranţilor 1 membrii 
acestei organi:i:aţii au depus jurămînt că la toate întrebările în legătură cu 
activitatea organizaţiei şi la scopurile ei vor răspunde : „Eu nu ştiu nimic" 
(„I know nothing") .  405. 

590 Szeredy s-a adresat lui Marx rugindu-l să-l sprijine în editarea şi difuzarea 
în Anglia şi America a romanului său „Asiatic Chiefs• („Conducătorii din 
Asia").  405. 

591 Pamfletul lui Marx „Lordul John Russell" a fost publicat în „New York 
Daily Tribune• din 28 august 1 855 într-o variantă prescurtată, ca un singur 
articol. ln lntregime pamfletul a fost publicat în limba germană, într-o sene 
de şase articole, în „Neue Oder-Zeitung• din 28 iulie pînă la 15 august 
1 855. 401. 

592 In legătură cu primul „memoriu" vezi adnotarea 574 ; al doilea „memoriu", 
apărut anonim, fiind scris tot de Tavernier, care a încercat să justifice pla
nurile militare ale comandamentului suprem francez şi ale împăratului în 
campania din Crimeea, a fost atribuit unui oarecare Kowlietzki, din anturajul 
prinţului Napoleon. 401. 

593 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă prescurtată 
în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx•, Bd. II, Stuttgart, 
1 913.  401. 

594 La 15 iunie 1 855, Charles Napier a început publicarea scrisorilor în care con
damna viciile sistemului de administrare a flotei britanice, incapacitatea co
mandanţilor ei şi, îndeosebi, neglijenţa criminală de care a dat dovadă pri
mul lord al amiralităţii, James Graham, în cursul acţiunilor militare ale 
flotei aliate anglo-franceze din Marea Baltică în 1 854-1855. Primul articol al 
lui Napier, despre care este vorba mai departe în scrisoare, a fost publicat în 
„Times• din 24 august 1 855 ; ulterior, vrînd să respingă învinuirile calom
nioase pe care le-a ridicat Graham împotriva lui în Camera comunelor şi 
în presă, Napier a publicat în „Times• din 3, 4, 6 şi 8 septembrie 1 855 co
respondenţa sa cu Graham din perioada 24 februarie - 6 noiembrie 1 854. 
Problema scrisorilor lui Napier şi a corespondenţei lui cu Graham a fost 
tratată de Marx într-o serie de articole (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 1 1 ,  Bucureşti, Editura politică, 1 961 ,  p. 318-321 , 541-542, 559-

564). 408. 
595 Marx compară în mod ironic plecarea sa forţată la Manchester, unde a ră

mas de la 12 septembrie pînă la începutul lunii decembrie 1 855, cu părăsirea 
părţii de sud a Sevastopolului de către trupele ruseşti, la 8-9 septembrie 
(28-29 august) 1 855. Motivul plecării lui Marx la Manchester şi al vizitei sale 
prelungite acolo (deşi iniţial intenţiona să stea numai o săptămînă) a fost 
urmărirea lui in justiţie de către doctorul Freund, precum şi tergiversările 
în primirea moştenirii care i se cuvenea lui Jenny Marx, care nu i-au dat 
posibilitatea să-şi achite datoria într-un termen scurt. - 411 .  

596 Această scrisoare a fost publicată într-o formă mult prescurtată în „Der 
Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx• ,  Bd. II, Stuttgart, 1913 .  - 412. 

597 Polemica, menţionată de Marx, dintre Herzen şi un critic anonim a început 
după apariţia, în octombrie 1 855, a ediţiei engleze în două volume a lucrării 
lui Herzen „Bîloe i duml" (, ,Amintiri şi cugetări") sub titlul „My Exlle in 
Siberia • (şi cuprindea partea a doua şi a patra a lucrării) . Titlul cărţii a 
fost dat de editori fără ştirea autorului, ceea ce a provocat un protest din 
partea lui Herzen 1 la cererea lui, titlul a fost schimbat. Din acelaşi motiv 
Herzen a trimis o scrisoare deschisă redacţiei ziarului „The Globe and Tra-
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velier•, care a publicat-o la 25 octombrie 1855. Prima notă Im potriva lui 
Herzen, mentionată de Marx in scrisoarea de fată, a apărut ln „Morning 
Advertiser• din 29 noiembrie 1 855. Replica lui Herzen a apărut în acelaşi 
ziar, sub titlul „My exlle in Sibena•, la 1 decembrie 1855 1 la 6 decembrie 
in „Morning Advertiser• au apărut noi atacuri la adresa lui Herzen din partea 
adversarului lui anonim, un articol al unei persoane necunoscute in apărarea 
hă şi o declaratie a redactiei cu privire la încetarea polemicii. 

Această scrisoare a lui Marx dovedeşte că nici el şi nici un adept al 
său nu au avut vreo legătură cu polemica, aşa cum a afirmat, cu totul ne
fondat, Herzen în capitolul „Nemtî v emigratii • („Ge1manii în emigratie") 
din lucrarea sa „Amintiri şi cugetări". 

Cockney - vezi adnotarea 183. - 413. 

598 ln scrisoarea către Marx din 20 noiembrie 1855, care constituia, probabil, 
un răspuns la o scrisoare a lui Marx care nu s-a păstrat, Dana îl anunta că 
redacţia ziarului „New York Daily Tribune• este de acord să publice săp
tămînal cite două corespondente ale lui Marx, contra unui onorar de 10 do
lari fiecare. - 414. 

599 Judecind după scrisoarea lui Dana către Marx din 20 noiembrie 1 855, pe 
lingă altele, Marx li propunea să trimită la „New York Daily Tribune• 
corespondente direct de pe teatrul de război. Materialul pentru aceste 
corespondenţe urma să-l primească, pare-se, de la emigrantul german, fost 
ofiter prusian de artilerie. O. Mirbach, care intentiona să plece, cu sprijinul 
lui Engels, în Crimeea. - 415. 

600 Aluzie ironică la concepţiile caracteristice filozofiei idealist-subiective a ti
nerilor hegelieni, care atribuie rolul de făuritori ai istoriei unor persona
lităţi alese, purtători ai „criticii pure• etc. (chiar tinerii hegelieni şi-au 
numit teoria „critica critică").  Netemeinicia acestor concepţii ale lui Bruno 
Bauer şi a adepţilor lui a fost arătată de Marx şi Engels în lucrare/\ 
„Sfinta familie, sau critica criticii critice• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 2, Bucureşti, Editura politică, 1962, ed. a II-a, p. 7-238) . - 417. 

'601 Este vorba de lucrarea lui J. Grimm. „Geschir.hte der deutschen Sprache" 
(„Istoria limbii germane") . Prima editie în două volume a apărut la Leipzig 
în 1848. - 417. 

602 Este vorba de dictionarul istoric al limbii germane în mai multe volume, 
editat de Jakob şi Wilhelm Grimm. ln 1 852 a apărut prima fasciculă a dic
ţionarului ; pînă în momentul in care a fost scrisă scrisoarea de faţă, a 
apărut, in 1854, la Leipzig, primul volum din „Deutsches Worterbuch",  pre
gătit sub conducerea lui Jakob Grimm. După moartea fraţilor Grimm, edi
tarea dictionarului a continuat. - 418. 

'603 E1l9els a stat la Londra de la 24 decembrie 1855 pînă la începutul lumi 
ianuarie 1856. - 418. 

604 Marx se referă la articolul de fond din „Times• din 14 decembrie 1855, in 
care se aduceau obiectii împotriva menţinerii prinţului Albert, sotul reginei 
Victoria, in postul de comandant suprem al armatei engleze. Articolul relua 
campania desfăşurată în parlamentul englez şi în presă împotriva prinţului 
Albert, care era străin şi pe care încercau să-l facă răspunzător pentru 
lipsurile sistemului militar englez. - 418. 

605 ln această perioadă Engels a lucrat la seria de articole „Revolutie şi contra
revolutie în Germania" pentru „New York Daily Tribune• şi la articole cu 
privire la Anglia pentru revista lui Weydemeyer „Revolution " (vezi adno
tările 4 şi 1 0) .  - 422. 

44 
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606 La începutu) anului 1851,  C. Schramm, vrind să facă o glumă pe seama. 
lui Willich, în numele lui H. Becker, membru al Ligii comuniştilor, i-a scris
acestuia o scrisoare în spiritul concepţiilor fracţiunii Willich-Schapper. Drepl 
răspuns, Willich i-a adresat lui Becker o serie de scrisori in care ii expu
nea nişte planuri aventuriste de a „revoluţiona• Provincia renană (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 27, Bucureşti, Editura politică, 1966, 
p. 178-180, 509) . Marx a folosit aceste scrisori la procesul comuniştilor 
din Koln pentru a demasca tactica sectar-aventuristă a fracţiunii Willich
Schapper. - 423. 

607 O parte din această scrisoare a fost publicată pentru prima oară în „Die 
Neue Zeit" , Bd. 2, nr. 29, 1 906-1 907, în articolul lui F. Mehring 11Noi ma
teriale pentru biografia lui K. Marx şi F. EngeJs• . - 424. 

608 Este vorba de declaraţiile făcute de Hirsch la 12 ianuarie 1852 cuprinzînd 
afirmaţii critice la adresa lui Willich şi Schapper. Dar încă din februarie 
1852 s-a descoperit că Hirsch era agent al poliţiei prusiene şi a fost exclus 
din Liga comuniştilor. De aceea, Marx, în scrisoarea către Weydemeyer din 
20 februarie (vezi volumul de faţă, p. 441), l-a rugat să nu publice decla
raţia lui Hirsch. ln primăvara anului 1 853, cind Hirsch a publicat în Ame
rica articolul „Die opfer der Moucharderie" („Jertfele spionajului") ,  care 
era îndreptat împotriva lui Marx şi Engels şi care urmărea să justifice ac
tivitatea fracţionistă a lui Willich şi Schapper, Cluss şi Weydemeyer au 
publicat prima declaraţie a lui Hirsch cu scopul de a-l demasca (despre 
aceasta vezi adnotarea 323). - 426. 

609 ln cele două numere ale revistei 11Revolution" apărute în ianuarie 1852 a 
fost publicat, sub semnătura lui J. Weydemeyer, următorul anunţ : 11«Re
volution. apare, incepind din ianuarie, în fiecare simbătă, redactor fiind 
subsemnatul, cu concursul membrilor fostei redacţii a lui «Neue Rheinische 
Zeitung» - Marx, Engels, Freiligrath şi alţii. Sarcina lor va fi să prezinte 
un tablou cit mai pregnant al luptei de clasă, care in Lumea veche se 
ascute tot mai mult şi  care trebuie să ducă, în ultimă instanţă, la dispariţia 
tuturor diferenţelor dintre clase, precum şi să-i ţină la curent pe cititori cu 
toate schimbările care au loc în relaţiile industriale şi comerciale între 
diferitele popoare şi clase, şi în situaţi a lor politică, schimbări care pre
gătesc exploziile revoluţionare". - 427. 

610 ln declaraţia lui Pfânder din 21 ianuarie 1852, destinată presei, se făcea cu
noscut conflictul izbucnit intre majoritatea din Asociaţia culturală a mun
citorilor germani de la Londra (cu sediul în Great Windmill Street) , care
susţinea fracţiunea Willich-Schapper, şi K. Pfânder şi H. Bauer, partizani ai 
lui Marx şi Engels, membri ai Ligii comuniştilor, cărora li s-a adus învi
nuirea calomnioasă că şi-ar fi însuşit banii ce aparţineau acestei asociaţii 
(vezi textul declaraţiei lui Pfănder în K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 27, 
Bucureşti, Editura politică, 1966, p. 595-596, adnotarea 166). ln America, 
declaraţia nu a fost publicată, ea a apărut în 11Schweizerische National-Zei
tung", lucru pe care Marx i l-a comunicat lui J. Schabelitz în scrisoarea s& 
din 6 martie 1852. 

Declaraţia calomnioasă, menţionată în scrisoare, în care Bauer şi Pfăn
der erau fnvinuiti că şi-au însuşit banii, scrisă de Oswald Dietz în numele
Asociaţiei culturale, a fost publicată in 11Schweizerische National-Zeitung• 
din 7 ianuarie 1851 . - 427. 

6 1 1  Marx îl compară ironic pe Amold Ruge cu Amold Winkelried 
populdr semilegendar al Elveţiei din timpul războiului de eliberare 
ţienilor de sub jugul austriac, în secolul al XIV-iea. - 427. 

erou 
al elve-
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612 Cu pnvire la declaraţia lui Marx şi Engcls în legătură cu ieşirea lor din 
Asociaţia culturală a muncitorilor germani de la Londra, vezi adnotarea 103. 
-427. 

613 Despre AsociaJia muncitorilor prezidată de Stechan, vezi adnotarea 225. 
„Emigra/ia• şi „AgitaJia" - vezi adnotarea 37. - 427. 

-614 Vezi adnotarea 57. - 428. 

615 Marx se referă Ia intenţia lui Weydemeyer de a edita literatură comunistă 
revoluţionară în S.U.A. nu numai într-un organ de presă periodic, ci şi sub 
formă de broşuri (vezi de asemenea adnotarea 657) . 

Vorbind de fracţiunea cartistă în legătură cu adepţii reformelor finan
ciare şi parlamentare, Marx se referă la grupul lui Harney (vezi de ase
menea adnotările 13 şi 52). - 428. 

6 1 6  Un fragment din această scrisoare a fost publicat în revista „Die Neue 
Zeit", Bd. 2, nr. 29, 1 906-1907, în articolul lui F. Mehring „Noi materiale 
pentru biografiile lui K. Marx şi F. Engels".  - 429. 

617 Această scrisoare a lui Engels către Weydemeyer şi unul din cele patru 
articole despre Anglia, scrise de Engels, din decembrie 1851 pînă în ia
nuarie 1 852, pentru revista „Revolution• s-au pierdut pe drum şi nu au 
mai ajuns la Weydemeyer. De asemenea n-a ajuns nici articolul trimis de 
Engels lui Weydemeyer cu vaporul „Niagara•. - 429. 

618 Decretul cu privire Ia crearea unui minister al poliţiei, precum şi numirea 
lui de Maupas ministru al poliţiei a fost semnat de Ludovic Napoleon Ia 
22 ianuarie 1852 şi publicat la 23 ianuarie în „Moniteur universel". - 430. 

619 Lovitura de stat bonapartistă de la 2 decembrie 1 851 a întimpinat o împo
trivire serioasă într-o serie de oraşe de provincie şi în sate, îndeosebi în 
sudul ţării (în departamentele Var şi Ger în special). In citeva localităţi 
s-au format detaşamente de partizani alcătuite în cea mai mare parte din 
muncitori, mici meseriaşi, tirgoveţi, intelectuali cu vederi democrate şi o 
parte din ţărănime. Inăbuşirea răscoalei republicanilor, care nu a avut un 
caracter unitar şi nici o conducere comună, a fost însoţită de o neîndurătoare 
teroare poliţienească. - 430. 

620 Problema posibilităţii unei invazii în Anglia a armatelor statelor de pe 
continent şi, în primul rînd, a Franţei a fost tratată în articolul lui Engels 
„Anglia. - I" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura 
politică, 1 960, p. 21 8-226), pe care l-a trimis împreună cu această scrisoare 
lui Weydemeyer pentru a fi publicat în „Revolution". Articolul a apărut, 
în noiembrie 1 852, în „Turn-Zeitung• din New York. - 431. 

621 Valul roman (aşa-numitul val al lui Adrian) - linie de fortificaţii construită 
în secolul al II-iea în nordul Angliei în scopul apărării provinciei romane 
Britania de incursiunile picţilor (triburi stabilite în antichitate pe teritoriul 
Scoţiei de astăzi). Această linie de fortificaţii pornea de la Newcastle, din 
Northumberland, pînă la Carlisle pe coasta de vest ; în secolul al V-lea, în 
urma decăderii Imperiului roman, a răscoalelor triburilor celtice supuse şi a 
incursiunilor picţilor, valul a fost distrus. - 432. 

622 Un fragment din această scrisoare a fost publicat în „Die Neue Zeit", Ergăn
zungshefte, nr. 12 din 12 aprilie 1 912, în articolul lui F. Mehring „Cores· 
pondenţa dintre Freiligrath şi Marx•. - 433. 

623 Este vorba de a doua scrisoare în versuri a lui Freiligrath către Weyde
meyer, scrisă la 23 ianuarie 1 852. Partea din scrisoare despre care este 
vorba mai departe a fost dedicată scriitorului danez Hans Christian Ander· 
sen. La sfatul lui Marx, Freiligrath a renunţat la intenţia de a-i trimite lui 
Weydemeyer strofa suplimentară. - 433. 
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624 In scrisoarea către Marx din 25 ianuarie 1852, Freiligrath citează scrisoarea 
primită în ajun de la Ebner (informator secret al poliţiei austriece, lucru 
care s-a descoperit mult mai tirziu şi pe care Marx şi prietenii lui nu I-au 
ştiut) . In scrisoarea sa, Ebner spunea că se miră că nu primeşte scrisori 
de la Marx şi Pieper şi promitea să vorbească cu editorul Liiwenthal despre 
posibilitatea editării lucrărilor lui Marx. - 433. 

625 Este vorba de hotărirea Camerei de punere sub acuzare în problema mem
brilor Ligii comuniştilor aflaţi în arest preventiv la Kiiln (amănunte despre 
procesul de la Kiiln vezi în adnotarea 8). - 434. 

626 Vezi articolul lui Marx „Contrarevoluţia din Prusia şi casta magistraţilor 
din Prusia• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 6, Bucureşti, Editura po
litică, 1959, p. 152-158) , publicat în „Neue Rheinische Zeitung" din 24 de
cembrie 1848. - 434. 

627 Este vorba de articolul lui Eccarius cu privire la greva muncitorilor englezi 
constructori de maşini (vezi adnotarea 46) , care urma să apară în revista 
lui Weydemeyer, „Revolution". Ca urmare a suspendării revistei, articolul 
nu a mai apărut. - 435. 

628 Materialul cu privire la situaţia membrilor Ligii comuniştilor aflaţi în arest 
preventiv la Kiiln, pe care Marx l-a trimis lui Weydemeyer şi Cluss, a fost 
folosit de Cluss. După cum reiese din scrisoarea lui Cluss către Weyde
meyer din 12 aprilie 1852, Cluss a trimis un articol amplu despre arestaţii 
din Kiiln la ziarul democrat „Der Hochwăchter", care aparea în Cincinnati. 
- 437. 

629 Vezi adnotarea 626. - 438. 
630 Un fragment din post-scriptumul lui Jenny Marx a fost publicat în „Die 

Neue Zeit" ,  Bd. 2, nr. 29, 1906--1907, în articolul lui F. Mehring „Noi ma
teriale pentru biografiile lui K. Marx şi F. Engels". - 439. 

631 Cu privire la articolele scrise de Engels pentru revista lui Weydemeyer. 
„Revolution", vezi adnotarea 1 0. - 440. 

632 Cu privire Ia declaraţia lui Hirsch, vezi adnotarea 608. - 442. 

633 „Agitaţie' şi „Emigraţie' - vezi adnotarea 37. - 442. 

634 Vezi adnotările 31 şi 38. - 443. 

635 Cu privire Ia declaraţia lui Cluss, vezi adnotarea 79. - 443. 

636 Scrisoarea amintită, a lui Marx către Lassalle, precum şi cea precedenta. 
nu s-au păstrat. - 444. 

631 Cu privire Ia încercările lui Marx de a publica în Germania o lucrare de 
economie politică, vezi adnotarea 55. 

Nici intenţia lui Marx de a publica în Germania traducerea germană 1t 
lucrării sale „Mizeria filozofiei" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 4, 
Bucureşti, Editura politică, 1963, ed. a II-a, p. 65-179) nu s-a realizat. 
In timpul vieţii sale, această lucrare nu a apărut în limba germană. Prim� 
ediţie germană a apărut în 1885. - 444. 

638 Această scrisoare este un răspuns la scrisoarea lui Weydemeyer către En
gels din 9 februarie 1 852, în care Weydemeyer ii anunţa îndeosebi că a 
primit scrisoarea lui Engels din 23 ianuarie (vezi volumul de faţă, p. 429-
432).  - 448. 

639 Cu privire Ia articolul lui Weydemeyer împotriva lui Heinzen, vezi adno
tarea 48. - 449. 

640 Cu privire la articolele lui Engels pentru revista „Revolution • , vezi adno
tarea 1 0. - 449. 
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641 Este vorba de răscoala din Spania şi Portugalia împotriva dominaţiei napo
leoniene şi despre acţiunile militare ale armatei anglo-portugalo-spaniole, 
de sub comanda lui Wellington, între 1808 şi 1 814, împotriva trupelor fran
ceze. - 450. 

642 Vezi caracterizarea acestui bill în articolul lui Engels „Anglia. - II" (vezi 
K. Marx şi P. Engels. Opere, vol. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, 
p. 227-231) .  - 450. 

643 Vezi adnotarea 45. - 450. 

644 Peeliştii - vezi adnotarea 1 1 8. - 450. 
645 Demisia, în decembrie 1 851 ,  a lui Palmerston, care ocupa postul de mi

nistru de externe în guvernul Russell, a fost determinată de următorul fapt : 
după lovitura de stat din 2 decembrie 1851 a lui Bonaparte în Franţa, el a 
încuviinţat într-o întrevedere avută cu ambasadorul francez la Londra ac
ţiunea uzurpatoare a lui Ludovic Bonaparte, fără să se înţeleagă în preala
bil cu ceilalţi membri ai cabinetului whig. Dar principial nu exista un 
dezacord între punctul de vedere al guvernului englez şi cel al lui Pal
merston, şi a fost primul guvern din Europa care a recunoscut regimul bo
napartist din Franţa. - 450. 

646 Bill-ul cu privire Ia străini - vezi adnotarea 569. - 451 .  

647 Intenţia lui Engels nu a fost realizată, întrucit nu exista nici o posibilitdte 
de a publica articolele proiectate. - 451 .  

648 O parte din această scrisoare a fost publicată p entru prima oară î n  revista 
„Die Neue Zeit", Bd. 2, nr. 31 ,  1906-1907, in articolul lui F. Mehring „Noi 
materiale pentru biografiile lui K. Marx şi F. EngeJs•. - 452. 

649 Se pare că în procesul elaborării ultimei părţi a lucrării „Optsprezece bru
mar al lui Ludovic Bonaparte•, planul lui Marx s-a modificat întrucîtva : 
lucrarea este alcătuită nu din şase, ci din şapte capitole, din care ultimul 
a fost trimis de Marx la New York, la 25 martie 1852 (vezi volumul de 
faţă, p. 458). - 452. 

650 Cu privire la articolul lui Weydemeyer împotriva lui Heinzen şi scrisoarea 
lui Jones către Weydemeyer, vezi adnotarea 48. - 452. 

651 „Manifestul Partidului Comunist• a fost publicat în organul de presă cartist 
„The Red Republican•, în noiembrie 1 850. Aceasta a fost prima traducere a 
„Manifestului" în limba engleză. ln prefaţa scrisă de Harney, redactorul 
acestei reviste, s-a indicat pentru prima oară numele Iul Marx şi Engels ca 
autori ai „Manifestului". ln revista „The Democratic Review• ,  scoasă de 
Harney, au fost publicate din aprilie pînă !n iunie 1850 fragmente din lucrarea 
lui Marx „Luptele de clasă în Franţa din 1 848 pînă în 1 850" . Părerea lui 
Harney, menţionată mai sus, este expusă în recenzia sa la lucrarea lui 
L. Blanc : „Historic pages from the French Revolution of february 1 848" 
(„Pagini istorice despre revoluţia din Franţa din februarie 1 848"), publicată 
în „Democratic Review•, în mai 1 850. - 455. 

632 D. Ricardo. „On the Principles of Politica! Economy, and Taxation• („Despre 
principiile economiei politice şi impunerii") Thlrd editlon, London, 1821, p. V. 
(Vezi şi David Ricardo, „Despre principiile economiei politice şi impunerii". 
Bucureşti, Editura Academiei R.P.R., 1959). - 456. 

653 Afirmaţiile lui Marx cu privire Ia Carey, cuprinse în această scrisoare, au fost 
folosite ulterior de Cluss în articolul îndreptat !mpotriva lui Helnzen şi a 
altor democraţi mic-burghezi „«Cel mai bun ziar din America» şi «Cei mai 
buni oameni» şi economişti ai lui" (vezi adnotarea 407). - 451. 
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654 Marx se referă Ia polemica sa şi a lui Engels împotriva lui Heinzen, care, 
in 1841, in paginile lui „Deutsche-Brusseler-Zeitung" , se deda la atacuri im· 
potriva comunismului. In articolele publicate de ei în acelaşi ziar, „Comuniştii 
şi Karl Heinzen •, scris de Engels, şi „Critica moralizatoare şi morala cri· 
tică", scris de Marx (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 4, Bucureşti, 
Editura politică, 1963, ed. a II-a, p. 31o-326 şi 333-362), întemeietorii 
comunismului ştiinţific au dezvăluit mărginirea şi democratismul inconsec· 
vent al radicalilor mic-burghez! germani, subliniind mai ales faptul că aceştia 
nu înţeleg necesitatea centralizării şi unificării Germaniei. - 457. 

655 Marx a trimis în S.U.A., pentru Cluss, broşura apărută în 1849 la Koln, 
„Două procese politice", care cuprindea discursurile rostite de Marx şi 
Engels Ia procesul împotriva lui „Neue Rheinische Zeitung• din 1 februarie 
Şi cel împotriva Comitetului districtual al democraţilor din Renania din 
8 februarie 1849 (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 6, Bucureşti, Editura 
politică, 1959, p. 245-264 şi 265-284) . 

Intrucît călătoria lui Hochstuhl în America se amina, Cluss a primit 
cele şapte exemplare din broşura „Două procese politice" abia în iulie 1852, 
prin C. Schramm, care sosise în America. - 457. 

656 Este vorba de Statutele Ligii comuniştilor întocmite în decembrie 1 850 de 
Comitetul Central al Ligii din Koln, după sciziunea produsă în Liga comu
niştilor în septembrie 1850 (vezi „Statutele Ligii comuniştilor" în K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 7, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 580-583). 

- 458. 

651 ln scrisoarea către Marx din 10 martie 1852, Weydemeyer vorbea despre 
proiectul la care s-a gindit, după suspendarea săptămînalului „Revolution• ,  
de a folosi materialul pe care i i  avea la dispoziţie pentru editarea unei 
reviste sub formă de broşuri care să apară neperiodic. Weydemeyer pro
punea să publice in primul număr poeziile lui Freiligrath, în al doilea 
- „Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte• al lui Marx, în al trei· 

!ea - articolul lui Engels despre greva muncitorilor englezi din industria 
constructoare de maşini, în al patrulea - articolul lui Cluss despre mişcarea 
antialcoolică, în al cincilea - articolul său împotriva memoriului lui Kinkel, 
în al şaselea - articolul lui Engels despre Anglia etc. Mai jos Marx se 
declară de acord cu alegerea materialului pentru broşuri. Dar Weydemeyer 
nu reuşeşte să-şi realizeze în întregime planul. In total au apărut două 
numere din „Revolution• sub această nouă formă ; în primul număr a fost 
publicată lucrarea lui Marx „Optsprezece brumar al lui Ludovic Bona
parte•, iar în al doilea - cele două poezii ale lui Freiligrath „An Joseph 
Weydemeyer• („Lui Joseph Weydemeyer") (epistolele în versuri I şi II) . 
- 458. 

658 Marx foloseşte aici traducerea nu absolut exactă a următorului episod povestit 
de scriitorul antic Athenaios (aprox. secolul I-II) în cartea sa „Deipno
sophistae• („Banchetul sofiştilor") . Faraonul egiptean Tachos, făcind aluzie 
Ia faptul că regele spartan Agesilau, care-i venise în ajutor cu trupele sale, 
era scund de statură, a spus : „Muntele era însărcinat. Pe Zeus l-a cuprins 
frica. Dar muntele a născut un şoarece" .  Agesilau a răspuns : „Deşi îţi par 
a fi un şoarece, va veni vremea cînd îţi voi dovedi că sînt leu•. - 458. 

659 Cu privire la declaraţia lui Cluss (menţionată şi Ia sfirşitul scrisorii ca 
„protestul lui Cluss") , vezi adnotarea 79. - 459. 

660 Este vorba de scrisoarea lui Jones către Weydemeyer din 3 martie 1852 
(vezi adnotarea 48). - 459. 
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661 Din scrisoarea lui Cluss către Marx din 8 aprilie 1 852 reiese că Marx 1-a 
rugat pe el şi pe Weydemeyer - într-o scrisoare care nu s-a păstrat, adre
sată lui Cluss la 23 martie 1852 - să găsească o posibilitate de a publica 
în S.U.A. broşura lui Szemere „Graf Ludwig Batthyăny, Arthur Giirgey, 
Ludwig Kossuth•.  Dar Cluss şi Weydemeyer nu au reuşit să găsească un 
editor pentru această broşură. ln 1853 a apărut în ziarul „Refonn• nr. 1 8-28, 
1 iunie-6 iulie, capitolul din broşură consacrat lui Giirgey. - 459. 

662 Cu privire Ia Societa tea lui S lechan, vezi adnotarea 225. - 460. 

663 Asociaţia lui Willich denumeşte Marx aici Asociaţia culturală a munci
torilor germani (vezi adnotarea 103), unde precumpăneau in acea perioadă 
adepţii IUi Willich-Schapper. 

Cu privire Ia declaraţia lui Pfănder, vezi adnotarea 610. - 460. 

664 Este vorba de intenţia lui Jones de a edita „People's Paper• (vezi adno
tarea 74). Cu privire la poziţia pe care s-au situat conducătorii trade-unionişti 
ai Asociaţiei unite a muncitorilor mecanici, aflaţi în fruntea grevei munci
torilor din industria constructoare de maşini, vezi adnotarea 46. - 460. 

665 Este vorba de adunarea emigranţilor mic-burghezi germani din New York, 
care a avut loc Ia 3 aprilie 1852 (vezi adnotarea 79) . - 461. 

666 Este vorba de aşa-numitul „împrumut germano-american pentru sprijinirea 
revoluţiei• (vezi adnotarea 57). - 462. 

667 In scrisoarea către Marx din 1 1  mai 1852, Weydemeyer ii făcea cunoscut 
că ziarele americane nu au acceptat să publice declaraţia lui Miiller-Telle
ring, cuprinzînd atacuri calomnioase împotriva lui Marx. - 462. 

668 Vezi adnotarea 647. - 462. 

669 Din scrisoarea lui Marx către Cluss s-a păstrat numai un fragment pe care 
Cluss I-a citat în scrisoarea sa către Weydemeyer din 6 iunie 1852. - 463. 

670 Din scrisoarea lui Marx către Cluss s-a păstrat numai un mic fragment, 
citat de Cluss într-o scrisoare către Weydemeyer din 8 mai 1852. - 464. 

671 In scrisoarea sa către Marx din 9 aprilie 1852, Weydemeyer spunea că, 
datorită ajutorului unui muncitor emigrant german, care şi-a oferit eco
nomiile sale, în valoare de 40 de dolari, a putut fi tipărită broşura lui 
Marx „Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte•. - 465. 

672 Cu privire la articolul lui Weydemeyer împotriva lui Heinzen, vezi adno
tarea 48. - 465. 

673 Este vorba de intenţia lui Weydemeyer de a publica declaraţia lui Pfănder 
(vezi adnotarea 610, precum şi volumul de faţă, p. 460) în ediţia revistei 
„Revolution • proiectată sub forma unei serii de broşuri. - 465. 

674 Această scrisoare a lui Marx către Weydemeyer nu s-a păstrat. - 466. 

675 Expoziţia industrială universală de la New York a avut loc în 1853. - 466. 

676 Marx i-a comunicat, probabil, lui Cluss care este esenţa conflictului dintre 
Jones şi Harney (în legătură cu aceasta, vezi adnotarea 13) într-o scrisoare 
din 30 aprilie 1852, care nu s-a păstrat şi despre care Cluss aminteşte in 
scrboarea sa către Marx din 22-24 mai 1852. - 467. 

677 Cu privire la „Agila/ie• şi „Emigra/ie•, vezi adnotarea 37. - 467. 

678 Din scrisoarea lui Marx către Cluss s-a păstrat numai un fragment citat de 
Cluss în scrisoarea sa către Weydemeyer din 31 mai 1 852. - 468. 

679 Demagogii - vezi adnotarea 227. - 469. 
680 Sub pseudonimul „Spartacus• şi-a publicat articolul radicalul mic-burghez 

W. G. Linton, care a aderat pentru un timp Ia mişcarea cartistă. Articolul a 
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apărut în „The Star of Freedom• nr. 1 din 8 mai 1 852, sub titlul „The sense 
of the country" („Raţiunea ţării") ,  şi cuprinde atacuri la adresa aripii revolu
ţionare a cartismului. - 470. 

681 Marx a stat la Engels la Manchester de la sfirşltul lunii mai pină în a doua 
jumătate a lunii iunie 1852. - 471 .  

682 Este vorba d e  aşa-nwnitul „împrumut germano-american pentru sprijinirea 
revoluţiei" (vezi adnotarea 57) . - 472. 

683 Este vorba de încercările adepţilor lui Willich (organizati în unităţi ale 
armatei de insurgenţi care, sub comanda lui Willich, au participat la insurec
ţia din Baden-Palatinat din 1 849) de a crea în S.U.A. o unitate militară 
specială pentru eventualitatea unei revolutii, pretins iminente, în Europa. 
Organizatorii „corpului de armată al lui Willich " cereau ca unitatea lor să 
fie independentă faţă de autoritatea statului. In scrisoarea către Marx din 
11 iunie 1852, Weydemeyer aprecia activitatea adepţilor lui Willich ca o 
încercare de a crea o organizaţie lipsită de trăinicie, ca multe alte organizaţii 
ale emigranţilor mic-burghezi. - 472. 

684 Este vorba de broşura lui H. Harring „Historisches Fragment iiber die 
Entstehung der Arbeiter-Vereine und ihren Verfall în communistische Spe
culationen • („Fragment istoric despre apariţia asociaţiilor muncitoreşti şi 
căderea lor în speculaţii comuniste"), London 1852. - 474. 

685 In pdmf!etul lor „Marii bărbaţi ai emigraţiei" ,  Marx şi Engels au folosit 
caracterizarea făcută de Marx ziarului „Kosmos• şi colaborării lui Ruge şi 
Kinkel la acest ziar în scrisorile sale către Engels din 21 şi 28 mai 185 1  
(vezi K.  Marx ş i  F .  Engels. Opere, voi. 21, Bucureşti, Editura politică, 1966, 
p. 252, 259-260) . - 474. 

686 Pe coperta interioară a primei ediţii, scoasă de \Veydemeyer, a broşurii 
lui Marx „Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte• figura „Optsprezece 
brumar al lui Ludovic-Napoleon". - 474. 

687 Cu privire la articolul lui Eccarius, vezi adnotarea 627. - 474. 

688 Vezi adnotarea 647. - 477. 

689 Cu privire la articolele lui Engels despre Ungaria, vezi adnotarea 110. - 477. 

690 Vezi adnotarea 675. - 477. 

691 „Corpul de armată al lui Willlch" - vezi adnotarea 683. 
Cu privire la împrumutul germano-american vezi adnotarea 51. - 479. 

692 Din scrisoarea lui Marx către Cluss s-a păstrat numai un fragment citat de 
Cluss în scrisoarea sa către Weydemeyer din 13 iulie 1852. Această parte din 
scrisoarea lui Marx către Cluss a fost redată de Weydemeyer în felul 
următor : 

„Acum citeva zile, Marx a mai scris în grabă citeva rînduri din Man
chester, promiţind că săptămina viitoare va scrie mai pe larg. Nu mai are 
decit trei exemplare din «Optsprezece brumau. 

«Istoria războiului dintre broaşte şi şoareci» [este vorba de pamfletul 
lui Marx şi Engels „Marii bărbaţi ai emigraţiei". - Nota red.] (primul 
caiet pină la plecarea lui Kinkel în America) apare anonim. Lui Marx li pare 
rău că trebuie să-şi întrerupă lucrul pentru a se ocupa cu «curăţirea closete
lor». Totuşi eu cred că este foarte bine, căci într-o măsură mai mare sau 
mai mică fereşte viitoarea revoluţie de această bandă de escroci unificată. 
După părerea lui Marx, lucrarea e scrisă într-un stil foarte vioi şi o vom 
primi de îndată ce va fi tipărită. El ne autorizează s-o edităm în America 
dacă socotim că e rentabilă din punci de vedere economic şi politic. Să te 
gindeşti la asta•. - 480. 
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693 Din această scrisoare s-a păstrat numai un fragment citat de Cluss in scri
soarea sa către Weydemeyer din 6 august 1 852. - 480. 

694 Straubingeril - vezi adnotarea 36. - 482. 

695 Din această scrisoare a lui Marx către Cluss s-au pă�trat extrase ample, 
redate de Cluss în scrisoarea sa către Weydemeyer din 16 august 1 852. - 483. 

696 Este vorba de scrisoarea lui Huzel către C!uss, de la sfîrşitul lunii iunie 1852, 
în care Huzel îl informează de calomniile lansate de Kinkel împotriva lui 
Marx şi Engels. In scrisoarea sa către Marx din 4--5 iulie 1852, Cluss citează 
un fragment din această scrisoare. - 483. 

691 Uniunea revoluţionară din America - vezi adnotarea 1 44. - 486. 

698 Este vorba de sciziunea care s-a produs in Liga comuniştilor în septem
brie 1850 ca urmare a acţiunilor fracţiunii sectarn aventuriste Willich-Schap
per (vezi adnotarea 8).  - 487. 

699 Este vorba de Adresele Organului central către Liga comuniştilor, scrise 
de Marx şi Engels, la sfîrşitul lunii martie şi în iunie 1850 (vezi K. Marx 
Şi F. Engels. Opere, voi. 7, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 263-273, 
331-338), precum şi de Adrn�a Comitetului central din Koln de la 1 decem
brie 1850 (vezi adnotarea 250) . Adresa Organului central către Liga comu
niştilor apărută în martie 1850 şi Adresa Comitetului central din Koln au fost 
publicate în iunie şi iulie 1851 în publicaţiile germane burgheze , .Kolnische 
Zeitung• şi „Dresdner Journal und Anzeiger".  - 488. 

700 Din această scrisoare s-a păstrat numai un mic fragment, citat de Cluss 
în scrisoarea sa către Weydemeyer din 15 octombrie 1 852. - 489. 

701 Această scrisoare a lui Marx reprezintă ră�punsul la scrisoarea primită de la 
Imandt din 27 august 1 852, la care erau anexate şi două documente pro
venite din cercurile emigranţilor germani mic-burghezi : „Preliminariile unui 
tratat al uniunii",  care a fost semnat, Ja 11 august 1852, de Kinkel, Willich 
şi Goegg, şi care servea drept bază pentru crearea unei noi organizaţii a 
emigranţilor - Uniunea populară (vezi adnotarea 187) , precum şi circulara 
lui Kinkel, Willich şi Goegg către garanţii americani ai aşa-numitului „im· 
prumut germano-american pentru sprijinirea revoluţiei" (vezi adnotarea 57). 
Cu privire la încercările despre care e vorba în scrisoare, ale lui Willich
Schapper, de a obţine, prin crearea unei noi organizaţii, fondurile rezultate 
din împrumut, cu privire la conflictul pe această temă dintre ei şi casierul 
împrumutului, Reichenbach, şi cu privire la acţiunile lui Imandt - participant 
la congresul garanţilor împrumutului - de demascare a planurilor aventu
riste ale lui Kinkel-Willich, vezi volumul de faţă, p. 86--89, 90--93. - 490. 

702 Din această scrisoare s-au păstrat numai fragmentele citate de Cluss în 
scrisorile sale către Weydemeyer din 28 septembrie 1852 şi din 26 mar
tie 1853. - 491. 

703 La începutul anului 1851 a fost publicat în ziarul „Hamburger Nachrichten" 
un articol al lui L. Hăfner în care acesta făcea o caracterizare a lui Marx 
pe baza afirmaţiilor duşmănoase făcute despre Marx de Schurz şi Schim
melpfenning (cu privire la acestea vezi lucrarea lui Marx „Domnul Vogt", 
în K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 4, Bucureşti, Editura politică, 1963, 
p. 499--500) . 

Cu privire la manuscrisul lui Hăfner, vezi adnotarea 174. - 491 . 
704 Este vorba de evadarea lui Kinkel, în noiembrie 1850, din închisoarea din 

Spandau, unde era deţinut în urma participării la campania pentru consti
tuţia imperiului. - 495. 
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705 Este vorba de un episod legat de lupta dintre reprezentanţii diferitelor grupuri 
de emigranţi mic-burghezi - Kinkel, Ruge, Heinzen - care îşi disputau ini
ţiativa planului aventurist de lansare în America a aşa-numitului „împrumut 
germano-american pentru sprijinirea revoluţiei" .  Incercările lui Kinkel de a 
concentra în mîinile sale fondurile împrumutului au provocat atacuri din 
partea grupurilor rivale, ceea ce l-a determinat să publice în presa americană 
o declaraţie în care nega intenţia ce i-ar fi fost atribuită de a lansa de unul 
singur împrumutul. Drept răspuns, într-o serie de ziare germane din America, 
a apărut declaraţia democratului mic-burghez Wiss, care îl demască pe 
Kinkel că a denaturat adevărul, demonstrînd că apelul cu privire la împrumut, 
trimis în America, n-a fost semnat deci! de Kinkel. Cu privire la acest 
episod vezi pamfletul lui Marx şi Engels „Marii bărbaţi ai emigraţiei " (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, 
p. 330---331) .  - 496. 

706 Cu privire la articolul din „Morning Advertiser• din 6 octombrie 1852, vezi 
adnotarea 204. 

L11 cererea lui Marx, Cluss a scris, şi la 1 noiembrie 1852 a trimis, la 
„Morning Advertiser• răspunsul la acest articol, criticind activitatea lui 
Goegg, adeptul lui Ruge şi conducătorul Uniunii revoluţionare din America 
(vezi adnotarea 144). Ziarul însă nu a publicat scrisoarea lui Cluss. - 496. 

707 Cu privire la articolul lui Weydemeyer împotriva lui Heinzen, vezi adno
tarea 48, Articolul lui Cluss „Karl Heinzen und der Kommunismus, ader der 
fahrende Ritter auf der wilden, verwegenden Jagd nach dem Schatten seines 
lahmen Kleppers• („Karl Heinzen şi comunismul, sau Cavalerul rătăcitor 
într-o eroică goană furibundă după umbra gloabei sale şchioape") a fost 
publicat în „New Yorker Demokrat• la sfîrşitul lunii iunie sau începutul 
lunii iulie 1852. - 497. 

708 Este vorba, se pare, de articolul lui Cluss, publicat în ziarul „Baltimore 
Wecker• ,  în care, pe baza datelor furnizate de Marx, era relatat incidentul 
dintre d-na Brilningk şi Willich (vezi volumul de faţă, p. 65, G9) şi men
ţionată învinuirea de spionaj pc care Kinkcl şi Willich o adusese d-nei Bril
ningk. - 498. 

709 Această scrisoare nu s-a păstrat. - 498. 

71 0 Această scrisoare a lui Marx către Cluss, precum şi scrisoarea următoare 
din 14 decembrie au fost reproduse de Cluss în scrisorile sale către Weyde
meyer din 6 şi 7 ianuarie 1853. Manuscrisul lui Marx nu s-a păstrat. 

Un fragment din această scrisoare a lui Marx a fost publicat în revista 
„Die Neue Zeit" ,  Bd. 2, nr. 3 1 ,  1906-1907, în articolul lui F. Mehring „Noi 
materiale pentru biografiile lui K. Marx şi F. Engels". - 501. 

71 1 Cu privire la apelul adresat muncitorilor germani din America, vezi adno
tarea 269. Apelul a fost semnat de membrii Ligii comuniştilor, dizolvată cu 
puţin timp înainte, care se aflau în Anglia : K. Marx, F. Engels, W, Wolff, 
F, Freiligrath, E. Dronke, W, Liebknecht şi alţi emigranţi germani, precum 
şi de E. Jones. - 502. 

712 Este vorba de expoziţia industrială universală care a avut loc la Londra 
(vezi adnotarea 18) . - 502. 

713 In scrisoarea sa către Marx din 21 noiembrie 1852, Cluss spunea că se 
îndoieşte de justeţea părerii lui Massol (Marx îi trimisese lui Cluss scri
soarea acestuia din 25 iulie 1852 spre informare) . care susţinea că în noile 
sale lucrări, în opoziţie cu lucrările din deceniul al 5-lea, Proudhon s-ar situa 
pe o poziţie revoluţionară. Cluss considera concepţiile lui Proudhon ca doctri-
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nare mic-burgheze şi profund străine de ideile revolutionare. De aceeaşi 
părere era şi Weydemeyer. - 503. 

714 Originalul acestei scrisori a lui Marx către Cluss nu s-a păstrat. Ea a fost 
reprodusă în scrisoarea lui Cluss către Weydemeyer din 7 ianuarie 1 853. 
- 506. 

715 Această scrisoare a lui Marx către Briiningk nu s-a păstrat. - 506. 

716 Este vorba despre darea de seamă financiară şi declaraţia publicate de 
Reichenbach (vezi adnotarea 263). - 507. 

717 Este vorba de interpelarea făcută lui Willich, la sfirşitul anului 1852, în Aso
ciatia cultural ă a muncitorilor germani de la Londra (vezi adnotarea 103) în 
legătură cu declaraţia lui Hirsch, demascat ca spion, că Willich ar fi fost 
complicele său. Declaratia lui Hirsch a fost apreciată ca o calomnie, dar 
atitudinea bănuitoare a membrilor asociatiei fată de Willich a dovedit creş
terea în rîndurile lor a nemultumirii fată de comportarea şi tactica con
ducătorilor fraqiunii sectar-aventuriste Willich-Schapper, sub influenta cărora 
căzuseră. 

Faptele mentionate aici au fost lămurite în pamfletul lui Marx „Dez
văluiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia" şi în articolul său 
„Destăinuirile lui Hirsch" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, 
Editura politică, 1960, p. 494-495, şi voi. 9, 1959, p. 42-45). - 507. 

71 8 Despre Congresul de la Wheeling, vezi adnotarea 204. 
Despre „catolicii germani" ,  vezi adnotarea 188. - 508. 

719 Bazîndu-se pe informatiile primite de la Schabelitz (vezi volumul de fată, 
p. 179-180) , Marx socotea că broşura sa „Dezvdluiri asupra procesului 
comuniştilor de la Colonia" a apărut la Base). Cu privire la soarta editării 
acestei broşuri, vezi adnotarea 221 .  - 5 1 1 .  

720 lntentia d e  a edita lucrarea lui Marx „Optsprezece brumar a l  lui Ludovic 
Bonaparte• în Elvetia nu s-a realizat. - 511.  

721 Vezi K.  Marx şi  F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, 
p. 455-457 ; cu privire la tratatul germano-francez, vezi adnotarea 1 02. - 5 1 1 .  

722 Din această scrisoare a lui Marx către Cluss s-a păstrat numai u n  fragment, 
citat de Cluss în scrisoarea către Weydemeyer din 1 7  februarie 1853. - 512. 

723 Această scrisoare este răspunsul Ia scrisoarea trimisă de Cluss lui Marx 
la 6 martie 1 853, împreună cu banii pentru Freiligrath, care reprezentau 
prima sumă din partea Societătii de gimnastică de la Washington în sprijinul 
comuniştilor arestaţi la Koln şi a familiilor lor (ca răspuns la apelul pentru 
sprijinirea comuniştilor de la Koln, lansat de Marx în America ; cu privire 
la acestea, vezi adnotarea 269) . Se pare că scrisorile lui Cluss din 25 februarie 
şi 2 martie 1 853 au rămas fără răspuns. - 513. 

724 Aluzie Ia notele de călătorie din America elaborate de F. A. Pulszky şi sotia 
sa, T. Pulszky : „White, Red, Black. Sketches of society in the United 
States during the visit of their guest• („Albi, roşii şi negri. Note cu privire 
la societatea din Statele Unite făcute în timpul vizitei de oaspetele lor") ,  
voi. 1-111, London 1 853. Titlul lucrării reflecta componenta rasială a 
populatiei din S.U.A. - 514. 

725 Este vorba de duelul dintre Schramm şi Willich provocat de comportarea lui 
Willich Ia o şedinţă a Comitetului central al Ligii comuniştilor. Duelul a avut 
Ioc Ia Ostende în septembrie 1 850 1 Barthelemy a fost secundantul lui Willich 
(vezi adnotarea 344) . - 515. 
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726 O parte din scrisoarea de fată a fost publicată pentru prima oară în revista 
„Die Neue Zeit", Bd. 2, nr. 31 , 1906-1 907, în articolul lui F. Mehring „Noi 
materiale pentru biografiile lui K. Marx şi F. Engels". - 516. 

727 Este vorba de lucrarea lui J. C. Pliimlcke „Handbuch fiir die Koniglich 
Preussiscben Artillerie-Offiziere" („Manual pentru ofiţerii din artileria regală 
prusiană") ,  Berlin, 1820. - 518. 

728 Cele mai cunoscute lucrări ale lui Jomini cu privire Ia războaiele napoleo
neene sint următoarele : „Histoire critique et militaire des guerres de la 
Revolution de 1792 a 1801 " („Istoria critică şi militară a războaielor revolu
ţiei dm 1792 p!nă !n 1801 "),  T. 1-15, Paris, 1819-1824 ; „Vie politique et 
militaire de Napoleon, racontee par lul-meme au tribunal de Cesar, d 'Ale
xandre et de Frederic" („Viata politică şi militară a lui Napoleon, povestită 
de el însuşi în fata tribunalului lui Cezar, Alexandru şi Frederic") ,  T. 1-4, 
Paris, 1827. 

Lucrările lui Clausewitz se pare că au fost cunoscute de Engels după 
prima ediţie a operelor sale complete „Hinterlassene Werke liber Krieg und 
Kriegfiihrung• („Opere postume despre război •i sistemul de ducere a războiu
lui"), apărută la Berlin intre 1832 şi 1837 în zece volume. Războaielor 
napoleoneene Ie sint consacrate lucrările cuprinse în volumele 5---8 din 
această ediţie. - 518. 

129 In februarie 1846, cind patriotii polonezi au încercat să provoace o insurecţie 
pe teritoriile poloneze cu scopul eliberării naţionale a Poloniei, iar în Cra
covia insurgenţii au reuşit să obţină o victorie vremelnică, în Galiţia a 
izbucnit o răscoală ţărănească. Autorităţile austriece au ştiut să folosească 
ura ţăranilor ucraineni subjugaţi împotriva şleahticilor polonezi şi, într-o 
serie de cazuri, au izbutit să-i îndrepte pe ţăranii răsculaţi la luptă împo
triva trupelor poloneze insurgente. După infringerea insurecţiei la Cracovia 
a fost înăbuşită cu cruzime şi răscoala ţăranilor galiţieni. - 519. 

730 Este vorba de cabinetul whig în frunte cu Russell, care s-a aflat la putere 
din iulie 1846 pină în februarie 1852, despre cabinetul tory în frunte cu 
Derby, care i-a luat locul şi cdre s-a menţinut la putere pină în decem
brie 1852, precum şi despre cabinPtul de coaliţie Aberdeen (format din 
whigi şi peelişti) . - 519. 

731 La începutul deceniului al 6-lea din secolul al XIX-lea lupta dintre Prusia 
Şi Austria pentru hegemonie în Germania s-a ascuţit din nou ; îndeosebi 
Austria, profitind de sprijinul dat de Rusia ţaristă, zădărnicea încercările 
Prusiei de a reorganiza Uniunea vamală (vezi adnotarea 179). După lovitura 
de stat a lui Bonaparte din Franţa, în decembrie 1 851 s-a ivit pericolul unui 
nou război în Europa în urma pretenţiilor cercurilor bonapartiste de a resta
bili graniţele din timpul primului Imperiu. Acest fapt a determinat Austria 
să adopte o atitudine conciliatoare în tratativele cu privire la probleme 
comerciale cu Prusia (vezi adnotarea 308). - 520. 

732 Insurecţia de la Milano - vezi adnotarea 288. - 520. 

733 Este vorba de primul punct al „Revendicărilor partidului comunist în Ger· 
mania•, elaborate de Marx şi Engels în numele Organului central al Ligii 
comuniştilor, în martie 1848 (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 5, 
Bucureşti, Editura politicii, 1963, p. 3--5). - 521 .  

734 Este vorba d e  lucrarea lui W .  Willisen „Der Italienische Feldzug des 
Jahres 1848" („Campania Italiană din anul 1848"), Berlin 1849. - 523. 

735 Este vorba de campania din Italia de Nord, din primăvara anului 1849, care 
a început după reluarea acţiunilor militare între Austria şi Piemont la 
12 martie. In bătălia decisivă de la Novara, la 23 martie 1849, armata 
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austriacă de sub comanda lui Radetzky a înfrînt trupele piemonteze. Ca 
urmare a acestei înfrîngeri a fost reinstaurată dominaţia austriacă în Italia 
de Nord. ln cursul campaniei, comandantul austriac a profitat de fărîmiţarea, 
de către generalul Ramorino, a forţelor piemonteze. - 523. 

736 Engels se referă la hotărîrea luată de comandamentul armatei ungare şi de 
guvernul revoluţionar ungar ca, după înfrîngerea austriecilor la Nagy-Sarlo 
în 19 ap1ilie 1849 şi părăsirea oraşului Komorn (Komărom) în 26 aprilie 1849, 
să înceapă operaţia de eliberare a Budei în loc să organizeze urmărirea 
armatei austriece înfrînte, care se retrăgea spre Viena (vezi adnotarea 89). 
După părerea lui Engels, hotărîrea aceasta a avut urmări nefaste pentru 
revoluţia ungară, întrucît a dat posibilitate austriecilor să pornească o nou!i. 
ofensivă, tocmai în momentul cînd a început intervenţia armatei ţariste în 
Ungaria. Aceasta a dus, în cele din urmă, la capitularea armatei ungare, 
la 13 august 1849, la Şiria. Capitularea armatei ungare, care-şi păstrase 
capacitatea de luptă şi care se bucura de sprijinul activ al maselor poporului 
ungar, avînd o stare de spirit revoluţionară, a fost pregătită de acţiunile 
trădătoare ale comandantului suprem, Gărgey, care se sprijinea pe partea 
contrarevoluţionară a burgheziei şi nobilimii ungare. Pe de altă parte, 
Kossuth şi ceilalţi conducători ai guvernului revoluţionar au dat dovadă de 
nehotărîre şi de inconsecvenţă în lupta împotriva acţiunii trădătoare a lui 
Gărgey. - 523. 

131 Vezi adnotarea 497. - 524. 

738 Este vorba de campania pe care, ln primăvara anului 1849, după reuşita 
acţiunilor sale din Transilvania împotriva trupelor austriece contrarevolu
ţionare, ale celor ţariste şi ale forţelor locale ostile Ungariei revoluţionare, 
armatele ungare, în frunte cu Bem, au desfăşurat-o în Banat (regiune din 
Voevodina sîrbească), care făcea parte pe atunci din Ungaria. Cu toate 
victoriile izolate ale lui Bem, desfăşurarea în general a războiului în această 
regiune nu a fost avantajoasă pentru unguri, fapt care se explică prin 
situaţia extrem de ccmplicată din Banat, cu populaţia sa pestriţă sub 
raport naţional, şi prin greşelile făcute de guvernul ungar !n problema 
naţională, care au dat posibilitate monarhiei austriece să folosească în 
lupta împotriva Ungariei revoluţionare mişcarea sîrbilor pentru auto11o;nie. 

Vorbind despre manevrele de la Hermannstadt (Sibiu) , Engels se referă 
la următoarea acţiune a armatei lui Bem din timpul campaniei din Transil
vania care a ţinut din februarie pînă în martie 1849. lndreptîndu-se în mar, 
forţat spre Sibiu, în drum Bem a înfrînt un detaşament austriac, a izgonit 
din oraş un detaşament rus slab şi în cele din urmă a silit trupele austriece 
Şi ţariste să părăsească Transilvania. Apoi trupele lui Bem şi Perczel au 
pornit campania în Banat. ln vara anului 1849, ca urmare a ofensivei gene
rale a trupelor ţariste, Bem s-a întors în Transilvania. Aici el a pornit din 
nou un marş asupra Sibiului, a izgonit din oraş garnizoana rusă, dar de astă 
dată, avînd de-a face cu forţe superioare ale trupelor ţariste şi ale imperiu
lui austriac, a fost nevoit să se retragă. - 524. 

139 Din această scrisoare a lui Marx către Cluss s-a păstrat numai un fragment, 
citat de Cluss în scrisoarea sa către Weydemeyer din 3 mai 1853. Partea 
de la început care cuprinde textul pînă la cuvintele : „Din păcate, partidul 
nostru e foarte sărac• a fost publicată pentru prima oară în revista „Die 
Neue Zeit•, Bd. 2, nr. 31 , 1906-1907, în articolul lui F. Mehring „Noi 
materiale pentru biografiile lui K. Marx şi F. Engels", - 525. 

740 Este vorba de primele articole ale lui Weydemeyer din seria „Nationalăkono
mische Skizzen• („Schiţe de economie politică") ,  publicate în „Reform• din 
aprilie pînă în august 1853. - 525. 
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741 Este vorba de seria de articole ale lui Pieper publicate în „People's Paper•. 
numerele 31-34 din 4, 1 1  şi 18 decembrie 1852, sub titlul general „A criticai 
history of French socialism" („Istoria critică a socialismului francez"). Wey
demeyer şi Cluss au propus să reproducă această serie în , ,Reform" ,  dar 
Pieper nu a terminat-o. - 525. 

742 Este vorba de scrisorile lui Marx către Cluss din 25 martie şi 17 aprilie 1 853 
(vezi volumul de faţă, p. 513-516, 525-527), precum şi, pare-se, de încă 1> 
scrisoare a lui Marx care nu s-a păstrat, scrisă aproximativ la 10 aprilie 1 853 ; 
în aceasta din urmă, după cum reiese din scrisoarea lui Cluss către Marx 
din 28 aprilie 1853, Marx se referea la problema editării în America a lucrării 
sale „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia", sub formă de 
broşură. - 527. 

743 Este vorba de articolul apărut sub semnătura : „Englezul" (pseudonimul lui 
A. B. Richard) reprodus în „People's Paper• nr. 51 din 23 aprilie 1 853, după 
„Morning Advertiser". - 527. 

744 „Conspiraţia prafului de puşcă" a lui Kossuth şi „chestiunea berlineză• -
vezi adnotarea 334. - 528. 

745 Este vorba de scrisoarea lui Jones către Weydemeyer din 3 martie 1 852 (vezi 
adnotarea 48) . - 529. 

746 Din această scrisoare s-a păstrat numai fragmentul citat de Cluss în scrisoarea 
sa către Weydemeyer din 28 iunie 1 853. O mică parte din textul, care s-a 
păstrat, de la cuvintele : „Nu aveti alt ziar la New York" şi pină la sfirşitul 
paragrafului, a fost publicată pentru prima oară în revista „Die Neue Zeit", 
Bd. 2, nr. 31, 1906-1907, în articolul lui F. Mehring „Noi materiale pentru 
biografiile lui K. Marx şi F. Engels". - 530. 

747 Este vorba de răspunsul la declara\ia lui Willich care era aşteptată, întrucit, 
la începutul lunii mai 1 853, el a anunţat în „Belletristisches Journal und 
New-Yorker Criminal-Zeitung• �i „Neu-England-Zeitung• că intenţionează să 
pornească ofensiva împotriva „dezvăluirilor• lui Marx şi ale adeptilor lui 
(vezi adnotările 343 şi 349). - 530, 

748 Mai departe, Cluss întrerupe citarea scrisorii lui Marx şi citeva rinduri mai 
jos redă cu propriile lui cuvinte conţinutul unei părţi din această scrisoare : 

„Marx îmi scrie în privinţa istoriei cu banii. El n-a primit niciodată bani 
sub formă de ajutor ; dar în cazul pe care l-a trimbiţat Willich, lucrurile au 
stat cam aşa : Marx a închiriat o locuintă în Chelsea (Londra) la un locatar 
şi a plătit cu regularitate chiria lunar, adeseori cu pretul unor mari priva
ţiuni. Cînd, deodată, apare adevăratul proprietar, ii cere lui Marx chiria, 
fiindcă de un an de zile locatarul in termediar nu i-a plătit un ban. Legile 
engleze sancţionează asemenea procedee. Marx nu poate să plătească, i se 
trimit portăreii acasă etc. Se află într-o situaţie desperată. El este membru 
al Comitetului de sprijin al emigranţilor. Banii se dădeau săptăminal diferiţilor 
emigranţi. Dar cea mai mare parte din bani, pe care o reprezenta sumele 
trimise nouă de prietenii din Europa, răminea fără întrebuinţare şi Marx a 
fost „salvat•,  primind din aceşti bani suma trebuincioasă, cu condiţia de a 1> 
restitui în rate în aceeaşi proporţie în care se cere şi celorlalti emigranţi, 
probabil celor care beneficiau de privilegiul de a primi ajutor bănesc. El a 
făcut acest lucru în modul cel mai corect şi a achitat întreaga datorie, în 
parte din ciştigul său, în p-3.rte din banii primiţi de la familia sa. C'est tout. 
(Asta-i tot. - Nota trad.) 

Pentru a reda toate acestea mai amplu nu duc lipsă de material, dim
potrivă, am mai mult decit suficient. De pildă, sacrificiile pe care le-a făcut 
pentru cNeue Rheinische Zeitung», cind, după revoluţia din iunie (insurecţia 
proletară din Paris din anul 1 848. - Nota red.] , burghezia s-a îndepărtat de 
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ziar, iar după introducerea stării de asediu la Koln [la 26 septembrie 1 848. -
Nota red.J s-a îndepărtat şi mica burghezie democrată, Ma1x spune că a 
.cheltuit aproximativ 7 OOO de taleri pentru .Neue Rheinische Zeitung» ... Mai 
spune că eu pot şi trebuie să folosesc toate datele pe care mi le trimite, 
fără însă a menţiona că provin de la el. 

In legătură cu .Reform» , Marx îmi dă mie dreptate. El spune că la 
-expoziţia industrială de la New York va veni jumătate din Germania, şi cum 
în acest oraş nu există o altă publicaţie, trebuie să trecem cu vederea plati
tudinile domnilor de la uHornisse» [redactorul ziarului „Reform• ,  Kellner, şi 
corespondentul său de la Londra, 1-Ieise, care în 1 848--1 850 au redactat ziarul 
„Hornisse• la Kassel. - Nota red.) şi să promovăm cu dibăcie linia noastră. 
După cum se ştie, Talleyrand a spus întotdeauna oamenilor săi de stat : 
cAvant tout, pas de zele, pas de zele I • "  („In primul rînd, fără exces de zel, 
fără exces de zel I" - Nota trad). - 530. 

749 Desp1 e expoziţia de la New York, vezi adnotarea 675. - 530. 

750 Din această scrisoare a lui Marx către Cluss s-a păstrat numai fragmentul 
citat de Cluss în scrisoarea sa către Weydemeyer din 3 octombrie 1 853 ; un 
paragraf care începe cu cuvintele : „In orice caz mişcarea a început mal 
devreme deci! m-aş fi aşteptat• a fost publicat în „Die Neue Zeit", Bd. 2, 
nr. 31 , 1906-1907, în articolul lui F. Mehring „Noi materiale pentru biogra
fiile lui K. Marx şi F. Engels" . - 531. 

751 Este vorba de corespondenţa lui Cluss din Quebeck, apărută în „Reform• 
nr. 44 din 31 august 1 853 ; în acelaşi număr a fost publicat şi articolul de 
fond intitulat „Die neue Welt", scris de Kellner şi consacrat lucrării lui 
Th. Poesche şi K. Goepp „The new Rome. The United States of the World" 
(„Noua Romă. Statele Unite ale lumii"),  editată la New York în 1 852. ln 
„Neu-England-Zeitung" din 3 septembrie 1 853 a fost publicat articolul lui 
Poesche „Die «Klassenkampfer»" („Despre uluptătorii de clasă > " ) .  - 531. 

752 Vezi adnotarea 390. - 533. 

753 Textul integral al acestei scrisori a lui Marx către Weydemeyer nu s-a 
păstrat. - 534. 

754 W. Wolff, care într-o vreme a intenţionat să plece în S.U.A„ se afla la 
Engels, la Manchester. - 534. 

755 Din această scrisoare a lui Marx către Cluss s-a păstrat numai fragmentul 
citat de Cluss în scrisoarea sa către Weydemeyer din 2 noiembrie 1 853. - 536. 

756 Este, pare-se, o aluzie la articolele publicate de Heinzen în „Neu-England
Zeitung• ,  precum şi în „Herold des Westens• ,  al cărui redactor era pe 
atunci Heinzen. Cluss şi Weydemeyer au ironizat cu sarcasm în paginile 
ziarului „Reform• activitatea şi producţiile ziaristice ale lui Heinzen. - 537. 

757 Marx face aluzie la poziţia pe care s-au situat în problema orientală cercu
rile conducătoare ale Franţei bonapartiste, urmărind scopuri dinastice aventu
riste, precum şi la acţiunile agresive ale Rusiei ţariste, care, folosind în 
interesul politicii contrarevoluţionare, de expansiune, simpatia popoarelor 
din Peninsula Balcanică faţă de poporul rus, în iunie 1853 şi-a adus trupele 
în Principatele dunărene, Moldova şi Ţara Românească. lntărirea atît a 
uneia cit şi a celeilalte părţi adverse, ale căror acţiuni făceau inevitabil un 
nou război european (în momentul cind a fost scrisă această scrisoare 
războiul dintre Turcia şi Rusia începuse), a fost considerată de Marx ca o 
ameninţare pentru democraţia europeană, inclusiv cea germană. - 537. 

758 Din scrisoarea lui Mdrx către Cluss s-a păstrat numai fragmentul citat de 
Clu.ss în scrisoarea sa către Weydemeyer din 7 decembrie 1853. - 538. 
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759 Este vorba de corespondenţele lui Eccarius cu privire la situaţia economică 
şi politică a Franţei, publicate ln „People's Paper• din septembrie 1652 
pînă în mai 1853. Printre aceste corespondenţe a fost şi seria de articole 
intitulată „A review of the literature on the coup d'etat• („Privire generală 
asupra literaturii despre lovitura de stat").  în care era redat îndeosebi 
conţinutul lucrării lui Marx „Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte• 
(„People's Paper• nr. 32 şi 33 din 11 şi 18 decembrie 1 852). - 538. 

760 Acesta este, se pare, răspunsul lui Marx la scrisoarea lui Cluss din 23--24 oc
tombrie 1853, în care Cluss li informează că a tradus in limba germană o 
parte din pamfletul lui Marx „Lord Palmerston',  publicat în „New York Daily 
Tribune•,  şi că a trimis traducerea la ziarul „Reform•. Dificultatea pe care 
o implica menţionarea numelui autorului la publicarea traducerii consta în 
faptul că „Tribune• a publicat lucrarea anonim, sub formă de articole de 
fond (vezi adnotarea 405).  De aceea în „Reform• traducerea a fost precedată 
de următoarea notă a redacţiei : „Marele interes pe care ii trezeşte din nou 
în momentul de faţă numele lui Palmerston ne îndeamnă să reproducem 
această lucrare din «Tribune• ; lucrarea respectivă dovedeşte cunoaşterea 
mai mult deci! obişnuită de către autor a problemelor engleze şi, deşi a apărut 
nesemnată, nu e greu să ghiceşti cine a scris-o• .  Traducerea, făcută de Cluss, 
a fost publicată în nr. 72, 73, 74 şi 78 din 2, 3, 4, 8 şi 9 noiembrie 1653. - 539. 

?61 Cîteva rînduri mai jos Cluss scria : „Marx mai adaugă citeva note despre 
Urquhart din pricină că într-un ziar, pe care urmează să-l primesc, Jones, 
vădind lipsă de tact, spune despre el că e aliatul ruşilor. Marx scrie că în 
scrisoarea către Jones [această scrisoare nu s-a păstrat. - No !a red.) i-a 
făcut un perdaf bun pentru asta. Pe baza materialului despre Urquhart voi 
face un mic articol". Acest articol, intitulat „David Urquhart• ,  a fost 
publicat de Cluss, nesemnat, în „Reform' nr. 1 1 2  din 19 decembrie 1653. 
Articolul e alcătuit din notele lui Marx, care nu s-au păstrat şi pe care 
Cluss le-a reprodus, pare-se, textual. Cuprinsul e următorul : 

„Intr-unul din ziarele engleze care ne-au sosit cu ultimele vapoare am 
descoperit, spre mirarea mea, că d-l Urquhart, despre care în ultimul timp 
s-a vorbit în repetate rînduri ca despre un agitator pentru convocarea 
mitingurilor antiruse din Anglia, a fost calificat ca agent aflat în slujba 
Rusiei, O asemenea absurditate poate fi explicată numai prin intngile 
«slavismului liber», întrucît pînă dcum întreaga Europă 11 cunoştea pe Urqu
hart ca pe un adevărat rusofob şi turcofil înfocat, al cărui fanatism mergea 
pînă la manie. Se spune că pe vremea cind era secretarul ambasadei la 
Constantinopol, ruşii au încercat chiar să-l otrăvească. De aceea vom spune 
citeva cuvinte despre acest om, al cărui nume se găseşte acum pe buzele 
tuturor, dar despre care aproape nimeni nu ştie ce reprezintă în realitate. 

Urquhart are întotdeauna o anumită idee fixă. Timp de 20 de ani el l-a 
demascat fără rezul tat pe Palmerston şi uneltirile ruşilor, şi, din cauza asta, 
trebuie să-şi fi pierdut aproape mintea, ca orice om obsedat de o anumită 
idee, pe care nu are posibilitatea de a o traduce în viaţă. Faptul că Pal
merston s-a putut menţine pînă astăzi cu diplomaţia sa, el li explică prin 
conflictul dintre whigi şi tory, şi asta just, dar, bineînţeles, numai în parte. 
Pentru a scăpa de parlamentul englez actual, care nu apreciază oamenii după 
meritele lor, ci are un singur criteriu : funcţia pe care o ocupă persoana 
respectivă, el, ca un conservator inveterat, consideră că singura soluţie este 
lntărirea puterii regale, pe de o parte, şi autoguvernarea municipală locală, 
pe de altă parte, Pentru a pomi împotriva Rusiei, el ar vrea ca Occidentul 
să formeze o masă tot atit de compactă şi df! omogenă ca şi cea rusă. De 
aceea, el nici nu vrea să audă de partide şi este principalul adversar al 
tendinţelor de centralizare. Intrucit toate revoluţiile de pînă acum, incepind 
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din 1848, au izbucnit într-un moment favorabil pentru progresul Rusiei, el 
consideră în mod eronat aceste rezultate ca fiind scopurile premeditate ale 
diplomaţiei ruse, agenţii Rusiei fiind, în mintea lui Urquhart, conducatorii 
secreţi ai revoluţiilor. lntrudt, in cadrul vechiului sistem conservator, Austria 
reprezintă opusul Rusiei, el manifestă un deosebit ataşament faţă de Austri a 
şi o aversiune faţă de tot ce ar putea ameninţa puterea ei internaţionala. 
In opoziţie cu nivelarea rusa, pe de o parte, şi cu nivelarea revoluţionard,  
pe de altă parte, el se pronunţă cu fermitate pentru individualism şi in special 
pentru specificul popoarelor. ln ochii lui, evreii, ţiganii, spaniolii, musulmanu, 
inclusiv cerkes1i ,  formează cele patru popoare mai de seama, pentru ca nu 
sint atinse de platitudinea (vulgaritatea) Parisului şi Londrei. Din toate 
acestea se vede că concepţia lui istorică a luat un caracter foarte subiect!'; · 
consideră istoria rezultatul final al diplomaţiei. Cit priveşte concepţia ob1ec
ti·1a, materialista a istoriei, el îşi închipuie că este acelaşi lucru cu tendinţa 
de a împiedica făradelc gea să ajungă în faţa justiţiei şi a o ridica, dim
potrivă, la rangul de lege. < El este un domn batrîn, respectabil, încăpaţinat. 
iubitor de adevar, entuziast, plin de prejudecăţi şi complet &crintil», dup3. 
cum a spus un critic despre el. 

lntrucit insa el nu cunoaşte decît o singură misiune in viaţă, lupta 
împotriva Rusiei, pe care o duce cu perspicacitatea caracteristică maniacilor 
şi cu multă competenţă, toate acestea nu strică nimanui. Cavalerul unei 
singure misiuni în viaţă trebuie să apară neapărat din nou sub chipul 

nobilului cavaler al tristei figuri > ,  şi nici de Sancho Pancha nu duce lipsa 
nici aici şi nici în Europa. Unul din exemplarele modernizate ale acestui 
lip şi-a găsit întruchiparea în « A.P.C. , [Pulszky, vezi adnotarea 3 1 1 .  -
Nota red. J .  acest important bastion londonez al lui Tribune ,• ,  - 539. 

762 Cu privii e la articolul lui Engels despre campania din Ungaria, vezi adno
tarea 11 O. - 540. 

763 Engels se referă, pare-se, la lucrarea lui H. Douglas „A Treatise on naval 
gunner). • („Tratat cu privire la artileria navală") ; prima ediţie a aparul 
la Londra în 1 820. - 543. 

764 F. R. Chesney. „The Russo-Turkish campaigns of 1 828 and 1829, with a 
view of the presen! state of affairs in the East • („Campaniile ruso-turce 
din 1 828 şi 1 829 in lumina actualei situaţii din Orient") . London, 1 854. - 543. 

765 Tratatul de pace de la Unkiar-Skelessi, încheiat între Rusia şi Turcia în 1 8  3, 
prevedea că cele două state se obligau să se ajute reciproc în caz de război 
cu vreun alt stat. Potrivit prevederi!or acestui tratat, Turcia, în special, şi-a 
luat, la cererea Rusiei, obligaţia de a nu permite intrarea vaselor de razbm 
străine în Marea Neagră. 

Cu privire la tratatele din 1840 şi 1841, vezi adnotarea 424. 
Ră�boiu/ anglo-afgan din 1838-1842 a fost dezlănţuit de englezi cu 

scopul înrobirii coloniale a Afganistanului. Războiul s-a încheiat cu eşuarea 
planurilor colonialiste engleze. 

Cu privire la poziţia lui Palmerston în problema Cracoviei, vezi adno· 

tarea 462. - 545. 

766 ln 1 838 regatul Neapolului a acordat unei companii franceze concesiuni pen
tru extracţia de sulf în Sicilia. Invocînd tratatul din 1 846, potrivit cama 
Neapolul se obliga să nu acorde altor ţări privilegii comerciale de natură 
să lezeze interesele Angliei, guvernul englez a dat ordin flotei sale di:l 
Mediterana să pornească acţiuni militare şi a constrîns Neapolul să anuleze 
contractul cu compania franceză. - 545. 

767 „Pamflete politice' - vezi adnotarea 507. - 547. 

45 - Marx-Engels, Opere, voi. 28 
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768 Cu pnv1re la poziţia lui Palmerston în conflictul anglo-grec, provocat de 
cazul negustorului Pacifico, vezi adnotarea 304. - 548. 

769 La 8 mai 1852, reprezentanţii Rusiei, Austriei, Angliei, Franţei, Prusiei, 
Elveţiei, împreună cu reprezentanţii Danemarcei au semnat la Londra un 
protocol cu privire la integritatea monarhiei daneze, care stabilea prin
cipiul indivizibilităţii posesiunilor coroanei daneze, inclusiv ducatele Schles
wig şi Holstein. In protocolul de la Londra era menţionat ţarul Rusiei 
ca unul dintre pretendenţii legitimi la tronul Danemarcei (în calitate de 
urmaş al ducelui de Holstein-Gottorp, Karl Peter Ulrich, care a domnit 
în Rusia sub numele de Petru al III-iea) şi care a renunţat la dreptu1 ile 
sale în favoarea ducelui Christian Gliicksburg, declarat urmaş al rP.gelui 
Frederick al VII-iea. Aceasta a creat un precedent pentru pretenţiile ţarului 
Rusiei la tronul Danemarcei, pe viitor, In cazul cind dinastia Gliicksburg 
s·ar stinge. - 548. 

770 Cvadrupla alian/ă - tratat încheiat în aprilie 1 834 intre Anglia, Franţ3, 
Spania şi Portugalia. Tratatul, care formal era îndreptat împotriva puterilor 
absolutiste Rusia, Prusia şi Austria, a dat posibilitate Angliei, sub pretext 
că acordă ajutor militar guvernelor Spaniei şi Portugaliei In lupta împotriva 
pretendenţilor la tron, Don Miguel In Portugalia şi Don Carlos în Spania, 
să-şi consolideze poziţiile în aceste două ţări. Aceasta a fost cauza care 
a dus la înrăutăţirea relaţiilor dintre Anglia şi Franţa. 

Cu privire la recunoaşterea de către Palmerston a regimului bona· 
partist din Frania, vezi adnotarea 645. - 548. 

771 Este vorba de convenţiile de la Londra din 1840 şi 1841 (vezi adnotarea 424). 
- 549. 

772 Din seria de articole propusă, Marx a scris de la 29 decembrie 1854 pina 
la 1 ianuarie 1855 două articole, publicate în „Neue Oder-Zeitung" dm 2 
şi 4 ianuarie 1855. In ediţia de faţă au apărut sub titlul „Privire retrospectivă 
asupra campaniei din Crimeea• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 10, 
Bucureşti, Editura politică, 1 961 ,  p. 621-625) . Cu aceste articole a început 
colabora1ea lui Marx: la publicaţia menţionată (vezi adnotarea 538). - 550. 

773 Cu privire Ia abrogarea legilor cerealelor, vezi adnotarea 54. - 552. 

774 Greva din Preston - vezi adnotarea 399 . - 553. 

775 Athaeneum - vezi adnotarea 203. - 560. 

776 „Constilu/ii/e octroia te• - constituţii „dăruite" de regele Prusiei Frederic 
Wilhelm al IV-iea după lovitura de stat contrarevoluţionară din Prusia dm 
noiembrie-decembrie 1848. Prima dintre ele a fost dată publicităţii la 5 de
cembrie 1849, concomitent cu dizolvarea Adunării constituante prusiene. 
ln Prusia a fost introdus sistemul bicameral, iar regele şi·a păstrat dreptul 
nu numai de a schimba hotărirea Camerelor, ci şi de a revizui unele articole 
din constituţie. Intărirea continuă a reacţiunii a dus la dizolvarea, în apri
lie 1 849, a Camerei a doua, aleasă pe baza constituţiei octroiate, la înlocuirea 
votului universal prin sistemul de alegeri pe trei trepte cu un cens de avere 
foarte ridicat şi la introducerea unei noi constituţii, şi mai reacţionare, care 
a intrat în vigoare la 31 ianuarie 1850. Majoritatea servilă a reprezentanţilor 
nou aleşi în această Cameră, care era alcătuită din liberali burghezi -
constituţionalişti -, au aprobat noua constituţie propusă de rege, în timp 
ce democraţii burghezi s-au pronunţat pentru menţinerea vechii constituţii 
din 1848. - 560. 

777 La 10 octombrie 1 855, în publicaţia „L'Homme", organ de presă al emigranţi
lor francezi, care apărea pe insula J ersey, a fost publicată o scrisoare des
chisă adresată reginei Victoria a Angliei, scrisă de unul din liderii emi· 



Adnotări 679 

graţiei democrate mic-burgheze de la Londra, Felix Pyat, cu prilejul vizitei 
făcute de regină, in 1855, în Franţa. Efectul publicării acestei scrisori, care 
avea un caracter aventurist, provocator, a fost că guvernul englez, pentru 
a fi pe plac lui Napoleon al III-iea, a expulzat un număr de emigranţi fran
cezi (printre care şi Victor Hugo) de pe insula Jersey ; se zvonea că va fi 
reintrodus aşa-numitul bill cu privire la străini (vezi adnotarea 569) . - 560. 

778 Marx a trăit la Paris de la sfirşitul lunii octombrie 1843 pină la 3 februa
rie 1845, cind, la cererea guvernului prusian, a fost expulzat din Franţa şi 
a fost nevoit să se mute la Bruxelles. - 562. 

779 Este vorba de străduinţa lui Marx de a-i atrage pe tovarăşii săi de idei, 
foştii redactori Ia „Neue Rheinische Zeitung•,  printre care şi Weerth, să 
colaboreze la revista lui V\o'eydemeyer „Revolution •.  - 565. 

780 Clubul emigrantilor - vezi adnotarea 37. - 566. 

781 Vezi adnotarea 606. - 567. 

782 Vezi adnotarea 649. - 571 .  

783 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă prescurtată. 
in K. Marx şi F. Engels. Opere, val. XXV, ed. I rusă, 1934. - 571 .  

784 Vezi adnotarea 708. - 572. 

785 Este vorba de răspunsul dat de redactorul ziarului „Baltimore Wecker• .  
in numărul din 27 septembrie 1852, lui Schnauffer in legătură cu scrisoare� 
lui Briiningk apărută în acelaşi număr. Briiningk a pus redacţiei întrebarea 
din ce sursă provin datele cu privire la soţia sa, cuprinse in articolul lui 
Cluss, menţionat mai sus, publicat in acelaşi ziar. - 573. 

786 In „People"s Paper" din 9 şi 1 6  octombrie 1852 au fost publicate două arti
cole ale lui Cluss cu privire la mersul pregătirii alegerilor prezidenţiale 
in S.U.A. - 573. 

787 Este vorba de revista pe care Becker, Weydemeyer şi Biirgers intenţiona\J 
să o scoată in primăvara anului 1851, dar planul acestei editări nu s-a 
înfăptuit. - 574. 

788 Această scrisoare se publică pentru prima oară integral. - 575. 
789 La şedinţa Curţii cu juri de la Koln din 23 octombrie 1852, Stieber a pre

zentat tribunalului falsul „dosar cu procese-verbale" (vezi adnotarea 219) . 
In pofida calculelor celor care au pus la cale procesul, prezentarea drept 
probe a unor dovezi false a contribuit la întărirea poziţiei apărării, dindu-i 
incă un argument in demascarea caracterului fals al materialului acuzării. 
- 575. 

790 Este vorba, pare-se, de articolul lui Cluss „Die materielle Kritik und dei
moralisierende Standpunkt" („Critica materială şi punctul de vedere morali
zator"), îndreptat împotriva lui Ruge. - 576. 

791 Textul acestei scrisori a fost citat in întregime in scrisoarea lui Cluss cătr& 
Weydemeyer din 28 martie 1853. - 577. 

792 Aluzie la faptul că din pricina greutăţilor financiare, Weydemeyer şi Cluss. 
nu au reuşit să cumpere de la proprietarul tipografiei o parte mai mare din, 
tirajul lucrării lui Marx „Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte•• 
editată la New York. - 577. 

793 Jenny Marx are in vedere, probabil, in afară de confiscarea tirajului lucrării 
lui Marx „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia",  nereuşita 
lncercării de a edita pamfletul lui Marx şi Engels „Marii bărbaţi ai emi
graţiei". - 579. 
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794 Este vorba de lucrarea „Die Communisten-Verschworungen des neunzehnten 
Jahrhunderts" („Comploturile comuniste din secolul al nouăsprezecelea") .  
Berlin, Erster Theil 1853, Zweiter Theil lll54, elaborată d e  funcţionarii de 
poliţie, Wermuth şi Stieber. Engels a făcut aprecieri asupra acestei cărţi 
în lucrarea sa „Cu privire la istoria Ligii comuniştilor" (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 2 1 ,  Bucureşti, Editura politică, 1 965, p. 207).  

„Bani americani" numeşte Marx fondurile strînse în contul aşa-numitultu 
„împrumut germano-american pentru sprijmirea revoluţiei" (vezi adnotarea 57) .  
- 579. 

795 In fragmentul citat din scrisoarea lui Cluss către Wcydemeyer este redat 
conţinutul unei parţi dintr-o scrisoare a lui Marx către Cluss care nu s-a 
păstrat, scrisă probabil la aproximativ 1 mai 1853, în timp ce Marx se afla 
la Manchester. - 580. 

796 Ultimul articol, al douăzecilea, scris de Engels la cererea lui Marx, din 
lucrarea „Revoluţie şi contrarevoluţie în Germania" nu a apărut în „New 
York Daily Tribune• şi, probabil, nici nu a fost scris (vezi adnotarea 170) . 
De aceea Cluss s-a adresat lui Marx cu rugămintea de a scrie o încheiere 
la aceasta lucrare, pe care proiectau s-o publice în traducere germana în 
ziarul „Reform". - 581. 

797 In fragmentul citat în scrisoarea lui Cluss către Weydemeyer este redat 
conţinutul scrisorii lui Jenny Marx către Cluss, scrise, probabil, la cererea 
lui Marx, la aproximativ 20 mai 1853. Ir. altă formă scrisoarea lui Jenny 
Marx nu s-a păstrat. - 581 .  

798 Este vorba d e  seria d e  articole a lui Weydemeyer „Nationa!Okonomische 
Skizzen" („Schiţe de economie politica") (vezi adnotarea 740). precum şi <;1.e 
cuvîntul înainte al lui Weydemeyer la declaraţia lui Hirsch din 12 ianua
rie 1852 (vezi adnotarea 608),  aparută în „Belletristisches Journal und New 
Yorker Criminal-Zeitung" la sfirşitul lunii aprilie 1853, sub titlul „De1 
«democratische Mouchard" („copoiul < democratic > ") .  - 581 .  

799 I n  fraza care urmează este vorba, s e  pare, d e  unul dintre membrii ramurii 
frankfurtiene a familiei Rothschil<l, Wilhelm K-.1rl Rothschild ( 1 828-1901 ) .  care 
a studiat, ca şi Pieper, la Universitatea cl in Gottingen. - 582. 

800 Din articolele cu privire la problema orientală trimise de Marx la „New 
York Daily Tribune" ,  ziarul a publicat în aprilie 1853, ca articole de fond 
trei articole : „Adevăratul punct litigios în Turcia" ; „Problema turcă• şi 
„Care va fi soarta Turciei europene ?" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 9, Bucureşti, Editura politici:\, 1959, p. 13-18. 23-28 şi 33 -38) . Toate 
aceste articole au fost scrise de Engels la rugămintea lui Marx. - 582. 

801 In fragmentul citat din scrisoarea lui Cluss către Weydemeyer este redat 
o parte din textul scrisorii lui Marx către Cluss, care nu s-a păstrat, scrisi 
probabil, în februarie 1 853. - 582. 

802 Este vorba, probabil, despre scrisoarea lui Marx către Schabelitz, care na 
s-a mai păstrat, scrisă la sfirşitul lunii noiembrie 1 852. In răspunsul la 
scrisoarea lui Marx de la 1 decembrie acelaşi an, Schabelitz declară că es•e 
de acord cu condiţiile propuse de Marx pentru editarea broşurii sale „Dez
văluiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia".  - 583. 

803 In fragmentul citat din scrisoarea lui Cluss către Weydemeyer este relatat 
cw.prinsul unui parag�af dintr-o scrisoare a lui Marx către Cluss care nu s-a 
păstrat, scrisă, probabil, pe la mijlocul lunii octombrie 1853. - 584. 

804 Este vorba de duelul dintre Willich şi Schramm. ln articolul său calom
niator „Doktor Karl Marx und seine oEnthiillungen • " („Doctorul Karl Marx: 

. •  
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şi dezvaluirile > sale" ) ,  Willich a denaturat împrejurările în care a avut 
Ioc duelul. ln pamfletul prin care răspunde Marx, „Cavalerul nobilei con
ştiinţe", este reprodusă declaraţia secundantului lui Schramm, Miskowsky, 
care dezminte afirmaţiile lui Willich (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 9, Bucureşti, Editura politică, 1959, p. 507-538, precum şi adnotarea 480). 
- 585. 

805 ln această scrisoare a lut Cluss către WeydPm0ver este relatat con\mutul 
scrisorii lui Marx către C'Iuss din 28 noiembrie 1 853 (cu aceasta scrisoare 
Marx i-a trimis lui Cluss manuscrisul pamfletului „Cavalerul nobilei con
ştiinţe") şi sînt citate două extrase din cele două post-scriptumuri Ia aceeaşi 
scrisoare, scrise probabil de Maix şi Jenny Man. ln alta forma aceste 
documente nu s-au păstrat. - 586. 

806 Este vorba de declaraţia lui Cluss, \,Yeydemeyer şi Jakobi în care se dez
mmte art•colul calomniator al lui \,Yillich (vezi adnotarea 421 ) .  - 586. 
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capitol din „Luptele de clasă în Franţa" al lui K. Marx ( în aprilie 1 850) , 
o parte din „A treia cronică internaţională" a lui K. Marx şi F. Engels (în 
februarie 1851)  şi o serie de declaraţii semnate de Marx şi Engels. - 259. 

Deulsche Schnellposl Jiir Europiiische Zuslii'lde, olfenlliches und sociales Leben 
Deutschlands - organ al emigranţilor germani mic-burghezi în S.U.A. : d 
apărut la New York din 1843 pînă în 1851  bisăptămînal ; din 1848 pînă în 
1 851 redactorul publicaţiei a fost Karl Heinzen, în 1851  din redacţie a făcut 
parte şi Arnold Ruge. - 474. 

Deulsche Volkshalle - cotidian clerical, apărut din 1 849 pînă în 1 855 la 
Koln ; a fost în opoziţie faţă de guvernul prusian. - 191 .  

Deutsche Wehr-Zeilung. Mililairische Wochenschrill, herausgegeben von einer 
Gesellschalt deulscher Olfiziere und Mililair-Beamlen - publicaţie cu orien
tare conservatoare, apărută sub acest titlu din 1 848 pînă în 1850, bisăptă
mînal, la Berlin, iar din 1851 pînă în 1854 sub titlul „Preussische Wehr
Zeitung. Militairische Zeitschrift" la Potsdam. - 100. 

Deulsche Zeilung - cotidian, ulterior săptămînal, a apărut din 1 847 pînă în 
1 907 la New Orleans ; din deceniul al 5-lea pînă în deceniul al 6-lea organ 
al emigraţiei democrate mic-burglleze. - 449. 
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The Economist. Weekly Commercial Times, Bankers' Gazette, and Railway 
Monitor : a politica!, literary, and general newspaper - saptămînal, fondat 
în 1 843 la Londra ; organ al marii burghezii industriale pentru probleme 
economice şi politice. - 1 85, 203, 204, 270, 277. 

The Examiner - publicaţie săptămînală burghezo-liberală ; apărută din 1 808 
pînă în 1 88 1  la Londra. - 280, 502. 

Examiner and Times - vezi Manchester Dai/y Examiner & Times. 

Frankfurter Journal - cotidia11, fondat în secolul al XVII-iea ; pînă în 1 903 a 
apărut la Frankfurt pe Main ; pe la mijlocul secolului trecut a adoptat o 
orientare burgheză liberală. - 1 69, 1 85. 

Frankfurter Oberpostamts-Zeitung - apărut din 1 6 1 9  pînă în 1 866 la Frankfurt 
pe Main ; în timpul revohţiei din 1 848-1849 organ al puterii centrale, al 
regentului imperial şi al ministerului imperiului. - 1 5 1 .  

The Friend of the People - săptămînal cai tist, fondat d e  George Julian Harney 
în decembrie 1 850 la Londra ; a apărut pină la sfirşitul lunii iulie 1 85 1  ; 
apariţia a fost reluată din februarie pînă în aprilie 1 852. - 1 6, 23. 

La Gazelle agricole - apare din 1 842 la Paris. - 99. 

Die Gegenwart. Eine encyclopddische Darstellung der neuesten Zeitgeschichte 
fiir a/le Stănde - antologu editate de editura F. A. Brockhaus, Leipzig, 
din 1 848 pînă în 1856. - 95, 1 1 2. 

The G/obe and Trave//er - cotidian, apare din 1 803 la Londra ; organ al whi· 
g1lor ; în timpul guvernăni whigilor organ al guvernului ; din 1 866 publi
caţie a conservatorilor. - 308, 309, 4 1 2, 424. 

Gradaus - ziar în limba germană, editat în deceniul al 6-lea la Philadelphia ; 
organ al Asociaţiei muncitorilor de la Philadelphia. - 533, 537. 

Guardian - vezi The Manchester Guardian. 

Hamburger Correspondent - vezi Staats-und Gelehrte Zeitung des Hambur
gischen unpartheyischen Correspondenten. 

Hamburger Nachrichten - cotidian, londat în 1 792 ; în timpul revoluţiei din 
1 848--1 849 a susţinut interesele acelei părţi a burgheziei care s-a pronun· 
ţat pentru constituţia imperiului ; în anii reacţiunii a fost alături de monarhie, 
spre mijlocul deceniului al 9-lea l-a sprijinit oficial pe Bismarck. - 491 . 

Herald - vezi The Morning Herald. 

Herald des Wes!en - săptămînal în limba germană, editat în 1 853 la Louis
v11le (S.U.A.) ; redactor - Karl Heinzen. - 273, 537. 

L Homme : journal de la democratie universe//e - săptămînal, apărut din 1 853 
pînă în 1856 pe insula Jers�y şi la Londra ; organ al emigraţiei democrate 
franceze mic-burgheze. - 393. 

Die Hornisse - apărut din 1 848 pînă în 1 850 la Kassel ; editat de democraţii 
mic-burghezi Heinrich Heise şi Gottlieb Kellner ; în 1 848-1849 Elard Bis
kamp a colaborat la acest ziar. - 46, 4'fl ,  5a.l. 

L'Jndependance belge - cotidian, fondat în 1 83 1  la Bruxelles ; organ al libe
ralilor. - 1 6 1 .  

Janus - cotidian în limba germană, editat î n  1 851-1852 d e  Karl Heinzen la 
New York ; organ al emigraţiei democrate mic-burgheze în S.U.A. - 53, 
486, 512 ,  531 ,  572. 
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Journal des Debats politiques el /illeraires - cotidian, fondat în 1 789 Ia Paris ; 
în timpul monarhiei din iulie organ oficial. Organ al burgheziei orleaniste ; 
in timpul revoluţiei din 1 848 a adoptat orientarea burgheziei contrarevo
luţionare ; după lovitura de stat din 2 decembrie 1851 ,  organ al opoziţiei 
orleaniste moderate. - 35, 226, 257, 271 ,  345. 

Journal de St.-Petersbourg - apărut sub acest titlu din 1 825 pînă în 1914 ,  de 
trei ori pe săptămînă, in limba franceză la St. Petersburg ; organ oficial 
al Ministerului Afacerilor Externe din Rusia. - 315. 

Karlsruher Zeitung - cotidian, fondat în 1 757 ; în timpul campaniei pentru 
constituţia imperiului din 1 849 - organ al guvernului provizoriu din Ba
den. - 1 24. 

Kolnische Zeitung - cotidian, apărut sub acest titlu din 1 802 pînă in 1 945 ; în 
timpul revoluţiei din 1 848-1849 şi în perioada de reacţiune care a urmat, 
ziarul a susţinut politica laşă, trădătoare a burgheziei prusiene liberale. 
- 39, 49, 50, 1 40, 1 65, 1 66, 1 68-170, 206, 373, 409, 424, 434, 438, 466, 487, 
496, 533, 574, 575, 577. 

Koniglich Preussischer Staats-Anzeiger - cotidian, apărut sub acest titlu dm 
1 851 pină in 1 871 la Berlin 1 organ oficial al guvernului prusian. - 418.  

Der Kosmos - săptămînal, apărut în 1 851  Ia Londra ; organ al emigranţilor 
germani democraţi mic-burghezi, editat de Ernst Haug ; colaboratori au 
fost Gottfried Kinkel, Arnold Ruge, Johannes Ronge, Heinrich Bernhard 
Oppenheim şi Karl Tausenau. In total au apărut şase numere. - 474. 

The Leader - săptămînal cu o orientare liberală, fondat în 1 850 Ia Londra. -
1 26, 189, 237, 371 .  

Lithographierte Korrespondenz - buletin de informare, editat de Joseph ·wey
demeyer în 1 852 în S.U.A. - 1 1 3, 1 1 5, 1 37. 

Lithographische Correspondenz - editat la începutul deceniului al 6-lea de 
Gottfried Kinkel. - 434, 438, 568. 

Manchester Courier - ziar cu o orientare conservatoare, apărut din 1 825 
pînă în 1 91 6. - 1 59. 

Manchester Daily Examiner & Times - ziar liberal, fondat în 1 848 prin fuzio· 

narea lui „Manchester Times• şi a lui „Manchester Examiner" ; în dece
niile al 5-Iea şi aJ 6-Iea i-a susţinut pe adepţii libertăţii comerţului (Freetra
der} 1 pînă fn 1 894 a apărut sub diverse titluri. - 159, 416. 

The Manchester Guardian - ziar, fondat în 1 821 ,  organ al adepţilor libertăţii 
comerţului (Freetrader) ; ulterior organ al partidului liberal. - 1 59, 234, 
263, 416  . 

.Militărische Zeilschrift - vezi Osterreichische Militărische Zeilschrifl. 

Milităr·Wochenblatt - apărut din 1 8 1 6  pînă în 1 943 la Berlin. - 100. 

l..e Monileur universel - cotidian, apărut din 1 789 pînă în 1901 Ia Paris ; din 
1 799 pînă in 1 8 1 4  şi din 18 16  pină în 1 868 organ oficial al guvernului. -
279, 323, 430. 

The Morning Advertiser - cotidian, apărut din 1 794 pînă în 1 934 Ia Londra ; 
in deceniul al 6-Iea al secolului al XIX-iea organ al burgheziei radicale. -
38, 116, 1 37, 1 49, 1 57, 248, 251-252, 254, 255, 256, 261 ,  291 ,  306, 308, 327, 
339, 353, 367, 380, 389, 408, 410, 412, 496, 502, 534. 
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The Morning Chronicle - cotidian, apărut din 1770 pină ln 1862 la Londra ; 
organ al whigilor, Ia începutul deceniului al 6-lea organ al peeliştilor ş 1  
ulterior a l  conservatorilor. - 73,  10 1 ,  186, 336, 348, 390, 488. 

Morning Courier and New York Enquirer - apărut din 1829 pină în 1861  la 
New York, la început bisăptăminal, din 1832 săptăminal ; editor şi proprie
tar James Webb ; organ al partidului whigilor. - 273. 

The Morning Herald - cotidian conservator, apărut din 1780 pină în 1869 'a 
Londra. - 76, 186, 282, 307, 408, 4 18. 

The Morning Post - cotidian, apărut din 1772 pină în 1937 la Londra ; la mijlo
cul secolului al XIX-iea organ al aripii de dreapta a whigilor, ai caru1 re
prezentanţi s-au grupat în jurul lui Palmerston. - 186, 199, 201 ,  204, 4 1 8  

La Nation, organe quolidien democrate socialiste - apărut din 1848 pină în 
1856 Ia Bruxelles ; organ al democraţiei mic-burgheze. - 37, 38, 206, 459. 

Le National - cotidian, apărut din 1830 pină în 1851  la Paris ; în deceniul al 
5-lea organ al republicanilor burghezi moderaţi. - 315.  

National-Zeilung - cotidian, apărut din 1848 pină în 1915 la Berlin ; în dece· 
niul al 6-lea a adoptat o orientare liberală. - 1 5 1 ,  169, 434. 

National-Zeilung - vezi Schweizerische-Zeilung. 

Naval and Military Gazelle - revistă pentru probleme militare şi de politică 
colonială ; apărută din 1 833 pină în 1866 la Londra. - 296. 

Neu-England-Zeitung - cotidian democrat in limba germană, editat fn 1 852 
la Boston (S.U.A.) de emigranţi germani ; unul dintre colaboratori a fost 
Joseph Weydemeyer. - 208, 218, 258, 268, 514,  527, 530-533, 537. 

Neue Oder-Zeilung - vezi adnotarea 538. - 252, 371 ,  375, 379, 400, 550, 555, 
559, 560. 

Neue Preussische Zeilung - cotidian, apare din iunie 1848 la Berlin, ca organ 
al camarilei contrdrevoluţionare şi al iuncherimii prusiene ; cuno�cut şi sub 
denumirea „Kreuz-Zeitung•.  - 1 37, 142, 1 5 1 ,  371 .  455. 

Neue Rheinische Zeilung. Organ der Demokratie - cotidian, editat sub con
ducerea redacţională a lui Karl Marx de la I iunie pină la 19 mai 1849 la 
Koln. Din redacţie făceau parte Friedrich Engels, Wilhelm Wolff, Georg 
Weerth, Ferdinand Wolff, Ernst Dronke, Ferdinand Freiligrath şi Heinrich 
Biirgers. Ca organ de presă combativ al aripii proletare a democraţiei, 
„Neue Rheinische Zeitung" a avut rolul de educator al maselor populare, 
ridicîndu-Ie la luptă împotriva contrarevoluţiei. Articolele de fond, care 
defineau poziţia ziarului in cele mai importante probleme ale revoluţiei 
germane şi ale celei europene, erau scrise, de regulă, de Marx şi Engels. 
- 25, 40, 56, 60, 72, 8 1 ,  1 1 7, 140, 148, 150, 156, 1 66, 252, 253, 25�. 
294, 297, 319, 405, 438, 461 , 477, 512,  532, 558, 566, 576. 

Neue Rheinische Zeilung. Polilisch-okonomlsche Revue - revistă editată de 
Marx şi Engels din decembrie 1849 şi pină ln noiembrie 1850. A fost orga
nul teoretic şi politic al Ligii comuniştilor, o continuare a lui „Neue Rhe1-
nische Zeitung• editat de Marx şi Engels Ia Koln în timpul revoluţiei dm 
1848-1 849. 

Din martie şi pină în noiembrie 1850 au apărut în total şase numere 
dintre care un număr dublu (5-6) .  Revista a fost redactată la Londra şi 
tipărită la Hamburg. Pe prima pagină era menţionat şi New York de-
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oarece Marx şi Engels sperau că revista va fi răspîndită şi printre emi
granţii germani din Amenca. - 421 , 455. 

Neue Zeii - săptămînal, apărut din 1 855 pînă în 1 858 la New York ; organ al 
emigraţiei germane democrate mic-burgheze din S.U.A. - 409. 

New York Daily Tribune - cotidian, apărut din 1 8 4 1  pînă în 1924, fondat de 
cunoscutul ziarist şi politician american Horace Greeley ; pînă Ia mijlocul 
deceniului al 6-lea a fost organul aripii de dreapta a whigilor americani, 
ulterior organ al partidului n::publican ; în deceniile al 5-lea şi al 6-lea d 
adoptat o orientare progresistă şi a luat atitudine împotriva sclavajului ; 
din august 1 851 pînă în marile 1 662, Marx şi Engels au colaborat la ace5t 
ziar (vezi adnotarea 3) . - 5 ,  8, 20, 2 1 ,  23, 24, 32, 34, 36, 46, 53, 82, 83, 
98, 1 1 9, 1 7 1 ,  172, 1 75, 1 82, ! 97, 202, 210, 222, 225, 236---238, 241 ,  246, 250, 
252, 256, 258, 259, 268, 272, 273, 275, 279, 280, 282, 290, 296, 300---30 1 .  
302, 304, 305, 307, 3 1 5 ,  316,  3 1 9 ,  338-339, 346, 352, 369, 376, 379, 399, 400, 
404--405, 406, 409--410, 4 1 5 ,  42 1 ,  422, 430, 469. 477, 496, 503, 509, 513, 53 1 ,  
539, 557, 569, 576, 577, 589. 

New York Enquirer - vezi Morning Courier and New York Enquirer. 

The New York Herald - cotidian, apărut din 1 835 pînă în 1924 ; organ al parti
dului republican. - 99, 300. 

The New York Times - cotidian, fondat în 1 851 ; organ al partidului republican. 
- 248, 408, 4 1 0. 

New York Tribune - vezi New York Daily Tribune. 

New Yorker Abendzei tung - editat în deceniul al 6-lea al secolului al XIX-le11 
de emigranţi germani democraţi mic-burghezi. - 502. 

New Yorker Criminal-Zeilung - vezi Bellelrislisches Journal und New Yorker 
Criminal-Zei lung. 

New Yorker Demokral - cotidian democrat, ulterior săptămînal ; editat din 1 8411 
de emigranţi germani mic-burghezi. - 208, 449, 514. 

New Yorkec Deutsche Zeitung, herausgegeben von Freunden des Fortschrills -
cotidian, fondat în 1 851 de Karl Heinzen ; organ al emigraţiei germane demo
crate mic-burgheze. - 496. 

New Yorker Staalszeilung - cotidian german, apare din 1 834 ; ulterior organ al 
partidului democrat al S.U.A. - 23, 125. 

Nordische Biene - vezi Severnaia pcela. 

The Norlhern S tar - săptămînal, apărut din 1 837 pma rn 1 852, la început la 
Leeds, din noiembrie 1 844 la Londra ; fondatorul şi redactorul publicaţiei a 
fost Feargus Edward O"Connor ; în deceniul al 5-lea a fost condusă de Julian 
Harney ; organ principal al cartiştilor ; din septembne 1845 pînă în mar
tie 1848 Engels a fost corespondent al acestei reviste, în care au apărut 
numeroase articole ale lui. - 49, 99, 428. 

Notes to the People - vezi adnotarea 12.  - 42 1 ,  428, 444, 457, 460. 

The Observer - publicaţie săptăminală de orientare conservatoare, apare dm 
1 791 Ia Londra. - 348. 

Osterreichische Militarische Zeitschrill - a apărut sub acest titlu din 1808 pînă 
în 1 870 o dată sau de două ori pe lună la Viena. - 1 00. 

La Pairie -- cotidian, fondat în 1 841 Ia Paris, după lovitura de stat din 2 de
cembrie 1 851 , organ al bonapartiştilor. - 38, 4 1 ,  430. 
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The People's Paper - săptăminal, editat de Ernest Jones din 1 852 pină in 
1858 la Londra ; organ al cartiştilor ; vezi ş1 adnotarea 74. - 56, 85, 99, 
108, 1 27, 148, 1 86, 217, 255, 258, 275, 371 , 390, 393, 460, 470, 484-485, 
527, 573. 

Der Pionier - săptăminal, apărut din 1 854 pînă în 1 858 la New York şi dm 
1 859 pînă în 1 879 la Boston ; organ al em1graţ1e1 germane democrate mic-
burgheze ; redactor-şef - Karl Heinzen. - 302, 327, 405. 

Po/earnaia Zvezda - anuar cu o orientare revoluţionar-democratică ; vezi ad· 
notarea 583. - 399. 

The Porlfolio - vezi adnotarea 410. - 270. 

La Presse - cotidian, apare din 1 836 la Paris ; în 1 848-1849 organ al republi-
canilor burghezi ; după lovitura de stat din 2 decembrie 1 851  anti· 
bonapartist. - 316, 392. 

Putnam's Monthly Magazine - revistă lunară republicană, apărută din 1 853 
pînă în 1 857 la New York ; în 1855 a publicat seria de articole ale lui 
Engels „Armatele din Europd".  - 400, 408, 410. 

The Red Republican - săplămînal al cartiştilor, apărut din iunie pînă în noiem· 
brie 1 850 sub conducerea redacţională a lui George Julian Harney. - 452. 

Die Relorm, New York - vezi adnotarea 345. - 218, 259, 274, 278, 279, 294, 
307, 3 10, 312, 314,  322, 327, 525, 52�30, 53 1 ,  537-538, 581 ,  586. 

La Reforme - cotidian, apărut din 1843 pînă în 1850 la Paris ; organ al demo
craţilor şi republicanilor mic-burghezi, precum şi al socialiştilor mic-bur
ghezi ; din octombrie 1 847 pînă in ianuarie 1 848 Engels a publicat mar 
multe articole în acest ziar. - 1 7. 

Die Republik der Arbeiler - săptămînal, editat din 1 850 pînă în 1 855 la New 
York de Wilhelm Weitling. - 1 84, 317, 460. 

Revista militar - revistă militară portugheză, apărută din 1 849 pînă în 1 9 1 6  I� 
Lisabona. - 402. 

Die Revolution - săptămînal comunist, editat în 1 852 la New York de Joseph 
Weydemeyer ; vezi adnotarea 2. - 8, 13, 1 4 ,  32, 59, 94, 96, 421 , 426, 431 ,  
436, 437, 440, 441 , 444, 449, 452, 457, 459, 465-467, 475, 568. 

Reynolds's Newspaper - săptdmînal, fondat în 1 850 la Londra de Georg!O' 
William MacArthur Reynhold ; a avut o orientare radicală ; la începutul 
deceniului al 6-lea i·a sprijinit pe cartişti. - 371 . 

Rheinische Zeitung liir Foli11k, Handel und Gewerbe - cotidian, apărut de la 
1 ianuarie 1 842 pînă la 31 martie 1 843 la Koln ; din aprilie 1 842 Marx a 
fost colaborator la „Rheinische Zeilung" ,  iar dm octombrie acelaşi an re· 
dactor-şef. La 1 8  ianuarie 1 843, guvernul prusian a dat un decret prin care 
se interzicea apariţia lui „Rheinische Zeitung•  incepînd de la l aprilie 1843, 
urmînd ca, pină la această dată, ziarul să he supus unei cenzuri rigu
roase. - 550. 

Schnellposl - vezi Deutsche Schnellposl fiir Europiiische Zustănde, ăllentliches 
und sociales Leben Deulschlands. 

Schweizerische National-Zeitung - cotidian, apărut din 1 842 pină în 1 858 la 
Base!. - 103. 

Severnaia pcela - ziar literar şi politic, apărut din 1 825 pînă în 1864 la Pe· 
tersburg ; organ oficial al guvernului ţarist. - 302. 
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The Spectator - săptămlnal liberal, fondat in 1 828 la Londra. - 1 5, 502. 

The Spirit ol Freedom - periodic, editat in 1 849 de Gerald Massey, care se 
situa pe o poziţie apropiată de a cartiştilor. - 16. 

Staats-Anzeiger - vezi Kiiniglich Preussischer Staats-Anzeiger. 

Staatszeitung - vezi New Yorker Staatszeitung. 

Staats- und Gelehrte Zeitung des Hamburgischen unpartheyischen Correspondenten 
- cotidian monarhist. - 296. 

Star - vezi The Northern Star. 

The Star ol Freedom - săptăminal cartist, apărut din mai pină In noiembrie 
1852 la Londra sub conducerea redacţională a lui George Julian Harney. -
1 0 1 ,  470, 507. 

The Sun - cotidian liberal, apărut din 1 798 pină in 1 876 la Londra. - 13 ,  424. 

The Sunday Times - săptăminal, fondat in 1 822 la Londra. - 398. 

Telegraph - vezi The Daily Telegraph. 

The Times - cotidian, fondat la 1 ianuarie 1 785 la Londra sub titlul „Daily Uni
versal RPgister• ; de la 1 ianuarie 1 788 apare sub titlul „The Times" ; cel 
mai mare ziar englez cu o orientare conservatoare. - 1 0, 12 ,  13 ,  14, 15 ,  
32, 74,  82,  1 19, 1 37, 1 49,  1 75, 186,  1 92, 1 95, 222, 262, 281 ,  285, 286, 291 , 
296, 302, 304, 306--307, 309, 323, 326, 338, 379, 380, 382, 389, 391 , 408, 409, 
418 ,  435, 455, 469, 488, 527, 529, 547. 

Tribune - vezi New York Dail)' Tribune. 

Die Turn-Zeitung. Organ des sozialistischen Turnerbundes - publicaţie lunară 
(ulterior bilunară) ; editată din 1 851 pină In 1861 la New York de emi
granţi germani democraţi. - 51, 59, 465, 467, 471 , 476, 576. 

Union - vezi Washington Union. 

Das Volk - cotidian editat in deceniul al 6-lea al secolului al XIX-iea in S.U.A 
de democratul mic-burghez Karl Heinzen. - 529. 

Volkshalle - vezi Deutsche Volkshalle. 

Der Wanderer - cotidian, editat din 1 809 pină in 1 866 la Viena. - 286. 

Washington Union - organ al partidului democrat, apărut din 1845 pină în 1 859 � 
din 1 853 pină in 1 854 la acest ziar a colaborat Wilhelm Pieper. - 271 ,  295 · 
349, 358, 538. 

Wecker - vezi Baltimore Wecker. 

The Weekly Press. - 13. 

Westdeutsche Zeitung - cotidian democrat mic-burghez, editat din 25 mai 1849' 
pină la 21 iulie 1 850, la Kăln, de Hermann Becker. - 438, 568. 

Westminster Review - revistă burgheză, apărută din 1 824 pină în 1914  tri
mestrial la Londra. - 280. 

De Zuid Alrikaan sau The Zuid Alrikaan - apărut din 1 830 pină in 1 930 la. 
Kapstadt ; In 1854 M1:1rx a colaborat la această publicaţie. - 281 , 289, 290 
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Indice de nume * 

A 
Abdul-Medjid (1 823-186 1 ) .  - sultan al 

Turciei (1 839-186 1 ) .  - 1 87, 1 98. 

Aberdeen, George Hamilton Gordon, 
conte de (1784-1 860) - om de stat 
englez, tory, din 1850 lider al peeliş
tilor ; ministru de externe ( 1 828-
1 830 şi 1 841-1846) şi prim-ministru 
în guvernul de coaliţie ( 1 852-1855) . 
- 1 93, 204, 313,  315, 321 ,  381 ,  383, 
541 , 545. 

Agesi/au (aprox. 442-aprox. 358 î.e.n.) 
- rege al Spartei (aprox. 399-aprox. 
358 î.e.n.). - 458. 

Agis I (m. aprox. 399 î.e.n.) - rege al 
Spartei (aprox. 426-aprox. 399 î.e.n.) . 
- 458. 

Agoslini, Cesare (1 803-1855) - revo
luţionar italian, a luat parte la revo
luţia din 1 848-1849 din Italia ; după 
înfrîngerea revoluţiei a emigrat în 
Anglia ; ulterior s-a îndepărtat de 
Mazzini. - 1 90. 

Albert, prin/ de Saxa-Coburg-Gotha 
( 18 19-1 861) soţul reginei Vic-
toria a Angliei. - 297, 418 .  

Alberts - în deceniul al  6-lea al  se
colului al XIX-iea secretar al lega
ţiei prusiene de la Londra. - 1 68. 

* Cu asterisc sînt notate numele 
persoanelor cărora Marx şi Engels le-au 
adresat scrisorile apărute în partea 
a II-a a volumului de faţă. 

Alexandru I ( 1777-1825) - ţar al 
Rusiei (1 801-1825). - 359, 361-365. 

Alexandru cel Mare (356----323 î.e.n.) 
- comandant de oşti şi om de stat 
din antichitate ; din anul 336 rege 
al Macedoniei. - 234, 523. 

Alexander, William - medic englez 
din secolul al XVUI-lea, autorul lu
crării „The history of women, from 
the earliest antiquity to the present 
time•. - 497. 

Allenstein, Karl, baron vom Stein 
(1770---1 840) - ministru de finanţe 
al Prusiei (1 808-1 8 10) .  ministru al 
cultelor, instrucţiunii şi sănătăţii 
( 1817-1838). - 327. 

Andersen, Hans Christian (1 805-1 875) 
- scriitor şi poet danez ; multe din
tre scrierile lui au fost traduse şi 
în româneşte. - 433. 

Anneke, Friedrich (aprox. 1 81 8-aprox 
1 872) - ofiţer de artilerie prusian, 
scos din armată în 1 846 din cauza 
activităţii sale revoluţionare ; mem
bru al comunităţii din Koln a L1g11 
comuniştilor ; in 1 849 locotenent-co
lonel în armata revoluţionară din 
Baden-Palatinat ; în timpul războiu
lui civil din S.U.A. colonel în ar
mata statelor aboliţioniste din nord 
- 52, 85, 86, 242, 279, 483-484. 

Anneke, Mathilde Franziska ( 1817-
1 884) - scriitoare germană ; în 
1 848-1849 a colaborat la organele 
de presă democratice ; soţia lui Frie
drich Anneke. - 223. 



718 lndice de nume 

Anschiitz - muzician german, a parti
cipat Ia mişcarea democratică dm 
Germania din deceniul al 5-lea ; ln 
deceniul al 6-Iea a emigrat Ia Lon
dra ; prieten al lui Ernst Dronke. -
5 1 ,  54. 

Anstey, Thomas Chisholm ( 18 1 6--1873) 
- junst şi om politic englez, radical 
burghez, în 1 847-1 852 membru al 
parlamentului, attorney general pen
tru Hongkong ( 1 854-1 859) . - 306. 

Arconati Visconti, Constanza, marchiză 
(aprox. 1801-aprox. 1 870) - a parti
cipat Ia mişcarea de eliberare na
ţională din Italia. - 1 3 1 .  

Arena, Antoine (m. 1 544) - poet sati
ric francez. - 248. 

Aretino, Pietro ( 1492-1 556) - scriitor 
satiric italian din epoca Renaşterii , 
dramaturg şi autor al unor pamflete 
satirice împotriva curţii papale şi a 
monarhilor din Europa. - 71 , 72. 

Ariosto, Lodovico (1 474-1533) - poet 
italian din epoca Renaşterii, autorul 
poemului „Orlando furioso". - 1 6, 
536. 

Arnim, Ludwig Achim ( 1 78 1-1 831) 
poet german, reprezentant al roman
tismului , cunoscut mai ales prin cu
legerea de poezii populare „Cornul 
fermecat al băiatului• pe care a pu
blicat-o împreună cu Clemens Bren
tano. - 309. 

Arnold, Franz - democrat german, a 
emigrat în S.U.A. ; Ia începutul de
ceniului al 6-lea a colaborat cu 
A. Cluss ; a contribuit la propa
garea comunismului ştiinţific în 
S.U.A. - 242. 

Athenaios (sec. al III-iea e.n.) 
scriitor şi retor grec. - 458. 

Auerbach, Berthold ( 1 8 1 2-1 882) 
scriitor german de orientare liberală ; 
mai tîrziu apologet al lui Bismarck. 
- 4 1 7. 

Auerswalo, Rudoll von ( 1 795---1 866) 
om de stat prusian, reprezentant al 
nobilimii liberale îmburghezite ; prim-

ministru şi ministru de externe (m
nie-septembrie 1 848. - 1 50. 

August (Caius Julius Caesar Octavia
nus Augustus) (63 î.e.n.-14 e.n.) -
om de stat roman, imperator 
(27 i .e.n.-1 4 e.n.). - 393. 

Auma/e, Henri - Eugene - Philippe - Louis 
d'OrJeans, duce de (1 822-1897) -
fiul lui Ludovic-Filip, în deceniul 
al 5-lea a luat parte la cucerirea 
Algeriei ; guvernator general al AI
gene1 (1 847-1 848) ; după revoluţia 
din februarie 1848 a emigrat în An
glia. - 1 3 1 ,  430. 

Aurangzeb ( 161 8-1707) 
( 1 658-1 707) al Indiei din 
Marilor Mogoli. - 225. 

B 

padişah 
dinastia 

Babeuf, Fram;ois-Noi!I (Gracchus) (1760--
1 797) - revoluţionar francez, teore
tician al comunismului utopic, orga
nizatorul „conjuraţiei egalilor".  In 
„Manifestul Partidului Comunist• 
Marx şi Engels au apreciat operele 
lui Babeuf ca aparţinînd literaturii 
„care a exprimat, în toate marile 
revoluţii moderne, revendicările pro
letanatului ".  - 1 26. 

Bach, Alexander, baron von ( 18 13-1 884) 
- om de stat reacţionar au&triac, 
avocat, ministru de justiţie (1648-
1 849) . ministru de interne (1 849-1 859) . 
- 469. 

Bacon, Francis, viconte de Saint Al
bans şi baron de Verulam (Bacon de 
Verulam) ( 1561-1626) - om politic 
şi filozof englez, considerat de Marx 
„adevăratul părinte al materialismului 
englez şi al întregii ştiinţe expen
mentale moderne•.  - 556. 

Badlnguel - vezi Napoleon al III-iea. 

Bakunin, Mihail Aleksandrovici ( 1 8 1 4-
1 876) - publicist şi revoluţionar rus,  
a participat la revoluţia din 1 848-
1849 din Germania ; unul dintre 
ideologii anarhismului ; membru al 
Asociaţiei Internaţionale a Muncitori-
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lor, din care a fost exclus în I 872, 
la Congresul de la Haga, din pricina 
activităţii sale dezorganizatoare şi a 
ideilor sale anarhiste. - 34, 251-255, 
261 ,  519. 

Balzac, Honore de (1 799-1850) - mare 
scrii tor realist francez. - 134. 

Bamberger, Ludwig (Louis) ( 1 823-1899) 
publicist german, democrat, a 

participat la insurecţia din Baden· 
Palatinat din 1849, apoi a emigrat 
în Elveţia, Anglia şi Franţa ; in de· 
ceniul al 7-lea s·a întors în Ger· 
mania. - 197, 214,  512.  

Bamberger, Simon - bancher din Lon· 
dra, tatăl lui Ludwig B amberger. -
1 83, 197, 202, 209, 2 1 0, 215,  242, 583. 

Bandiera, ira/ii Attilio ( IBI0-1844) şi 
Emilio ( 1819-1 844) - patrioţi italieni, 
au luptat in rîndurile mişcării de 
eliberare naţională, membri ai or· 
ganizaţiei „Tinăra Italie" ; au fost 
executaţi pentru încercarea de a or· 
ganiza o răscoală în Calabria ( 1 844). 
- 29. 

Bangya, Janos (Johann) ( IBl7-186B) -
ziarist şi ofiţer ungur, a participat 
la revoluţia din I B4S-IB49 din Un· 
garia ; după infrîngerea revoluţiei, 
emisar al lui Kossuth în străinătatP. 
Mai tîrziu, sub numele de Mehmed· 
bey, a intrat în armata turcă. -
17,  IB, 24, 53, SB, 68, 70, 74--77, 131 , 
1 35, 1 36, 1 39,  ISS-159, 162-167, 174, 
177, 178, 1 84, 1 90, 205-209, 21 1 ,  217, 
257, 273, 302, 306, 344, 459, 466, 478, 
494--496, 499, 500, 508-5 1 1 ,  517,  525, 
526, 529, 570. 

Barbes, Armand (1 809-1870) - revo· 
luţionar francez, democrat mic-bur
ghez ; unul dintre conducătorii socie· 
tăţilor revoluţionare secrete în peri
oada monarhiei din iulie ; a luat parte 
la revoluţia din I 848. In I 848 a fost 
ales deputat în Adunarea consti· 
tuantă ; condamnat la închisoare pe 
viaţă pentru participare la mişcarea 
populară din 15 mai 1 848, a fost 
amnistiat in 1 854 ; după amnistiere 
a emigrat şi s-a retras din viaţa 
politică. - I B, 371 ,  387. 

Barnum, Phlneas Taylor ( IBW-189 1 )  -
om de afaceri american, colecţionar 
de curiozităţi şi rarităţi. - 5, 60, 392. 

Barthelemy, Emmanuel (aprox. 1 820-
1 855) - muncitor francez, blanquist, 
membru al unor societăţi revoluţio· 
nare secrete în timpul monarhiei dm 
iulie ; a luat parte la insurecţia dm 
iunie 1 848 de la Paris, apoi a em1· 
gral în Anglia ; unul dintre con· 
ducătorii Societăţii franceze a em1· 
granţilor blanquişti de la Londra ; a 
aderat la fracţiunea sectară Willich· 
Schapper 1 acuzat de omor în 1 855, 
a fost executat. - 72, 1 29, 150, 
204, 205, 374, 378, 379, 515.  

Barthold, Friedrich Wilhelm (1799-
I BSB) - istoric german. - 96. 

Batthyciny, Kasimlr, conte de ( IB07-
I B54) - om de stat ungur, exponent 
al cercurilor liberale ale aristocraţiei 
ungare ; a luat parte la revoluţia 
dm I B4B-IB49 din Ungaria ; în 1849 
ministru de externe în guvernul re· 
voluţionar ungar ; după înfrîngerea 
revoluţiei a emigrat în Turcia, ap01 
în Franţa. - 17, 25. 

Batthyciny, Lajo�. conte de ( 1809-1 849) 
- om de stat ungur, reprezentant 
al cercurilor liberale ale aristocraţiei 
ungare ; prim-ministru in guvernul 
revoluţionar ungar (din martie pînă 
în septembrie 1 848) ; după înfrîn· 
gerea revoluţiei a emigrat în Turcia 
iar apoi în Franţa. - 459. 

Bauer, Bruno (I B09-I BB2) filozof 
idealist german, unul dintre cei mai 
de seamă tineri hegelieni, radical 
burghez ; după 1866 naţional-liberal .  
- 2 1 ,  22, 40, 46---48, 53-54, 59, 
82, 83, 318 ,  328, 353, 357, 374, 398, 
400, 417-418,  468, 555. 

Bauer, Edgar (IB20-IBB6) - publicist 
german, tînăr hegelian ; după revo· 
luţia din 1 848--1 849 a emigrat ln An· 
glia ; după amnistia din 1 861  func· 
ţionar prusian ; fratele lui Bruno 
Bauer. - BB, 317, 318 ,  417,  527, 550. 

Bauer, Heinrich - militant de seamă 
al mişcării muncitoreşti germane, 
unul dintre conducătorii Ligii celor 
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drepţi ; membru al Organului central 
al Ligii comuniştilor ; de profesiune 
cizmar ; în 1 851 a emigrat în Austra
lia. - 427. 

Bayard, Pierre du Terrail, seigneur de 
(aprox. 1 475-1524) - cavaler fran
cez ; datorită vitejiei şi nobleţei ca
racterului său a fost supranumit „Ca
valerul fără de teamă şi fără de 
prihană". - 321 .  

Bayer, Joseph August ( 1821-1864) 
ofiţer şi scriitor austriac ; în timpul 
revoluţiei din 1 848-1849 din Ungaria 
şeful statului-major al armatei ma
ghiare comandate de Gorgey ; în 1849, 
după capitularea acesteia la Şiria, a 
fost luat prizonier şi condamnat Ia 
moarte, pedeapsă care i-a fost comu
tată în închisoare pe viaţă ; în 1 850 
a fost amnistiat. - 523. 

Becker, August ( 1814-1 871)  - publi
cist german, membru al Ligii celor 
drepţi din Elveţia ; adept al Ii:..i 
Weitling ; a luat parte la revoluţia 
din 1 848-1849 din Germania ; în 1853 
a emigrat în S.U.A., unde a colaborat 
Ia presa democratică. - 91 .  

Becker, Hermann Heinrich ( 1820-1885) 
- jurist şi publicist german ; din 
1 650 membru al Ligii comuniştilor. 
Unul dintre inculpaţi ln procesul co
muniştilor de la Koln ( 1852) , condam
nat Ia cinci ani închisoare ; mai 
tîrziu naţional-liberal. - 10, 139, 1 47-
149, 1 67,  170, 334, 368, 426, 434, 438, 
472, 487, 488, 505-506, 568, 574-
576, 579. 

Becker, Johann Philipp ( 1 809-1 886) -
perier, militant de seamă al mişcării 
muncitoreşti germane şi internaţio
nale, a participat Ia mişcarea demo
cratică din deceniile al 4-lea şi al 
5-lea din Germania şi Elveţia ; ca 
ofiţer în armata elveţiană a partici
pat la războiul împotriva Sonderbun
dului ; a participat activ la revoluţia 
din 1848-1 849 ; în timpul insurecţiei 
din Baden-Palatinat a comandat mi
liţia populară din Baden ; după revo
luţia din 1 848-1849 a trecut pe po
ziţiile comunismului proletar ; în de
ceniul al 7-lea, unul dintre militanţii 

activi ai Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor ; a participat Ia toate 
congresele acestei asociaţii. A cores
pondat cu Carol Farcaş, căruia i-a 
trimis la 1 ianuarie 1 869 carnetul de 
primire în Internaţională, împreună 
cu alte zece documente de pnmue 
a noi membri ; redactor al revistei 
„Der Vorbote• (1866-1871) 1 prieten 
şi tovarăş de luptă al lui Marx şi 
Engels. - 357. 

Becker, Max Joseph (m. 1 896) - in
giner din Renania, democrat mic
burghez ; în 1 849 a luat parte Ia 
insurecţia din Baden-Palatinat, după 
fnfrîngerea căreia a emigrat în El
veţia, iar mai tîrziu în S.U.A. -
460, 581.  

Beckmann - la începutul deceniului 
al 6-lea al secolului al XIX-iea a fost 
agent al poliţiei prusiene la Paris ; 
core5pondentul lui „Kolnische Zei
tung" la Paris. - 1 25. 

Bedeau, Marie-Alphonse ( 1804-1863) 
general şi om politic francez, 

republican burghez moderat, în de
ceniile al 4-lea şi al 5-lea a luat 
parte la cucerirea Algeriei ; în pe
rioada celei de-a doua Republici a 
fost vicepreşedinte al Adunării na
ţionale constituante şi al Adunărll 
legislative ; după lovitura de stat 
de Ia 2 decembrie 1 851  a fost expulzat 
din Franţa. - 130. 

Beliield, James - prieten al lui Marx 
şi Engels Ia Manchester. - 144. 

Bellune, de - vezi Victor, Claude-Vic
tor Perrin, duce de Bellune. 

Bem, J6zei (1 795-1850) - general po
lonez, luptător pentru libertate. A 
participat Ia răscoala poporului polo
nez din 1 830-1 831 , după înfrîngerea 
căreia a emigrat. In octombrie 1 848 
a luat parte la apărarea Vienei revo
luţionare, iar în 1 849 a fost nnul 
dintre comandanţii armatei revoluţio
nare ungare. A militat pentru unirea 
forţelor revoluţionare române şi ma
ghiare. Ulterior a intrat în armata 
turcă. In armata comandată de el an 
luptat, alaturi de unguri , şi mulţi ro-
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mani, printre care şi Cezar Bolliac, 
emigrat după inabuşirea revoluţiei de 
la 1848 din Ţara Românească. - 524. 

Bennigsen, Levin August Theophil 
(Leonti Leontievici) ( 1745-1 826) 
general în armata rusă, originar din 
Hanovra ; a participat la asasinarea 
lui Pavel I ; a luptat in războaiele 
împotriva lui Napoleon I ; in 1 807 
comandant suprem al armatei ; ln 
războiul pentru apărarea patriei din 
1812  şeful s tatului-major al trupelor 
ruse. - 504. 

Beranger, Pierre-Jean de (1780-1 857) 
- unul dintre cei mai de seamă poeţi 
democraţi francezi, autor de cintece 
satirice populare foarte răspindite în 
prima jumătate a sec. al XIX-iea. 
A influenţat poezia română (D. Bolin
tineanu, C. A. Rose'.ti ş.a.). - 365. 

Bergenroth, Gustav Ado/ph ( 18 13-1869) 
- istoric ş1 publicist german, demo
crat mic-burghez ; a participat la re
voluţia din 1848-1849, in 1 850 a 
emigrat din Germania. - 4 1 8. 

Bermbach, Ado/ph (1 822-1875) - ju
rist la Koln, democrat, deputat in 
Adunarea naţională de la Frankfurt ; 
membru al Ligii comuniştilor ; martor 
al apărării in procesul comuniştilor 
de la Koln (1852). omul de legătură 
dmtre Marx şi acuzaţi ; ulterior a 

trecut la liberali. - 1 0, 12 ,  77, 78, 
80, 1 40, 1 4 1 ,  1 49, 156, 434, 470, 481 ,  
487-488, 501 .  

Bernard, Martin (1 808-1883) - revolu
ţionar francez, democrat mic-burghez ; 
unul dintre conducătorii societăţilor 
revoluţionare secrete in perioada mo
narhiei din iulie ; a participat activ 
la revoluţia din 1 848-1 849 ; con
damnat pentru participare la eveni
mentele din 13 iunie 1849 la depor
tare, a fugit, Ia începutul deceniului 
al 6-lea, in Anglia ; după amnistia 
din 1 859 s-a lntors în Franţa. - 26. 

Bernardin de Sain t-Pierre, Jacques-
Henri (1 737-1814) - scriitor francez. 
- 3 1 6. 

Bernays, Karl Ludwig ( 1815-1 879) -
publicist radical german 1 Io 1 844 
unul dintre redactorii ziarului ger
man al emigranţilor din Paris „Vor
wărts I " ,  la care Marx a colaborat 
nemijlocit ; după revoluţia din 1848--
1 849 a emigrat în S.U.A. - 512-

Bernhardl - democrat mic-burghez ger
man, emigrant în S.U.A. ; unul dintre 
redactorii ziarului „Neue Zeit", care 
apărea Ia New York. - 409. 

Berni, Francesco (aprox. 1498-1535) -
poet italian, cunoscut ca autor ar 
prelucrării poemului lui Boiardo „Or
lando Innamorato ".  - 75. 

Bernier, Fram;ois (1 625-1688) - medir. 
scriitor şi filozof francez. - 225-
226, 233. 

Berry, Charles-Ferdinand de Bourbon, 
duce de (1 778-1 820) - nepotul rege
lui Ludovic al XVIII-iea al FranţeL 
- 364. 

Berlin, Louis-Marie-Armand ( 1801-1 854) 
- ziarist francez, orleanist ; ln 1 841-
1 854 editorul lui „Journal des De
bats" . - 35, 226. 

Bianca, von - reprezentant al patricia
tului orăşenesc, jurat în procesul co
muniştilor de la Kăln (1 852) . 
1 64, 433. 

Bianchi, A. - democrat mic-burghez 
francez, în deceniul al 6-lea emigrant 
la Londra. - 1 8, 38. 

Bibra, L. - proprietarul unui restaurant 
german din Londra. - 414. 

Bischollsheim, Louis-Raphael (1800-
1 873) - bancher francez, proprietarul 
unei bănci pe acţiuni care avea o 
filială Ia Londra. - 266, 287, 348. 

Biskamp, Elard - democrat german, 
ziarist, a luat parte la revoluţia tiin 
1 848-1 849 din Germania ; după ln
frîngerea revoluliei a emigrat la 
Londra ; unul dintre redactorii zia
rului emigranlilor germani din Londra 
„Volk", care a apărut Io 1 859 cu 
colaborarea nemijlocită a lui Marx. 
- 495. 
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Blanc, Jean-Joseph-Louis ( 18 1 1-1882) 
socialist mic-burghez, ziarist şi istoric 
francez ; în 1 848 membru al guver
nului provizoriu şi preşedinte al co
misiei de la Luxemburg ; s-a situat 
pe o poziţie de conciliere intre clase 
şi de pactizare cu burghezia ; în au
gust 1848 a emigrat în Anglia, unde 
a fost unul dintre conducătorii emi
graţiei mic-burgheze. - 27, 35 , 38, 
79, 269, 290, 292, 3 1 1 ,  371 , 455, 459, 
481 ,  521. 

Blank, Karl Emil ( 1817-1893) - ne
gustor german, în deceniile al 5-lea 
şi al 6-lea s-a apropiat de concepţiile 
socialiste ; cumnatul lui Friedrich 
Engels, cu a cărui soră, Marie, era 
căsătorit. - 13, 49, 57, 1 1 4, 1 96, 299, 
415, 422. 

Blank, Marie ( 1824-1 901) - sora lui 
Friedrich Engels ; din 1845 soţia lui 
Karl Emil Blank. - 1 82. 

Blanqui, Louis-Augus te (1805-188 1 )  
revoluţionar francez, comunist uto
pist, organizatorul mai multor socie· 
tăţi secrete şi a numeroase conju· 
raţii ; participant activ la revoluţiile 
din 1 830 şi 1 848 ; militant de seamă 
al mişcării muncitoreşti revoluţionare 
din Franţa ; a petrecut în total 36 de 
ani în închisoare şi în coloniile de 
deportaţi. - 1 0, 1 30, 1 36, 2 17 ,  37 1 .  

Blenker, Ludwig (Louis) ( 1812-1863) -
fost ofiţer german, democrat burghez, 
a participat la insurecţia din 1 849 
din Baden-Palatinat ; mai tîrziu a 
emigrat în S.U.A„ unde a luptat, in 
timpul războiului civil ( 1861-1865) , 
de partea statelor aboliţioniste din 
nord. - 405. 406. 

Blesson, Ludwig ( 1790-1861)  - autor 
de lucrări pe teme militare, - german 
reacţionar. - 96. 

Blind, Friederike soţia lui Karl 
Blind. - 261 . 375, 534-536. 

*Bllnd, Karl ( 1 826-1907) - scriitor şi 
ziarist german, democrat mic-burghez, 
a participat la mişcarea revoluţionară 
din 1 848--1 849 din Baden ; in dece
niul al 6-lea a fost unul dintre con
ducHorii emigranţilor mic-burghezi 

germeni de la Londra ; ulterior na
ţ1onal-liberal. - 183, 184, 19 1 , 217 ,  
261, 302, 305, 306, 367, 360, 375, 410 ,  
502, 533-536. 

Blum, Robert ( 1807-1848) - ziarist 
german, democrat mic-burghez ; lider 
al aripii de stfnga din Adunarea na
ţională de la Frankfurt ; în octom
brie 1848 a luat parte la revoluţia 
de la Viena ; după luarea oraşului de 
către armatele contrarevoluţionare a 
fost împuşcat. - 166. 

Bode, Adolf Friedrich, baron (1807-
1 865) - silvicultor, în 1 840-1855 pro
fesor la Institutul de silvicultură din 
Petersburg, autorul unor lucrări de 
silvicultură. - 374. 

Boiardo, Malteo Maria ( 1 434-1 494) 
poet italian din epoca Renaşterii ; 
autorul poemului „Orlando Innamo
rato" .  - 75. 

Boichot, Jean-Baptiste (n. 1 820) - om 
politic francez, republican ; în 1 849 
deputat în Adunarea legislativă ; a 
luat parte la revoluţia din 13 iu
nie 1 849, mai tirziu a emigrat. - 323 
327. 

Bonaparte familie imperială în 
Franţa (1804-1814 ,  1 8 15 şi 1852-
1 870}. - 269. 

Bonaparte 

Bonaparte 

vezi Napoleon I. 

vezi Napoleon al III-iea . 

Bonaparte, Jerome ( !784-1860) - fra
tele cel mai mic al lui Napoleon I, 

rege al Westfaliei ( 1807-1813) ; din 
1850 mareşal al Franţei. - 106. 

Bonaparte, Joseph ( ! 768-1 844) - fra
tele cel mai mare al lui Napoleon I. 

rege al Neapolelui ( ! 806-1808) şi 
rege al Spaniei ( ! 808- 1 8 1 3) .  - 282. 

Bonaparte, Pierre-Napoleon ( 18 15-1881) 
- vărul lui Napoleon al III-iea ; în 
timpul celei de-a doua Republici depu
tat în Adunarea constituantă şi în 
Adunarea legislativă, a aderat la re
publicani. - 107, 503. 

Borchardt, Louis - medic, cunoscut al 
lui Engels la Manchester. - 226, 231 , 
245, 249, 259, 263, 294, 560, 561 .  
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Bomslein, Heinrich ( 1 805-1 892) - pu
blicist german, democrat mic-burghez ; 
din 1 842 a trăit Ia Paris, în 1844 fon
datorul ŞI unul dintre redactorii ziaru
lui „Vorwarts J • ,  în 1 849 a emigrat 
!n S.U .A. - 449, 512.  

Bourbon - dinastie regală în Franţa 
( 1 589-1792, 1 8 1 4-1815  şi 1 8 1 5-1830). 
- 69, 365. 

Bourqueney, Francois-Adolph, conte de 
(1 799-1869) - diplomat francez ; mi
nistru plenipotenţiar ( 1841-1 844) , apoi 
ambasador ( 1 844-1 848) la Constanti
nopol, ministru plenipotenţiar (I 853-
1 856), apoi ambasador (1 856-1 859) la 
Viena. - 548. 

Braunschweig, Ferdinand, duce de 
( 1 721-1792) - general prusian ; în 
hmpul râzboiului de şapte ani (1 756-
1 763) a fost comandant supreni: (din 
noiembrie 1 757) al trupelor prusiene 
şi al celor aliate care acţionau împo
triva armatelor franceze şi austriece. 
- 392. 

Brenner-Gueniard - proprietara unui 
magazin de mode dm Basel. - 1 97. 

Brenlano, C/emens ( 1778-1 842) - poet 
german, reprezentant al romantismu
lui. - 309. 

Bright, John ( 1 8 1 1-1889) - fabricant 
englez, adept al liberului schimb, 
unul dintre fondatorii Ligii împotriva 
leg1lor cerealelor ; de Ia începutul 
deceniului al 6-lea lider al aripii de 
stinga a partidului liberal ; ministru 
în mai multe guverne liberale. -
30, 64, 74, 76, 246-247, 287, 385. 

•Brockhaus, Heinrich (1 804-1 874) 
editor german, proprietarul unei li
brării şi al unei edituri la Leipzig. 
- 95, 1 1 2,  489-490. 

Bruat, Armand-Joseph ( 1 796-1855) -
amiral francez ; în 1 854 comandantul 
unei escadre, în 1 855 comandant su
prem al flotei din Marea Neagră. 
- 409. 

Briiggemann, Karl Heinrich (I 810--1887) 
- economist şi publicist german, li
beral ; intre anii I 845 şi I 855 redac-

tor-şef al ziarului „Kolnische Zei
tung". - 533. 

*Briiningk, A., baron de - nobil ger
man, din 1 851  a locuit la Londra, 
unde, împreună cu soţia sa, a în
treţinut relaţii cu reprezentanţii emi
graţiei mic-burgheze germane. - 69, 
1 92, 494, 498, 506, 572. 

Briiningk, Maria, baroneasă de (m. 1 853) 
- soţia lui A. Brilningk, nepoata 
prinţesei ruse D. Ch. Lieven ; dm 
1 851  a locuit la Londra unde a în
treţinut relaţii cu reprezentanţii emi
graţiei mic-burgheze germane. - 69, 
79, 88, 1 83, 1 92, 206, 472, 478, 494, 
506, 515 ,  526, 572. 

Brunnov, Filip lvanovici, baron d<' 
( 1 797-1875) - diplomat rus, ministru 
plenipotenţiar (I 840--1854, 1858-1860), 
apoi ambasador Ia Londra (1 860--
1874). - 548, 549. 

Buchheim democrat mic-burghez 
german, în deceniul al 6-lea emigrant 
Ia Londra. - 369. 

Buckup - negustor din Bradford. -
219,  221 , 319,  333, 334. 

Biilow, Adam Heinrich Dietrich, baron 
de (1757-1807) ofiţer prusian şi autor 
de lucrări cu caracter militar. - 298. 

Biirgers, Heinrich ( 1 820--1878) - pu
blicist radical german ; în 1 842-1 843 
colaborator Ia „Rheinische Zeitung• ; 
în 1 848 membru al comunităţii dm 
Koln a Ligii comuniştilor ; în I 848-
1 849 redactorul lui „Neue RheinischE' 
Zeitung" ; în 1850 membru al Organu
lui central al Ligii comuniştilor ; 
!n I 852, fiind socotit unul dintre prin
cipalii acuzaţi în procesul comunişti
lor de la Koln, a fost condamnat Ia 
şase ani inchisoare ; ulterior pro:' 

gresist. - 10 ,  78, 1 26, 1 28, 1 39, 1 42 ,  
1 63, 1 66, 1 67, 1 72, 1 74, 334, 406, 409, 
4 13, 434, 438, 482, 568. 

Biirgers, Lena - sora lui Heinrich 
Bilrgers. - 359. 

Buridan, Jean (aprox. 1 300-aprox. 1 358) 
- filozof nominalist francez ; a con
siderat că problema libertăţii voinţei, 
în specia! libertatea alegerii, nu poate 
fi soluţionată din punct de vedere 
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logic 1 fn legătură cu aceasta l se 
atribuie zicala cu „măgarul lui Bu
ridan". - 105. 

Burns, Mary (m. 1 863) - muncitoare 
irlandeză, prima soţie a lui Friedrich 
Engels. - 312.  

Bute, John Stuart, conte de (1713-
1792) - om de stat englez ; tory ; 
prim-ministru (1761-1763). - 356. 

Butler, James Armar (1 827-1854) -
ofiţer englez, unul dintre organizatorii 
apărării Silistrei fn 1854. - 338. 

Butler Samuel (1612-1 680) 
satiric englez, autorul 
„Hudibras• .  - 226. 

poet 
poemului 

Byng, John (1704-1757) - amiral en
glez, în 1 756 a comandat o escadră 
cu prilejul expediţiei avînd drept 
ţintă insula Minorca ; a fost executat 
ln urma acuzaţiei că nu şi-a înde
plinit misiunea. - 357. 

Byron, George Noel Gordon, lord 
(1788-1824) - celebru poet englez, 
reprezentant al romantismului revo
luţionar. - 309. 

c 
Cabet, Etienne (1 788-1856) - jurist şi 

publicist francez, comunist utopist ; 
autorul romanului utopic „Călătorie 
ln !caria" (1842) . După Cabet, pro
prietatea privată trebuie desfiinţată, 
deoarece reprezintă o abatere de la 
„legea naturală•,  iar comunismul co-" 

respunde naturii înseşi, care i-a creat 
pe oameni egali. Răminind prizonie
rul prejudecăţilor mic-burgheze, Cabet 
s-a pronunţat împotriva revoluţiei 
proletare. K. Marx l-a caracterizat 
pe Cabet ca fiind „cel mai superfi
cial reprezentant al comunismului" .  
- 38, 79,  405, 459, 481 .  

Calder6n de la Barca, Pedro (1600-
1 68 1 )  - dramaturg clasic spaniol de 
origine aristocratică. - 3 16. 

Cammarano, Salvatore (1801-1852) 
actor, pictor şi dramaturg italian, au
torul libretului mai multor opere ale 
lui Donizzetti şi Verdi. - 1 30. 

Campbell, sir George (1824-1692) -
funcţionar colonial superior englez 
ln India, autorul unor lucrări despre 
India ; mai tîrziu membru al parla-
mentului (1875-1892) . liberal. 
239-240. 

Campe, Johann Julius Wilhelm (1792-
1 867) - l ibrar şi editor german, din 
1 823 unul dintre proprietarii editurii 
Hoffmann şi Campe. - 59, 1 42, 499. 

Canning, George (1770-1827) - om de 
stat şi diplomat englez, unul dintre 
liderii torylor ; ministru de externe 
(1807-1809 şi 1 822-1827) . prim-mi
nistru (1827) . - 362, 363, 544. 

Capodistria (Capo d"lstria), Ioan, conte 
(1776-1831 )  - om de stat şi diplomat 
grec ; din 1809 pînă [n 1 822 a fost în 
serviciul Rusiei ; al doilea secretar 
de stat pentru afacerile externe ale 
Rusiei ( 1815-1822) ; primul preşedinte 
al Greciei independente ; a promovat 
o politică filorusă ; a fost ucis de 
un agent străin. - 316. 

Carey, Henry Charles (1 793-1879) 
economist american, reprezentant al 
economiei politice vulgare, protecţio
nist, a propovăduit armonia intre 
clase în societatea burgheză. - 53, 
237, 238, 268, 456. 

Carol al X-lea (1757-1836) - rege al 
Franţei (1824-1830) . - 365. 

Carol Albert (1798-1849) rege al 
Sardiniei şi Piemontului (1831-1 849) . 
- 523. 

Carrel, Armand (1 800-1836) - publi
cist burghez francez, liberal ; unul 
dintre fondatorii şi redactorii ziaru
lui „Le National " .  - 365. 

Carrion-Nisas, Marie-Henri-Fran�ois-Eli
eabeth, baron de (1767-1842) - ofiţer 
francez, om politic şi literat, a parti
cipat la revoluţia burgheză franceză 
de la sfirşitul secolului al XVIII-iea ; 
ln perioada Consulatului şi a Impe
riului, bonapartist ; a luat parte la 
războaiele Franţei napoleoneene ; au
torul mai multor lucrări pe teme mi
litare. - 96. 
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Cassagnac - vezi Granier de Cassag
nac, Bernard-Adolphe de. 

Casllereagh, Henry Robert Stewart, 
lord (din 1 821 ) marchiz de London
derry (1769-1 822) - om de stat en
glez, tory 1 ministru de război şi al 
coloniilor ( 1 805-1806, 1 807-1 809) , 
ministru de externe [1812-1822) . -
451 .  

Calul (Caius Valerius Calullus) (aprox. 
84-aprox. 54 i.e.n.) - poet liric 
latin. - 327. 

Cavaignac, Louis-Eugene (1 802-1 857) -
general şi om politic reacţionar fran
cez, republican burghez moderat ; în 
deceniile al 4-Iea şi al 5-lea a luat 
parte Ia cucerirea Algeriei ; in 1 848 
9nvernator al Algeriei ; ministru de 
război in mai-iunie 1848 ; investit cu 
puteri dictatoriale, a înăbuşit cu cru
zime insurecţia din iunie 1 848 a prole
tariatului parizian ; prim-ministru [iu
nie-decembrie 1 848). - 93, 1 30. 

Ceodaev, Mihail lvanovici (m. 1 859) -
general rus ; a participat Ia războiul 
din 1 8 1 2  ; in timpul războiului Crimeii 
a comandat un corp de armată şi re
zerve ale infanteriei. - 297. 

Cervanles de Saavedra, Migue/ (1547-
1616) - mare scriitor realist spaniol, 
clasic al prozei realiste universale. -
1 05, 253, 316, 346, 360. 

Chaises, Ado/ph - medic şi publicist 
austriac, democrat mic-bur,ghez, unul 
dintre conducătorii uniunilor demo-
eratice de 
Iuţiei din 
niului al 
- 125. 

Ia Viena în perioada revo-
1 848 ; la începutul dece-
6-lea emigrant la Paris. 

Chambray, Georges, marchiz de (1783-
1 848) - general şi autor de lucrări cu 
caracter militar, francez ; a participat 
Ia războaiele Franţei napoleoneene. 
- 96. 

Chamisso, Ada/beri von (1781-1 838) -
poet romantic german, s-a ridicat îm
potriva reacţiunii feudale. - 323. 

Chapman � unul dintre creditorii lui 
Marx Ia Londra. - 6. 

48 

Charras, Jean-Baptiste-Adolphe ( 1 81 0-
1 865) - militar şi om politic francez 
republican burghez moderat ; a luat 
parte la înăbuşirea insurecţiei dm tu
nie 1848 a muncitorilor parizieni ; în 
perioada celei de-a doua Republici d 
fost deputat ln Adunarea constituantă 
şi în Adunarea legislativă ; a luat 
atitudine împotriva lui Ludovic Bona
parte ; după lovitura de stat de la 
2 decembrie 1 851 a fost expulzat dm 
Franţa. - 131 .  

Chateaubriand, Franr;:ois-Rene, viconte de 
(1768-1848) - scriitor francez, om de 
stat şi diplomat reacţionar ; ministru 
de externe ( 1822-1 824) ; a reprezen
tat Franţa Ia Congresul de la Veron.1 
(1822) al Sfintei Alianţe. - 316, 
359-365. 

Chalham - vezi Pili, William (senior). 

Chenu, Adolphe (n. aprox. 1 8 1 7) - în 
perioada monarhiei dm iulie a fost 
membru al unor societăţi revoluţ10-
nare secrete din Franţa, provocator 
şi agent al poliţiei secrete. - 72, 
207, 449. 

Cherval, Ju/ien (numele adevărat Jo
seph Crămer) - agent provocator 
al poliţiei din Prusia ; a reuşit sa 
se strecoare în rîndurile Ligii comu
niştilor ; după sciziunea din Ligă a 
condus una dintre comunităţile din 
Paris care aderase la fracţiunea sec
tară Willich-Schapper ; unul dintre 
inculpaţii in procesul aşa-numitu!Ut 
complot germano-francez din februa
rie 1852 de la Paris ; a evadat din 
închisoare cu ajutorul poliţiei ; în 
1 853-1854 a activat în Elveţia ca 
spion şi provocator sub numele de 
Nugent. - 65-66, 70, 74-77, 1 40 
1 42, 1 47, 1 55, 1 69, 177, 207, 345, 575 

Chesney, Francis Rawdon ( 1789-1872) 
- general englez ; explorator. 
270, 543. 

Choiseul, Etienne-Franr;:ois, duce d� 
( 1719-1785) - diplomat şi om de 
stat francez, ministru plenipotenţiar 
la Roma ( 1753-1757) şi Ia Viena 
( 1757-1758) ; intre anii 1758 şi 1 770 
a fost ministrul lui Ludovic al XV-iea, 
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ocupind, printre altele, ş1 postul de 
mmistru de externe (1758---1761 şi 
1766-1770) şi de ministru de război 
ş1 al marinei (1761-1766) . - 357. 

Cicero, Marcus Tullius ( 106 43 i .e .n.) 
- celebru orator şi om politic ro
man ; filozof-eclectic. - 49. 

Clarendon, George William Frederick, 
Vil/iers, conte de (1 800-1870) - om 
de stat englez, whig, mai tirziu libe
ral ; vicerege al Irlandei ( 1 847-1852), 
a înăbuşit rascoala din 1848 din Ir
landa ; ministru de externe ( 1 853-
1 858, 1865-1866 şi 1868-1870). 
381.  

Clausewilz, Karl von (1780-1 83 1 )  -
general prusian ş1 eminent teoreti
cian militar ; in 1812-1814 a fost in 
serviciul Rusiei. - 518. 

Cloots, Anacharsis C. (1755-1794) 
scriitor şi om politic francez, iacobin, 
in timpul revoluţiei burgheze franceze 
a fost membru al Convenţiei. - 254. 

•c1uss, Adoli (aprox. 1820-1889) 
inginer german, membru al Ligii co
muniştilor, in 1848 secretar al Asocia
ţiei culturale a muncitorilor din 
Mainz ; in 1849 a emigrat in S.U.A. ; 
funcţionar Ia serviciul amiralităţii de 
la Washington ; in deceniul al 6-Iea 
a întreţinut o corespondentă regulata 
cu Marx şi Engels ; a colaborat la 
diferite ziare germane, engleze şi ame
ncane democratice şi muncitoreşti ; 
împreună cu Weydemeyer a propagat 
marxismul in S.U.A. - l i ,  12 ,  4 1 ,  
45, 5 1 ,  52, 55, 56, 59, 83, 85, 86, 89, 
94, 96, 1 00, 103,  1 1 0, 124 ,  127, 1 4 1 ,  
161 , 1 77, 1 8 1 ,  1 9 1 ,  1 99, 201 , 207, 208, 
210, 223, 227, 228, 237, 242, 260, 268, 
271 ,  299, 301 , 305, 307, 310,  31 1 ,  312,  
319,  322, 326, 328, 335, 344, 346, 358, 
391 ,  398, 4 1 1 ,  423, 431 ,  440, 443, 458---
460, 463, 464, 468---473, 474, 480, 481 .  
483, 485, 489, 491 , 493, 494-498, 501-
503, 506-508, 512-517, 524, 527-
533, 534-539, 566-570, 571-574, 
575-589. 

Cobden, Richard ( 1804-1865) - fabri
cant din Manchester, liberal, unul 
dintre liderii adepţilor liberului 

schimb şi unul dintre fondatorii Ligii 
împotriva legilor cerealelor, membru 
al parlamentului. - 30, 74, 76, 175, 
186, 287. 

Coeurderoy, Ernest (1 825-1 862) - pu
blicist francez, republican-revoluţio
nar mic-burghez, simpatizant al anar
hismului, a participat Ia revoluţia 
din 1848---1849 din Franţa, după in
fringerea căreia a emigrat. - 79, 80, 
481 .  

Coffinieres, Antoine - Simeon - GabriPl 
( 1 786-aprox. 1 865) - avocat fran
cez, autorul mai multor lucrări despre 
dreptul civil. - 561 , 562. 

Conde, Louis-Joseph de Bourbon, prin
cipe de (1736-1 818) - general şi om 
politic francez, a participat la războiul 
de şapte ani ( 1756-1763) , in timpul 
căruia, în 1762, a comandat armata 
franceză de la Rinul inferior ; în 
timpul revoluţiei burgheze franceze a 
fost conducătorul emigraţiei contra
revoluţionare. - 356, 430. 

Cooper, James Fenimore ( 1789-1851) 
scriitor romantic nord-american. 
142, 207. 

Cornelius, Wilhelm - publicist radical 
german, unul dintre prietenii lui 
Marx ; in deceniul al 6-lea emi
grant la Londra. - 302, 370. 

Cortez, Hernân (1485-1547) con-
chistador spaniol, a condus războiul 
împotriva aztecilor şi a cucerit Mexi-
cul ( 1519-1521) .  - 369. 

• 

Colia, Johann Georg, baron de Collen
dori ( 1796-1863) - editor german, 
din 1832 a condus editura Cotta. 
- 537. 

Cournet, Frederic (1808---1852) - ofiţer 
de marină francez, republican ; in 
1 847 a fost scos din armată din cauza 
concepţiilor sale republicane, a luat 
parte la revoluţia din 1848---1 849 din 
Franţa ; după lovitura de stat din 
2 decembrie 1 851  a emigrat la Lon
dra ; a fost omorit în duelul cu 
Barthelemy. - 1 50, 515. 
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Csorich ( CoriC), Anton ( 1795--1864) -
general austriac, de naţionalitate 
croat ; a participat Ia înăbuşirea in
surecţiei din octombrie I 848 de la 
Viena şi a revoluţiei din 1848-
1849 din Ungaria. - 325. 

Czartoryski, Adam Jerzy, prin/ ( 1770-
1 861)  - magnat polonez ; la începu
tul secolului al XIX-iea prieten intim 
al lui Alexandru I ; ministru de ex
terne al Rusiei ( 1804---1 866) ; in timpul 
răscoalei poloneze din 1 830-1831 şef 
al guvernului provizoriu polon l după 
înăbuşirea răscoalei a emigrat la 
Paris, unde a fost conducătorul emi
graţiei polone. - 25. 

D 
Damm - democrat mic-burghez ger

man ; !n I 849 preşedinte al Adunării 
constituante din Baden ; ulterior a 
emigrat în Anglia. - 74, 91-93, 176. 

Dana, Charles Anderson ( 1819-1897) -
ziarist progresist american ; din dece
niul al 5-lea pină în deceniul al 7-Iea 
redactor al lui „New York Daily Tri
bune• şi „New American Cyclopae
dia". - 1 1 ,  1 3, 2 1 ,  22, 24, 25, 29, 32, 
39--42, 46, so, 51 , 56, 59, 71 , 72, 75, 
77, 80-84, 95, 1 10 ,  1 1 1 ,  1 13,  1 1 5, 119,  
125, 1 37, 1 38, 1 40, 141 ,  145, 154,  161 ,  
1 62, 175, 180, 1 82-184, 197-198, 199, 
200, 2 1 1 ,  224, 242, 243, 246, 276, 280, 
282, 287, 308, 350, 367, 368, 370, 372, 
400, 408, 414,  4 15, 421,  426, 439, 442-
443, 462, 468, 470, 472, 477, 582. 

•Daniels, Amalie (1820-1895) - so\ia 
d-rului Roland Daniels. - 32, 148, 
1 49, 155, 157, 207, 409, 413, 434, 470, 
472, 557, 558. 

Daniels, Franz Joseph - fratele d-rului 
Roland Daniels ; angrosist de vinuri 
la Koln. - 267. 

Daniels, Roland ( 1 819-1855) medic 
german ; din 1 850 membru al Organu
lui central al Ligii comuniştilor, unul 
dintre inculpaţi în procesul comunişti
lor de Ia Koln ( 1852), achitat de 
Curtea cu juri ; a încercat să aplice 

matenalismul dialecllc in domeniul 
ştiinţelor naturii ; prieten al lui Marx 
şi Engels. - 1 0, 1 26, 139, 1 48 ,  163, 
1 84 ,  267, 334, 345, 386, 406, 426, 434, 
472, 487, 557. 

Dannenberg, Piotr Andreevici ( 1792-
1 872) - general rus ; ln 1 853-1854 a 
comandat Corpul 4 armată la Dunăre 
şi in Crimeea. - 336. 

Dante, Alighieri ( 1265--1321) - scriitor 
italian, unul dintre cei mai man 
poeţi ai lumii. - 222. 

Danian, Georges-Jacques (1759-1794) -
remarcabil om politic, unul dintre 
conducătorii revoluţiei burgheze fran
ceze de la sfirşitul secolului al 
XVIII-iea. - 254, 387. 

Da Ponte, Lorenzo (1749-1838) - au
torul libretelor mai multor opere ale 
lui Mozart. - 562. 

Darasz, Albert (1 808-1852) - militant 
al mişcării poloneze de eliberare na
ţională ; a luat parte la răscoala din 
1 830-1831 ,  militant activ al organi
zaţiilor democrate ale emigranţilor po
lonezi, membru al Comitetului cen
tral democratic european. - 106, 324. 

Dasent, sir George Webbe ( 18 17-1896) 
- filozof şi ziarist englez ; în 1 845-
1870 colaborator la „Times" ; a avut 
legături cu cercurile diplomatice. -
1 86. 

Decker, Carl von (1784-1844) - general 
prusian şi istoric militar ; a participat 
la războaiele împotriva Franţei napo
leoneene. - 398. 

Delane, John Thaddeus ( 1817-1 879) -
ziarist englez, redactor al ziarulut 
„Times• ( 184 1-1877). - 1 86. 

Delane, William Frederick Augustus 
(m. 1 858) - jurist englez, unul dintre 
directorii financiari ai lui „Times•,  
tatăl lui J. Th.  Delane. - 186. 

Vella Rocco - emigrant italian, tovarăş 
de luptă al lui Mazzini. - 1 90. 

Denbi nskl, Henryk (1791-1864) - ge
neral polonez, fruntaş al mişcării de 
eliberare naţională ; a participat Ia 
răscoala din 1 830-1831 ; a fost unul 
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dmtre comandanţii armatei revoluţio
nare dm Ungaria in perioada revolu
ţiei din 1 848-1849. - 524. 

Demidov - familie de nobili ruşi, pro
pnetari a numeroase intreprinderi mi
niere şi metalurgice. - 287. 

Demuth, Helene (Lenchen) (1 823-1890) 
- menajera şi prietena credincioasă 
a familiei Marx. - 1 1 1 ,  256, 330, 399. 

Derby, Edward George Geoffrey Smith 
Stanley (din 1 85 1 )  conte de (1 799-
1 869) - om de stat englez, whig 
pină in 1 835, apoi lider al tory lor, 
ulterior unul dintre liderii parlidului 
conservator ; prim-ministru (1 852, 
1 858-1859, 1 866-1868) . - 24, 29, 30, 
31 , 36, 84, 128, 141 , 383, 448-451,  477. 

Derby - familie de nobili englezi, 
magnaţi ai industriei bumbacului. -
287. 

Desmoulins, Lucie-Simplice-Camille-Be
noist (1 760-1 794) - avocat şi publi
cist francez, unul dintre conducătorii 
revoluţiei burgheze franceze de la 
sfirşitul secolului al XVIII-iea, prie
ten al lui Danian. - 254. 

Deutsch, Simon (1 822-1 877) - radical 
burghez, in 1 848 a colaborat la ziarul 
vienez „Der Radikale",  ulterior a 
emigrat la Paris şi a devenit ne
gustor. - 70. 

Dibici, lvan lvanovici, conte (1 785-
183 1 )  - general-feldmareşal rus, co
mandant suprem in războiul ruso
turc (1 828-1829) ; comandant suprem 
al armatei care a reprimat răscoala 
poloneză din 1 830-1 83 1 .  - 270. 

Diderot, Denis ( 1713-1784) - filozof 
materialist, scriitor şi estetician fran
cez, unul dintre cei mai de seamă 
iluminişti, fondator şi redactor prin
cipal al „Enciclopediei" .  A fost unul 
dmtre cei mai însemnaţi ideologi ai 
revoluţiei burgheze franceze ; s-a si
tuat pe poz1ţille unui materialism mi
litant, ateist ; enciclopedist de seamă. 
- 78. 

Dielz, Oswald (aprox. 1 824--1 864) -
arhitect dm Wiesbaden, a particip<1.t 
la revoluţia din 1 848-1849, a emi-

gral la Londra ; membru al Organu
lui central al Ligii comuniştilor ; în 
1 850, după sciziunea care s-a produs 
in Ligă, s-a alăturat fracţiunii sectare 
Willich-Schapper şi a devenit mem
bru al Organului central al acestei 
fracţiuni ; mai tirziu a luat parte lu 
războiul civil din S.U.A. de partea 
statelor aboliţioniste din nord. 
87, 152, 1 55, 2 1 1 ,  427, 575. 

Dietzel, Gustav (1 827-1 864) 
german. - 374. 

jurist 

Disraeli (D'lsraeli}, Benjamin (din 1 876) 
conte de Beaconsfield ( 1804--188 1 )  -
om de stat şi scriitor englez, unu} 
dintre liderii torylor ; in a doua ju
mătate a secolului al XIX-iea, unul 
dintre liderii partidului conservator • 
cancelar al trezoreriei (1 852, 1 858-
1 859 şi 1 866-1 868), prim-ministru 
( 1868 şi 1 874-1 880) . - 76, 128, 175, 
1 80, 1 86, 203, 338, 350, 381 , 382, 
384, 455. 

Dobrovsk y, Josef (1 753-1 829) - savant 
ceh ; intemeietorul slavisticii mo
derne, in special al gramaticii com
parate a limbilor slave ; lucrările sale 
au jucat un rol important in dezvol
tarea mişcării naţionale din Cehia in 
prima jumătate a secolului al XIX-iea. 
- 417. 

Domenichi, Lodovico (m. 1564) - poet 
italian ; a prelucrat poemul lui Boiarde> 
„Orlando Innamorato" .  - 75. 

Donizetti, Gaetano (1 797-1 848) - cu
noscut compozitor italian. - 130. 

Douglas, sir Howard (1776-1861 ) - ge
neral şi teoretician militar englez, 
autorul unor lucrări despre artilerie 
şi fortificaţii. - 543. 

Dralle - porecla lui Tralle. 

Dronke, Ernst (1 822-1 891) - publicist 
şi scriitor german ; mai întii „ade
vărat" socialist, apoi membru al Ligii 
comuniştilor ; şi unul dintre redac
torii lui „Neue Rheinische Zeitung" ; 
după revoluţia din 1 848-1849 a emi
grat in Elveţia, apoi în Anglia, 
după sciziunea din Liga comuniştilor 
- adept al lui Marx şi Engels ; ul-
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terior s-a retras din viaţa politică. 
- 1 8, 33, 34 , 39, 4 1 ,  46, 48-51 , 54, 
58, 63, 66, 68, 78, 81 , 82-85, 89, 95, 
1 1 2, 1 19, 130, 131 ,  132, 135, 138, 144 ,  
1 48, 1 57, 1 58, 1 60, 1 64, 1 65, 168, 1 84 ,  
1 9 1 ,  192, 1 99-200, 205, 208, 212-214,  
216, 217, 219, 221 , 246---250, 253, 255, 
256, 261 , 267, 274, 276, 278, 288, 304, 
313, 319, 326, 328, 330-334, 339, 344, 
347, 349, 366, 369, 394, 397, 405, 407, 
414, 415 ,  430, 460, 461 , 466, 467, 477, 
516, 518, 525, 537, 538, 555, 572-573, 
582, 583, 586, 588. 

Duchâtel, Charles-Marie-Tanneguy, conte 
(1 803-1 867) - om de stat francez, 
orleanist, ministru de interne (I 839-
1 840, 1840-februarie 1 848) .  - 449. 

Dulon, Rudolph (1 807-1 870) - pastor 
german, adept al mişcării „Amicii lu
minii• , mişcare opoziţionistă faţă de 
biserica oficială ; în 1 853 a emigrat 
în America. - 291 , 324, 327, 460, 
537, 588. 

Duncker, Alexander (1813-1 897) - edi
tor german. - 401 . 

Duncker, Franz Gustav (1822-1 888) -
om politic burghez şi editor german. 
- 1 42, 1 58. 

Dundas, Henry, viconte Melvil/e (1 742-
1611 )  - om de stat englez, procuror 
general al Scoţiei (1775-1 783) , mi
nistru de interne (179 1-1794) ; pre
şedintele consiliului de control pen
tru problemele Indiei (1793-1801) ,  
mmistru d e  război ( 1794-1 801 ) .  prim
lord al amiralităţii ( 1804-1805). -
357. 

Dupin, Andre-Marie-Jean-Jacques (1783-
1 865) - jurist şi om politic francez, 
orleanist ; deputat în Adunarea na
t10nală constituantă (1 848-1849). pre
şedintele Adunării legislative (1 849-
1 851) ; ulterior bonapartist. - 445. 

Durand - democrat mic-burghez fran
cez. - 1 29. 

Dureau de la Malle, Adolphe-Ju/es
Cesar-Auguste (1 777-1857) - filolog 
şi arheolog francez. - 153. 

Diisar, Pedro - democrat mic-burghez 
german, a participat la revolu\ia din 

1848-1849 din Germania, fratele Ama
liei Struve, soţia lui Gustav Struve. 
- 25. 

E 
Ebner, Hermann ziarist german, în 

deceniile al 5-lea şi al 6-lea agent se
cret al poliţiei austriece. - 56, 147, 
164, 1 85, 350, 433. 

Ecaterina a li-a ( 1729-1796) îm-
părăteasă a Rusiei (1762-1796) . 
356. 

Eccarius, Johann Georg (1818-1889) 
publicist, militant de seamă al mişcării 
muncitoreşti germane şi internaţionale, 
de profesiune croitor ; emigrant la 
Londra, membru al Ligii celor drepţi, 
apoi al Ligii comuniştilor din al cărei 
Organ Central a făcut parte ; membru 
la Consiliului General al Asociaţiei In
ternaţionale a Muncitorilor ; ulterior 
participant la mişcarea trade-unionuri
lor engleze. - 310, 3 1 4, 435, 441 ,  471 ,  
474, 478, 525, 538, 570, 582. 

*Elsner, Karl Friedrich Moritz (1 809-
1 894) - publicist şi om politic din 
Silezia, radical ; în 1 848 deputat în 
Adunarea naţională prusiană (aripa 
de stlnga) ; în decemul al 6-lea re
dactor al lui „Neue Oder-Zeitung• .  
- 371 , 401 ,  549, 550, 555, 558-561 . 

Enge/, Johann Jakob (1741-1 802) 
scriitor, critic şi filozof german, s-a 
alăturat iluminiştilor secolului al 
XVIII-iea ; preceptor al viitorului 
rege al Prusiei Frederic Wilhelm al 
III-iea. - 520. 

Engels, Elisabeth Franziska Maurilia 
(1797-1873) - mama lui Friedrich 
Engels. - 241 .  

Engels, Friedrich (senior) ( 1796---1 860) 
- tatăl lui Friedrich Engels. - 20, 
22, 3 1 ,  34, 36, 54, 56, 60, 62, 63, 77, 
84, 1 58, 192, 210, 216,  231 , 244, 298, 
306, 346, 358, 391 ,  429, 520. 

Enghien, Louis-Antoine-Henri de Bour
bon-Conde, duce de (1772-1804) -
print francez, reprezentant al dinastiei 
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Bourbonilor ; a fost executat din or
dinul lui Napoleon I. - 73. 

Englănder, Sigmund ( 1828-1902) - zia
rist austriac, in 1848 a emigrat in 
Anglia ; agent al  poliţiei secrete. -
410, 559. 

Erhardt, Johann Ludwig Albert (n. aprox. 
1 820) - funcţionar comercial german ; 
membru al Ligii comuniştilor ; unul 
dintre inculpaţii in procesul comuniş• 
tilor de la Kăln din anul 1 852, a fost 
achitat de curtea cu juri. - 488. 

Ermen, Gottfried - unul dintre asociaţii 
firmei „Ermen şi Engels" din Man
chester. - 20, 222, 231 .  

Ermen, Peter (Piti) - unul dintre aso
ciaţii firmei „Ermen şi Engels" din 
Manchester. - 101 ,  215. 

Ersch, Johann Samuel ( 1 766-1828) -
bibliograf german, profesor de geo
grafie şi statistică la Halle. - 327. 

Espartero, Baldomero, conte de Luchana, 
duce de la Vittoria ( 1793-1879) -
general şi om de stat spaniol, lideru{ 
partidului progresist, regent al Spa
niei ( 1841-1843) , prim-ministru ( 1854-
1 856). - 352. 

Espinasse, Charles-Marie-Esprit ( 1815-
1 859) - general francez, bonapartist ; 
in deceniile al 4-lea şi al 5-lea a 
participat Ia cucerirea Algeriei ; unul 
dintre participanţii activi la lovitura 
de stat de la 2 decembrie 1 851  ; a 
participat la războiul Crimeii. - 349. 

Esser I, Johann Heinrich Theodor -
avocat şi jurisconsult prusian, cle
rical ; in 1 848 vicepreşedinte al Adu
nării naţionale prusiene (centru) ; 
apărător in procesul comuniştilor de 
la Kăln ( 1 852). - 1 53. 

Estrees, Louis-Charles-Cesar Letellier, 
conte de ( 1695-1771) - mareşal al 
Franţei, a participat la războiul de 
şapte ani ( 1756--1763), in timpul că
ruia in 1762 a comandat trupele fran
ceze de la Rin. - 356. 

Eugenie-Marie de Montijo de Guzman, 
contesă de Teba ( 1826--1920) - im-

părăteasă a Franlei, solia lui Napo
leon al III-iea. - 206, 515.  

Evans, sir George de Lacy ( 1787-1870) 
- general englez, om politic liberal, 
membru al parlamentului ; in 1854 a 
comandat o divizie in Crimeea. -
392. 

Ewerbeck, August Hermann ( 18 16-1 860) 
- medic şi literat german, conducă
tor al comunităţii din Paris a Ligu 
celor drepţi, apoi membru al Ligu 
comuniştilor ; in 1850 a ieşit dm 
Ligă. - 25, 3 1 ,  33, 46, 47, 251 ,  405. 

F 
Feddersen - cunoscut al Im Ern�t 

Dronke in Elveţia. - 205. 

Ferdinand I (1 793-1875) - împărat al 
Austriei ( 1835-1848) . - 403. 

Ferdinand al Ii-lea ( 18 10-1859) - re§'e 
al Siciliei şi Neapolului ( 1830-1 859) 1 
din cauza bombardării Messinei în 
1848 a fost poreclit regele-bombă. 
- 403. 

Ferdinand al Vii-lea ( 1784-1833) 
rege al Spaniei ( 1808 şi 1814-1 833) . 
- 365. 

Ferenczi - cîntăreaţă ungară. - 106. 

Feuerbach, Ludwig ( 1804-1872) - filo
zof materialist german, ultimul repre
zentant al filozofiei clasice germane 
şi unul dintre precursorii nemijlociii 
ai marxismului ; ideolog al celor mai 
radicale pături democratice ale bur
gheziei germane din anii premergători 
revoluţiei din 1848 ; criticind idea
lismul şi agnosticismul, el a apărat 
şi a dezvoltat teori a materialistă a 
cunoaşterii. O dată cu idealismul he
gelian el a respins şi dialectica aces
tuia, din care cauză n-a putut de
păşi limitele materialismului meta
fizic premarxist. Un loc deosebit in 
filozofia lui Feuerbach îl ocupă cn
tica religiei. Opera lui filozofică a 
exercitat o mare influenţă asupra for· 
mării concepţiilor filozofice materia
liste ale lui Marx şi Engels ; ei au 
dat o înaltă apreciere materialismului 
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lui dezvăluind totodată limitele con
cepţiilor lui filozofice şi politice ; 
in 1870 a aderat la Partidul munci
toresc social-democrat. - 25, 98. 

Fickler, Joseph ( 1808-1865) - ziarist 
german, democrat mic-burghez, unul 
dmtre conducătorii mişcării democra
tice din 1848-1849 din Baden-Pala
tinat ; membru al guvernului provi
zoriu din Baden în 1849 ; după 
îRfrîngerea revoluţiei a emigrat în 
Elveţia, iar apoi în Anglia. - 52, 
87, 92, 405, 467, 503. 

Fischer - ziarist german, democrdl 
mic-burghez, a participat la insurecţia 
din Baden-Palatinat din 1849, după 
infrîngerea insurecţiei a emigrat în 
S.U.A. ; redactor al lui „Deutsche 
Zeitung" din New Orleans. - 449. 

F/eury, Charles (de fapt Carl Friedrich 
August Krause) (n. 1824) - comer
ciant din Londra, spion şi agent de 
poliţie prusian. - 1 6 1 ,  1 65, 168-170, 
208, 214,  526. 

Florencourt, Franz von (1803-1886) -
publicist german, redactor al unor 
periodice germane ; mai întîi liberal, 
apoi conservator ; cumnatul fratelui 
lui Jenny Marx, Ferdinand von West
phalen. - 406. 

Florencourt - fratele celui de mai sus. 
- 406. 

Fliigel, Johann Gottlried ( 1788-1855) 
- lexicograf german. - 199. 

Forster, Charles - teolog şi explora
tor englez, autorul unor lucrări cu 
privire Ia istoria Bibliei. - 219,  393. 

Foster - jurist englez. - 353. 

Fou/d, Achilie ( 1800-1867) - bancher 
ş1 om de stat francez, orleanist, apoi 
bonapartist ; ministru de finanţe 
(1849-1852 şi 1861-1862) şi ministru 
al curţii imperiale ( 1852-1860). -
l i ,  269, 430, 445. 

Fourier, Fram;:ois-Marie-Charles ( 1772-
1837) - socialist utopist francez, unul 
dintre precursorii socialismului ştiin
ţific. Ideile lui Fourier au pătruns şi 
în România prin scrierile şi activi-

lalea lui T. Diamant, prin scrierile 
lui I. Heliade-Rădulescu şi ale altora. 
T. Diamant a căutat să adapteze <loc
trina fourieristă Ia relaţiile econo
mice din ţările române din acea 
perioadă, subliniind însă, spre deose
bire de Fourier, necesitatea creării 
unei industrii autohtone. In 1835 
T. Diamant a înfiinţat falansterul de 
la Scăieni. - 318. 

Fox, Charles James ( 1749-1806) - om 
de stat englez, lider al whigilor ; mi
nistru de externe (1782, 1783 şi 1806). 
- 356. 

Franceson, C. F. - filolog german, au
torul unor manuale de limba spa
niolă. - 256. 

Francis, sir Philipp (pseudonim Junius) 
(1740-1818) - publicist şi om politic 
englez ; radical burghez, autorul unor 
pamflete împotriva regimului reacţio
nar al lui George al III-iea. - 356. 

Francisc I ( 1777-1830) - rege al Si
ciliei şi Neapolelui. - 403. 

Franck, Gustav (m. 1860) - democrat 
mic-burghez austriac, Ia începutul de
ceniului al 6-Iea a emigrat la Lon
dra. - 9 1 ,  93. 

Frederic I Barbarossa (aprox. 1 1 23-
1 190) - rege al Germaniei (din 1 152) 
şi împărat al Sfintului Imperiu ro
man de naţiune germană ( 1 1 55-1 190). 
- 34 1 ,  342. 

Frederic al Ii-lea ( 1 1 94-1250) 
al Germaniei (din 1212) şi 
al Sfintului Imperiu roman 
ţiune germană (1220-1250). 

Frederic al Ii-lea (1712-1786) 

- rege 
împărat 
de na-

341 .  

al  Prusiei ( 1 740-1786). - 256, 
355. 

rege 
341 ,  

Frederic Wilhelm al  IV-iea ( 1795-1861) 
- rege al Prusiei (1840-1861 ) .  
392, 520. 

Frederic al Vii-lea ( 1808-1863) - rege 
al Danemarcii. - 320. 

• Freiligrath, Ferdinand ( 1810-1876) -
poet liric german, Ia începutul activi
tăţii sale romantic, apoi poet revolu-
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\ionar ; în 1048-1049 unul dintre re
dactorii lui „Neue Rheinische Zei
tung•, membru al Ligii comuniştilor r 
din 1 051 pînă in 1 060 emigrant la 
Londra ; in deceniul al 6-Iea a pără
sit lupta revoluţionară. - 13, 1 7, 25, 
4 1 ,  49, Sl, 59, 60, 69, 79, 09, 97, 90, 
130, 147, 149, 161 ,  1 66,  1 70, 172, 177, 
205, 206, 213, 2 1 6, 236, 251, 266, 268, 
206, 295, 339, 340, 367, ':fi?, 378, 394, 
409, 414, 422, 425, 427, 429, 433, 434, 
439, 441 , 443, 461 , 471,  472, 475, 476, 
402, 502, 504, 513, 518 ,  535, 566, 569, 
576, 504. 

Freiligrath, Ida - soţia celui de mai 
sus. - 443. 

Freiligrath, Wolfgang - fiul lui Ferdi
nand Freiligrath. - 435. 

Freire, Manuel (1765-1034) - general 
spaniol, a luat parte Ia războiul de 
eliberare împotriva dominaţiei napo
leoneene ( 1 000-1014).  - 360. 

Freund - în deceniul al 6-lea medicul 
familiei Mane la Londra. - 322, 328, 
330, 331 , 335, 340, 350, 366, 369, 
370, 413,  550. 

Friedlânder - directorul unui institut 
de invăţămint Ia Londra. - 1 9 1 .  

Friedliinder, M ax  (1 029-1 072) - publi
cist german, democrat-burghez, unul 
dintre redactorii lui „Neue Oder-Zei
tung• şi ai ziarului „Presse" din 
Viena, la care a colaborat Marx din 
deceniul al 6-Iea pînă în deceniul 
al 7-lea ; vărul lui Ferdinand Las
salle. - 349, 371 .  

Probei, Julius (1005-1093) - publicist 
şi editor de literatură progresistă, ra
dical mic-burghez, ulterior liberal ; a 
luat parte la revoluţia din 1 840-
1849 din Germania, deputat în Adu
narea naţională de Ia Frankfurt (aripi. 
de stinga) ; după înfrîngerea revolu
ţiei a emigrat în America, in 1 857 s-a 
reîntors în Europa ; mai tîrziu liberal. 
- 32. 

Frohlich, P. A. - filolog austriac, au
torul unui manual pentru studierea 
limbilor slave. - 132 133, 135. 

Furrer, Jonas (1805-1061) - avocat 
şi om politic elveţian, liberal mode
rat ; în 1048 preşedintele Dietei fe
derale, apoi preşedinte al Confede
raţiei elveţiene, primar al Zilrichu
lui. - 396. 

Fiirstenberg, baron - moşier prusian, 
jurat Ia procesul comuniştilor de la 
Koln (1052). - 496. 

G 
Gal/enga, Antonio (pseudonim literar 

Mariottl) ( 1012-1095) - ziarist ita
lian, a luat parte Ia mişcarea de eh
berare naţională din Italia, din de
ceniul al 4-lea a trăit mai ales în 
Anglia, a colaborat Ia presa engleză, 
autorul unor lucrări cu privire Ia is
toria Italiei. - 403. 

Garibaldi, Giuseppe (1 007-1 002) - de
mocrat şi revoluţionar italian, con
ducătorul mişcării de eliberare nat10-
nală din Italia ; comandant militar 
de talent. In 1 033 a aderat Ia socie
tatea revoluţională „Tînăra Italle". 
Participînd Ia expedilia nereuşită a 
unor revoluţionari italieni în Savoia 
( 1 034) a fost nevoit să emigreze. In 
anii 1040-1049 s-a situat în fruntea 
luptei poporului italian pentru unitil
tea naţională, împotriva ocupanţilor 
austrieci. In deceniile al 6-lea ş1 
al 7-lea a condus lupta poporului 
italian pentru unificarea pe cale re
voluţionară a Italiei. Garibaldi s-a 
bucurat de sprijinul larg al maselor 
populare. Dar inconsecvenţa lui Ga
ribaldi in îndeplinirea sarcinilor revo
luţiei democratice a permis burghe
ziei şi nobilimii să exploateze succe
sele lui militare. In 1 070 a participat 
ca voluntar la apărarea Franţei împo
triva Prusiei. A salutat cu căldură 
activitatea Internaţionalei I şi s-a ri
dicat în apărarea Comunei din Paris. 
- 1 20. 

Garnett, Jeremiah (1793-1070) - ziarist 
englez, unul dintre fondatorii ziarulm 
„The Manchester Guardian" ; din 1 044 
pină in 1 061 a fost redactorul acestui 
ziar. - 416. 
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Garthe - democrat mic-burghez german, 
în decemul al 6-lea emigrant la Lon
dra. - 9 1 .  

Gebert, August - tîmplar din Mecklen
burg, membru al Ligii comuniştilor 
în Elveţia şi apoi la Londra ; în 1 850, 
după sciziunea care s-a produs în 
Ligă, s-a alăturat fracţiunii sectare 
Willich-Schapper şi a devenit mem
bru al Organului central al acestei 
fracţiuni. - 87, 104, 105, 492-493. 

George al lll-lea ( 1738-1 820) - rege 
al Marii Britanii şi Irlandei ( 1760-
1820). - 355. 

Gerstenberg, lsidor - bancher la Lon
dra ; adept al lui Gottfried Kinkel. -
87, 213,  215, 371 ,  580. 

Gerstenzweig - negustor german din 
Londra. - 368. 

Gervinus, Georg Gottlried (1805--1871) 
- 1stonc burghez german, liberal ; 
din 1 844 profesor la Heidelberg ; în 
1 848 deputat în Adunarea naţională de 
la Frankfurt. - 185. 

Gibbon, Edward (1737-1794) - istoric 
englez, autorul operei în mai multe 
volume „The History of the decline 
and fall of the Roman Empire• ,  care 
are un caracter anticlerical. - 219. 

Gibson, Thomas Milner ( 1 80&-1884) -
om de stat englez, adept al liberului 
schimb, mai tîrziu liberal, preşedintele 
lui Board of Trade (Ministerul Co
merţului şi al Comunicaţiilor) ( 1859-
1 865 şi 1865--1866). - 30. 

Gipperich, Joseph - croitor german, 
membru al unei comunităţi din Paris 
a Ligii comuniştilor ; după sciziunea 
care s-a produs în Ligă s-a alăturat 
fracţiunii sectare Willich-Schapper ; 
unul dmtre inculpaţi în procesul aşa
numitului complot franco-german din 
februarie 1 852 de la Paris ; ulterior 
a emigrat în Anglia. - 1 47. 

G1rardin, Delphine de (1 804-1855) 
scriitoare franceză, soţia lui Emile de 
Girardin. - 445--446. 

Girardin, Emile de (1 80&-1 881) - pu
blicist şi om politic francez ; din de-

ceniul al 4-lea pînă în deceniul al 
7-lea al secolului trecut a fost, cu 
unele întreruperi, redactorul ziarului 
„La Presse• ; în politică a excelat 
printr-o totală lipsă de principu ; 
înainte de revoluţia din 1848 a făcut 
opoziţie guvernului Guizot ; în pe
rioada revoluţiei a fost republican 
burghez ; deputat în Adunarea legi�
lativă (1850-1851) ,  ulterior bona
partist. - 392, 445-446. 

Gladstone, William Ewart (1 809-1898) 
- om de stat englez, tory, apoi 
peelist ; în a doua jumătate a secolu
lui al XIX-iea lider al partidului libe
ral ; ministru de finanţe (1852-1855 
şi 1 859-1866) şi prim-ministru (1868-
1874, 1 880-1885, 1 886 şi 1892-1894). 
- 1 93, 223, 226, 246, 380-385, 589. 

Gnam - democrat german, a participat 
la revoluţia din 1 848-1849 din Ger
mania ; în 1852 a emigrat în S.U.A. 
- 43 1 .  

Gobel - preşedintele Curţii cu juri l a  
procesul comuniştilor din Kăln (1852). 
- 138, 163, 169. 

Goegg, Amand (1 820-1897) - ziarist 
german ; democrat mic-burghez ; în 
1849 membru al guvernului provi
zoriu din Baden ; după înfrîngerea 
revoluţiei a emigrat 1 în deceniul 
al 8-lea a intrat în rindurile social
democraţiei germane. - 82, 87-93, 
98, 103, 1 12, 302, 367, 485, 486, 491 ,  
508. 

Goepp, Karl - publicist american de 
ongme germană ; în deceniul 
al 6-lea a avut legături strînse cu 
emigraţia mic-burgheză germană din 
S.U.A. ; în 1 852 a publicat împre
ună cu Poesche o carte în care e 
preconizată ideea 
unite ale lumii• 
S.U.A. - 532. 

creării 
sub 

„statelor 
hegemonia 

Goethe, Johann Wolfgang von (1749-
1 832) - poet german, gînditor şi 
om de ştiinţă, una dintre cele mai 
de seamă personalităţi ale litera
turii universale. - 3 1 6, 504, 583. 

Gă(h)ringer, Karl (n. aprox. 1 808) 
birtaş din Baden, a participat la 
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mişcarea revoluţionară din I B48-
I B49 din Baden ; după înfringerea re
voluţiei a emigrat în Anglia ; mem
bru al Ligii comuniştilor ; după sci
ziunea care s-a produs în Ligă a 
făcut parte din fracţiunea sectară 
Willich-Schapper ; proprietarul unui 
birt la Londra unde se adunau emi
granţii mic-burghezi germani. - 1BI , 
21 1 ,  366, 52B. 

Go/dheim - ofiţer de poliţie prusian ; 
la începutul deceniului al 6-lea agent 
secret al poliţiei prusiene la Londra. 
- 165, 1 67, 1 6B ,  209-21 1 ,  214 ,  386, 
52B, 529. 

Go/dschmidt - autorul unui articol îm
potriva lui Kinkel publicat la în
ceputul anului I B52 în „Kolnische 
Zeitung".  - 466. 

Golovin, Ivan Gavrilovici ( IB l6-I BB6) 
- moşier rus liberal, publicist, emi
grant în Anglia ; în deceniile al 5-lea 
şi al 6-lea prieten cu Herzen şi Ba
kunin. - 251-253, 261 , 307, 3B9, 519.  

Gorceakov, Mihail Dmitrievici, principe 
( 1793-I B61 )  - general rus, coman
dant al armatei de la Dunăre (I B53-
1854) , comandant suprem al armatei 
din Crimeea (februarie-decembrie 
1855) ; namesnic al Regatului Polo
niei ( 1 856-1861 ) .  - 302, 336. 

Gorgey, Arthur ( 1818-1916) - general 
în timpul revoluţiei ungare din I B4B
I B49, comandant suprem al armatei 
ungare (aprilie-iunie I B49) ; s-a spri
jinit pe ofiţerimea reacţionară şi pe 
partea contrarevoluţionară a burghe
ziei, a sabotat războiul revoluţionar. 
- SB, 6 1 ,  72, 75, 78, 139, 325, 459, 
SOB, 517 '  523. 

Gorzowski, Tadeusz - emigrant polo
nez, membru al Asociaţiei democra
tice poloneze. - 107. 

Gotz, Theodor - democrat german, emi
grant în Anglia, unul dintre prietenii 
lui Marx. - 376, 3B7. 

Grach - bancher din Trier. - 392. 

Grach - soţia celui de mai sus. - 392. 

Grach, Friedrich ( IBl2-I B54) - ofiţer 
prusian care din IB41 s-a aflat în 
serviciul Turciei ; în 1 854 a fost unul 
dintre conducătorii apărării Silistrei. 
- 327. 

Graham, sir James Robert George ol 
Netherby ( 1792-1B61)  - om de stat 
englez, whig, mai tîrziu tory (peelist) ; 
ministru de interne ( I B41-I B46) , 
prim-lord al amiralităţii (I B30-IB34 
şi I B52-IBSS). - 29, SB, 73, 74, 76, 
175, 40B. 

Granier de Cassagnac, Bernard-Ado/ph-! 
de ( IB06-IBBO) - ziarist francez, om 
politic lipsit de principii ; înainte de 
revoluţia din IB4B orleanist, apoi bo
napartist ; în perioada celui de-al doi
lea Imperiu deputat în Adunarea le
gislativă ; colaborator la ziarul „Le 
Constitutionnel •, în deceniul al 6-lea 
redactor-şef al ziarului „Le Pays•. -
7 1 ,  560. 

Granville, George Leveson-Gower, conte 
( IBl5-IB91 )  - om de stat englez, 
whig, mai tirziu unul dintre !idem 
partidului liberal : ministru de ex
terne ( IBSl-IB52, 1B70-IB74 ŞI 
l880-l8BS). ministru al coloniilor 
(1 868-1870 şi 18B6) , preşedinte al 
Consiliului privat ( 1852-1854, I BSS-
185B şi I B59-I B66). - 54B. 

Gree/ey, Horace ( 181 1-1872) - ziari•t 
şi om politic american, fondatorul 
şi unul dintre redactorii publicaţiei 
progresiste „New York Daily Tn
bune" ; ulterior a abandonat poziţiile 
radicale. - 82, 182-183, 269, 372, 
5 1 4. 

Greii - ofiţer de poliţie prusian, Id 
începutul deceniului al 6-lea unul 
dintre conducătorii poliţiei secrete 
prusiene de la Londra. - 167-169, 
1 9 1 ,  207, 5 1 1 ,  526. 

Grey, sir Henry George, conte de 
(1802-1894) - om de stat englez, 
whig, secretar de stat pentru proble
mele războiului (I B35-1839) , ministru 
de război şi al coloniilor (IB46-IB52). 
- 3BS. 

Grimm, Jacob (1 785-IB63) - filolog 
german, profesor la universităţile din 
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Berlin şi Gottingen, creatorul grama
ticii istorice ; autorul lucrărilor „Gra
matica germană" , „Istoria limbii ger
mane• şi al unor lucrări de drept, 
mitologie şi literatură ; împreună cu 
fratele său Wilhelm a publicat cule
gerea de „Poveşti •, iar din 1 852 pri
mele volume ale „Dicţionarului ger
man" ; in 1 848-1849 membru al 
Adunării naţionale de la Frankfurt. 
- 4 1 7. 

Gross, Magnus - publicist german, de
mocrat mic-burghez, in deceniul 
al 6-lea emigrant in S.U.A. - 423, 
502, 572. 

Gruber, Johann Gotlfried ( 1774-1 851)  
- savant german, istoric al  litera
turii. - 327. 

Guerard, Johann - ofiţer austriac. -
96. 

Guibert de Nogent ( 1053-1 1 24) - isto
ric şi teolog francez ; exponent al 
concepţiilor aristocraţiei feudale. 
342. 

Gui/beri von Nayon - vezi Guibert de 
Nogent. 

Gui//eminol, Armand-Charles, conte de 
(1774-1 840) - general şi diplomat 
francez ; a luat parte la războaiele 
Republicii Franceze şi ale Franţei na
poleoneene ; în 1 823 şeful statului
major al armatei intervenţioniste fran
ceze din Spania ; ambasador la Con
stantinopol ( 1824-1 831 ) .  - 363, 365. 

Guizol, Frant;ois-Pierre-Guillaume (1787-
1 874) - istoric şi om politic francez, 
orleanist ; din 1 840 pină la revoluţia 
din februarie 1 848 a condus de fapt 
politica internă şi externă a Fran
ţei ; exponent al intereselor marii 
burghezii financiare. - 447, 455. 

Giilich, Guslav von (1791-1 847} - eco
nomist şi istoric german, autorul mai 
multor lucrări de istorie a econo
mieil. - 44. 

Gulzkow, Karl Ferdinand ( 1 81 1 -1 878} 
- scriitor german, unul dintre re
prezentanţii grupului „Tînăra Ger
manie" . Intre anii 1 838 şi 1 842 re-

dactor al revistei „Telegraph fiir 
Deutschland". - 537. 

Guyon, Richard Debaufre (1 803-1856) 
- general ungur, participant la re
voluţia din 1 848-1849 din Ungaria ; 
după înfringerea revoluţiei a emigrat 
in Turcia şi a intrat ca general in 
armata turcă ; in 1 854 - şeful sta
tului-major al armatei turce în Cau
caz. - 302. 

H 
Hăbling von Lanzenauer - moşier pru

sian, jurat în procesul comuniştilor 
de la Koln ( 1 852). - 496. 

Haering - funcţionar de poştă prusian. 
- 2 1 1 ,  529. 

Hafiz (pseudonimul lui Şamseddin Mo
hammed) (1 300-1389) - poet liric 
persan. - 233. 

Hăfner, Leopold (n. 1 820) - ziarist 
austriac, democrat mic-burghez, a luat 
parte la revoluţia din 1 848-1849 din 
Germania ; mai tirziu a emigrat. -
1 15, 125, 491 ,  495. 

Hagen, Theodor (1 823-1 871)  - mem
bru al Ligii comuniştilor din Hamburg, 
editor al lui „Neue Rheinische Zei
tung. Politisch-okonomische Revue•. 
- 580. 

Hain, August - emigrant german la 
Londra, membru al Ligii comunişti
lor, după sciziunea din Ligă, în 1 850, 
adept al lui Marx şi Engels. - 46, 
47. 

Halil-paşa (m. 1 856) - comandant mi
litar şi om politic turc, în repetate 
rinduri ministru ; in 1 854-1855 a fost 
capudan-paşa (ministru al marinei) . 
- 284. 

Hammel - membru al Ligii comunişti
lor din Magdeburg ; a făcut parte din 
fracţiunea sectară Willich-Schapper, a 
luat poziţie împotriva lui Marx şi 
Engels. - 104, 492. 

Hammer-Purgsta//, Joseph, baron de 
( 1774-1856) - orientalist austriac, 
autorul unor lucrări despre istoria 
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Turciei 1 din 1796 pină în 183S a fost 
ln serviciul diplomatic în Orientul 
Apropiat. - 296-297, 298. 

Hansen - muncitor din Koln, membru 
al Ligii comuniştilor 1 la începutul 
deceniului al 6-lea a emigrat în 
S.U.A. - 461 .  

Harney, George Julian (1817-1897) 
militant de seamă al mişcării mun
citoreşti engleze, unul dintre condu
cătorii aripii de stinga a cartiştilor 1 
redactorul publicaţiilor „Northern 
Star• ,  „Democratic Review•, „Friend 
of the People" ,  „Red Republican" şi 
al altor publicaţii cartiste ; prieten 
al lui Marx şi Engels 1 Ia începutul 
deceniului al 6-lea s-a apropiat de 
cercurile mic-burgheze şi temporar 
s-a îndepărtat de orientarea revolu
ţionară din mişcarea muncitorească. 
- 8, 16, 17, 23, 3S, 49, S3, 99, 101 ,  
126, 192, 277, 4S2, 467, 470, S07, S86. 

Harney, Mary (m. 18S3) - soţia celui 
de mai sus. - 192. 

Harring, Harro Paul (1798-1870) -
scriitor german, radical mic-burghez ; 
din 1828 a trăit ca emigrant în dife
rite tări din Europa. - 474. 

Hatzteldt, Sophie, contesă de (1805-
1881) - prietenă şi adeptă a Iul 
Lassalle. - 231 ,  344. 

Halzleldt-Wi/denburg, Edmund, conte de 
(n. 1798) - soţul Sofiei Hatzfeldt. 
202. 

Haupt, Germann Wilhelm (n. aprox. 
1831) - funcţionar comercial german, 
membru al Ligii comuniştilor din 
Hamburg ; arestat în legătură cu pro
cesul comuniştilor de Ia Koln, a făcut 
declaratii cu caracter trădător şi a 
fost pus în libertate înainte de pro
ces 1 a fugit în Brazilia. - 8 1 ,  128, 
140, 488, 489. 

Hauser, Kaspar (1812-1833) - copil 
părăsit, în 1828 a fost găsit Ia Niirn
berg, unde autorităţile bavareze l-au 
luat sub ocrotirea lor ; istoria originii 
şi a morţii sale au făcut obiectul 
multor lucrări literare. - 20. 

Hayward, Abraham (1801-1884) - ju
rist şi publicist englez, mai întî1 
tory, apoi peelist ; în 18S4 secretar 
al epitropiei săracilor. - 384. 

Hebeler, Bernhard consul general 
prusian la Londra (1830-1860) . - S7, 
IS7. 

Hecker, Friedrich Franz Karl (181 1 -
1881) - avocat la Mannheim, demo
crat mic-burghez, republican radical 1 
unul dintre conducătorii insurecţ1e1 
din Baden din aprilie 1849 ; după în
frîngerea insurecţiei a emigrat în El
veţia, apoi în S.U.A. A participat cu 
gradul de colonel la războiul civil 
din S.U.A. în armata statelor aboli
ţioniste din nord. - SS, 423. 

Heckscher, Martin - medic german la 
Manchester, l-a tratat pe Engels. 
24S. 

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 
(1770-1831) filozof german, cel 
mai de seamă reprezentant al filo
zofiei clasice germane ; a elaborat 
multilateral dialectica ideahstă ; ideo
logul burgheziei germane. - 2S, 47, 
61, 327, 4S7, S61 .  

Hei/berg, Louis (n. 1818) - ziarist ger
man, emigrant politic Ia Bruxelles ; 
din 1846 membru al Comitetului co
munist de corespondentă de la Bru
xelles, mai tîrziu membru al Lign 
comuniştilor. - 68. 

Heine, Heinrich (1 797-18S6) mare 
poet revolutionar german ; prieten in
tim al familiei Marx. - 18S, 277, 306 
33S, 373, 377, 4SS, 478, S47, S56, 567 
S86. 

Heinzen, Karl (1809-1880) - pubhcist 
radical german, democrat mic-bur
ghez ; a luat poziţie împotriva lui 
Marx şi Engels ; în 1849 a luat parte, 
scurt timp, la insurecţia din Baden
Palatinat, apoi a emigrat în Elveţia, 
iar mai tîrziu în Anglia 1 în toamna 
anului 1 8SO s-a stabilit definitiv în 
S.U.A. - 32, 82, 83, 98, 1 1 S, 242, 271 ,  
273, 291 ,  294, 297, 327, 40S, 423, 431 ,  
449, 4S2-4S6, 4S7, 46S, 474, 486, 497, 
SOS, Sl2, S21 ,  S29-S32, S34, S37, Sr2 
S74. 
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Heise, Heinrich (n. aprox. I B60) - pu
blicist şi democrat mic-burghez ger· 
man, redactorul pubhcaţiei „Hornisse• 
(IB48-IB50) ; a luat parte la revo· 
luţia din 1B48-1B49 din Germania, 
mai tirziu a emigrat in Anglia. - 46, 
99, 1 17, 24B, 292, 294, 29S, 310-314,  
319,  322, 329, 334, 337, 344, 346, 40S, 
471-472, 473, 479, S30, S3B, SB!,  SB7-
SB9. 

Helmich, Julius - editor şi librar din 
Westfalia, „adevărat socialist" ; în 
deceniul al 6-lea a emigrat în S.U.A. 
- 476. 

Henric al IV-iea (ISS3-1610) - rege al 
Franţei (I SB9-1 610). - S5, 342, 365. 

Henlze, A. - ofiţer german, membru 
al Ligii comuniştilor, în l BSO, după 
sciziunea, care s·a produs în Ligă, 
.a făcut parte din fracţiunea sectară 
Willich-Schapper ; martor al acuzării 
în procesul comuniştilor de la Koln 
(IBS2). - 91-92, 9B , 1 4B, IS4, 227, 
34S, 42B, 488, S27, S76. 

Herberl, Sidney, baron de Lea ( IBIO
I B61) - om de stat englez, mai în
tii tory, apoi peelist ; secretar al 
amiralităţii (I B41-I B4S), secretar de 
stat pentru problemele războiului 
(IB45-IB46 şi IBS2-IBSS) şi ministru 
de război (I BS9-IB60). - 193, 33B, 
376. 

Hersladl - bancher la K<iln, jurat la 
procesul comuniştilor de la Koln 
( I BS2). - 164, 496. 

Herweg - democrat mic-burghez ger
man, a participat Ia revoluţia din 
I B48-IB49 din Germania ; în dece
niul al 6-Iea emigrant la Londra. -
9 1 ,  93, 16B. 

fferwegh, Georg ( IB17-I B7S) - poet 
revoluţionar german, democrat mic
burghez ; după revoluţia din februa
rie 1B4B, unul dintre conducătorii So· 
cietăţii germane democrate de la Pa· 
ris şi unul dintre organizatorii le· 
giunii de voluntari formate din rîn· 
durile emigranţilor germani din Paris 
care in aprilie 1B49 a luat parte la 
insurecţia din Baden. Ulterior a ade· 
rat la lassalleeni. - 130, S04. 

Herzen, Aleksandr lvanovici ( IB 12-
1B70) - democrat-revoluţ1onar rus 
filozof materialist, publicist şi scriitor ; 
ln I B47 a emigrat. In IBS2 a înfuntat 
la Londra „Tipografia rusă hberă• şi 
a editat almanahul „Polearna1a 
Zvezda" şi ziarul „Kolokol". - 130, 
1 6 1 ,  IB3, IB4, 191 ,  196, 217, 237, 2SI 
2S3, 261 , 262, 30S, 306-307, 3B7-390 
393, 399, 410, 412-413, Sl9, S27, SS9 

Hess, Heinrich, baron de ( 17B8-IB701 
- general austriac, din iuite I BS9 
feldmareşal ; în I B48-IB49 a partici
pat la înăbuşirea mişcărÎI revoluţio
nare din Italia ; în timpul războmlm 
Crimeii a fost comandant suprem al 
trupelor din Ungaria, Galiţia şi Mol· 
dova (IBS4-IBSS) ; în timpul răzbmu
lui franco-sardo-austriac a comandat 
armata austriacă (iunie-iulie IBS9) 
după înfrîngerea de la Magenta. -
40B. 

Hess, Moses ( IB12-IB7S) - publicist 
mic-burghez german ; pe la mijlocul 
deceniului al S-lea unul dintre prin
cipalii reprezentanţi ai „adevăratu
lui • socialism ; după sciziunea dm 
Liga comuniştilor s·a alăturat frac
ţmnii sectare Willich-Schapper ; în 
deceniul al 7-lea lassallean. - 41, 
so, IS7, 1 6 1 .  

HiJlgărtner, Georg democrat mic· 
burghez german, după înfrîngerea 1 e
voluţiei din IB48-IB49 a emigrat în 
străinătate. - B9. 

Hipocral din Kos (aprox. 460-377 i .e.n.) 
celebru medic grec supranumit 

„părintele medicinei " .  - 236. 

Hirsch, Wilhelm - funcţionar comer
cial din Hamburg ; la începutul de· 
ceniului al 6·lea agent de poliţie 
prusian Ia Londra. - 32, 1 44 ,  148-
149, 157-IS9, 1 65-170, 207-212, 2 1 4, 
217, 223, 227, 426, 442, 4SB, S07, S16, 
Sl7,  S2S, S26, S2B, S29, SB! . 

Hochsluhl democrat mic-burghez 
german, în IBS2 a emigrat în S.U.A 

- 4S7, 460. 

Hoffsleller, Gustav von ( IBIB-IB74) 
ofiţer şi scriitor militar elveţian, ln 
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1847 a parhc1pat la războiul împotriva 
Sonderbundului ; în 1849 a luptat în 
detaşamentul lui Garibaldi. - 60. 

Hohenzollern - dinastie de princip! 
electori de Brandenburg ( 1415-1701) ,  
de regi ai  Prusiei (1701-1918) şi  de 
împăraţi ai  Germaniei ( 1871-1918) ; 
o ramură colaterală, Hohenzollern 
Sigmartngen, au ocupat tronul Româ
niei din 1866 pma la proclamarea 
R.P.R. (30 decembrie 1947) . - 73. 

Holyoake, George Jacob ( 1817-1906) 
- publicist englez, reformist, în de
ceniile al 4-lea şi al 5-lea - adept 
al lui Owen şi al cartiştilor ; mai 
tirziu militant al mişcării coopera
tiste. - 126. 

Hontheim, Richard von (m. 1857) -
avocat din Koln, apărător în proce
sul comuniştilor de la Koln ( 1852). 
- 147, 153, 156-157. 

Hora/iu (Quintus-Horatius Flaccus) 
(65-8 î.e.n.) - mare poet latin. -
190, 331 .  

l/orner, Leonard (1785-1 864) - geolog 
englez, inspector de fabrici (1 833-
1 856) ; ca apărător incoruptibil al in
tereselor muncitorilor, el şi-a cîşti
gat merite nepieritoare în ochii cla
sei muncitoare eng!Pze (Marx) . - 1 19. 

Hoyer, Johann Gottlried von (1 767-
1 848) - general şi istoric militar 
prusian. - 96. 

Hoyoll - pictor german 1 în deceniul 
al 6-lea emigrant la Manchester. -
559-560. 

Hruliov, Stepan Alexandrovici (1807-
1870) - general rus, în perioada raz
boiului din Crimeea a comandat uni
tăţile de la Dunăre şi din Crimeea, 
unul dintre eroii apărării Sevastopo
lului. - 335. 

Hudson, J. W. - la începutul dece
niului al 6-lea secretar al Ateneului 
din Manchester. - 1 36, 159. 

Hugo, Victor-Marie ( 1802-1885) 
scriitor francez, unul dintre cei mai 
de seamă reprezentanţi ai romantis
mulw progresist, a combătut clasicis-

mul reacţionar ; după revoluţia dm 
februarie 1 848 deputat al stîngii de
mocratice în Adunarea constituantă 
şi în cea legislativă ; după lovitura 
de stat de la 2 decembrie 1 651 a trăit 
20 de ani în exil la Bruxelles şi pe 
insulele Jersey şi Guersney. - 390, 
561 . 

Huhnerbein, F. W. - comunist german, 
de profesiune croitor ; membru al 
Comitetului de securitate în timpul 
insurecţiei din mai 1 849 de la Elber
feld. - 1 4. 

Hume, Joseph - (1777-1855) - om 
politic englez, unul dintre liderii ra
dicalilor burghezi, membru al parla
mentului. - 32, 193. 

Huni, Thornton Leigh ( 1810-1873) -
ziarist englez, radical burghez ; [n de
ceniile al 5·lea şi al 6-lea a partici
pat la mişcarea cartistă. - 126. 

Huzel, Jakob - emigrant german în 
S.U.A., la începutul deceniului 
al 6-lea adept al lui Marx şi Enge\5, 
prieten al lui A. Cluss. - 52, 86, 
87, 89, 103, 228, 483, 485, 506, 573. 

Huzzelwill - la începutul deceniului 
al 6-lea emigrant german în S.U.A. 
- 52. 

I 
/mandt, Peter - institutor la Krefeld , 

democrat, a luat parte la revoluţia 
din 1848-1849 ; după înfrîngerea a
cesteia a emigrat în Elveţia, apoi Id 
Londra ; membru al Ligii comunişti
lor, adept al lui Marx şi Engels. -
69, 70, 88, 90-93, 94, 98-99, 1 50, 159, 
1 6 1 ,  1 66-168, 183-184, 200, 241, 247, 
261 , 267-268, 277, 29 1 ,  3 1 1 ,  314,  334, 
344, 346, 347, 349, 366, 405, 407, 479, 
490, 495, 496, 526, 556, 572-573, 583, 
588, 589. 

/mmermann, Karl Lebrecht (1796-1840) 
- scriitor, publicist, critic şi om de 
teatru german. - 504. 

lskander-bey {Alexandru llinski) (1810-
1861) - general turc, de origine po
lonez ; în deceniile al 4-lea şi al 5-lea 
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a servit în armatele Spaniei, Portuga
liei, Persiei şi Franţei ; a luat parte la 
revoluţia din 1 848-1849 din Ungaria ; 
după infring2rea revoluţiei a emigrat 
în Turcia, unde a obţinut cetăţenia 
turcă ; a comandat unităţi ale armatei 
turce la Dunăre (1853-1854) . în Cri
meea (1 855) şi în Caucaz ( 1 855-1 856). 
- 335-336. 

J 
.Jacobi, Abraham ( 1 830-1919) - medic 

german, membru al Ligii comunişti
lor ; unul dintre inculpaţi în proce
sul comuniştilor de la Koln din 1852 ; 
achitat de Curtea cu juri, a ră
mas în continuare în detenţiune pen
tru „lezmajestate" ; în 1853 a emi
.grat în Anglia, apoi in S.U.A., unde 
a răspindit în presă ideile marxis
mului şi a participat la războiul civil 
de partea statelor aboliţioniste din 
nord ; mai ti rziu preşedinte al Aca
demiei de ştiinte medicale din New 
York ( 1885-1889) ; profesor şi pre
şedinte al unor institute de invăţă
mint medical ; a scris lucrări de me
dicină. - 10, 139, 243-245, 247, 251 ,  
261 , 264, 378, 537. 

Jacoby, Johann (1805-1877) - medic 
din Konigsberg, publicist şi om po
litic german, democrat ; în 1848 mem
bru al preparlamentului şi unul dintre 
conducătorii aripii de stinga din A
dunarea naţională prusiană ; în 1849 
membru al Adunării naţionale de la 
Frankfurt şi deputat de extremă stingă 
în cea de-a doua Cameră ; adversar 
al politicii lui Bismarck ; din 1872 
membru al Partidului muncitoresc so
cial-democrat. - 244. 

Jela cic, Josip, conte de Buiim (1801-
1859) - general austriac, în 1 848-
1859 ban al Croaţiei, Sloveniei şi 
Dalmaţiei ; a luat parte activă la 
înăbuşirea revoluţiei din 1848-1849 
din Austria şi Ungaria. - 325. 

Jenni, Friedrich (n. 1849) - publicist 
elveţian, radical, redactorul gazetei 
umoristice „Der Guckkasten" din 
Berna. - 200-201 .  

Jerome - vezi Bonaparte, Jerome. 

Joest, Karl - fabricant din Koln, jurat 
în procesul comuniştilor de la Koln 
( 1852). - 4 13, 415,  496. 

Johnson, A. - funcţionar la Banca 
Angliei, cunoscut al lui Ferdinand 
Freiligrath. - 18,  2 1 ,  23, 75, 82, 84, 
153. 

Joinville, Fram;ois-Ferdinand-Philipp<?-
Louis-Marie, duce de OrJeans, print de 
(181 8-1900) - fiul lui Ludovic-Filip, 
după victoria revoluţiei din februarie 
1848 a fugit în Anglia. - 73, 131 ,  147. 

Jomini, Henri, baron (1 779-1 869) - ge
neral aflat în serviciul Franţei, iar 
incepind din 1813  în serviciul Rusiei, 
de origine elveţian ; autorul mai mul
tor lucrări de strategie şi de istorie 
militară. - 518. 

Jones, Ernest Charles ( 1819-1 869) -
unul dintre conducătorii anpu de 
stinga a mişcării cartiste, poet pro
letar şi publicist englez, conducătorul 
aripii de stinga a cartiştilor, redac
torul lui „Northern Star" ,  editorul 
publicaţiilor cartiste „Notes to the 
People" şi „The People"s Paper• ; 
prieten al lui Marx şi Engels. - 8 
1 7, 1 9-23, 29, 32-33, 40, 42, 49, 53 
56, 86, 99, 1 08, 126, 1 85, 217,  241,  247, 
249, 258, 271 ,  275, 291 ,  349, 350, 371 ,  
386--389, 390, 393, 410, 412, 414,  4 16, 
422, 428, 443, 452, 459, 460, 467, 470, 
474, 481 ,  484, 496, 502, 507, 525, 527, 
529, 536, 538. 

Jones, Jane (m. 1 857) - soţia !Ul Ernest 
Jones. - 4 10. 

Jones, Richard (1790-1855) - econo
mist englez. - 456. 

Jones, sir William (1746--1794) - o
rientalist englez, autorul mai multor 
lucrări în domeniul limbilor şi lite
raturilor orientale. - 233. 

Jordan, Wilhelm (1819-1904) - scriitor 
german ; în 1 848 deputat în Aduna
rea naţională de la Frankfurt (anpa 
de stinga, mai tirziu centru) . - 1 31). 
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Julius, Gustav ( 1810-1851) - publi
cist german, democrat mic-burghez, 
reprezentant al „adevăratului" socia
lism. - 1 62. 

Jung, Georg ( 1814-1886) - publicist 
german, democrat mic-burghez, tinăr 
hegelian, unul dintre editorii lui 
, Rheinische Zeitung" ; în 1 848 depu
tat în Adunarea naţională prusiană 
(aripa de stinga) . mai tirziu naţional
hberal. - 1 48-149, 497, 580. 

Junius - vezi Francis, Philipp. 

Juta, Jaan Carei (n. 1 824) - negustor 
olandez, cumnatul lui Karl Marx, li
brar la Capetown ; căsătorit cu sora 
lui Marx, Louise. - 241 ,  242, 281 .  

Juta, Louise ( 1 821-aprox. 1 865) - sora 
lui Karl Marx, soţia lui Jaan Carei 
Juta. - 241 ,  242. 

K 
Kamm, Friedrich (m. 1 867) - meşte

şugar german, democrat mic-burghez ; 
în 1 849 a luat parte la insurecţia din 
Baden-Palatinat ; după înfrîngerea re
voluţiei a emigrat în Elveţia ; mem
bru al Asociaţiei muncitorilor ger
mani de la Geneva ; în 1 852 a emi
grat în America. - 88, 494. 

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 intre ele, îmbinarea 
într-un singur sistem a unor curente 
filozofice eterogene, opuse" (Lenin). 
- 287. 

Karger - democrat mic-burghez ger
man, în deceniul al 6-!ea emigrant 
în S.U.A., colaborator al ziarului 
„Der Pionier".  - 302. 

Kausler, Franz Georg Friedrich von 
( 1794-1848) - scriitor german, au
tor de lucrări cu caracter militar. 
- 96. 

Kellner, Golllieb Theodor (1819-1898) 
- ziarist german, democrat mic-bur
ghez, in timpul revoluţiei din 1848-
1849 din Germania a participat la 
mişcarea democratică din Kassel ; in 
1 848-1850 a editat publicaţia „Hor
nisse" ; din 1 851 emigrant ln S.U.A., 
în 1 853-1854 redactorul ziarului „Re
form • ,  din 1 856 editorul ziarului 
„Philadelphia Democrat• .  - 218,  299, 
512,  525, 528-532, 581 . 

Kinkel, Gollfried ( 1815-1882) - poet 
şi publicist german, democrat mic
burghez ; în 1 849 a luat parte la 
insurecţia din Baden-Palatinat 1 con
damnat de tribunalul prusian la de
tenţiune pe viaţă, a evadat în 1 850 
din închisoare şi a emigrat în Anglia ; 
unul dintre liderii emigranţilor mic
burghezi de la Londra ; a luptat îm
potriva lui Marx şi Engels. - 17,  
37-39, 42,  52,  55 ,  57 ,  69, 85-93 , 94,  
98,  99,  1 0 1 , 1 03-1 05,  1 10, 1 36 ,  1 50, 
1 59 ,  1 61 ,  1 62 ,  1 66, 1 70, 1 83 ,  1 92 ,  215, 
223, 228, 245, 303, 337, 345 , 371 ,  423, 
428, 429, 433, 434 , 438, 443, 449, 459, 
462, 465, 466, 471 ,  472, 476, 479, 481 , 
483-487, 490-496, 498, 502-504, 506, 
507, 512, 517,  521 , 526-527,  561, 566-
568, 572-574. 

Kinkel, Johanna născută Mockel ( 1810-
l BSB) - scriitoare germană, soţia lui 
Gottfried Kinkel. - 85, 1 0 1 , 105, 483, 
485, 526, 561 ,  567. 

Kinsky, Maria Anna, contesă (n. 1824) 
- aristocrată austriacă. - 1 25. 

Kirchmann, Julius Hermann von (1802-
1 884) - jurist şi filozof german , ra
dical ; în 1 848 deputat ln Adunarea 
naţională prusiană (centrul stinga). 
- 70. 

Kiss, Mikl6s (Nikolaus) (n. 1 820) -
ofiţer ungur, democrat, emigrant la 
Paris, a întreţinut legături cu cercu
rile bonapartiste. - 107, 124, 509. 

Klapka, Gyorgy (Georg) (1820-1892) -
general ungur, unul dintre conducă
torii revoluţiei din 1 848-1849 din 
Ungaria ; după lnfrîngerea revoluţiei 
a emigrat ; din iunie pînă în septem
brie 1 849 comandant al fortăreţei 
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Komârom ; în 1 867, după amnistie, 
s-a înapoiat în Ungaria. - 58, 128, 
325, 470, 524. 

Klein, Karl Wilhelm - muncitor ger
man, a luat parte la insurecţiile din 
1 849 din Elberfeld şi Solingen, mem
bru al Ligii comuniştilor ; în 1 853, 
aflîndu-se temporar în S.U.A. , a par
ticipat la organizarea unor uniuni 
muncitoreşti ; în deceniile al 7-lea şi 
al 8-lea a luat parte activă la miş
carea muncitorească din Germaniu, 
membru al Internaţionalei I. - 257, 
532, 536, 538. 

Klein, Johann Jacob (n. aprox. în 1 8 1 8) 
- medic din Kiiln, membru al Ligii 
comuniştilor, în 1 852 inculpat în pro
cesul comuniştilor de la Kiiln ; achi
tat de Curtea cu juri. - 1 0. 

Klose G. - emigrant german la Lon
dra, membru al Ligii comuniştilor, în 
perioada scmunii din Liga (1 850) 
adept al lui Marx. - 68. 

Knesebeck, Karl Friedrich, baron de 
( 1768-1848) general-feldmareşal 
prusian, a participat la războaiele 
împotriva lui Napoleon I, a asistat 
la Congresul de la Viena din 1 8 1 4-
1 8 1 5  ; în timpul răscoalei poloneze 
din 1 831  - comandant suprem al 
armatei de observaţie din Pozndn. 
401. 

Kăppen, Karl Friedrich ( 1 808-1 863) -
publicist şi istoric radical german, 
tînăr hegelian. - 418.  

Korff, Hermann - ofiţer prusian, de
mocrat ; scos din armată în 1847 din 
cauza convingerilor sale poli tice ; în 
1 848-1849 editor al lui „Neue Rhei
nische Zeitung• ; ulterior a emigrat 
în S.U.A. - 96, 475 477. 

Korn, Philipp - librar şi publicist un
gur, în perio11da revoluţiei din 1 848-
1 849 a comandat legiunea germană 
din 
după 
gral 
1 860 
559. 

armata revoluţionară ungară ; 
înfrîngerea revoluţiei a emi

în Turcia, apoi în Anglia ; în 
s-a întors în Ungaria. - 4 1 0, 

49 - Marx-Engels, Opere, voi. 28 

Kokielski, Vladislav ( 1 8 1 8-1 895) 
democrat polonez, emigrant, în de
ceniul al 6-lea general în armata 
turcă. - 252, 408. 

Kokiuszko, Tadeusz Andrzej Bonaven
tura ( 1746---1817) - om politic polon, 
republican şi democrat, unul dintre 
conducătorii mişcării de eliberare na
ţională din Polonia din ultimul de
ceniu al secolului al XVIII-iea ; a 
luat parte la războiul de indepen
denţă al coloniilor engleze dm Ame
rica de Nord ( 1 776---1 783) . ajungînd 
pînă la gradul de general ( 1783) ; 
întors în ţară în timpul rascoalei de 
eliberare din 1794 împotriva puteri
lor participante la cea de-a doua 
împărţire a Poloniei ( 1 793) , a fost 
proclamat şef al statului polon. Dupa 
înfrîngerea răscoalei a fost închis în 
fortareaţa Petropavlovsk de unde a 
fost eliberat în 1 796. - 35. 

Kossuth, Lajos (Ludovic) (1 802-1 894) -
conducator al mişcarii ungare de e
liberare naţională din secolul al XIX
lea ; în timpul revoluţiei din 1 848-
1849 s-a situat în fruntea elemen
telor burghezo-democrate ; şeful gu
vernului revoluţionar ungar. Refuzul 
guvernului revoluţionar ungar de a 
acorda libertăţi naţionale românilor 
şi acceptarea de către acesta a vo
tului Dietei nemeşeşti dm Cluj cu 
privire la încorporarea Transilvaniei 
în Ungaria au provocat dezbinarea 
forţelor revoluţionare române şi 
maghiare, fapt de care a profitat 
Curtea de la Viena. Una din princi
palele greşeli ale guvernului revolu
ţionar ungar condus de Kossuth, care 
au contribuit la înfrîngerea revoluţiei, 
a fost atitudinea faţă de revendicarile 
naţionale şi soc;aJc ale românilor ş i  
slavilor din Ungaria. După înfrînge
rea revolutiei, Kossuth a emigrat 
în Anglia. - 1 1 ,  16---1 8, 38, 58, 72, 
75, 86, 88, 90, 94, 106, 107, 1 24, 1 25, 
1 28, 139, 162, 171 ,  1 87-190, 193, 202, 
207, 208, 21 1 ,  248, 277, 310,  373, 427, 
459, 470, 485, 503, 508, 509, 5 1 4, 5 1 7, 
523, 528, 585. 

Kothes, D. comerciant din Kiiln, 
democrat ; martor al apărării în pro-
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cesul comuniştilor de la Kiiln ( 1852) . 
- 1 40, 1 4 1 ,  1 54, 1 58, 164, 1 67, 208. 

Kriiusler - profesor prusian, jurat în 
procesul comuniştilor de Ia Koln 
(1852) . - 496. 

Krogh, Gerhard Cristoph von (1785-
1 860) - general danez, comandant 
suprem al trupelor daneze (iulie 
1848-aprilie 1849, 1850) în timpul 
războiului din Schleswig-Holstein. -
320. 

Kiintzel, H. 
- 60. 

ofiţer prusian, genist. 

L 
Lalayette (La Fayelle), Marie-Joseph de 

Molier, marchiz de (1757-1834) 
om politic şi general francez ; a 
participat la războiul pentru inde
pendenţa coloniilor engleze din Ame
rica de Nord (1775-1783) ; unul din
tre reprezentanţii marii burghezii în 
perioada revoluţiei franceze de la 
sfîrşitul secolului al XVIII-iea şi a 
revoluţiei burgheze din iulie 1 830. Ca 
lider al moderaţilor l-a ajutat pe Lu
dovic-Filip să devină rege al Franţei. 
- 352. 

La Ferronnays, Auguste-Pierre-Marie 
Ferron c9nte de (1777-1842) - om 
politic şi  diplomat francez ; după iz
bucnirea revoluţiei burgheze franceze 
a trăit în emigraţie, de unde s-a 
întors în timpul Restauraţiei ; amba
sador Ia Copenhaga ( 1 817) şi Peters
burg ( 18 19-1 827), a participat la con
gresele Sfintei Alianţe de la Troppau 
( 1820), Liubliana (Laibach) ( 1821)  şi 
Verona ( 1822) , ministru de externe 
(1 828-1829). - 363. 

Lagarde, Auguslin-Marie-Balthazar-Char
Jes Pelletier, conte de (n. 1 780) -
general şi diplomat francez, a luat 
parte ca emigrant contrarevoluţionar 
Ia războaiele împotriva Republicii 
Franceze ; în 1 806-18 1 5  s-a aliat fn 
serviciul Rusiei şi  a participat I a  
războaiele împotriva Franţei napo
leoneene ; în 1 820-1823 ambasador 
al Franţei la Madrid. - 361 .  

Lamennais (La Mennais), Felicite-Ro
bert de (1782-1854) abate fran
cez, publicist, unul dintre ideologii 
socialismului creştin. - 17, 365, 460, 
537. 

Lamoriciere, Christophe-Louis-Leon Ju
chault de ( 1806-1 865) - general şi 
om politic francez, republican bur
ghez moderat, în deceniile al 4-Iea 
şi al 5-Iea a luat parte la cucerirea 
Algeriei ; în 1 848 a contribuit activ 
la  înăbuşirea insurecţiei din iunie a 
muncitorilor parizieni ; ministru de 
război în guvernul Cavaignac (iu
nie-decembrie 1848). a facut opoziţie 
guvernului lui Ludovic Bonaparte ; 
după lovitura de stat de la 2 de
cembrie 1 851  a fost expulzat. - 1 30, 
349. 

Lampon - ziarist englez, colaborator 
la ziarul „Times" .  - 1 86. 

Lanckoro n1ki, conte - emig1ant polo
nez, agent al guvernului ţarist. -
107, 207. 

Landoll, Ernestine - vezi Liebknecht, 
Ernestine. 

L'Aspee, Henry de - funcţionar de po
liţie din Wiesbaden, la începutul 
deceniului al 6:lea emigrant la Lon
dra, a contribuit la demascarea me
todelor provocatoare folosite de au
torităţile prusiene pentru a înscena 
procesul comuniştilor de la Kiiln 
( 1852) . - 2 1 1 .  

Lassalle, Ferdinand ( 1825-1 864) - so
cialist mic-burghez german, avocat ; 
în anii 1 848-1849 a participat Ia 
mişcarea democratică din Renania ; 
la începutul deceniului al 7-Iea a 
aderat la mişcarea muncitorească, 
fiind unul dintre întemeietorii Uniunii 
generale a muncitorilor germani -
prima organizaţie muncitorească cen
tralizată ( 1863) ; a sprijinit politica 
unificării „de sus" a Germaniei sub 
hegemonia Prusiei ; întemeietorul 
lassalleanismului, curent oportunist 
în mişcarea muncitorească germană. 
- 4 1 ,  48, 1 99, 201 , 227, 231 ,  24 1 ,  246, 
290-293, 295, 344, 348, 358, 359, 386, 
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405, 444, 543--549, 551 ,  556, 559, 561 , 
562, 587. 

Law, John ol Lauriston ( 1 671-1729) -
economist burghez şi financiar en
glez, ministru de finanţe al Franţei 
( 1 7 1 9-1 720) ; cunoscut prin specula
ţiile sale cu ocazia em1srnnii de 
bancnote, care s-au încheiat în 1 720 
printr-un crah formidabil. - 505. 

Lawley, Francis Charles ( 1 825-1 901 )  -
ziarist englez, secretar particular al 
lui Gladstone ( 1 852-1854). - 384. 

Ledru-Rollin, Alexandre-Auguste ( 1 807-
1 874) - publicist şi om politic fran
cez, unul dintre conducătorii demo
craţilor mic-burghezi ; redactor al 
ziarului „La Reforme• ; în 1 848 mi
nistru de interne în guvernul provi
zoriu şi membru al comisiei execu
tive ; deputat în Adunarea naţională 
constituantă şi în cea legislativă : 
şeful montagnarzilor ; după demon>
traţia de la 13 iunie 1 849 a emigrat 
în Anglia, unde a fost, alături de 
Mazzini, unul dintre iniţiatorii Co
mitetului central democratic euro
pean, înfiinţat la Londra în 1 850. -
1 7, 27, 38, 79, 1 7 1 ,  1 9 1 ,  204, 269, 277, 
302, 324, 443, 459, 481 , 485, 515 ,  527. 

Le Flo, Adolphe-Emmanuel-Char le� 
( 1 804-1 887) - general, om politic 
şi diplomat francez ; reprezentant al 
partidului ordinii ; în perioada celei 
de-a doua Republici deputat în Adu
narea constituantă şi în cea legisla
tivă : ministru de război în „guver
nul apărării naţionale" ( 1 870- 1 87 1 )  ; 
deputat în Adunarea naţională din 
1 871  ; ambasador la Petersburg ( 1 848-
1 849 şi 1 87 1-1 879). - 446. 

Legendre, Louis ( 1 752-1797) - mili
tant al revoluţiei burgheze franceze 
de la sfirşitul secolului al XVIII-iea, 
unul dintre conducătorii iacobinilor ; 
prieten al lui Danian. - 387. 

Lehmann, Albert - muncitor german Ia 
Londra, membru de frunte al Ligii 
celor drepţi şi al Asociaţiei culturale 
a munci!Drilor germani din Londra, 
apoi membru al Ligii comuniştilor ; 
după sciziunea care s-a produs în 

Ligă, în 1 850, a făcut parte din frac
ţiunea sectară Willich-Schapper, fiind 
membru al Organului central al aces
tei fracţiuni. - 442. 

Lehon, Charles-Aime-Joseph, conte de 
( 1 792-1 868) - om politic şi diplo
mat belgian, ministru plenipotenţiar 
la Paris ( 1 831-1 842) ; a întreţinut le
gături strînse cu dinastia de Orleans. 
- 446. 

Lehon, contesă - soţia celui de mai 
sus, din deceniul al 4-Iea pînă în 
deceniul al 6-Iea a trăit la Paris, a 
întreţinut legături strînse cu dinas
tia de Orleans. - 446. 

Lehon, Louis-Xavier-Leopold, conte dr.: 
( 1 831-1 870) - om politic francez, 
bonapartist, din 2 decembrie 1 851  
şef  de cabinet al ministrului de in
terne de Morny ; din 1 856 membru 
al Corpului legislativ : fiul lui Char
les Lehon. - 445-446. 

Leibniz, Gottfried Wilhelm, baron de 
( 1 646-1 7 1 6) - filozof german, adept 
al idealismului obiectiv, unul dintre 
întemeietorii iluminismului german, 
savant cu preocupări enciclopedice ; 
fondatorul şi primul preşedinte al 
Academiei de Ştiinţe din Berlin. 
( 1 700). - 309. 

Leiden, Kosmos Damian - comerciant 
din Kăln ; în 1 852 jurat în procesul 
comuniştilor de la Kăln. - 164, 496. 

Lelewel, Joachim ( 1 786-1 86 1 )  - isto
ric şi om politic polonez ; a partici
pat la răscoala din Polonia din 1 830-
1 831 : unul dintre conducătorii aripii 
democratice a emigraţiei poloneze în 
Franţa şi Anglia. Ca istoric a con
tribuit la dezvoltarea disciplinelor 
istorice auxiliare. - 1 07, 4 17. 

Lenchen - vezi Demuth, Helene. 

Leroux, Pierre ( 1 797-1 871 )  - publicist 
mic-burghez francez, socialist utopist 
şi adept al socialismului creştin ; în 
1 851-1 852 a trăit ca emigrant în 
Anglia. - 38, 459. 

Leroy, Achilie - vezi Saint-Arnaud, 
Armand-Jacques-Achilie Leroy de. 
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Lessing, Gotthold Ephraim ( 1 729-1 78 1 1  
- scriitor german, reprezentant de 
seama al iluminismului şi unul din
tre creatorii hteraturii naţionale ger
mane ; reprezentant de seamă al con
cep\1ilor umaniste ; duşman al abso
lutismului. - 237. 

Leven - negustor din K6ln, în 1 852 
jurat în procesul comuniştilor de la 
K6ln ( 1 852) . - 1 64,  496. 

Lichnowski, Felix Maria, print de 
( 1 8 1 4  1 8 18) - mare proprietar, ofi
ţer prusian ; în 1 848, deputat în 
Adunarea naţională de la  Frankfurt 
(aripa de dreapta) ; a fost ucis de 
popor în timpul insurecţiei din sep 
tembrie 1 848 de la Frankfurt pe Main. 
- 1 50. 

Licurg (secolul IX sau VIII i.e.n.) -
legiuitor legendar considerat ca în
temeietor al statului sclavagist 
Sparta. - 1 26. 

Liders, Aleksandr Nikolaevici, conte 
( 1 790--1 874) - general rus ; a co
mandat în 1 853-1 854 un corp de 
armatii la Dunăre, în 1 855 a coman
dat armata din sud, iar în 1 856 d 
fost comandant suprem al armatei 
din Crimeea. - 336. 

J.iPhknPrh/, FrnPslinP 
prima soţie a lui 
knechl. - 353. 

(m 1 867) 
Wilhelm Lieb-

Liebknechl, Wilhelm ( 1 826-1 900) 
militant de seamă al mişcării munci
toreşti germane şi in terna\ionale ; a 
participat la revoluţia din 1 848-1 849 ; 
membru al Ligii comuniştilor, mem
bru al Internaţionalei I ; din 1 867 
deputat în Reichstag ; a luptat îm
potriva lassalleanismului, pentru prin
cipiile I nternaţionalei în mişcarea 
muncitorească germană ; unul dintre 
întemeietorii şi conducătorii Partidu
lui social-democrat german şi ai In
ternaţionalei a I I-a ; în timpul răz
boiului franco-prusian s-a situat pe 
poziţiile internaţionalismului prole
tar ; a militat pentru sprijinirea Co
munei dm Paris ; în unele probleme 
s-a situat pe o poziţie împăciuitoristă 
fată de oportunism ; delegat la  con-

gresele internaţionale muncitoreşti 
socialiste din 1 889, 1 89 1  şi 1 893 ; 
prieten şi tovarăş de lupta al lui 
Marx şi Engels. - 46, 1 48,  157, 1 70, 
1 8 ! ,  200, 267, 353, 4 1 4, 576. 

Lieven, Kristolor Andreevici, print de 
( 1774-1839) - diplomat rus ; mi
nistru plenipotenţiar la Berlin ( 1 8 1 0-
1 8 12) , ambasador la Londra ( 1 8 12-
1 834) . - 544. 

Lieven, Daria (Dorolhea) Kristolorovna, 
printesa ( 1 785 1 857) so\1a lui 
K. A. Lieven ; a jucat un rol de 
seama în viata diplomatica europeană 
ca amfitrioană a unor saloane poli
tice la  Londra şi Paris. - 494, 506, 
544. 

Lievre, Eugene democrat mic-bur-
ghez francez ; în deceniul al 6-leJ. 
emigrant în S.U.A. - 216,  405. 

• Lincoln, H. 1. redactor al lui 
„Daily News•. - 298, 540 543. 

Lindenau, Bernhard August ( 1 779-1 854) 
- astronom şi om de stat saxon, li
beral moderat ; ministru de interne 
( 1 83 1-1 843) şi preşedinte al Consi
liului de Miniştri. - 327. 

Lin lon, William James ( 1 8 1 2-1 897) -
gravor, poet şi publicist englez ; 1 a
dical mic-burghez, s-a alaturat car
tismului, a colaborat sub pseudoni
mul „Spartacus• la o serie de publica
ţii cartiste ; în 1 866 s-a stabilit în 
S.U.A. - 470. 

List, Friedrich ( 1789- 1 846) econo-
mist vulgar german, adept al protec
ţionismului. - 25, 84. 

Lochner, Georg (n. aprox. 1 824) - mi
litant al mişcării muncitoreşti ger
mane, de profesiune tîmplar, membru 
al Ligii comuniştilor şi al Asociaţiei 
culturale a muncitorilor germani de 
la  Londra, membru al Consiliului Ge
neral al Internaţionalei I ( 1 864-1867 
şi 1 871-1872) ; prieten şi adept al 
lui Marx şi Engels. - 26 1 ,  428. 

Liihr, Karl A. - ofiţer din Bavaria, 
autorul unei cărţi despre problema 
militară la vechii greci şi la romani. 
- 96. 
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Lowe, Robert (Bob}, viconte Sherbrool,e 
( 1 8 1 1-1892) - om de stat şi publi
cist englez, colaborator la ziarul „Ti
mes • ,  whig, ulterior liberal, membru 
al parlamentului ; locţiitor al minis
trului comerţului ( 1 855 1 858) , can
celar al trezoreriei (ministru de 
finanţe) ( 1 868-1 873) . ministru de in-
terne ( 1 873 1 874) . 1 86. 

Lowe, Wilhelm (cunoscut sub n..imele 
de Lo\\ e von Calbe, deoarece a fost 
ales în Adunarea naţionala de Id  
Frankfurt de către circumscriptid 
Calbe) ( 1 8 1 4-1 886) om politic ger
man, democrat mic-burghez, vicepre
şedinte al Adunării naţionale de la 
Frankfurt (ariµa de stînga) ; dupa 
înfrîngerea revoluţiei a emigrat ; 
după amnistia dm 1 861  s-a întors în 
Germania şi a aderat la progresişti .  
- 52, 87, 90, 91 ,  1 50, 1 83, 259, 409, 
462, 467, 490, 5 1 5. 

Lowenlhal - editor german la Frank
furt în deceniile al 5-lea şi al 6-lea. 

56, 1 64. 

Uiders, Wilhelm - publicist german, 
democrat mic-burghez, în deceniile 
al 5-Jea şi  al 6-lea colaborator la 
mai multe ziare democratice, mai tîr
ziu emigrant la Londra. - 6, 423, 
565 566. 

Ludovic al !X-lea cel „sfînt• ( 1 2 1 5  -
1 270) - rege al Franţei ( 1 226 1270). 
- 365. 

Ludovic al XV-lea ( 17 10  1 774) - rege 
al Franţei ( 1 7 1 5-1 774) . - 356. 

Ludovic cil XVlll-Jea [ 1 755-1824) -
rege al Franţei ( 1 8 1 4- 1 8 1 5  şi 1 8 1 5-
1 824). - 360, 362, 364, 365. 

Ludovic-Filip, duce de Orleans ( 1 773-
1 850) - rege al Franţei ( 1 830-1848) . 
- 7, 269, 296, 3 1 5, 377, 430, 436, 

548. 

Ludovic-Napoleon 
al lll-Jea. 

vezi Napoleon 

Liining, O/Io ( 1 8 1 8-1 868) -· medic şi 
publicist german ; la mijlocul dece
niului al 5-lea reprezentant al „ade-

varatului socialism" ; dupa 1 866 nd· 
ţional-liberal. - 467. 

Lupus vezi Wolff, Wilhelm. 

Liilgen, A. auto1ul unei cdrţi de.pre 
razboiul purtat de Schlesw1g-Hoblem 
împotnva Dancmarcii în 1 850. - 319. 

M 
Maa�. Benjamin ( l !l22 1 89 1 )  medic 

german, socialist utopist ; a luat parte 
la revoluţia din 1 848 1849 dm Ger
maniu ; dupa înfrîngerea revoluţiei a 
emigrat în S.U.A. 449. 

MacCu//och, Jolrn Ramsa ( 1789 1 864) 
economist englez, apologet al ori11-

duirii capitaliste, a vulgarizat teona 
lui Ricardo. - 403, 456. 

MacGowan - tipograf englez, radical 
mic-burghez ; i-a sprijinit pe cartişti, 
a tipărit publicaţiile lor ; l-a finanţat 
pe E. Jones 99, 349. 

Machiavelli, Niccolo ( 1 469 1527) 
om politic italian, istoric şi scriitor ; 
ideolog al burgheziei italiene in pe
rioada apariţiei relaţiilor 1·apitaliste ; 
a susţinut necesitatea realizarii în 
Italia a statului naţional unitar, sub 
egida monarhiei absolute. A susţinut 
că in politic;\ diclează interesele ş1 
forţa şi că în ea nu au ce cauta in
teresele morale. De aici expresia de 
machiavelism pentru desemnarea lip
sei de scrupule în alegerea mijloace
lor folosite în atingerea unui scop. 
- 17, 69. 

Mahomed (Muhammed) Abu/ Kasim ibn 
Abdullah (aprox. 570 632) - predica
tor religios semilegendar, considerat 
întemeietorul Islamului, potrivit repre
zentărilor musulmane - profet, „tri
misul lui Allah". - 220, 224, 232, 233. 

Mahmud al ll-Jea ( 1 785 1 839) - sul
tan turc ( 1 808-1 839) . - 271 .  

Madier - democrat mic-burghez fran
cez, de profesiune mecanic, la în
ceputul deceniului al 6-lea emigrant 
în Anglia. - 7, 13-14, 1 8 1 .  
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Majer, Ado/ph (n. aprox. 1 8 1 9) - mem
bru al Ligii comuniştilor, de la sfirşi
tul anului 1 850 pînă în 1851 emisar 
al fracţiunii sectare Willich-Schapper 
în Franţa ; unul dintre inculpaţi în 
procesul aşa-numitului complot ger
mano-francez din februarie 1 852 111 
Paris. - 1 30. 

Malingre - corespondent de Ia Paris 
al lui Kossuth. - 509, 51 1 .  

Ma/armei - muncitor francez, socialist, 
în 1 848 preşedinte al clubului comu
nist „Fraternite" din Paris ; după în
frîngerea revoluţiei din 1 848-1 849 
emigrant în Anglia. - 459. 

Malmesbury, James Howu1d Harris, 
conte de ( 1 807-1 889) - om de stat 
englez, tory ; mai tîrziu conservator · 
ministru de externe în 1 852 şi 1 85� 
1 859 ; lord-păstră tor al sigiliului 
( 1 866-1 868 ; 1 874-1 876) . - 3 1 5. 

Ma/lhus, Thomas Robert (1766-1834) -
preot englez, economist reacţionar, 
ideologul aristocraţiei funciare îm
burghezite, apologet al capitalismu
lui. S-a făcut cunoscut îndeosebi 
printr-o teorie neştiinţifică asupra 
populaţiei. - 237, 456. 

Manleuflel, Otto Theodor, baron de 
( 1 805-1882) - om de stat prusian, 
reprezentant al birocraţiei aristocra
tice reacţionare ; ministru de interne 
(noiembrie 1848 - noiembrie 1850) .  
prim-ministru şi ministru de externe 
( 1 850-1 858) . - 76, 205, 530. 

Marialii - vezi Gallenga, Antonio. 

Marx, Edgar (Musch) (1 847-1855) 
fiul lui Karl Marx. - 282, 295, 322, 
390-396, 404, 475, 546, 556, 557, 567, 
577, 580, 589. 

Marx, Eleanor (Tussy) ( 1855-1898) -
mili !antă a mişcării muncitoreşti en
gleze şi internaţionale în ultimele 
două decenii ale secolului al XIX-iea, 
publicistă ; fiica cea mai mică a lui 
Karl Marx, din 1 884 soţia socialis
tului englez Edward Aveling. A luat 
parte activă la crearea Partidului 
muncitoresc independent ( 1893) ; a 
participat Ia organizarea mişcării de 

masă a muncitorilor necalificaţi şi a· 
luptei greviste din Anglia şi Ia pre
gătirea Congresului internaţional mun
citoresc socialist din 1889, delegată. 
la congresele internaţionale munci
toreşti socialiste din 1 89 1  şi 1 893. -
377, 379, 386, 390, 551 .  

Marx, Francis Joseph Peter ( 1 8 1 6-1 8761 
- publicist conservator englez, mo
şier ; prieten şi adept al lui D. Ur
quhart. - 251 ,  252, 254, 309 . 

Marx, Franzisha ( 1 85 1-1352) - fiica 
lui Karl Marx. - 43, 45, 461 , 464. 

Marx, Heinrich ( 1 782-1838) - avocat 
la Trier, tatăl lui Karl Marx. - 1 96, 
577„ 

Marx, Heinrich Guido (Făxchen) ( 1 849-
1 850) - fiul lui Karl Marx. - 573. 

Marx, Henriette ( 1 787-1863) - mama 
lui Karl Marx. - 26, 1 1 3, 348, 580. 

*Marx, Jenny (născută von Weslpha
Jen) ( 1814-1881) - soţia lui Karl 
Marx, prietena credincioasă şi tova
răşa lui de luptă. - 5, 6, 26, 3 1 ,  45. 
49, 57, 68, 75, 77, 8 1 ,  84, 95, I I I ,  1 1 5, 
1 1 6, 1 1 9, 129, 130, 136, 1 38 ,  139, 1 4 1 ,  
162, 1 66, 1 74, 1 82, 196, 1 99,  209, 2 1 0. 
214 ,  215 ,  241 ,  245, 255, 264, 266, 277. 
283, 322, 328-330, 332, 335, 344, 346,. 
348, 358, 366, 368, 375-377, 379, 390-
391 ,  3�4-399, 404, 4 1 3, 4 1 6 ,  4 1 8 ,  421 , 
422, 439, 443, 452, 457, 459, 461 , 464. 
467, 473, 474, 533, 534, 55 1 ,  555-557. 
559, 561 ,  565-580, 583-589. 

Marx, Jenny ( 1 844-1 883) - fiica ceai 
mai mare a lui Karl Marx ; militantă 
a mişcării muncitoreşti engleze, pu
blicistă ; în 1 872 s-a căsatorit cu 
Charles Longuet. - 1 1 1 ,  295, 309, 322, 
404, 435, 546, 567, 577, 589. 

Marx, Laura (1 845-1 91 1 )  - a dou3 
fiică a lui Marx ; din 1 868 soţia lui 
Paul Lafargue ; militantă a mişcării 
muncitoreşti franceze ; a avut un raf 
important în răspîndirea marxismului 
în Franţa. - 1 13, 1 1 6, 295, 322, 404, 

546, 567, 577, 589. 

Marx, Louise - vezi Juta, Louise. 

Massey, Gera/d ( 1 828-1907) - poet en
glez, a aderat Ia cartism ; în 1 849 
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redactor al ziarului „Spirit of Fre
edom" ; a colaborat sub pseudoni
mele „Bandiera • şi „Spirit of Fre
edom" la ziarele cartiste „Red Re
publican" şi „Friend of  the People" , 
editate de Harney ; s-a lăsat influen
ţat de ideile socialismului creştin şi 
ale mişcarii cooperatiste reformiste ; 
la mijlocul deceniului al 6-lea s-a î n
depărtat de mişcarea muncitorească. 
- 1 6. 

JMasso/, Marie-Alexandre (1 805-1875) 
- ziarist francez, socialist utopist, 
în ! 833-1 834 a vizitat Egiptul şi 
Siria ; în 1 848-1850 a colaborat Ia 
ziarele „Reforme" şi „Voix du 
Peuple "  ; prieten al lui Proudhon. 
17, 28, 34, 38, 102, 1 10, 1 12, 1 16, 119, 
1 27, 496-497, 503. 

.Maupas, Charlemagne-E:mile de ( 1818-
1 888) - avocat francez, bonapartist, 
prefect al poliţiei din Paris (1851)  1 
unul dintre organizatorii loviturii de 
stat de la 2 decembrie 1851, ministru 
al poliţiei (1852-1853) . - 430, 509. 

Mayne, Reid - vezi Reid, Thomas 
May ne. 

iMazzini, Giuseppe (1805-1872) - re
voluţionar şi publicist italian, demo
crat mic-burghez, unul dintre condu
cătorii mişcării de eliberare naţio
nală a poporului italian ; a organizat 
la Marsilia, în 1 83 1 ,  societatea revo
luţionară „Tînăra !talie", cu care au 
intrat în legătură şi revoluţionarii 
români ; în 1 849 şeful guvernului pro
vizoriu al Republicii romane ; în 1850 
'linul dintre organizatorii Comitetului 
Central democratic european de la 
Londra ; în deceniul al 6-Iea a luat 
.atitudine împotriva amestecului Fran
ţei bonapartiste în lupta de eliberare 
naţională a poporului italian. - 17, 
25, 29, 32, 33, 37-38, 41 ,  58, 79, 106, 
107, 171,  1 87-191 ,  193, 204, 210,  214, 
260, 277, 323, 324, 437, 443, 459---460, 
470, 481 , 485---486, 509, 514, 546. 

McE/rath, Thomas (1807-1888) - jurist 
american, editor şi om politic, adept 
al aboliţionismului ; unul dintre fon
datorii ziarului „New York Daily 

Tribune" şi director comercial al a
cestuia (1841-1 857) . - 268 269. 

Mehmet Ali (1769-1849) - kediv al 
Egiptulm (1 805-1849) , a î nfăptuit o 
serie de reforme cu caracter progre
sist ; în 1 831-1 833 şi !839-1840 a 
purtat războaie împotriva sultanulm 
Turciei cu scopul de a transforma 
Egiptul într-un stat independent de 
Turcia. - 11, 549. 

Meiners, Ch1 istoph (1747-1810) - isto
ric german, autorul unor lucrari des
pre istoria culturii. - 491. 

Metaxas, Andr�as, conte (aprox. 1786-
1 860) - diplomat şi om politic grec, 
prim-ministru (1843-1 844). ministru 
plenipotenţiar la  Constantinopol 
(1850-1854) . - 316 . 

Metternich, Clemens Wenzel Lothar, 
prinţ de (1773-1 859) - diplomat şi 
om politic austriac reacţionar ; mi
nistru de externe (1 809-1 821 )  ş i  can
celar (1821-1848), unul dintre înte
meietorii Sfintei Alianţe. - 361-362. 

Mevissen, Gustav von ( 1815-1899) -
bancher şi om politic german, unul 
dintre conducătorii burgheziei renane 
liberale ; membru al Adunării naţio
nale de la Frankfurt (centrul dreapta) 1 
fondatorul mai multor bănci de cre
dit şi acţiuni printre care Banca pen
tru comerţ şi industrie din Darm
stadt. - 193. 

Meyen, Eduard ( 1812-1 870) - publicist 
german, tînăr hegelian, democrat 
mic-burghez, după înfrîngerea revo
luţiei din 1848-1849 a emigrat în 
Anglia ; mai tirziu naţional-liberal. 
- 68, 88, 90, 9 1 ,  150, 318 ,  368, 518, 
561 , 566, 513, 589. 

Meyer - cunoscut al lui Marx şi En
gels. - 287, 295, 31 1-312, 345, 415. 

Meyer, Joseph - croitor german, la în
ceputul deceniului al 6-Iea emigrant 
în Anglia, adept al lui Willich ; în 
1 852 a emigrat în S.U.A. - 442. 

Mieros/awski, Ludwik (1814-1878) 
revoluţionar polonez, istoric şi mi
litar, a luat parte Ia răscoalele din 
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1 830-1 831 şi 1 846 din Polonia ; în 
1 848 a condus rascoala de la Poznan, 
iar în 1 849 lupta insurgenţilor din 
Sicilia ; în 1 849 a comandat armata 
revoluţionară din Baden-Palatinat ; în 
deceniul al 6-lea a avut legaturi cu 
cercurile bonapartiste ; în timpul răs
coalei din Polonia din 1 863-1 864 a 
fost numit dictator al guvernului na
ţional polonez ; după infringerea 
rascoalei a emigrat în Franţa. - 80. 

Mill, James (1773-1836) - economist 
şi filozof englez, a vulgarizat teoria 
lui Ricardo. - 456. 

Miller, Johann Martin ( 1 750 1 8 1 4) -
poet şi scriitor german, reprezentant 
al sentimentalismului în literatura 
germană. - 39. 

Millerbacher, August Joseph - func
ţionar de poştă austriac, acţionarul 
unei edituri din Praga. - 96. 

Mina (Espoz y Mina) Francisco ( 1 781-
1 836) - general spaniol, conducato
rul războiului de guerillă împotriva 
armatelor napoleoneene ( 1 808-1814) ; 
participant activ la revoluţia bur
gheza din 1 820-1823 ; în 1833-1836 
a luat parte la  războiul impotrivd 
carliştilor. - 357. 

Minie, Claude-Etienne ( 1 804-1879) -
ofiţer francez, inventatorul unei puşti 
care îi poartă numele. - 9. 

Minutoli, Julius, baron de ( 1 805-1860; 
- funcţionar şi diplomat prusian ; 
în 1 847-1 848 şeful poliţiei din Ber
lin ; în 1853-1859 consul general în 
Spania şi Portugalia. - 402. 

Mique/, Johannes ( 1 828-1901 )  - avo
cat, bancher şi om politic german ; 
pină în deceniul al 6-lea membru 
al Ligii comuniştilor ; mai tîrziu a 
trecut de partea burgheziei ; din 1867 
unul dintre conducătorii naţional-li
beralilor. - 345--347. 

Mirbach, Otto von - ofiţer de artilerie 
în rezervă prusian, democrat mic
burghez ; a luat parte la  revoluţia 
din 1 848-1849 ; comandant al Elber
feldului în timpul insurecţiei din 

mai 1 849 ; după infringerea insurec
ţiei a emigrat din Germantd. - 413-
4 1 4, 415,  479. 

Mirchond, Mahommed ( 1 433 1 498) 
istoric persan, autorul unei istorii u
niversale, în şapte volume, de la 
începuturile lumii şi pină în 1 498. 
234 . 

Miskowsky, Henryk Ludvik (m. 1 854) -
ofiţer polonez, a luat parte la revo
luţia din 1 848 1849 dm Ungaria, 
dupa infringerea revoluţiei a emi
grat în Turcia, apoi la Londra. -
277, 317 ,  319 ,  585. 

Mohr - vezi Marx, Karl. 

Mollke, Helmuth Karl Bern/Jard, conte 
de ( 1 800 1 89 1 )  - feldmareşal, teore
tician şi istoric militar german, ideo
log al iuncherimii prusace, colabora
tor apropiat al lui B1smarck ; în 
1835-1 839 a servit în armata turcă ; 
şef al Marelui stat-major al armatei 
prusiene ( 1 857-1 871) şi apoi al ar
matei imperiale ( 1 87 1  1 888) . - 30t. 

Monk (Monck), George, duce de Albe
marle ( 1 608-1 670) - general englez, 
în timpul revoluţiei burgheze din se
colul al XVII-iea a luptat de partea 

lui Carol I ; după moartea lui Crom
well a contribuit activ la restaurarea 
monarhiei în Anglia ( 1 660) . - 352. 

Montalembert, Charles-For/Je, de Tyron, 
conte de ( 1 8 1 0-1 870) - om politic 
şi publicist francez ; în perioada celei 
de-a doua Republici deputat în Adu
narea naţională constituantă şi î n  
cea legislativă ; orleanist, şeful parti
dului catolic, a sprij init lovitura de 
stat ele la  2 decembrie 1 851  a lui 
Ludovic Bonaparte, dar curînd a tre
cut de partea opoziţiei. - 447-448. 
524. 

Monteith, William ( 1 790-1864) - ge
neral, diplomat şi istoric militar en
glez, a participat la războiul ruso
persan ( 1 804-1 8 1 3) în armata per
sană ; consilier militar şi diplomatic 

al guvernului persan în războiul ruso-
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persan din 1826-1828 ; în deceniul 
al 5-lea a criticat politica externă a 
guvernului Palmerston. - 308. 

Montez, Lola ( 1818--1861) - cunoscută 
dansatoare, în 1846-1848 favorita re
gelui Ludovic I al Bavariei ; după 
abdicarea acestuia a emigrat la Lon
dra, iar în 1851 în S.U.A. - 515, 

Monlijo, Eugenie - vezi Eugenie-Marie 
de Monlijo de Guzman, contesă de 
Teba. 

Montmorency, Mathieu - Jean - Felicite, 
conte (din 1822) - duce de (1767-
1826) - general şi om politic francez, 
reacţionar ; ministru de externe 
( 1821-1822) ; a luat parte la Con
gresul de la Verona al Sfintei Alianţe 
(1822). - 360. 

Moreau, Jean·Viclor (1763-1813) 
general francez, a luat parte la răz
boaiele Republicii Franceze împotriva 
coaliţiilor statelor europene ; în 1804 
a plecat în S.U.A. ; revenit în Eu
ropa în 1813 ,  a fost consilier al ar
matelor antinapoleoneene şi a murit 
în bătălia de la Dresden. - 523. 

Morny, Charles-Auguste-Louis-Josepl1, 
duce de (181 1-1 865) - frate vitreg 
al lui Napoleon al III-iea ; om poli
tic francez, bonapartist, deputat în 
Adunarea naţională legislativă (1849-
1851),  unul dintre organizatorii lovi
turii de stat de la 2 decembrie 1 851  ; 
ministru de interne (decembrie 1851-
ianuarie 1852) ; preşedinte al Corpului 
legislativ (1854-1856 şi 1857-1865). 
- 1 0, 430, 445. 

Morris, Mowbray - editor englez, de 
la sfîrşitul deceniului al 5-lea direc
tor financiar şi politic al ziarului 
„Times•. - 186. 

Mott, Lucrezia (1793-1880) - militantă 
americană pe tărîm obştesc, condu
cătoarea mişcării femeilor pentru 
abolirea sclaviei în S.U.A. - 260. 

Mor:art, Wolfgang Amadeus (1756-1791) 
mare compozitor şi  interpret 

austriac, reprezentant, alături de 
Beethoven şi Haydn, al clasicismului 
vienez. - 562. 

50 - Marx-Engels, Opere, voi. 28 

Muller, Franz Joseph - consilier juri
dic la Kiiln, conservator ; tatăl so
ţiei lui Roland Daniels. - 145. 

Miiller-Tellering, Eduard von (n. aprox. 
1808) - jurist şi publicist german, 
democrat mic-burghez ; în 1848--1849 
a colaborat la „Neue Rheinische Zei
tung•, după înfrîngerea revoluţiei a 
emigrat în Anglia ; a publicat arti
cole calomnioase la adresa lui Marx 
şi Engels ; în 1852 a emigrat în 
S.U.A. - 46, 48, 52, 223, 228, 462, 
466-468, 505, 512. 

Miinch-Bellinghausen, Franz Theodor, 
baron (n. 1787) - şambelan şi con
silier guvernamental prusian, jurat în 
procesul comuniştilor de la Koln 
(1852). - 496. 

Musch - vezi Marx, Edgar. 

N 
Nadaud, Martin (1815-1898) - zidar 

francez, publicist, adept al lui Prou
dhon ; în 1849-1851 deputat în Adu
narea legislativă ; a aderat la partidul 
Montagnei ; după lovitura de stat de 
la 2 decembrie 1851 a fost expulzat 
din Franţa ; pînă în 1859 emigrant 
în Anglia. - 38, 290. 

Napier, sir Charles (1786-1860) - ami
ral englez, în 1854 comandant suprem 
al flotei din Marea Baltică. - 408. 

Napier, sir Charles James (1782-1853) 
- general englez, în 1 808--1814 a 
luat parte la războiul din Peninsula 
Iberică împotriva lui Napoleon I ; 
în 1842-1843 a comandat trupele en
gleze care au cucerit Sindul ; în 
1 843-1847 guvernator al Sindului. -
523. 

Napier, sir Joseph (1804-1882) - om 
politic englez, tory, membru al parla
mentului ; în 1852 a făcut parte din 
guvernul Derby ca attorney-general 
pentru Irlanda ; în 1858--1859 lord
cancelar pentru problemele Irlandei. 
- 383. 

Napier, sir William Francis Patrick 
(1785-1860) - general englez şi isto-
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ric militar ; a luat parte la războiul 
din Peninsula Iberică (1808-1 814) fm
potriva lui Napoleon I. - 357, 369, 
375, 540. 

Napoleon I Bonaparte ( 1769-1 821) -
împărat al Franţei ( 1804-1 814  şi 
IBIS) .  - 7, 27, 60, 61 ,  73, 94, 128, 
282, 284, 286, 357, 364, 401 , 518, 523. 

Napoleon al Iii-lea (Ludovic Bonaparte) 
(1808-1 873) nepotul lui Napo
leon I ; preşedinte al celei de-a doua 
Republici ( 1 848-1852) , împărat al 
Franţei ( 1 852-1870). - 5, 7, 9, 1 0, 
15,  20, 24, 27, 35, 36, 42, 70, 73, 1 02, 
1 06--I OB, 1 1 5, l lB, 1 25,  1 27, 130, 1 3 1 ,  
1 46, 162, 178, 1 85-IBB, 190, 206, 207, 
269, 280, 2R4, 285, 289, 313,  315,  321,  
354, 371,  390, 392, 407, 418 ,  424, 444-
448, 451 ,  458, 463, 470, 480, 497, 503, 
505, 509, 510,  515 ,  520, 548, 555, 560, 
567, 570. 

Nasmyth, Charles (1826--1861) - ofiţer 
englez, corespondentul de război al 
lui „Times• pe lingă statul-major de 
la Dunăre al lui Omer-paşa ; a luat 
parte la  apărarea Silistrei. - 338. 

Naut, S tephan Adoll - negustor din 
Koln ; ln 1 848--1849 girant respon
sabil al lui „Neue Rheinische Zei
tung• ,  - 77, 333. 

• 

Nemours, Louis - Charles - Philippe - Ra
phael, prin/ d'Orleans, duce de 
( 1814-1 896) - al doilea fiu al lui 
Ludovic-Filip, regele Franţei, gene
ral ; în deceniile al 4-Iea şi al 5-lea 
a luat parte la cucerirea Algeriei ; 
după revoluţia din februarie 1 848 a 
emigrat tn Anglia. - 70. 

Nesselrode, Karl Vasilievici, conte de 
(1780-1 862) - om de stat şi diplo
mat rus ; ministru de externe ( 1816--
1 856), cancelar. - 259. 

Newcaslle, Henry Pelham Fiennes Pel
ham-Clinton, duce de ( IBl l-1 864) -
om de stat englez, peelist, secretar 
de stat pentru problemele Irlandei 
(I 846), ministru de război şi al co
loniilor ( 1 852-1 854), ministru de 
război ( 1 854-1 855) şi ministru al co
loniilor ( 1 859-1864). - 386, 547. 

Newton, William - trade-unionist en
glez, radical mic-burghez, a aderat la 
cartism 1 unul dintre întemeietorii şi 
conducătorii Asociaţiei unite a con
structorilor de maşini. - 126. 

Nicholson, Renton ( 1809-1 861) - zia
rist englez şi proprietarul unor loca
luri de distracţie la Londra 1 înteme
ietorul (1841)  şi preşedintele aşa-nu
mitei „Judge and Jury Society•, un 
club care organiza procese judiciare 
care parodiau procedura judiciarii 
engleză. - 353. 

Nicolaie I ( 1796-1855) - ţar al Rusiei 
( 1 825--IBSS). - 24, 195, 226, 253, 286, 
289, 296, 3 1 4, 383, 385, 389, 391 , "49, 
488, 540. 

Nothjung, Peter (aprox. 1 821-1 866) -
croitor german, membru al comuni
tăţii din Koln a Ligii comuniştilor 1 
în 1 852, unul dintre inculpaţii în pro
cesul comuniştilor de la Koln 1 con
damnat l a  şase ani închisoare. - 10, 
78, 1 39, 1 56, 1 64, 482, 488. 

Novairl (aprox. 1 280-aprox, 1332) 
istoric arab. - 232. 

o 
O'Connor, Feargus Edward ( 1794-18551 

- unul dintre liderii aripii de stînga 
a mişcării cartiste ; întemeietor şi re
dactor al ziarului „The Northem 
Star• ; după 1 848 - reformist. - 17, 
34, 409, 428. 

O'Flaherty, Edmund - funcţionar en
glez, în 1 854 împuternicitul ministru
lui de finanţe pentru încasarea im
pozitelor în Irlanda. - 384. 

Omer-paşa (Mi/Jail Latas) ( 1806--1 871)  
- general turc de origine croat, 
paşă ; comandantul armatei turce care 
a contribuit la înfrîngerea revoluţiei 
de la 1848 din Ţara Românească. In 
timpul războiului Crimeii ( 1 853-1856} 
a fost comandantul suprem al trupe
lor turceşti de pe frontul european. 
- 258, 293, 301 ,  307, 323, 352, 4 15, 
541 , 544. 
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Opilz, Martin ( 1597-1639) - scriitor 
şi teoretician literar german ; în poe
mul „Zlatna sau liniştea sufletească• 
(1 693) descrie viaţa, portul şi obi
ceiurile românilor din Transilvania, 
cunoscute de el în perioada celor 
cîţiva ani în care a fost profesor la 
gimnaziul din Alba-Iulia. - 337. 

Oppenheim - bancher din Londra. 
1 84. 

Oppenheim, Heinrich Bernhard ( 1 819-
1 880) - om politic german, econo
mist şi ziarist, democrat mic-bur
ghez ; în 1 848 unul dintre redactorii 
ziarului berlinez „Die Reform" ; în 
1 849-1861 emigrant în Elveţia, 
Franţa şi Anglia ; mai tîrziu naţio
nal-liberal. - 1 50, 566. 

OrJeans, duce de - vezi Ludovic
Filip, 

Orl�ans, prin/ de - vezi Joinville, Fran
cois-Ferdinand-Philippe-Louis-Marie. 

0,sten-Sacken, Dmilri Ero/eevici (1789-
1 88 1 )  - general rus, în perioada răz
boiului Crimeii a comandat un corp 
de armată în sudul Rusiei (1 853-
1854) ; comandant al garnizoanei Se
vastopol (sfirşitul anului 1 854-1 855). 
- 336. 

011wald, Eugen (1826-1912) - ziarist 
german, democrat mic-burghez, a luat 
parte la mişcarea revoluţionară din 
Baden în 1 848-1849 ; după înfrîn
gerea revoluţiei a emigrat în străi
nătate. - 87, 91, 473. 

Ottenberger, Joseph (n. 1768) - funcţio
nar austriac şi profesor de istorie Ia 
Praga ; autorul unui manual despre 
războaiele la romani. - 96. 

Otton I ( 1 8 1 5-1867) - prinţ bavarez, 
rege al Greciei (1 832-1862). - 316.  

Otto, Karl Christian ( 1 817-1 873) - de
mocrat mic-burghez danez, a luat 
parte la  revoluţia din 1 848-1849 din 
Schleswig-Holstein şi Turingia ; în 
1 854 a emigrat în S.U.A. - 323, 326. 

Otto, Karl Wunibald (n. aprox. 1 809) 
chimist german ; în 1848-1849 

membru al Uniunii muncitorilor dia 
Kăln, membru al Ligii comuniştilor, 
unul dintre inculpaţii în procesul co
muniştilor de la Kăln ( 1852), con
damnat la cinci ani închisoare, -
10,  139. 

Ovidiu (Publius Ovidiu Naso) (43 i .e.ll. 
- 17 e.n.) - mare poet Iatm. A fost 
exilat de August Ia Tomis (azi Con
stanţa) , pe ţarmul Mării Negre. -
130. 

Owen, Robert (1771-1 858) - socialist 
utopist englez. Este s ingurul dintre 
marii socialişti utopişti care a acti
vat nemijlocit în rîndurile mişcării 
muncitoreşti .  - 1 22. 

Oxford Joseph - patronul unei firme 
londoneze la care a lucrat Freiligrath. 
- 268, 394, 518 ,  535. 

p 
Pacifico, David (1784-1 854) - cetll

ţean englez, de origine portugheză, 
negustor Ia Atena. - 548. 

Pakington, sir John Somerset (1799-
1 880) - om de stat englez, tory, 
ulterior conservator ; ministru de 
război şi al coloniilor ( 1852), prim
lord al amiralităţii (1 858-1859 fi 
1 866-1867) şi ministru de război 
(1 867-1868). - 204. 

Palmerston, Henry John Temple, viconte 
(1784-1865) - om politic englez ; Id 
începutul activităţii sale tory, dm 
1 830 unul dintre liderii aripii de 
dreapta a whigilor ; secretar de stat 
pentru problemele războiului (1 809-
1828) ; lord-cancelar, ministru de ex
terne (1 830-1 834, 1 835-1 841 , 1846-
1 851) ,  ministru de interne (1 852-1 8551 
şi prim-ministru (1 855-1858 şi 1 859-
1 865). A avut o atitudine ostilă Unirii 
Principatelor Române. 131 ,  1 86. 
193-195, 204, 262, 266, 268, 271-273. 
279, 280, 284-286, 288, 295, 309, 316. 
319, 321 , 328, 338, 352, 357, 380, 381, 
383 -386, 388-391 ,  418 ,  450, 53!J. 
544-549, 560, 585. 
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Pam - vezi Palmerslon, Henry John 
Temple, viconte. 

Parish, Henry Head/ey 
cărţi despre istoria 
Greciei. - 548. 

autorul unei 
diplomatică a 

Paskevici, Ivan Fedorovici, print (1782-
1 856) - general-feldmareşal rus ; a 
luat parte Ia războaiele împotriva 
Franţei napoleoneene ; in vara anu
lui 1 831  comandant suprem al trupe
lor ruse care au înăbuşit răscoala 
poloneză din 1 830-183 1 ,  din 1 832 
guvernator în Polonia ; în 1 849 co
mandant suprem al armatei ruse care 
a luat parte la  înăbuşirea revoluţiei 
din Ungaria ; in timpul războiului 
Crimeii ( 1 853--1 856) a comandat ar
matele ruse din ţările române. 
327. 

Peel, sir Robert (1788-1850) - om 
politic şi economist englez, lider al 
torylor moderaţi, ministru de in
terne (1 822-1827 şi 1 828-1830) , prim
ministru (1 834-1835 şi 1 841-1 846) ; 
în 1 846, cu sprijinul liberalilor, a 
obţinut abrogarea legilor cerealelor. 
- 1 26, 193, 258, 545. 

Pelissier, Aimab/e-Jean-Jacques, duce de 
Malakofi (1794-1 864) - general fran
cez, din septembrie 1 855 mareşal al 
Franţei ; în perioada 1 830-1860 a 
luat parte la cucerirea Algeriei ; 
vestit pentru cruzimea sa ; comandant 
suprem al armatei din Crimeea (mai 
1 855-iulie 1 856). - 408. 

Pellico, Silvio ( 1789-1854) - scriitor 
italian ; s-a ridicat împotriva stăpi
nirii austriece ; în 1 820 a fost ares· 
lat din cauza legăturilor sale cu car
bonarii şi condamnat la 20 de ani 
de închisoare ; închis 10 ani în fortă
reaţa Spielberg (Brno) el a scris una 
dintre cele mai populare lucrări ale 
l iteraturii italiene „!nchisorile mele" 
in care descrie suferinţele deţinuţilor 
din închisorile austriece. - 413. 

Percze/, Moritz ( 181 1-1 899) ge· 
neral ungur, a luat parte la revolu· 
ţia de la 1 848-1849 din Ungaria ; 
după infrîngerea revoluţiei a emi-

gral în Turcia, din 1 851  a trăit în 
Anglia. - 1 8, 524, 570. 

Persigny, Jean-Gilbert-Victor Fialin, 
conte (din 1 863) duce de (1 808-18721 
- om de stat francez, bonapartist, 
unul dintre organizatorii loviturii de 
stat de Ia  2 decembrie 1 851 ,  ministru 
de interne (1 852-1854 şi 1 860-1 863) , 
ambasador Ia Londra ( 1 855-1858, 
1 859-1 860) . - l i ,  430, 436. 

Petermann, August (1822--1 878) -
geograf şi cartograf german, din 1 855 
redactor al periodicelor „Mitthei· 
lungen aus Justus Perthes Geogra
phischer Anstalt" din Gotha. - 398, 
400. 

Petru Eremitul (sau Petru din Amiens{ 
(aprox. 1 050-1 1 15) - călugăr şi pre· 
dicator francez, unul dintre condu
cătorii cetelor de ţărani care au luat 
parte la prima cruciadă (1096-1099). 
- 33. 

Petz/er, Johann - democrat mic-bur
ghez german, profesor de muzică, în 
deceniul al 6-lea emigrant la Londra. 
- 292. 

Piănder, Karl ( 1818-1876) - pictor 
miniaturist, din 1 845 emigrant Ia 
Londra ; membru al Ligii celor drepţi 
şi al Asociaţiei culturale a muncito
rilor germani de la Londra, membru 
al Organului central al Ligii comu
niştilor şi al Consiliului General al 
Asociaţiei Internaţionale a Muncito
rilor (noiembrie 1 864-1867 şi  1 870-
1 872) ; prieten şi tovarăş de luptă 
al lui Marx şi Engels. - 14, 23, 70, 
329, 400, 427, 460, 465, 588. 

Pia/i - vezi Zeriii, Gustav. 

Pieper, Wilhelm (n. aprox. 1 826) -
filolog şi ziarist german, membru al 
Ligii comuniştilor, emigrant la  Lon· 
dra ; in 1 850-1854 prieten cu Marx 
şi Engels. - 6-9, 1 5, 19, 2 1 ,  34, 82, 
108, 109, 1 13 ,  1 1 4-124, 139, 1 57, 1 6 1 ,  
1 80. 1 84, 1 99, 200, 209, 212, 2 1 4, 217, 
222, 233-236, 242-245, 248, 250, 
257, 258, 260, 265, 266, 271 ,  282, 287, 
295, 299, 300, 303, 306, 309, 323, 333, 
338, 344, 349, 358, 366, 406, 425-427, 



Indice de nume 753 

429, 433, 434, 460, 474, 525, 531 ,  533, 
536---538, 567, 569, 582, 583, 587. 

Pierce, Franklin ( 1804-1869) - om de 
stat american, membru al partidu
lui democrat, preşedinte al Statelor 
Unite ( 1853--1 857) ; a promovat o 
politică care a servit interesele pro
prietarilor de sclavi. - 349. 

Pi/al din Pont (m. aprox. 37) - guver
nator roman al Iudeii (26---36) . - 108. 

Pindar, Eduard - emigrant din Rusia ,  
la mijlocul secolului al XIX-iea a 
trăit în Anglia ; cunoscut al lui Marx 
şi Engels. - 43, 57, 84, 90, 109, 1 10 ,  
1 14, 126,  133,  134. 

Piti, William (senior) (din 1 766) conte 
Chatham (1708-1 778) � om politic 
englez, unu) dintre liderii whigilor, 
ministru de externe şi ministru de 
război ( 1756---1761 ) ,  prim-ministru 
( 1766---1 768) . - 355. 

Piti, William (junior) 
om politic englez, 
nistru (1 783--1801 şi 
355, 356. 

( 1759-1806) -
tory, prim-mi-
1804-1806). -

Pius al /X-lea (1792-1878) - papă 
( 1 846---1878). - 3 1 6. 

Pleyel - ofiier ungur, a participat Ia 
revoiuiia din Ungaria din 1848 ; în 
1 852 a emigrat în S.U.A. - 139, 1 40, 
523. 

l'liimicke, J. C, - ofiier german, auto
rul căriii „Manual pentru ofi ierii ar
tileriei regale prusiene•. - 518. 

Pockel, Gustav - emigrant în S.U.A. ; 
cunoscut al lui Edgar von Westpha
Jen. - 405, 406. 

Poenisch - cunoscut al lui Marx Ia 
Londra. - 1 12, 1 15. 

Poesche, Theodor (1826---1 899) - sta
tistician german, democrat mic-bur
ghez, a participat la revoiuiia din 
1848-1849 din Germania, după în
frîngerea revoiuiiei emigrant în An
glia, iar apoi în S. U.A. ; în colabo
rare cu K. Goepp a publicat în 1852 
o carte în care se propovăduia ideea 
creării „statelor unite ale lumii• sub 
hegemonia S.U.A. - 532. 

Polignac, Auguste-Jules-Armand-Marle, 
print de (178(}-1847) - om politic 
francez din perioada Restauraiiei ; le
gitimist şi clericalist, ministru de ex
terne şi prim-ministru ( 1829-1830). -
005, 

Pompei (Pompeius Gneius supranumii cel 
Mare) ( 106---48 î.e.n.) - comandant 
de oşti şi om politic roman. - 531 . 

Poli, August Friedrich ( 1802-1887) -
filolog german, unul dintre întemeie
torii metodei istorico-comparative în 
lingvistică. - 327. 

Pozzo di Borgo, Karl Andrei Osipovici, 
conte ( 1764-1842) - diplomat rus, de 
origine corsican, ministru plenipoten
iiar ( 1 8 1 4-1821) şi ambasador la Paris 
( 1 821-1835) , ambasador la Londra 
( 1 835-1839) . - 362. 

Priessnitz, Vincenz (1799-1851) agri-
cultor din Silezia austriacă ; a des
coperit şi a folosit metoda hidrotera
peutică ; pe nedrept a fost acuzat de 
şarlatanie de către unii reprezentan�i 
ai medicinei oficiale. - 469. 

Prinţul de Prusia - ve2!i Wilhelm I. 
Proudhon, Pierre-Joseph ( 1809-1865) 

publicist, sociolog şi economist fran
cez, ideolog al micii burghezii, unul 
dintre întemeietorii anarhismului ; în 
1848 deputat în Adunarea naiională 
constituantă. - 38, 4 1 ,  79, 102, 1 1 2, 
179, 318,  444, 497, 503, 505. 

Prulz, Robert Eduard ( 1 8 1 6---1872) -
poet german, publicist şi istoric lite
rar, liberal burghez ; a întreiinut re
Iaiii cu tinerii hegelieni ; a militat ac
tiv ca democrat burghez pentru revo
Iuiia din 1848 ; din 1851 pînă în 1867 
editor al revistei „Deutsches Mu
seum• din Leipzig. - 537. 

Pulszky, Aurelius Perene (Franz) ( 1814-
1 897) - om politic ungur, scriitor şi 
arheolog, de origine polonez ; a luat 
parte Ia revoiuiia din 1848-1849 din 
Ungaria ; după înfrîngerea revolu
iiei a emigrat în străinătate ; în de
ceniul al 6-lea a colaborat la „New 
York Daily Tribune" ; în 1 867, după 
amnistie, s-a reîntors în Ungaria i 
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deputat in Dietă (1867-1876 şi 1 884---
1 897). - 204, 258, 259, 280, 292, 352, 
469, 514 ,  532. 

Pulszky, Therese (1819-1866) - scrii
toare ungară, fiica unui bancher 
vienez ; soţia lui A. F. Pulszky. 
- 469. 

Putnam, George Palmer ( 1814---1 872) 
editor şi publicist american 1 din 
1 853 a editat revista „Putnam"s Mont
hly Magazine• ,  la care au colaborat 
Marx şi Engels. - 408. 

Piittmann, Hermann (181 1-1894) _ 
poet şi ziarist radical german, Ia 
mijlocul deceniului al 5-lea unul 
dintre reprezentanţii „adevăratului 
socialism•. - 350. 

Pyat, Felix (1810--1889) - publicist, 
dramaturg şi om politic francez, de
mocrat mic-burghez 1 a luat parte Ia 
revoluţia din 1 848 ; in 1 849 a emi
grat ln Elveţia, apoi in Belgia şi 
Anglia 1 adversar al unei mişcări 
muncitoreşti Independente ; timp de 
mai mulţi ani a dus o campanie de 
defăimare a lui Marx şi a Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor folo
sindu-se fn acest scop de 

' 
Secţia 

francezii de la Londra ; membru al 
Comunei din Paris. - 26, 38, 105, 
327. 

R 
Radetzky, von Radetz Joseph, conte 

(1766-1858) - feldmareşal austriac, 
ln 1 83 1  a comandat trupele austriece 
din Italia de nord ; în 1 848-1849 a 
înăbuşit cu cruzime mişcarea revo
luţionară şi de eliberare naţională 
din Italia ; guvernator general al re
gatului Lombardiei şi Veneţiei (1850--
1 857). - 187, 190. 

Rallles, sir Thomas Stamlord (1781-
1 826) - funcţionar colonial englez 1 
ln 181 1-1816 guvernator al Javei, 
autorul cărfii „Istoria Javei• .  - 240. 

Raspail, Franr;ols-Vîncent (1794---1 878) 
- naturalist şi publicist francez, re
publican socialist, a simpatizat cu 

proletariatul revoluţionar ; a luat 
parte la revoluţiile din 1 830 şi 1848 1 
in 1 848 deputat în Adunarea naţio
nală constituantă 1 după 1 855 a trecut 
pe poziţii burghezo-democratice. -
515,  588. 

Raspail (m. 1853) - soţia lui F. Ras
pail. - 515. 

Rath - fabricant la Killn, jurat în pro
cesul comuniştilor de Ia Koln. - 1 64, 
496. 

Rau - unul dintre ofiţerii detaşamen
tului de voluntari al lui Willich din 
perioada revoluţiei din 1 848-1849. 
- 228. 

Raveaux, Franz ( 1810--1851) - negus
tor de tutun la Killn, democrat mic
burghez ; în 1 848-1849 deputat în 
Adunarea naţionalii de Ia Frankfurt 
(centrul stinga), comisar al imperiu
lui în Elveţia ; ln 1849 membru al re
genţei provizorii a imperiului şi al 
guvernului provizoriu din Baden ; 
după infrîngerea insurecţiei din Ba
den-Palatinat a emigrat. - 581 . 

Reeve, Henry (1813-1895) - ziarist şi 
funcţionar de stat englez 1 din 1 853 
secretar al Consiliului privat. - 1 86. 

Reichenbach, Oskar, conte (n. 1 8 1 5) -
proprietar funciar din Silezia, demo
crat mic-burghez ; în 1 848-1849 de
putat în Adunarea naţională de Ia 
Frankfurt, in 1 850 a emigrat in An
glia, mai tfrziu in S.U.A. - 52, 87, 
90, 91 , 98, 103, 150, 159, 170, 1 7 1 ,  
1 84, 1 9 1 ,  196, 208, 462, 467, 481 , 490, 
491 ,  507, 515, 526. 

Reid, Thomas Mayne (1818-1883) 
cunoscut scriitor englez, autor de ro
mane de aventuri. - 1 89. 

Reill, Wilhelm Joseph (n. aprox. 1824} 
- membru al Ligii comuniştilor şi 
al Uniunii muncitorilor din Killn ; în 
1 850 a fost exclus din Liga comuniş
tilor ; condamnat la cinci ani închi· 
soare în procesul comuniştilor de Ia 
Killn. - 78, 482. 

Reinhardt, Richard (1829-1898) 
poet german, emigrant la Paris, secre-



Indice de nume 755 

tar al lui Heinrich Heme, prieten al 
familiei Marx ; mai tlrziu s-a ocupat 
de comerţ. - :U, 26, 1 99, -445--«8, 
498, 565. 

Remusai, Fran(:ois-Marie-Charles, conte 
de (1797-1875) - om politic şi scrii
tor francez, orleanist 1 ministru de 
interne (1840), ln perioada celei de-a 
doua Republici deputat în Adunarea 
constituantă şi în cea legislativă ; în 
perioada celui de-al doilea imperiu 
a făcut opoziţie lui Napoleon al III-iea 1 
miaistru de externe ( 1871-1873). 
75, 76, 1 47, -446. 

Reşid-paşa Muslafa (1802-1858) - om 
politic turc, a fost de mai multe ori 
mare vizir şi ministru de externe. 
- 286. 

Reuler, Max - la lnceputul deceniului 
al 6-lea agent de poliţie prusian la 
Londra. - 152. 

Ribbenlrop, Ado/ph - emigrant ger
man la Paris, feuerbachian, prieten 
al lui August Hermann Ewerbeck. 
- 47. 

Ribeyrolles, Charles ( 18 12--1 861) - pu
blicist şi om politic francez, demo
crat mic-burghez ; ln 1 846-1849 unul 
dintre redactorii ziarului „La Re
forme• 1 după îufrîngerea revoluţiei 
din 1 848-1849 a emigrat în Anglia, 
in 1853-1855 redactor-şef al ziaru
lui „L'Homme• ; în 1 858 a emigrat 
în Brazilia. - 393. 

Ricardo, David (1772-1823) - econo
mist şi om politic englez, cel mai de 
seamii reprezentant al economiei po
litice clasice burgheze. Fiind ideolo
qul burgheziei industriale in ascen
siune, concepţia teoretică a lui Ri
cardo şi politica economică preconi
zată de el au avut un caracter gene
ral progresist. K. Marx a preţuit opera 
"Ştiinţifică a lui Ricardo, subliniind 
aportul însemnat adus de el la dez
voltarea gîndirii economice. Marx şi 
Engels au supus unei analize critice 
-Opera lui Ricardo, preluînd şi dez
voltind ceea ce era valoros în ea şi 
inlăturînd tot ce era neştiinţific. 
V. I. Lenin a considerat doctrina eco-

nomică a lui Ricardo, alături de cea 
a lui A. Smith, drept unul din iz
voarele teoretice ale marxismului. 
- 238, 261 , 456. 

Ricciardi, Giuseppe, conte (1808-1882) 
- scriitor şi publicist italian, a par
ticipat la mişcarea de eliberare na
ţională din Italia ; autor al mai mul· 
tor lucrări despre istoria Italiei. 
403. 

Rlchards, Alfred Bale (1 820-1876) 
dramaturg şi ziarist englez, a com· 
bătut pacifismul lui Cobden şi al 
manchesterienilor ; în deceniul al 
6-lea a polemizat cu urquhartiştii. -
262, 527. 

Richler - meseriaş german, în dece
niul al 6-lea emigrant la Londra 1 
adept al lui Willich. - 1 4, 1 9, 23. 

Riego y Nuiiez, Rafael de (1 785-18231 
- ofiţer spaniol, a participat la răz· 
boiul de guerillă Impotriva armatei 
franceze invadatoare (1808-1 814) ; 
unul dintre conducătorii revoluţiei 
burgheze din 1 820-1823. - 360. 

Rlngs, L. W. - membru al Ligii comu· 
niştilor ; Ia începutul deceniului al 
6-lea a emigrat la Londra ; adept al 
lui Marx şi Engels. - 14, 1 48 ,  26 1 ,  
271 ,  576. 

Ripley, Roswell Sabine (1 823-1887) -
ofiţer şi scriitor militar american, 
din 1861 general 1 a luat parte la 
războiul împotriva Mexicului (1846-
1848) , autor al unei lucrări despre 
istoria acestui război. - 367, 369, 
372, 375. 

Riza-paşa (1809-1859) - general şi om 
politic turc, în deceniile al 5-lea şi 
al 6·lea a ocupat în repetate rinduri 
postul de seraschier (ministru de 
război) . - 284. 

Rodberlus (·Jagelzow), Johann Karl 
( 1805-1875) - economist german, 
socialist de catedră, ideolog al iun· 
cherimii îmburghezite ; în 1848-1849 
lider al centrului stinga din Adu· 
narea naţională prusiană. - 69. 

Roesgen, Charles - funcţionar la firma 
„Ermen şi Engels" din Manchester. 
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- 19, 29, 34, 100, 1 17, 135, 136, 222, 
227, 231 ,  235, 236. 

Riimer - emigrant german la Londra. 
- 368. 

Romulus Augustulus (n. aprox. 460) -
ultimul împărat al Imperiului roman 
de apus. - 25. 

Ronge, Johannes (181 3--1887) - preot 
german, unul dintre iniţiatorii miş
cării „catolicilor germani• ,  care cău
tau să adapteze catolicismul la ne
voile burgheziei germane ; partici
pant la revoluţia din 1848-1849, de
mocrat mic-burghez 1 după înfrînge
rea revoluţiei a emigrat în Anglia. 
- 52, 9 1 ,  125, 137, 368, 410, 443, 
466, 496, 498, 506, 508, 559, 561 .  

Ronge - soţia celui d e  mai sus. - 39, 
561 . 

Riiser, Peter Gerhard (1814-1865) -
militant al mişcării muncitoreşti ger
mane, de profesiune muncitor la fa
brica de ţigări din Kiiln ; vicepre
şedinte al Uniunii muncitorilor din 
Kiiln, unul dintre principalii incul
paţi în procesul comuniştilor de la 
Kiiln (1852) ; a fost condamnat la 
şase ani închisoare ; ulterior a de
venit adept al lui Lassalle. - 10, 78, 
139, 163, 172, 482, 521 .  

Rothacker, Wilhelm (1828-1889) - zia
rist german, democrat mic-burghez, 
membru al Ligii comuniştilor, la în
ceputul deceniului al 6-lea emigrant 
ln S.U.A. ; unul dintre redactorii lui 
„Turn-Zeitung•. - 431 . 

Rothschlld, Lionel Nathan, baron (1 808-
1 879) - guvernatorul băncii Roth
schild din Londra ; whig, din 1858 
membru al parlamentului. 235, 
582. 

Rouland, Gustave (1806-1 878) - om 
de stat francez, bonapartist, ministru 
al învăţăm!ntului şi al cultelor (1856-

1 863) , preşedintele Consiliului de Stat 
(1863--1864) , director general al Băn
cii Franţei (1864-1878). - 560. 

R6zyckl, Karol (1789-1870) - ofiţer 
polonez, participant la războaiele 

Franţei napoleoneene ; a luat parte 
la răscoala poloneză din 1830-183 1 ,  
după înfrîngerea răscoalei a emigrat 
ln Franţa. - 80. 

Rudo/I I (1218-1291) - împărat al 
Sfintului Imperiu roman de naţiune 
germană (1273--1291) ,  întemeietorul 
dinastiei Habsburg în Austria. - 342. 

Ruge, Arnold (1802-1 880) - publicist 
german, tinăr hegelian, democrat mic
burghez ; în 1848 deputat în Adunarea 
naţională de la Frankfurt (aripa. 
stingă) ; în deceniul al 6·lea unul 
dintre liderii emigraţiei mic-burgheze 
germane din Anglia ; după 1 866 na
ţional-liberal. - 23, 25, 38, 52, 53, 
70, 72, 81--82, 87, 92, 1 25, 137, 171 ,  
237, 251 ,  253, 262, 277, 291 ,  302, 318, 
324, 327, 328, 367, 427, 443, 457, 46&. 
473, 485, 486, 496-498, 505, 506, 514, 
517,  521 ,  527, 531 , 537, 561 , 566, 572-
574. 

Rumpl, E. - croitor german, membru 
al Ligii comuniştilor, din 1851  emi
grant la Londra, adept al lui Mane: 
şi Engels. - 236. 

Rushton, William Lewis - jurist şi fi
lolog englez. - 96. 

Russel/, lord John (1792-1878) - om 
politic englez, liderul whigilor, prim
ministru (1846-1852 şi 1865-1866). 
ministru de externe (1852-1853 şi 
1 859-1 865) . - 24, 27, 1 75, 192, 193, 
204, 300, 338, 380--385, 406, 440, 450. 

Rutenberg, Adolf (1 808-1869) - publi
cist german, tinăr hegelian ; din 1 842 
membru al redacţiei lui „Rheinische 
Zeitung" ; după 1 866 naţional-liberaL 
- 418. 

s 
Sabatier - în deceniul al 6-lea emi

grant francez la Londra ; blanquist. 
- 1 8. 

Sadleir, John (1814-1856) - bancher 
şi om politic irlandez, unul dintre li
derii fracţiunii irlandeze din parla
ment, în 1853 lord-junior al trezore
riei. - 384. 
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Saedl, 0110 Joseph Arnold ( 1816-1886) 
- magistrat prusian ; din 1 848 procu
ror la Kiiln, în 1 852 acuzator în pro
cesul comuniştilor de la Kiiln. - 76, 
80, B I ,  1 42, 1 45, 155, 413,  575. 

Sainl-Arnaud, Armand-Jacques-Achi/le 
Leroy de ( 1 801-1854) - general fran

.cez, din 1 852 mareşal al Franţei, bona
partist ; din deceniul al 4-lea pînă 
1n deceniul al 5-lea a luat parte la 
.cucerirea Algeriei ; unul dintre orga
nizatorii loviturii de stat de la 2 de
.cembrie 1 851 ; ministru de război 
( 1 851- 1 854), în 1 854 comandant su
prem al armatei franceze în Crimeea. 
- 321 ,  337, 352, 392. 

Sand, George (Amandine-Lucie-Aurore 
Dupin, baroană de Dudevanl) (1804-
1 876) � scriitoare franceză, autoarea 
unei serii de romane pe teme sociale, 
reprezentanta curentului democratic 
în romantism. - 251 .  

Sania Anna, Antonio Lopez d e  (aprox. 
1797-1876) - general ş1 om politic 
mexican, participant la  razboiul pen
tru independenţă a coloniilor spa
niole din America (1810-1826) ; dic
tator al Mexicului (1 833-1835, 1 841-
1 844, 1 846-1848, 1 853--1 855) , coman
<iant suprem în timpul războiului 
americano-mexican ( 1846-1848). 
372, 373. 

Sasanizi - dinastie de şahi persani 
(226-651 ) .  - 232. 

.Savoye, Henri-Charles-Joseph (1 802-
1 869) - avocat din Palatinat, demo
crat mic-burghez, în 1 832 a emigrat 
în Franţa, unde s-a ocupat cu pre
darea limbii germane ; adept al lui 
Ledru-Rollin, în 1 849-1851 deputat 
în Adunarea legislativă ; după lovi
tura de stat de la 2 decembrie 1 851 
a fost expulzat din ţara. - 528. 

Say, Jean-Baptiste ( 1767-1 832) - eco
nomist burghez francez ; unul dintre 
întemeietorii economiei politice vul
gare. - 99, 456. 

Sazonov, Nikola/ Ivanov/ci ( 1815-1 862) 
- ziarist rus, liberal ; la începutul 
deceniului al 5-lea a emigrat in străi-

nătate, unde a colaborat la diferite 
ziare şi reviste. - 18.  

Schabelilz - editor şi librar elveţian, 
tatăl lui Jakob Schabelitz. - 176. 

Schabelilz, Jakob (1827-1899) - editor 
şi librar elveţian, radical burghez 1 
de la sfirşitul deceniului al 5-lea 
pînă la începutul deceniului al 6-lea 
a întreţinut legături cu Marx şi En
gels. - 17U, 179-180, 182, 1 84, 1 9 1 ,  
196-197, 200, 205, 2 1 7 ,  513, 578, 
583 . 

Schapper, Karl ( 1812-1 870) - unul 
dintre conducătorii Ligii celor drepţi 
şi ai Asociaţiei culturale a muncito
rilor germani din Londra ; membru al 
Organului central al Ligii comunişti
lor, a luat parte la revoluţia din 
1 848-1849 ; în 1 850, după sciziunea 
care s-a produs în Ligă, a condus 
împreună cu Willich fracţiunea sec
tară ostilă lui Marx ; în I 856 s-a 
apropiat din nou de Marx ; în 1 863 
membru al Consiliului General al 
Asociaţiei Internaţionale a Muncitori
lor. - 52, 70, 94, 130, 147, 152, 1 69, 
1 80, 386, 428, 458, 479, 522. 

Scharnhorsl, Gerhard Johann David von 
(1755-1 8 13) - general şi teoretician 
militar prusian ; după zdrobirea de 
către Napoleon, în 1806, a armatei 
prusiene, preşedintele comisiei pen
tru reorganizarea armatei ; ministru 
de război ( 1807-1810) şi şeful statu
lui-major al armatei ( 1810-1813) ; a 
jucat un rol de seamă în războiul de 
eliberare dus de poporul german îm
potriva dominaţiei napoleoneene. -
392. 

Schărllner, August - dogar din Ha
nau ; a participat la revoluţia din 
1 848 şi la insurecţia din Baden-Pala
tinat din 1 849, apoi emigrant la  Lon
dra ; patronul unui birt unde se adu
nau emigranţii mic-burghezi germani ; 
membru al Ligii comuniştilor ; după 
sciziunea care s-a produs în Ligă ln 
1 850, a aderat la fracţiunea Willich
Schapper, făcind parte din Comitetul 
ei central. - 60, 88, 90, 9 1 ,  105, 1 69,  
21 1 ,  529. 
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Schlirttner - soţia Iul August Schlirt• 
tner. - 99. 

Schlckel, Johann - funcţionar corner· 
cial din Mainz, membru al Ligii co· 
muniştilor 1 din 1 850 emigrant ln 
S.U.A. - 431.  

Schlly, Victor ( 1810-1875) - avocat 
german, democrat mic-burghez, in 
1 849 a luat parte la insurecţia din 
Baden-Palatinat ; mai tirziu a emi· 
grat ln Franţa ; membru al Asocia
ţiei Internaţionale a Muncitorilor. -
52, 88, 91 , 99, 1 01 ,  1 1 6, 1 1 7, 1 26, 302, 
314,  479. 

Schily - fratele celui de mal sus. -
1 1 6. 

SchiIIer, Friedrich (1759-1805) - mare 
poet şi dramaturg german. - 321 . 

Schlmmelplennlg, Alexander (1824-
1 865) - fost ofiţer prusian, democrat 
mic-burghez 1 ln 1849 a luat parte 
la insurecţia din Baden-Palatlnat, 
apoi a emigrat ; s-a alăturat fracţiunii 
sectare Willich-Schapper ; a luat parte 
la războiul civil din S.U.A. de partea 
statelor aboliţioniste, din nord. -
37, 52, 69, 79, 88, 90, 91 , 150, 206, 
298, 301-304, 307, 310, 312 ,  412 ,  472, 
494, 498 , 506, 515, 526. 

Schlliger, Eduard - ziarist german, de· 
mocrat mic-burghez ; din deceniul al 
6-lea pină in deceniul al 8-lea emi· 
grant ln S.U.A. ; la lnceputul dece· 
niului al 6-Iea redactor la „Neu-En· 
gland Zeitung• ; ln 1880 s-a întors ln 
Germania. - 242, 530, 532, 537. 

Schmidt, Ernst Friedrich Franz - preot 
german ; in 1848 deputat in Adu· 
narea naţională de Ia Frankfurt 
(aripa de stinga) ; participant Ia re· 
voluţla din 1848-1849 ; a emigrat ln 
S.U.A. ; adept al lui Kossuth. - 449. 

Schmolze, Karl Heinrich (1823--1859) 
- caricaturist şi poet german, a par· 
ticipat la revoluţia din 1848-1849 ; 
după lnfringerea acesteia a emigrat. 
- 99, 526. 

Schnauller, Karl Heinrich (1823--1854) 
- poet şi ziarist german, democrat 

mic-burghez, a participat la mişcared 
revoluţionarii din 1 848-1849 din Ba
den ; ln 1849, după infrlngerea in
surecţiei din Baden-Palatinat, a emi
grat ; din 1 851  emigrant în S.U.A. ; 
redactor al lui „Baltimore Wecker• .  
- 93, 358, .f94, 573. 

Schneider II, Karl - avocat din Koln, 
democrat mic-burghez, a participat Ia 
revoluţia din 1 848-1849 ; ln 1852 
apllrător in procesul comuniştilor de 
Ia Koln. - 1 26, 1 43, 1 47-1 49 ,  152, 
1 53, 1 56, 158-160, 1 62, 1 64, 1 66, 1 69. 

Schăler, Lina - prietenă a familiei 
Marx. - .f13. 

Schramm, Conrad (aprox. 1 822-1858) 
- revoluţionar german, membru al 
Ligii comuniştilor, din 1 849 emigrant 
la Londra 1 girant responsabil al lui 
„Neue Rheinische Zeitung. Politisch· 
âkonomische Revue• ; dupli sciziunea 
care a avut loc în Liga comuniştilor, 
a rămas adeptul lui Marx 1 prieten 
şi tovarăş de luptă al lui Marx şi 
Engels. - 65, 94, 218,  2'l8, 405, 406, 
423, 472, 512 ,  515,  567. 

Schramm, Rudoll ( 1813--1882) - publi
cist german, democrat mic-burghez, 
in 1 848 deputat in Adunarea naţio
nală de la Frankfurt (aripa de stînga) 1 
după infrîngerea revoluţiei din 1848-
1 849 a emigrat în Anglia ; a luat 
poziţie hnpotriva lui Marx ; ln de
ceniul al 7-lea adept al lui Bismarck ; 
fratele lui Conrad Schramm. - 472. 

Schulz (m. 1852) - directorul poliţiei 
din Kâln, unul dintre organizatorii 
procesului comuniştilor de la Koln 
(1852). - 128, 152, 174, 487. 

Schunck - coproprietarul unei firme 
comerciale din Manchester. - 245. 

Schunck - soţia celui de mal sus. -
245. 

Schiirmann - avocat german, apărător 
in procesul comuniştilor de la Koln 
(1852) . - 159. 

Schurz, Karl (1829-1906) - democrat 
mic-burghez german ; ln 1 849 a luat 
parte la insurecţia din Baden-Palati-
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nat ; a emigrat in Elveţia ; ulterior 
om politic în S.U.A. - 37, 39, 69, 
90, 9 1 ,  104, 1 24, 128, 1 62, 466, 490. 

Schiitz, Jakob Friedrich ( 1813-1877) -
democrat mic-burghez german, a luat 
parte la insurecţia din I 849 din Ba· 
den-Palatinat, preşedinte al guver· 
nului provizoriu badenez de la Pa· 
ris ; ulterior emigrant în Anglta. -
52, 467, 472. 

Schwezler von Lecton - văduva unui 
funcţionar din Frankfurt-pe-Maio. -
1 50, 1 5 1 .  

Scott, Winlried (1 786-1866) - gene
ral american, a luat parte la războ· 
iul anglo-american ( 18 12-1815) . co· 
mandant suprem al armatei S.U.A. 
(1 841-noiembrie 1 86 1 )  1 în timpul 
războiului de cotropire împotriva 
Mexicului ( 1846-1848) a comandat 
trupele care au cucerit Veracruz şi 
Mexico. - 282, 369, 372. 

Seckendorll, August Heinrich Eduard 
Friedrich, baron (1 807-1885) - ju
rist prusian, magistrat 1 în I 849 de· 
putat in cea de-a doua Cameră (cen· 
tru) ; acuzator în procesul comuniş
tilor de la Kiiln ( 1852). - 1 63. 

Segur, Alexandrn-Joseph-Pierre, viconte 
de (1756-1805) - scriitor francez. 
- 497. 

S eiler, Sebastian - publicist german, 
în 1846 membru al Comitetului co· 
munist de corespondenţă din Bru· 
xelles ; membru al Ligii comuniştilor ; 
.a participat la revoluţia din 1848-
1 849 din Germania ; în deceniul al 
6-lea emigrant la Londra. - 20, 24, 
26, 1 88, 330, 331 .  

Se/im-paşa (Zed/insky) - general turc, 
de origine polonez : în 1 853-1854 a 
comandat unităţi militare turceşti la 
Dunăre. - 335, 336. 

Senior, Nassau William (1790-1864) 
economist englez ; reprezentant al 
economiei politice vulgare. - 456. 

Seymour, sir George Hamilton ( 1797-
1880) - diplomat englez, ambasador 
la Petersburg ( 1 851-1854). - 296. 

Shakespeare, William (1564-1616) 
cel mai mare poet şi dramaturg al 
Renaşterii engleze, unul dintre cei 
mai străluciţi reprezentanţi ai litera· 
turii universale. - l i ,  99, 309, 371.  

Sidmouth, Henry Addington, viconte 
(1757-1844) - om politic englez, 
tory ; prim-ministru şi cancelar al 
trezoreriei ( 1801-1804) ; ca ministru 
de interne (1812-182 1 )  a iniţiat mă· 
suri represive împotriva mişcării 
muncitoreşti. - 451. 

Sigel, Franz ( 1824-1902) - fost ofiţer 
din Baden, democrat mic-burghez, a 
luat parte la mişcarea revoluţionară 
din 1 848-1849 din Baden ; coman· 
dant suprem, apoi locţiitor al coman· 
dantului suprem al armatei revolu· 
ţionare în timpul insurecţiei din Ba
den-Palatinat (1849) 1 mai tirziu emi· 
grant în Elveţia, iar apoi in Anglia 1 
in 1852 s-a stabilit în America, a luat 
parte la războiul civil din S.U.A. 
(1 861-1 865) de partea statelor aboli· 
ţioniste din nord. - 86, 9 1 ,  94, 128, 
291 ,  523. 

Simon, August Heinrich ( 1805-1860) -
jurist, publicist şi om politic german, 
democrat burghez, în 1 848-1849 de· 
putat în Adunarea naţionalii de la 
Frankfurt (aripa de stinga) : după 
înfringerea revoluţiei a emigrat ln 
Elveţia. - 559, 560. 

Simon, Ludwig ( 1810-1872) - avocat 
din Trier, democrat mic-burghez, ln 
1848-1849 membru al Adunării na· 
ţionale de la Frankfurt (aripa de 
stinga) ; în I 849 a emigrat ln El· 
veţia. - 22, 23, 29, 59, 440, 442. 

Sismondl, Jean-Charles-Leonard Sl· 
monde de (1773-1842) - economist 
şi istoric francez din Elveţia, a cri· 
ticat capitalismul „de pe poziţii mic· 
burgheze• (Lenin) şi a idealizat mica 
producţie 1 reprezentant de seamă al 
romantismului economic. - 238. 

Smitt, Fedor lvanovicl (aprox. 1787-
1 865) - istoric rus. - 80, 270, 52-l. 

Soimonov, Fedor lvanovici (1800-1 854) 
- general rus, în perioada războiui11i 
Crimeii a comandat unităţi militare 
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la Dunăre şi in Crimeea ; a căzut in 
bătălia de la  Inkerman. - 335. 

Solis y Rivadeneira, Antonio de (1610-
1 686) - istoric, poet şi dramaturg 
spaniol, autor al unei cărţi despre 
cucerirea Mexicului. - 369, 371 . 

Solomon - fiul şi succesorul lui David 
(973-930 i.e.n.) ; a consolidat statul 
iudeu şi a zidit la Ierusalim renu
mitul templu al lui Iehova. - 530. 

Soubisse, Charles de Rohan, prinţ de 
(1715--1787) favorit al regelui 
francez Ludovic al XV-iea ; mareşal, 
participant la  războiul de şapte ani 
(1756---.1763) , în 1761-1762 a coman
dat trupele franceze de la Rin. - 355. 

Soult, Nicolas-Jean-de-Dieu, duce de 
Dalmaţia (1769-1 851) - mareşal al 
Franţei şi om politic ; a excelat prin
tr-o totală lipsă de principialitate i n  
politică ; participant la  războaiele 
Franţei napoleoneene ; în 1808-1 814 
a comandat trupele franceze i n  Spa
nia ; in perioada monarhiei din iu
lie ministru de război (1 830-1834, 
1 840-1845) , ministru de externe 
(1 839-1840) şi şef al guvernului 
(1 832-1834, 1839-1840 şi 1 840-1 847). 
- 548, 549. 

Spartacus - vezi Linton, William Ja
mes. 

Spielmann - bancher Ia Londra. - 215,  
243, 248,  250, 257, 266. 

Spinoza, Baruch (Benedictus de) (1 632-
1 677) - filozof materialist olandez. 
- 488. 

Standau, Julius - profesor german ; a 
participat la mişcarea democratică 
din deceniile al 4-lea şi al 5-Iea din 
Germania, unul dintre organizatorll 
Uniunii militare din Biel (Elveţia) ; 
după înfrîngerea revoluţiei din 1848-
1 849 a emigrat în S.U.A. - 449. 

Stanley - vezi Derby, Edward George 
Geoffrey Smith Stanley, conte de. 

Stechan, Golllieb Ludwig (n. aprox. 
1 814) - tîmplar din Hanovra, mem• 
bru al Ligii comuniştilor ; după sci
ziunea care s-a produs în Ligă în 

1 850 a făcut parte din fracţiunea sec
tară Willich-Schapper ; din decem
brie 1851 a trecut în rîndurile adep
ţilor lui Marx şi Engels ; din ia
nuarie 1 852 a fost în fruntea Asocia
ţiei muncitorilor din Londra. - 152, 
1 59, 387, 427, 428, 460. 

Ste//en, Wilhelm - fost ofiţer pru
sian, martor al apărării in procesul 
comuniştilor de la Kăln din 1 852 • 
in 1853 a emigrat în Anglia, apoi î111 
S.U.A. ; în deceniul al 6-Iea a între
ţinut legături de prietenie cu Marx: 
Şi Engels. - 191 ,  200, 277, 278, 284, 
304, 347, 349, 386, 406, 525, 557. 

Stehely - proprietarul unei cofetărlt 
din Berlin în care se adunau în de
ceniul al 5-lea membrii cercului „Li
berii" .  - 318.  

Stein, Julius ( 1813-1883) - profesai 
titular la Universitatea din Breslau 
(Wroclaw) ,  publicist democrat ; în 
1 848 deputat în Adunarea naţională 
prusiană (aripa stingă) ; în deceniul 
al 6-lea unul dintre redactorii lui 
„Neue Oder-Zeitung• ; din 1862 re
dactor al lui , ,Breslauer Zeitung• .  
371 .  

Stein, Karl - bancher la Kăln ; în 
1 852 martor al apărării în procesul 
comuniştilor de la Kăln. - 488. 

Steinthal - proprietarul unei firme co
merciale din Manchester Ia care a 
lucrat Georg Weerth. - 143, 144, 
226, 231 . 

Stenzel, Gustav Adolf Harald (1792-
1854) - istoric burghez german. -
96. 

Stephanie-Louise-Adrienne (n. Beauhar
nais) (1 789-1 860) - din 1 8 1 1  mare 
ducesă de Baden, rudă a lui Napo
leon al III-iea. - 20. 

Stieber, Wilhelm (1818-1882) - funcţio
nar de poliţie prusian, şef al poli
ţiei politice din Prusia (1 850-1860) ; 
martorul principal şi unul dintre 
organizatorii procesului comuniştilor 
de Ia  Kăln din 1 852 ; impreună cu 
Wermuth a scris cartea „Die Commu
nisten Verschwărungen des neunzehn-
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ten Jahrhunderts• .  - 1 40, 1 43, 1 45, 
1 49-159, 1 63, 165, 169, 209--21 1 ,  21 4, 
273, 513, 528, 529, 576, 579. 

Stirner, Max (pseudonimul literar al 
lui Johann Caspar Schmidt) ( 1806--
1 856) - filozof şi scriitor german, he
gelian de stînga, ideolog al m1cii
burghezii, unul dintre ideologii indi
vidualismului burghez şi ai anarhis
mului. - 26, 28, 79, 98, 318.  

Stirne1-Schmidt, Marie Wilhelmine 
(n. Dăhnhardt) ( 1818-1902) - soţia 
celui de mai sus. - 74, 1 05. 

Stopford, sir Robert (1768-1847) - ami
ral englez ; în 1 837-1 841 coman
dant suprem al flotei engleze din 
Marea Mediterană. - 548. 

Strassoldo-Grafenberg, Michael, conte 
( 1800-1873) funcţionar de stat 
austriac, în 1 850-1853 guvernator al 
oraşului Milano. - 190. 

Stratford de Redcliffe, Stratford Can
ning, viconte (1786-1 880) - diplo
mat englez, ministru plenipotenţiar 
( 1810-1812, 1 825-1 828) , apoi amba
sador la Constantinopol (1 841-1 858) . 
- 284. 

Strauss - democrat mic-burghez ger
man, în deceniul al 6-Iea emigrant 
la  Londra. - 91 . 

Strauss, David Friedrich (1 808-1874) -
filozof german, hegelian de stinga ; 
critic al religiei creştine ; după 1866 
naţional-liberal. - 328. 

Streit, Feodor (1 820-1904) - avocat, 
ziarist şi editor german, democrat 
mic-burghez, în timpul revoluţiei din 
1848-1849 din Germania a partici
pat la  mişcarea democratică. - 98, 
107, 1 12. 

Strodtmann, Ado/ph ( 1829--1 879) 
scriitor german, democrat burghez, a 
participat la mişcarea revoluţionară 
din 1 848 din Schleswig-Holstein ; în 
1850 a emigrat din Germania, autor 
al unei lucrări biografice despre Kin
kel. - 69. 

Strohn, Wilhelm - membru al Ligii 
comuniştil'.'r, prieten al lui Marx şi 

Engels, emigrant la Bradford. - 48, 
68, 77, 1 46, 159, 1 61-164, 1 70, 173, 
176, 210, 214, 2 1 7, 221 , 247, 276, 404. 

Stmve, Amalfe (m. 1862) - a partici
pat la mişcarea democratică din 
1848-1849 din Germania ; soţia lui 
Gustav Struve. - 25. 

Stmve, Gustav (1 805-1870) - avocat 
şi publicist german, democrat mic
burghez, unul dintre conducatorii 
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 tirziu a 
participat la războiul civil din S.U.A. 
( 1 861-1 865) de partea statelor abo
liţioniste din nord. - 25, 55, 486. 

Sutherland, Harriet-E/isabeth-Georgina 
Leveson-Gower, ducesă (1 806-1868) 
- latifundiară din Scoţia ; militantă 
a partidului whigilor. - 1 83, 199. 

Szemere, Berta/an (Bartholomeu) ( 1812-
1 869) - om politic şi publicist un
gur ; a luat parte Ia revoluţia din 
Ungaria (1 848-1 849) ; ministru în 
guvernul revoluţionar ; după infrin
gerea revoluţiei a emigrat. - 17, 25, 
37, 42, 53, 56, 58, 75, 77, 78, 139, 
1 62, 1 89, 208, 457, 459, 466, 468, 469, 
508-51 1 ,  514, 517, 526, 570. 

Szeredy - emigrant ungur la Londra. 
- 405. 

Szerelmey, N. (n. 1807) - ofiţer ungur, 
genist şi publicist, a participat la 
revoluţia din iulie 1 830 din Franţa 
şi la revoluţia din 1 848-1849 din Un
garia ; din 1 850 i!migrant în Anglia. 
- 42, 53, 55, 57, 62. 

Szirmay, conte - emigrant ungur, la 
începutul deceniului al 6-Iea emisa
rul lui Kossuth la Paris. - 509. 

Sznayde, Franz (1790-1 850) - part!· 
cipant la răscoala poloneză din 1 830-
1 831 ; în 1849 general în armata re
voluţionară din Baden-Palatinat. 
80. 
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ş 
Şamil (aprox. 1798---1 871) - conducă

torul luptei duse de muntenii din 
Daghestan şi ·Cecen împotriva poli
ticii coloniale a ţarismului rus (1834-
1 859) ; ideolog al muridismului reac
ţionar. - 272, 292, 330, 344. 

T 
Tacit (Publius Cornelius Tacilus) (aprox. 

55-aprox. 120) - istoric şi om po
litic roman, unul dintre cei mai stră
luciţi reprezentanţi ai istoriografiei 
romane. - 101. 

Taschereau, Jules-Antoine (1 801-1874) 
- publicist şi om politic francez, 
membru al redacţiei ziarului „Le Na
tional" ; în 1 833-1838 şi în 1848 
a edi tal „Revue retrospective•, în 
care a apărut un document calom
nios la  adresa lui Blanqui ; în 18�8---
1849 deputat în Adunarea consti
tuantă şi în cea legislativă (aripa de 
dreapta) 1 ulterior bonapartist. - 136. 

Tausenau, Karl (1 808---1 873) - om po
litic austriac, reprezentant al aripii 
de stînga a democraţiei mic-bur
gheze ; în perioada revoluţiei din 
1848 şeful Comitetului central al aso· 
ciaţiilor democratice din Viena ; din 
1 849 emigrant Ia Londra. - 70, 125, 
561. 

Tavernier - autorul unor broşuri, 
apărute anonim în 1 855, care criti
cau acţiunile comandamentului fran
cez în războiul Crimeii. - 392. 

Taylor, Bayard (1 825-1878) - explora
tor, scriitor şi ziarist american, co
respondentul lui „New York Daily 
Tribune•. - 308. 

Taylor, Tom (1817-1 880) - dramaturg 
şi ziarist englez, colaborator Ia mai 
multe periodice, redactor la  revista 
satirică „Punch• ( 1874-1880). - 109. 

Taylor, Zachary (1784-1850) - gene
ral şi om politic american, mare plan
tator ; în războiul de cucerire îm
potriva Mexicului (1846-1 848) a co
mandat trupele americane care acţio-

nau pe Rio Grande ; din 1 849 pre
şedinte al S.U.A. - 369, 372. 

Techow, Gustav Adolf ( 18 13-1 893) -
ofiţer prusian, democrat mic-burghez, 
în ! 848 a luat parte la evenimentele 
revoluţionare de la Berlin ; şeful sta
tului-major al armatei revoluţionare 
din Palatinat ; în 1 849, după înfrln
gerea insurecţiei din Baden-Palatinat, 
a emigrat în Elveţia, în 1 852 s-a sta
bilit în Australia. - 52, 74, 87, 88, 
90, 1 05, 1 69, 472, 495. 

Tellering vezi Miiller-Tellering, 
Eduard von. 

Temme, Jodocus Donatus Hubertllll 
(1798-1 88 1) - jurist german, demo
crat ; în 1 848 deputat în Adunarea 
naţională prusiană (aripa de stînga) 1 
în 1 849 membru al Adunării naţio
nale de Ia Frankfurt. - 434, 438, 559. 

Terentius (Publius Terentius Aler) 
(aprox. 1 85-159 l.e.n.) - poet comic 
latin. - 279. 

Tesseler, von - în 1 852 martor în pro
cesul comuniştilor de Ia Kiiln. -
496. 

Thaly, Zsigmond (1814-1 886) - ingi
ner ungur, rudă şi prieten al lui 
Kossuth ; participant la revoluţia din 
1 848-1849, în 1 849 a condus apă
rarea fortăreţei Komarom, după capi
tularea fortăreţei a emigrat din Un
garia ; ln deceniul al 6-lea, după 
amnistie, s-a întors în patrie. - 96. 

Thierry, Jacques-Nicolas-Augustin 
(1795-1856) - Istoric francez, de 
orientare liberală din perioada Res
tauraţiei. - 340, 455. 

Thiers, Louis-Adolphe (1 797-1 877) -
istoric şi om politic francez, orlea
nist, ministru de interne (1832 şi 1 834), 
prim-ministru (1836 şi 1840) . preşe
dinte al republicii (1871-1873), că
lăul Comunei din Paris. - 316, 505. 

Thomas, Antoine-Leonard (1732-1785) 
- scriitor francez, a aderat la ilu
miniştii secolului al XVIII-iea ; din 
1 767 membru al Academiei Franceze. 
- 497. 
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Thore, Etienne-Joseph-Theophile (1807-
1 869) - om politic, avocat şi ziarist 
francez, democrat mic-burghez, mili
tant activ al revoluţiei din 1 848, 
participant la evenimentele din 15 mai 
1 848, după aceea emigrant în Anglia ; 
în 1 860 s-a întors în Franţa şi s-a 
retras din viaţa politică. - 26. 

Toreens, Robert ( 1780-1864) - econo
mist burghez englez, a vulgarizat teo
ria economică a lui Ricardo, a negat 
aplicarea teoriei valorii bazate pe 
muncă la condi\iile modului de pro
duc\ie capitalist. - 456. 

Tralle - democrat mic-burghez german, 
în deceniul al 6-lea emigrant la  Lon
dra. - 87, 91 , 1 25. 

Trabner, Nlkolaus ( 1817 1 884) edi-
tor german la Londra. - 59, 290, 
339. 

:rucker - editor din Londra. 283, 
287, 338, 339, 369, 398. 

T:r:schirner, Samuel Erdmann (aprox. 
1812-1 870) - avocat german, de
mocrat mic-burghez ; în perioada re
voluţiei din 1 848-1849 conducătorul 
extremei stingi din Landtagul Saxo
niei ; în 1849 unul dintre conducă
torii insurecţiei din mai din Dresden 
şi participant la insurecţia din Ba
den-Palatinat ; după înfrîngerea revo
luţiei a emigrat în Elve\ia, mai tîrziu 
ln Anglia. - 291 .  

u 
Unger Joseph (n. 1828) - jurist şi om 

politic austriac, autor al mai multor 
lucrări despre dreptul civil. - 497. 

Urban, Karl, baron de (1802-1877) -
ofiţer austriac, din 1 850 general ; a 
participat la înăbuşirea revoluţiei 
din 1 848-1849 din Ungaria. - 325. 

Urquharl, David (1805-1877) - diplo
mat englez, publicist şi om politic 
reacţionar, turcofil ; în deceniul al 
4-lea a îndeplinit misiuni diplomatice 
în Turcia, a demascat politica exter
nă a lui Palmerston şi a whigilor ; 
membru al parlamentului ( 1847-1852) ; 

fondatorul şi redactorul ziarului „Free 
Press• .  - 194, 1 95, 200, 248, 255, 
261 , 272, 283, 288, 289, 292, 296, 299, 
301, 307, 308, 309, 316, 319, 339, 353, 
389, 539, 547. 

V 
Valenlini, Georg Wilhelm, baron de 

(1775-1834) - general şi scriitor 
militar prusian 1 a participat la răz
boaiele împotriva Republicii Franceze 
şi a Franţei napoleoneene ; în 1 8 10---
1 8 1 1  a servit în armata rusă şi a 
luat parte la războiul ruso-turc din 
1 806-1812. - 291 .  

Vallieres - revolu\ionar francez, de
mocrat mic-burghez, adept al lui Bar
bes ; în deceniul al 6-lea emigrant 
la Londra. - 18.  

Vasbenler, Louis - democrat francez ; 
în 1 850 unul dintre redactorii ziare
lor proudhoniste „La Voix du Peuple" . 
„Le Peuple" şi altele 1 a emigrat la 
Londra şi la  mijlocul deceniului al 
6-lea în S.U.A. - 38. 

Vehse, Karl Eduard (1802-1870) is-
toric german, cunoscut al lui Georg 
Weerth. - 1 62, 170, 498. 

Vcncdcy, Jakob (poreclă Kobcsj 
(1805-1871) - publicist radical ger
man, în 1 848-1849 membru al Ad11-
nării naţionale de la Frankfurt (aripa 
de stînga) ; după revoluţia din 1 848-
1 849 liberal. - 373, 377. 

Velier de Doggenleld, Antal (1803-
1 882) - general ungur ; în 1 848-
1 849 tovarăş de luptă al lui Kossuth ; 
după înfrîngerea revolu\iei a emi
grat. - 1 06, 1 1 O, 1 62, 503, 514. 

Victor, Claude-Victor Perrin, duce de 
Bellune (1764-1841) - mareşal al 
Franţei, a luat parte la războaiele 
Fran\ei napoleoneene ; în 1 821-1823 
ministru de război, în 1 823 unul din
tre organizatorii intervenţiei fran
ceze în Spania. - 363. 

Victoria ( 1819-1901) - regină a Mani 
Britanii (1837-1901) şi împărăteasl 
a Indiei. - 1 86, 194. 
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Villille, Jean-Baptiste-Seraphin-Joseph, 
conte (1773-1 854) - om de stat 
francez din perioada Restauraţiei, le
gitimist, prim-ministru ( 1822-1 828) . 
- 360, 361 , 365. 

Vindex, Caius Julius (m. 68) - guver
nator roman în provincia Gallia Lug
dunensis, de origine gal ; în anul 67 
a fost în fruntea răscoalei trupelor 
galice împotriva lui Nero propunind 
puterea lui Galba, guvernatorul ro
man din Spania ; înfrînt de trupele 
romane, Vindex s-a sinucis. - 518. 

Virgi/iu (Pub/ius Vergilius Maro) (70-
19 i.e.n.) - cel mai mare poet la
tin. - 4 1 5. 

Visconti - vezi Arconati Viscnnli, 
Constanza, marchiză. - 1 3 1 .  

Villinghol - emigrant german la Lon
dra, adept al lui Arnold Ruge. - 367. 

Vogl, Karl ( 1817-1 895) - naturalist şi 
om politic german, reprezentant al 
materialismului vulgar, democrat mic
burghez ; în 1 848-1 849 membru al 
Adunării naţionale (aripa de stînga) ; 
în iunie 1 849 unul dintre cei cinci 
regenţi ai imperiului : în 1 849 a 
emigrat în Elveţia ; în deceniile al 
6-lea şi al 7-lea agent plătit al lui 
Ludovic Bonaparte ; unul dintre parti
cipanţii cei mai activi la campania 
de calomnii pornită împotriva revo
luţionarilor proletari ; Marx l-a de
mascat în pamfletul său „Domnul 
Vogt• (1 860) . - 24, 55, 345, 443. 

Voltaire (Arouet), Francois-Marie de 
(1 694-1778) - mare ginditor şi scrii
tor iluminist francez. Lucrările sale 
au avut un rol imens atît în stimu
larea mişcării iluministe în întreaga 
Europă cit şi în pregătirea ideologică 
a revoluţiei burgheze din Franţa. In 
ţara noastră opera lui Voltaire a în
ceput să fie cunoscută încă din 1792. 
Ea a exercitat o puternică influenta 
asupra generaţiei paşoptiste. - 317.  

Voron/ov, Mihail Semionovici, prin/ 
(1782-1 856) - om politic rus, ge
neral ; a luat parte la războaiele îm
potriva lui Napoleon I : guvernator 

şi comandant suprem al trupelor din 
Caucaz ( 1 844-1854) . - 272. 

Vulpius, Christian August (1 762-1 827) 
- scriitor german ; cel mai cunoscut 
dintre romanele salP. este „Rinaldo 
Rinaldini". - 205. 

w 
Wade, John ( 1788-1875) - publicist, 

economist şi istoric englez. - 455. 

Wakelield, Edward Gibbon ( 1796-1862) 
- om politic englez, economist, a 
elaborat teoria burgheză a coloniză
rii. - 456. 

Walmsley, sir Joshua (1794-1 871) -
om politic englez, radical burghez, 
membru al parlamentului. - 32. 

Walter, John ( 1 8 1 8-1 894) - editor en
glez, proprietarul principal al ziaru
lui „Times" ; liberal moderat, membru 
al parlamentului. - 1 86. 

Washington, George ( 1732-1799) - om 
de stat american, comandant suprem 
al armatei nord-americane în războiul 
pentru independenţă al coloniilor en
gleze din America de Nord (1 775-
1 783) ; primul preşedinte al S.U.A. 
( 1789-1797) . - 352. 

Watts, John ( 1818-1887) - publicist 
englez, la început socialist utopist, 
adept al lui Robert Owen, ulterior 
liberal şi apologet al capitalismului. 
- 298, 303, 54 1 .  

Webb, James Watson (1 802-1 884) -
ziarist şi diplomat american ; în 
1 829-1861 editor şi proprietar al zia
rului „Morning Courier and New 
York Enquirer" : în 1849-1850 însăr
cinat cu afaceri al S.U.A. la  Viena, 
în 1 86 1-1 869 ambasador la  Rio de 
Janeiro. - 273, 469. 

Weber, Carl Maria von (1786-1 826) -
celebru compozitor german. - 547. 

Weerth, Georg (1 822-1 856) - publicist 
şi scriitor german, ronsiderat de En
gels ca primul poet al proletariatului 
german ; membru al Ligii comunişti-
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lor ; în 1848---1849 foiletonistul lui 
„Neue Rheinische Zeitung",  prieten 
al lui Marx şi Engels. - 6, 8 ,  15, 48, 
77, 1 24, 1 29, 132, 133, 138, 139, 1 40, 
142, 1 43,  1 46, 150, 152, 154, 155, 1 58, 
1 59, 161, 1 62, 1 64, 1 66, 167, 1 70--174, 
177, 206, 274, 401 ,  414, 423, 429, 433, 
436, 461 ,  498, 499, 518,  537, 546, 562, 
565, 566, 569, 577. 

'Weifling, Wilhelm ( 1808---1871) - mi
litant al mişcării muncitoreşti ger
mane, de profesiune croitor ; unul 
dintre teoreticienii comunismului uto
pic egalitar ; a fost unul dintre con
ducătorii organizaţiei muncitoreşti 
„Liga celor drepţi" ; în 1 849 a emi
grat în S.U.A„ unde după scurt timp 
s-a retras din mişcarea muncito
rească. - 1 48,  205, 233, 243, 317, 
460, 479, 486. 

Wellington, Arthur Wel/esley, duce de 
(1 769-1852) - comandant de oşti şi 
om de stat englez, tory ; în 1808---
1 8 1 4  şi 1815 a comandat trupele en
•gleze în razboaiele împotriva lui Na
-poleon I, pe care l-a învins la Wa
terloo ; şef al departamentului arti
leriei (1818---1 827) . comandant su
-prem al armatei engleze (1 827-1828, 
1 842-1852), prim-ministru ( 1828---
1 830), ministru de externe (1 834-
1 835). - 125, 128, 270, 355, 450. 

Wenckstern, Otto von - ziarist ger
man, la î nceputul deceniului al 6-lea 
colaborator la ziarul „The Times" ,  
spion prusian la Londra. - 307. 

Westphalen, Edgar von ( 1819-aprox. 
1890) - fratele lui Jenny Marx ; în 
1 846 a făcut parte din Comitetul co

munist de corespondenţă din Bru
xelles ; în deceniile al 6-lea şi al 
7-lea a trăit ca emigrant în S.U.A. 
- 302, 404, 460, 573, 589. 

Westphalen, Ferdinand Otto Wilhelm 
von ( 1799-1 876) - om politic pru
sian reacţionar, ministru de interne 
(1 850--1 858) ; fratele vitreg al soţiei 

1ui Marx, Jenny Marx. - 284, 286, 
392. 

Westphalen, Heinrich Georg von (1 768-
1 855) - unchiul lui Jenny Marx. -
26, 28, 391 .  

Westphalen, Karoline von (m. 1856) -
mama lui Jenny Marx. - 284, 286, 
328, 391 , 460, 573. 

Westphalen, Louise von (1 805-1 861) -
soţia lui Ferdinand von Westphalen. 
- 26. 

* Weydcmcyer, Joseph ( 1 8 1 8  1866) -
militant de seamă al mişcării mun
citoreşti germane şi americane ; î n  
1 846-1847 „adevărat socialist",  sub 
influenţa lui Marx şi Engels a tre
cut pe poziţiile comunismului ştiin
ţific ; membru al Ligii comuniştilor, 
a participat la revoluţia din 1 848-
1 849 din Germania ; redactor la 
„Neue Deutsche Zeitung " (1 84S--
1 850) ; după înfrîngerea revoluţiei a 
emigrdt în America, unde a luat parte 
la  războiul civil de partea statelor 
din nord ; î mpreună cu Cluss a pro
pagat marxismul în S.U.A. ; prieten 
apropiat al lui Marx şi Engels. 
5, 8 ,  13-15, 1 8 ,  20-23, 26, 29, 32, 
34, 42, 45, 48---53, 57, 59, 60, 67, 7 1 ,  
73, 76, 80, 94, 96, 97, 100, 107, 1 10,  
1 1 2, 1 15, 125, 137, 153, 173, 207, 208, 
216-218, 223, !27, 251 ,  260, 278, 285, 
288, 299, 421 , 422, 424-432, 435-
444, 448, 450, 452-454, 457-467, 470-
473, 474-477, 497, 503, 512 ,  51 6, 517, 
525, 528---531 , 533, 534, 536, 537, 539, 
568-571 ,  580, 582, 584-586. 

Weydemeyer, Louise - soţia celui de 
mai sus. - 421 ,  432, 439, 443, 451,  
457, 464, 467,  473, 479, 524, 529, 569, 
571 . 

Whately, Richard (1787-1 863) - teo
log, filozof şi economist englez, libP
ral burghez. - 456. 

Wilhelm I (1 797-1888) - print al Pru
siei, prinţ-regent ( 1858---1 861 ) ,  rege al 
Prusiei (1 861-1 888) , împărat al Ger
maniei ( 1871-1888). - 52, 87, 91 ,  
467, 485, 572-573. 

Wilhelmi, Franz - democrat mic-bur
ghez german, a luat parte la revolu
ţia din 1848---1849 din Germania după 
înfrîngerea revoluţiei a emigrat în 
S.U.A. ; a participat la războiul civil 
de partea statelor aboliţioniste din 
nord. - 423. 
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Wilkes, John (1 727-1797) - publicist 
şi om politic englez, radical burghez, 
membru al parlamentului 1 autorul 
unor pamflete împotriva regimului 
absolutist al lui George al III-iea. 
- 356. 

Wilks, Washington (aprox. 1 826--1864) 
- publicist radical englez, unul din
tre redactorii ziarului „Moming 
Star".  - 301 .  

Willich, August ( 1 810-1878) - ofiter 
prusian ; a demisionat din armată din 
cauza convingerilor sale politice ; 
membru al Ligii comuniştilor ; în 
1849 comandantul unui corp de vo
luntari în timpul insurectiei din Ba
den-Palatinat ; tn 1 850, după sciziunea 
din Liga comuniştilor, împreună cu 
Schapper, conducător al fractiunii sec
tare ostile lui Marx ; tn 1 853 a emi
grat în S.U.A. ; în timpul războiului 
civil din S.U.A. ( 1 861-1865) , general 
în armata statelor abolitioniste din 
nord. - 14, 23, 38, 46, 52, 53, 55, 57, 
60, 65, 67-70, 72, 74, 79, 87, 88, 90-
92, 94, 98, 99, 101 ,  1 03-105, 125, 129, 
135, 1 47-152, 1 6 1 ,  1 69,  170, 1 80, 1 83, 
192, 205, 2 1 1 ,  218,  223, 227-23 1 ,  234, 
237, 242, 260, 273-279, 310, 312,  319,  
423, 428, 442, 458, 460, 462, 467, 471 ,  
472, 478-481,  485, 490-495, 498, 502, 
506, 507, 512, 5 14, 517, 522, 526--527, 
529, 538, 567, 568, 572-575, 579, 580, 
585, 586. 

Willisen, Karl Wilhelm, baron de 
(1790-1879) - general şi teoretician 
militar prusian ; tn 1848 comisar re
gal la Poznan ; în 1 850, în timpul 
războiului împotriva Danemarcii, co
mandant suprem al armatei din 
Schleswig-Holstein. - 60, 61 ,  319,  320, 
523. 

Windischgrătz, Allred, print de ( 1787-
1 862) - feldmareşal austriac ; a par
ticipat Ia războiul împotriva Frantei 
napoleoneene ( 1813-1814) ; în 1848 
a înăbuşit în sînge revolutia de la 
Praga şi de Ia Viena ; în 1849 a co
mandat armata austriacă care a înă
buşit revolutia din Ungaria. - 325. 

Wingham - judecător de politie la. 
Londra. - 148, 1 57. 

Wiss, C. - medic şi ziarist german, U
năr hegelian 1 la începutul deceniu
lui al 6-lea a emigrat în America � 
adept al lui Kinkel. - 318-319, 496, 
588. 

Wo/1(1), Ferdinand (Wo/11 cel roşu) 
( 1812-1895) - publicist german, ln 
1846--1847 membru al Comitetuhli 
comunist de corespondentă din Bru
xelles, membru al Ligii comuniştilor � 
în 1848-1849 unul dintre redactorii 
lui „Neue Rheinlsche Zeitung• ; după. 
revolutia din 1848-1849 a emigrat � 
după sciziunea din Liga comuniştilor, 
în 1850, adept al lui Marx şi Engels ; 
mai tirziu s-a retras din viata po
litică. - 101,  267, 377, 421 ,  433, 518. 
537, 569 , 583. 

Wo/11, Alexander ( 1782-1828) - actor 
şi dramaturg german. - 547. 

Wo/11, Wilhelm (Lupus) (1 809-1864) -
militant al mişcării muncitoreşti ger
mane, publicist, fiu de tăran din Si
lezia ; a luat parte la mişcarea stu
dentească ; în 1834-1839 a fost de
tinut în închisorile prusiene ; în 
1846--1 847 membru al Comitetului co
munist de corespondentă de la Bru
xelles ; din martie 1848 membru al 
Organului central al Ligii comuniş
tilor ; în 1 848-1849 unul dintre re
dactorii lui „Neue Rheinische Zei
tung• ; membru al Adunării naţio
nale de Ia Frankfurt (extrema stingă). 
prieten şi tovarăş de luptă al  lui 
Marx (care i-a dedicat „Capitalul") 
şi Engels 1 în 1 851 a emigrat la Lon
dra. - 8, 1 7, 18 ,  28, 32, 64, 78, 86, 
96, 130, 138, 149, 200, 217, 226, 231 , 
247-250, 255-256, 258-260, 263-
267, 274-276, 278, 288, 294, 295, 298, 
322, 323, 337, 347, 366, 375, 394, 399, 
409, 4 1 1 ,  415 ,  421 , 425-428, �29, "35, 
441-444, 466, 471 ,  472, 484, 518,  534, 
537, 549, 560-562, 569, 571, 576, 
582-585. 

Wood - proprietarul unei circiumi dii::. 
Londra. - ! B I .  
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Wood, sir Charles (din 1866) viconte 
Halllax ol Monk Bretton (1800-1885) 
- om de stat englez, whig ; cance
lar al trezoreriei (ministru de finanţe) 
(1 846-1852), preşedinte al Consiliului 
de control pentru problemele Indiei 
(I 852-1 855), prim-lord al amirali lăţii 
(1 855-1858) şi ministru pentru pro
blemele Indiei (1 859-1 866), lord-păs
trător al sigiliului ( 1870-1874). 
382, 481. 

Worcell, Stanislaw ( 1799-1857) - re
voluţionar polonez, socialist utopist ; 
participant la răscoala poloneză din 
1 830-183 1 ,  după înfrîngerea răscoa
lei a emigrat ; unul dintre liderii ari
pii democratice a emigraţiei poloneze, 
membru al Comitetului central al 
Asociaţiei democrate poloneze ; a 
avut legături cu liderii emigraţiei in
ternaţionale, a făcut parte din Comi
tetul central democratic european. 
80, 277, 306. 

'Worth, William Jenkins (1794-1849) -
general american, a comandat tru
pele S.U.A. în războiul expansionist 

împotriva Mexicului (1 846-1848). 
372. 

Wrbna vezi Urban, Karl, baron de. 
- 325. 

z 
* Zerfii, Gustav (numele adevărat 

Hirsch) (n. aprox. 1 820) - ziarist un
gur ; a participat la revoluţia dm 
1 848-1849 din Ungaria, din 1 852 emi
grant la Paris, iar de la începutul 
anului 1 853 la Londra ; la începutul 
deceniului al 6-lea a avut legături 
cu Marx ; ulterior adept al lui Kin
kel. - 1 1 3, 1 24, 1 3 1 ,  1 87,  205-207, 
442, 491,  508--5 1 1 .  

Zimmermann, Ernst Wilhelm Eduard 
- primar la Spandau, membru al 
Adunării naţionale de la Frankfurt 
(aripa de stînga) ; dupll înfringerea 
revoluţiei din 1 848-1849 emigrant 
în Anglia. - 1 8 1 .  

Zilschke - unul dintre creditorii lui 
Marx Ia Londra. - 4 1 3  

Personaje din literatură, Biblie şi  mitologie 

Achate - erou din „Eneida" lui Vir
giliu, lnsoţitorul credincios al lui 
Enea 1 numele său a devenit simbolul 
prietenului devotat. - 389. 

.Alrasiab - personaj din poveştile 
vechi persane, regele legendarului 
Turân, a suferit o serie de înfrîn
geri ln războaiele cu Persia. - 234. 

.\vraam - potrivit legendei biblice 
patriarh al vechilor evrei. - 219. 

-Cerber - în mitologia greacă animal 
fantastic, reprezentat ca un cîine 
monstruos, avind mai multe capete 
care vegheau cu schimbul, păzitor 
neînduplecat la poarta infernului 
pentru ca sufletele morţilor să nu 
poată ieşi din împărăţia lui Hades. 
.Epitetul de cerber se aplică unei per-

soane care păzeşte cu straşnicie un 
lucru. - 86, 507. 

Coridon - în poezia bucolică - tipul 
păstorului care suferă din cauza dra
gostei neîmpărtăşite. - 228. 

Don Ouijote - eroul principal al ro
manului satiric cu acelaşi nume al 

lui Cervantes. - 360 . 

Faust - personajul principal din tra
gedia cu acelaşi nume a lui Goethe. 
- 316, 504. 

Fridolln - eroul unei balade de Schil
ler, personificarea îndrăgostitului bun 
şi modest. - 321 .  

Goliat - războinic filistean uriaş care, 
potrivit legendei biblice, ar fi pro-
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vocal la luptă individuală pe cei mai 
viteji oşteni evrei. Provocarea a fost 
primită numai de păstorul David, 
care avea să devină regele Israelu
lui. - 308. 

lason - erou din mitologia greacă, con
ducătorul expediţiei argonauţilor care 
trebuiau să aducă lina de aur din 
Colhida. - 25. 

Ioan - unul dintre apostoli ; potrivit 
legendei biblice, discipolul favorit al 
lui Iisus Hristos. - 192. 

Isegrim - lup, personaj din poemul lui 
Goethe „Vulpoiul Reinecke". - 583. 

Kobes I - eroul poeziei satirice cu 
acelaşi nume a lui Heinrich Heine ; 
poreclă dată lui Jacob Venedey. 
373, 377. 

Krapulinski - 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 ii numeşte Krapii
linski pe Ludovic Bonaparte. - 185,· 
306, 567. 

Lazar - numele săracului dintr-o pa
rabolă din Noul Testament. - 589. 

Lear rege mitologic al Britaniei ; le-
genda lui a fost preluată de Shake
speare în tragedia sa „Regele Lear". 
- 99. 

Leporel/o - personaj din opera lui Mo
zart „Don Juan", servitorul lui „Don 
Juan". - 562. 

Ligurio - personaj din comedia lui 
Machiavelli „Mătrăguna •. - 66. 

Ma/voglio (Ma/vo/io) - personaj din 
comedia lui Shakespeare „Cum vă 
place". - 309. 

Manu - legiuitor legendar al Indiei an
tice ; „legile lui Manu" , cel mai im
portant cod de legi al Indiei antice, 
s-au păstrat într-o versiune datind 
din sec. II î .e.n. II e.n. - 241 .  

Maria - potrivit legendei biblice, 
mama lui li�us Hristos. - 523. 

Nemesis - în mitologia greacă zeiţa. 
răzbunării. 277. 

Nicia - personaj din comedia „Mătră
guna • a lui Machiavelli. - 69 . 

Noe - patriarh mitic. - 219.  

Panglos - eroul povestirii lui Voltaire 
„Candide" ; filozof optimist. - 3 17. 

Pegas - în mitologia greacă, cal îna
ripat născut din sîngele Meduzei 
ucise de Perseu ; simbolul inspiraţiei 
poetice. - 569. 

Rhadamanlus - vezi Rodomonl. - 1 6. 

Rina/do Rinaldini - războinic ; eroul 
romanului cu acelaşi titlu al scriito
rului german Chr. A. Vulpius. - 205. 

Rodomonl - personaj din poemul „Or
lando furioso" de Ariosto, tipul lău
dărosului. - 1 6. 

Ro/I - personaj din poemul „Hudi
bras" de S. Butler. - 226. 

Sancho Panza - personaj din romanul, 
„Don Quijote" de Cervantes. - 253. 

Schelmuffsky - erou al lucrărilor sati
ricului german Gh. Reuter (1665-
aprox. 1712) ,  tipul mincinosului şi 
lăudărosului, căruia ii place să vor
bească despre călătoriile şi păţaniile 
lui nhcocite, apare ln poezia lui 
Heine „Doi cavaleri" .  - 586. 

Schlemihl, Peter - eroul unei poves
tiri de Adalbert von Chamiso. 
323-324. 

Siegwarl eroul unui roman de 
J. M. Miller. - 39. 

Urie - personaj biblic, războinic al 
regelui David, care l-a trimis la  co
mandantul său de oşti Ioab cu ordi
nul de a-l plasa pe Urie în timpul 
luptei în locul cel mai primejdios, 
pentru a scăpa de el şi a-i lua ne
vasta, Bathseba. - 3 1 1 ,  314 .  

Winkelried, Arnold - erou popular 
legendar din timpul luptei pentru eli
berarea elveţienilor împotriva domi
naţiei habsburgice în secolul al< 
XIV-iea. - 427. 
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Cuprins 

Prefaţă . V-XXVIII 

P A R T E A  l N T l I  

CORESPONDENŢA DINTRE MARX ŞI ENGELS 
IANUARIE 1852-DECEMBRIE 1855 

1 8 5 2  

1 .  Engels către Marx. 6 ianuarie 
2. Marx .căke Engels. 20 ianuarie 

3. Engels către Marx. 22 ianuarie 
4. Marx către Bngels. 24 ianuarie 

5. Engels către Marx. 28 ianuarie 

6. Engels cărtre Marx. 29 ianuarie 
7. Engels către Marx. 2 .februarie 
8. Mairx către Engeis. 4 februarie 

9. Mairx către Engeils. 6 februarie 
1 O. Engels către Marx. 17  februarie 

1 1 .  Marrx către EngeJs. 18 februarie 
12. Engels către Marx. 19 februarie 
1 3. Mairx către Engels. 23 ifiebruarie 
14. Marrx că1:ire Enge1s. 27 februarie 
1 5. Engels către Marx. 2 martie 
1 6. Marx către Engels. 3 martie 
17. Engels către Marx. 18 martie 
18.  Marx către Engels. 30 martie 
1 9. En.geJs .către Mairx. 1 aprilie 
20. Marx către Engels. 5 aprilie 

5-6 
6-7 
7-1() 

1 0-1 1 
12  
1 3-14 
1 4-l S. 

15-1 8 
1 9  
19-20: 
21  
22 
23-25 
26-28 
28-31 
32-33 
33-36-
37-39 

39-40 
41-42 
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2 1 .  Marx către Engels. 14  aprilie 43 

22. EngeJs către Marx. 20 aprilie 43-45 

23. Marx către Engels. 24 aprilie 45-46 

24. Engels către Marx. 25 aprilie 47-48 

25. Engels către Marx. 27 aprilie 48-49 

26. Engels către Marx. 29 aprhlie 50-51 

27. Marx către Engels. 30 aprilie 51-54 

28. EngeLs către Marx. 1 mai 54-55 

29. Engels către Marx. 4 mai 55-57 

30. Marx către Engels. 6 mai 57-59 

3 1 .  Engels către Marx. 7 mai 59-61 

32. Marx către Engels. 13  mai 62 

33. EngeLs către Marx. 1 9  mai 62-63 

34. Engels către Marx. 21  mai 63-64 

35. Engels către Marx. 22 :mai 64-65 

36. Marx către Engels. 22 mai 65-66 

37. Engels către Marx. 24 mai 66-67 

38. EngeJs către Marx. 30 iunie 67 

39. Marx către Engels. 3 iulie 68-71 

40. Engels C'ătre Marx. 6 iulie 71-73 

4 1 .  Marx către Engels. 13 iulie 73-75 

42. Engels către Marx. 15 .iulie 76-78 

43. Marx către Engels. 20 iulie 78-80 

44. Engels către Marx. 22 iulie 80-81 

45. Marx către Engels. 2 august 81 

46. Marx către Engels. 5 august 82---83 
47. EngeJs către Marx. 6 august 83-85 

48. Marx către EngeJs. 6 august 85-89 

49. Engels către Marx. 9 augUJSt 89-90 

50. Marx către Engels. 1 0  august 90-93 

.51 .  Engels către Marx. 16 august 94-95 

52. Marx către Engels. 19  august 95-100 

.53. Engels icătre Marx. 24 august 1 00-1 02 

.54. Marx către Engels. 27 august 1 02-103 
55. Marx către Engels. 30 august 1 03-107 
.56. Marx către Engels. 2 septembrie 1 07-108 
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57. Engels către Marx. 7 septembrie 109-1 1 1  

58. Marx către Enge1s. 8 septembrie 1 1 1-1 12 

59. Marx către Engels. 9 septembrie 1 13 

60. Engels către Marx. 14  iseptembrie 1 1 4-1 15 

61 .  Marx c ătiie Engelis. 18  septembrie 1 1 5-1 16-

62. Engels către Marx. 20 iseptembrie 1 16--1 17 

63. Engels către Mairx. 23 septembrie 1 18-1 24-

64. Marx 1către Enge1s. 23 septembrie 1 24-127 

65. Engels c ătre Marx. 24 septemb["ie 127-129' 

66. Marx către Engels. 28 septembrie 129-131  

67. Engels către Marx. Aprox. 1 octombrie 132 

68. Engels c ătre Marx. 4 octombirie 132-135-

69. Engel.s către Marx. 1 0  octombrie 135-136-

70. Marx către Engels. 12 octombrie 136-137 

7 1 .  Engels către Marx. 1 4  octombrie 137-138. 

72. Engels către Marx. 18  octombrie 138-139 

73. Marx cătne Enge1s. 20 octombrie 139 

74. Enge1s că bre Marx. 22 ootombrie 140 

75. Marx către Engels. 25 octombrie 1 41-143. 

76. Marx c ătre Engels. 26 octombrie 1 43 

77. Engels către Marx. 27 octombrie 143-1 45-

78. Marx către Bngels. 27 octombrie 145-146 

79. Marx către Engels. 28 octombrie 1 46-153-

80. Engels către Marx. 28 octombrie 153-154 

8 1 .  Engels 1către Marx. 28 octombrie 154-156 

82. Engells către Marx. 31  octombrie 156-160-

83. Marx căitre Engels. 2 noiembrie 160-162" 

84. Marx către EngeJs. 4 noiembrie 162 

85. Engels către Marx. 5---6 noiembrie 163-1 66 

86. Marx cătiie Engels. 1 0  111oiembrie 166--170· 

87. Marx 1către Enge1s. 16  noiembrie 1 7 1  

88. Mairx către Engels. 19 noiembrie 172 
89. Engels către Marx. 27 111oiembrie 173-174 
90. Engels către Marx. 29 l!lJOiembrie 175-17& 
9 1 .  Marx către Engels. 3 decembrie 176-179 
92. Marx către Engels. 1 4  decembrie 1 79-180. 
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1 8 5 3  

93. Engels către Marx. 1 1  ianuarie 

94. Marx .către Engels. 21 .ianuarie 

95. M.airx către Engels. 29 ianuarie 

96. Engels către Mairx. 1 1  februarie 

97. Marx către tEngehs. 23 !februarie 

98. EngeLs către Marx. 9 martie 

99. Marx icătre EngeJs. 1 O martie . 
1 00. Engcls către Marx. 1 1  martie . 

1 0 1 .  Marx către Engals. 22-23 martie 

102. EngeLs 'Către Marx. 10 aipriilie 

1 03. Marx către Engels. 23 aprilie 

104. Marx către Engels. 26 aprillie 

1 05. Engels către Marx. 26 aprilie 

106. Marx către EngeLs. 27 aprilie 

107. Eng�ls către Marx. 27 aiprilie 

108. Marx către Engels. 28 aprilie 

1 09. Engelis către Marx. 20 mai . 

1 1 0. Marx către Engels. 2 1  mai . 
1 1 1 . Engels către Marx. Aprox. 26 mai 

1 1 2. Enge!ls .către Marx. 31 mai 

1 13. Engels căitre Marx. i1llllie 

1 14. Marx către Engels. 2 iunie 

1 1 5. Engels către Marx. 6 iunie 

1 16. Engels către Ma1x. 9 iunie 

1 17. Marx către Enge\l.s. 1 4  iunie 

1 1 8. Marx către Engels. 29 .iunie 

1 1 9. Marx către Engels. 8 iulie 

120. Engels -către Marx. 9 iiiulie 

1 2 1 .  Marx către Bngels. 18 iulie 

122. Marx către Engels. 18  august 

123.  Engels către Marx. 24 august 

124. Marx către Engels. 3 i.Septembrie 

125. Marx căitre Engels. 7 septembrie 

126. Marx 'Către Engels. 17 septembrie 

1 27.  Engels către Marx. 19 septembrie 

18 1-182 

182-183 

183-187 

187---'189 

1 89-192 
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. 212-213 
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. 2 15  
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220-221 
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. 250-254 
. 255-257 

257-258 
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128. Marx către Engels. 28 !Septembrie 
129. Engels către Marx. 29 septembrie 

130. Marx către Engels. 30 septembrie 
1 3 1 .  Mairx către Engels. 8 octombrie 
132. Marx icătne Engels. 12 octombrie 
133. Marx către Engels. 28 octombrie 
134. Marx icătre Enge1s. 2 noiembrie 

135. Marx către Engels. 6 noiembrie 
1 36. Marx către Engels. 2 1  noiembrie 
137. Marx 1către Engels. 23 noiembrie 
138. Mairx către Engels. 2 'decembrie 
139. Marx către Engels. Aprox. la 1 2  decembrie 
140. Marx icătre Engels. 14 decembrie 

1 8 5 4  

1 4 1 .  Marx către Engels. 5 ianuarie 
1 42. Marx către Engiels. 1 0  ianuarie 
143. Marx către Engels. 18 ianuarie 
144. Marx către Engels. 25 ianuairie 
145. Marx către Engels. 9 februarie 
146. Marx către Engels. 15 februarie 

147. Marx .către Engels. 9 ·martie 
148. Marx către Engels. Aprox. la 1 1  martie 

1 49. Marx 1căbre Engels. 17 martie 
150. Engels către Marx. 23 martie 
151 .  Marx către Engels. 29 maiitie 

152. Engels către Marx. 3 ·aprilie 
153. Marx către Engels. 4 aprilie 

154. Marx către Engels. 19 aprilie 
155. Engels către Marx. 20 aprilie 
156. Engels către Marx. Aprox. la 21 aprilie 
157. Marx 1către Engels. 22 ,aprilie 
158. Engels către Marx. Aprox. la 24 aprilie 
159. Marx către Enge!ls. 29 aprilie 

160. Engels către Marx. 1 mai 

161 . Marx către Engels. 3 mai . 

773. 
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. 268-270 
. 270-27 1 
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162. Marx către Engels. 6 anai 
163. Enge1s icătre Marx. 9 mai 
164. Marx către Engels. 22 mai 

165. Marx cătr·e Engels. 3 iunie 

166. Engels către Marx. 1 0  iunie 

167. Marx către Engels. 13  iunie 

168. Engels către Marx. 15 iunie 

169. Marx către Engels. 21 iunie 

170. Marx către Engels. 27 iunie 

1 7 1 .  Engels către Marx. 6 iulie 

172. Marx către Engels. 1 iulie 

173. Engels către Ma1x. 20 iulie 

1 74. Marx către Engels. 22 iulie 

175.  Marx către Engels. 27 iulie 

176. Marx către Engels. 8 august 
177. Marx către EngeJ.s. 26 ·august 
178.  Marx către Engels. 2 septembrie 
179. Marx ieăbre Engels. 13  septembrie 

180. Marx 1către Engels. 22 septembrie 

18 1 .  Marx către Engels. 29 septembrie 
182. Marx către Engels. 1 0  octombrie 
183. Marx către EngeJls. 17 octombrie 
184. Marx către Engels. 25 octombrie 
185.  Marx către Engels. 26 octombrie 
1 86. Marx către Engels. 1 0  noiembrie 
187. Marx către Engels. 22 noiembrie 
188. Marx către Engels. 30 noiembrie 
189. Marx către Engels. 2 decembrie 
190. Marx către Engels. 8 decembrie 
191 .  Marx că bre Engels. 15 decembrie 

1 8 5 5  

1 92. Marx către Engels. 1 2  ianuarie 
1 93.  Marx către Engels. 17 ianuarie 
1 94. Marx către Engels. 19  ianuarie 
1 95.  Marx către Engels. 24 ianuarie 
1 96. Marx către Engels. 30 ianuarie 

. 3 17�3 18 

. 3 1 9-321 

. 321-322 

. 322-324 
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. 326-328 

. 328-329 

. 329-331 

. 331 

. 332 

. 332-333 
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335-337 

338-343 
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. 347-349 

349-350 

. 350-35 1 

. 35 1-354 

354-358 

358-359 

359-365 

. 366 

. 367-368 

. 368-370 
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. 374-375 

. 376 

. 376-377 

. 378 

379 

. 379-380 
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1 97. Marx către Enge1s. 31 ianuairie . 380-386 

198. Marx către Engels. 2 februarie . 386-387 

199. Marx către Engels. 13  februarie . 388-389 

200. Marx către Engels. 3 martie . 390-39 1 
201 . Marx către Enge1s. 8 martie . 391-393 
202. Marx către Engiels. 16  malftie . 393 

203. Marx către Engels. 27 ma11tie . 394 

204. Marx către Engels. 30 martie . 395 
205. Marx 1căbve Engels. 6 aprdlie . 396 
206. Marx 1către Bnge1s. 1 2  aprhlie . 396-397 
207. Marx către Engels. 16  aprillie . 397 
208. Marx 1către Engelis. 16 mai . 398 
209. Mau către Enge1s. 1 8  mai . 399 
210.  Marx către Enge1s. 15 iunie . 399-400 
2 1 1 .  Marx către Engelis. 26 iunie . 401 
2 1 2. Marx -cătire Engels. 29 iunie . 402 
213.  Marx către EngellS. 3 iuJiie . 403--404 
214.  Marx către Enge1s. 17 iulie . 404-406 
2 15. Marx către Engels. 1 august . 406-407 
216.  Marx către Engels. 1 iseptembrie . 407-409 
217.  Marx 1către Engels. 6 septembrie . 409--4 1 0  
218. Ma.rx către Engels. 1 1  septembrie . 4 1 1  
219. Marx către Engels. 1 decembrie . 412-41 4  
220. Marx către &i.ge1s. 1 1  decembrie . 414  
221 .  iEngels către Marx. 12  decembrie . 415-416 
222. Marx către Engels. 1 4  decembrie . 416-41 8  

P A R T E A  A D O U A 

SCRISORI ALE LUI MARX ŞI ENGELS CĂTRE DIVERSE 
PERSOANE 

IANUARIE 1852-NOIEMBRIE 1855 

1 8 5 2  

1 .  Marx către Joseph Weydemeyer. 1 ianuarie 

2. Engels către Jenny Marx. 14 ianuarie . 

3. Marx către Joseph Weydemeyer. 16 ianuarie 

4. Marx către Joseph Weydemeyer. 23 ianuarie 

421-422 

422-424 

424-426 

426-428 
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5. Engels către Joseph Weydemeyer. 23 ianuarie 
6. Marx către Ferdinand Freiiligrath. 26 ianuarie 
7. Marx c ătre Joseph Weydemeyer. 30 ianuarie 
8. Enge1s către Joseph Weydemeyer. 30 ·ianuarie 

9. Marx către Joseph WeY'deuneyer. 13 februarie 
1 0. Engels către Joseph Weydemeyer. 19 februarie 

1 1 .  Marx către Joseph Weydemeyer. 20 februarie 
12. Marx •către Ferdinand Lassalle. 23 februarie 
13 .  Enge1s ,către Joseph Weydemeyer. 27 februarie 
14. Marx către Joseph Weydemeyer. 5 martie 
15. Marx către Joseph Weydemeyer. 25 martie 
16. Engels -către Joseph WeydemeyieT. 16 aprilie 
1 7. Marx -către Adolf Cluss. 22 apr1lie 

18. Marx către AdoJf CJuss. 23 aprilie . 
19. Marx către Joseph Weydemeyer. 30 aprilie 
20. Marx icăt:re Ado1f Cluss. In jru.rul foi 10 mai 
2 1 .  Marx şi Engels •către Joseph Weydemeyer. 28 mai 
22. Marx către Jenny Marx. 1 1  iunie . 
23. Engels către Joseph Weydemeyer. 1 1  iunie 
24. Marx către Adolf Cluss. lnainte de 26 iunie 
25. Marx către Adolf ClUJSs. 20 1uli.e 
26. Marx c ătre Gottfried Kinkel. 22 iulie 
27. Marx către Adolf Cluss. 30 iulie 
28. Marx către Adolf Cluss. Inceputul lui august 
29. Marx către Heinr1ch Brockhaus. 19 august 

30. Marx 1către Peter Imandt. 27 august 
3 1 .  Marx către Adolf Cluss. 3 septembrie 
32. Mairx către Adolf Oluss. 5 octombrie 

33. Marx •către Adolf Cluss. 8 octombrie 
34. Marx către A. von Briiningk. 18 octombrie 
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. 475-479 

. 480 

. 480-482 

. 483 

. 483-488 

. 489 

. 489---490 

. 490-491 

491-493 

493-494 

494-497 

498 

35. Marx către Karl Eduard Vehse. Sfîrşitul lui noiem-
brie • 498-499 

36. Marx către Janos Bangya. 3 decembrie 
37. Marx către Adolf Cluss. 7 decembrie . 

38. Marx către Adolf Cluss. 14 decembrie . 

19. Marx către Gustav Zerffi. 28 decembrie 

. 499---501  

. 501-506 

. 506---508 

. 508-5 1 1  
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1 8 5 3  

40. Marx către Adolf Cluss. 2 1  ianuarie 

4 1 .  Marx cătTe .Ado1f Cluss. 25 martie 
-42. Engels către Joseph Weyderneyer. 12 aprilie 
-43. Marx către Adolf Oluss. 17 aprihe 
44. Marx cătl"e Adolf Cluss. 26 'aprilie 
-45. Marx către Joseph Weydemeyier. 26 aprilie 

-46. Marx c'ătre Adolf Cluss. In juml liui 14 iunie 

47. Marx către AdolJf OlUJss. 15 septembrie . 

777 

5 1 2  

513-516 
516-524 
525-527 
527-528 
528-529 

530-53 1 

531-533 

-48. Marx către Kairl Blind. 26 septembrie . 533-534 

-49. Marx către Joseph Weydemeyer. Inceputul lui oc-
tombTie 534-535 

.50. Marx căit.re Karl Blind. 13 ootombrie 535-536 

.51 .  Marx către Adolf Cluss. Mijlocul lui octombrie 536-537 

.52. Marx către Adolf Cluss. La jumătatea lunii noiem-
brie . 538-539 

1 8 5 4 

53 . Bnge1s către H. J. Lincoln, reda<:torul ziarului „Daily 
News " .  30 martie 

.54. Marx către Fel"dinan.d LassaUe. 6 aprilie 

.55. Marx către Ferdinand Laissalle. 1 iunie . 

.56. Marx C'ătre Moritz Elsner. 20 decembrie 

1 8 5 5 

.57. Marx către Ferdinand Laissa.lle. 23 ianuarie 

.58. MalfX către Moritz BLsner. 17 ·aiprilie . 

.59. Marx căitre Ferdinand Laissaille. 28 irulie 

-00. Mairx căit.re Amalie Daniels. 6 septembrie 

'61 .  Marx către Moritz Elsner. 1 1  !Septembrie 

62. Marx către Morilz Blsner. 8 noiembrie . 

63. Marx către Ferdinand Lassalle. 8 noiembrie 

A N E X E  

1 ,  Jenny Marx către Engels. 7 ianuarie 1852 

2. Jenny Marx către Joseph Weydemeyer. 9 ianuarie 1 852 

3. Jenny Marx către Engels. 16 ianuarie 1852 , 

-4. Jenny Marx către Joseph Weydemeyer. 27 februarie 1852 
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5. Jenny Marx către Adolf Cluss. 1 5  octombrie 1 852 

6. Jenny Marx Cdtre Adolf Cluss. 211 octombrie 1 852 

7. Jenny Marx catre Adolf Cluss. 1 0  martie 1 853 
8. J enn y Marx către Engels. 27 aprilie 1 853 

9. Adolf Cluss către Joseph Weydemeyer. 1 5  mai 1 853 

1 0. Adolf Cluss catre Joseph Weydemeyer. 2 iunie 1 853 

1 1 .  Adolf Cluss către J;>seph Weydemeyer. 1 4  iunie 1853 

12. Jenny Marx către Engels. 9 septembrie 1 853 

1 3. Adolf Cluss catre Joseph Weydemeyer. 4 noiambrie 1 853 
14 .  Jenny Marx către Engels. 24 noiembrie 1 853 
1 5. Adolf Cluss către Jo.eph Weydemeyer. 12 decembrie 

1 6. Jenny Marx către Engels. Sfîrşitul lunii 

17. Jenny Marx către Engels. 1 3  mai 
18 .  Jenny Marx către Engels. 23 mai 

Adnotări 

Indice de lucrări şi articole ale lui K 
menţionate 

Indice cuprinzînd luciarile altor autori 
şi Engels 

Indice de re\' iste şi ziare men ţ10nate 

Indice de nume 

1 854 
1 854 

Marx 

citate 

martie 1 854 

..: 
şi F. Engels 

şi menţionate 

I l u s t r a ţ i i  

1853 

citate sau 

de Marx 

Casa din Londra (28, Dean Street, Soho) în care a locuit Marx 

din 1 850 pînă în 1 856 

571-574 

575---577 

577-579 

580 

580---581 

581 -582 

582-583 

583-584 

• 584 

585 

586-587 

587 

588 
58B-5B9 

590---661 

682-694 

695-708 

709-7-1 6 
717-768 

1 8-19 

Anexă la scrisoarea lui Marx cd.tre Engels din 29 ianuarie 1 853 1 86-181-

Pagina a treia din scrisoarea lui Engels către Marx din 6 iunie 1853 229 

Schiţă litografiată a şoselei strategice de la Constantinopol spre Niş 

(împărl1tă în trei părţi ; în original partea a treia poartă urmă-

toarea inscripţie : „Heerstrasse von Constantinopel nach Nissa") 292-293 

Schiţă litografiată a şoselei strategice de la Constantinopol spre Niş 

(Partea a treia) 292-293 

Jenny Marx (fiicd) şi Helene Demuth 394----395. 

Fragment din pagina a treia a scrisorii lui Marx către Joseph Wey-
demeyer din 5 mdrtie 1 852 453 

Ziarul „Die Reform" din 17 septembrie 1853 cu o parte a articolului 

lui Adolf Cluss „«Cel mai bun ziar din Statele Unite• şi ccei 

mai huni oameni» şi economişti ai lui" , 532-53l 
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