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V 

refaţă 

Vollllul 29 al Operelor lui K. Marx şi F. Engels cuprinde scri
sorile acestora din anii 185-1859. 

Peri0ada istorică la care se referă corespondenţa inclusă în 
acest volum încheie un deceniu de reacţiune politică, instaurată 
în Europa după înfrîngerea revoluţiilor din 1848-1849. nul 1859 
a marcat începutl unei înviorări a mi:ării proletare şi demo
crate şi al intensificării luptei de eliberare naţinlă a ppoarelor 
asuprite. 

n aceşti ani, ca şi în cursul întregii perioade de reacţiune, 
p1blicistica revoluţionară a constituit pentru Marx şi Engels mij
locl cel mai eficace pentu a ţine legătura cu mişcarea proletară, 
pentru a educa conştiinţa de clasă a maselor, precum şi pentu a 
explica acestora sarcinile imediate şi bazele strategiei şi tacticii 
proletare. Dar principalul conţinut al activităţii conducătorilor pro
letariatului din această perioadă era, în special, dezvoltarea în 
continuare a teoriei lor revoluţionare şi, îndeosebi, crearea unei 
doctrine economice unitare a marxismului. 

Dintre cele trei părţi constitutive ale marxismului, cea mai 
puţin dezvoltată era pe atunci economia politică. Marx şi Engels 
considerau că tocmai această parte a teoriei comunimului ştiin
ţific este deosebit de importantă pentu proletariat. Era necesar 
ca proletariatul să fie înarmat cu cunoaşterea legilor obiective ale 
apariţiei şi dezvoltării societăţii capitaliste şi să înţeleagă nevita
bilitatea pieirii exploatării capitaliste, precum şi necesitatea s
torică a luptei revoluţionare pentu transformarea scietăţii capi
aliste nro societate socialistă. In aşteptarea unui nou avînt al 
mişcării revoluţionare pe care întemeietorii marxismului îl legau 
de viitoarea criză economică, Marx considera elaborarea economiei 
politice proletare ca cea mai importantă sarcină polcă de pid. 

Pilejl nemijlit pentu o mai intensă activitate toretică în 
domenil eonomiel politice în anii 157-18 l-a costituit pen-
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tru Marx prima criza econmică mondială din istoria capitalismu
lui (vzi scrisorile lui Marx către Lassalle din 21 decmbrie 1851 
şi 22 februarie 1858) . Incă în toamna anului 1856, o dată cu apa
riţia primelor simptome ale crizei, Marx trece a sistmatizarea 
şi generalizarea materialului economic, strîns de el în decurs de 
15 ani. In august 1851, cînd criza ajunsese la apogeu, începe să 
lucreze nemijlocit la marea lucrare economică proiectată de l. 
In scrisoarea adresată lui Engels la 8 decembrie 1851, Marx scria: 
„Eu lucrez ca un nebun, nopţi de-a rîndul, la sintetizarea studiilor 
mele economice, pentru ca cel puţn ideile prncipale să-mi fie clare 
înainte de potp• (vezi vol. de faţă, p. 205). Drept mărurie a muncii 
teoretice extrem de încordate, desfăşurate de Marx în această pe
rioa.ă, stă şi scrisoarea sa adresată lui Engels la 18 decmbrie 
1851 : „Lucrez enorm de mult, de cele mai multe ori pină .a ora 
4 dimineaţa. De fapt, m o mncă dublă: 1) Elaborarea prndpiilor 
de bază ale economiei. (Este absolut ncesar pentru public să pă
trundă în miezul problemei„.) ; 2) Criza actuală„. • (vezi vol. de 
faţă, p. 212). 

n aceşti ani, 1851-1858, Marx schiţează primu� plan al lucrării 
sale economice, pe care o împarte în 6 cărţi (vezi scrisoarea lui 
Marx către Engels din 2 aprilie 1858) şi scrie un manuscris volu
minos avînd ca temă capitalul. Textul acestor manuscrise a fost 
publicat în 1939 de Institutul de marxim-leninim de pe lingă C.C. 
al P.C.U.S. în limba originalului sub titlul redacţional „Grundrisse 
der Kritik der politisien Okon0mie (Rohentwurf) 1851-1858". 

Elaborarea, în anii 1851-1858, a manuscrisului economic, care, 
în esenţă, reprezintă schiţa viitorului „Capital", constituie o im
portantă etapă .în formarea toriei economice a marxismului. In 
acest manuscris sint epuse în esenţă principiile teoriei plusva
lorii, teoria banilor, problemele circulaţiei capitalului, precum şi o 
serie de alte probleme importante ale teoriei economice marxiste. 

Din august 188 Marx începe să pregătească pentru tipar ma
nuscriul prIlei fascicule din prima carte a lucrării sale econo
mice şi lucrează intens la ea pînă la sfîrşitul anului. Marx considera 
această fasciculă, editată la Berlin, în iunie 1859, sub titlul „Contri
buţii la critica economiei politice•, doar o introducere la studiul 
său fudmental despre capital. 

Scrisorile adresate e Marx lui Engels la 29 ianuarie, 2 şi 5 
martie 188 arată că în procesul activităţii sale ştiinţifice în do
meniul economiei politice, Marx avea un permanent schimb de pă
reri u Engels, se sfătuia cu el referitor la diferite probleme, îl ruga 
să-i trimită material supHmentar din practica prducţiei de fabrică 
ec. Sprijinul pe care Engels i l-a dat lui Marx în acest domeniu 
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constituie o vie ilustrare a marii prietenii dintre genialii creatori 
ai oomunismului ştiinţific. 

Corespondenţa purtată de Marx şi Engels în această perioadă 
constituie o dovadă a studiilor lor aprofundate şi în alte domenii 
ale ştiinţei. Rezultatele acestor studii nu erau întotdeauna desti
nate tiparului şi, adeseori, abia mult mai tîrziu au căpătat forma 
în care au fost publicute. Din scrisoarea lui Engels adresată lui 
Marx la 14 iulie 1858 se vede că tocmai în această perioadă n
gels a început studierea sistmatică a ştiinţelor naturii - fizica, 
chimia, biologia -, a căror dezvoltare a cunoscut, pe la mijlocul 
secolului al XIX-lea, o nouă şi importantă etapă datorită unor va
loroase descoperiri. Engels îşi pune ca .sarcină să interpeteze şi 
să genelizeze de pe poziţiile materialismului dialectic noile cu
ceri'i ale ştiinţelor naUrii. Studiile făcute de Enges în acestă 
perioadă pot fi considerate ca primii paşi în vederea îndeplinirii 
sarcinii pe care şi-o trasase şi pe care o va îndeplini definitiv abia 
mai tîrziu, în „Dialectica naturii•. 

1n acelaşi timp, Mar: începe să se ocupe în mod sistematic 
de matematică. tudiile sale, pe care iniţial Marx le-a legat - a.şa 
cum reiese din scrisoarea către Engels din 11 ianuarie 1858 - de 
cercetările sale economice, au căpătat ulterior un caracter de sine 
stătător, iar în deceniul al 8-lea l-au dus pe Marx la interpretarea 
materialist-dialectică a calculului dierenţial şi integral. 

Corespondenţa din anii 185--1859 cuprinde nen1.ărate do
vezi că Engels a studiat limbile slave, istoria şi literatura popoare
lor slave. Engels acordă de asemenea o mare atenţie studierii teo
riei şi istoriei artei militare. Un deosebit interes în acest sens îl 
prezintă scrisoarea lui Marx către Engels din 25 septembrie 1857, 
care cuprinde înalta apreciere dată de Marx articolului lui Engels 
,Armata", soris pentru „The New American Cycopaedia•. In 
această scrisoare, după cum remarca Lenin în al său „Conspect 
asupra «Corespondenţei dintre K. Marx şi F. Engels» ", Marx sub
liniază legătura dintre .armată şi .relaţiile de producţie şi dezvoltarea 
forţelor de roduoţie. Mx saria că epnerea istoriei amatei, 
făcută de Engels, confirmă întru totul justeţea metodei materialis
mului istoric, aplicată pentru prima oară în acest domeniu. e pe 
aceleaşi poziţii materialiste, Engels a tratat, aşa cum reiese din 
multe scriori cuprinse în acest volum, şi o serie de alte probleme 
militare şi de istorie a artei militare, pe care le-a elucidat în seria 
de articole scrise în această perioadă pentru „The New American 
Cyclopaedia". Unele scisori publicate în volumul de faţă dovedesc 
că preocupările lui Enge1s în domeniul ştiinţei militare nu aveau 
numai un ca1acter pur teoretic, ci erau legate şi de prgăHrea con-
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ducătorilr proletariatului în vederea viitoarelor bătălii revoluţio
nare (vezi, de pildă, scrisoarea adresată de Engels lui Marx la 
15 noiembrie 1857). 

Scrisorile publicate în acest volum sînt o dovadă elocventă 
a pasiunii revoluţionare ,i a credinţei ferme în forţele proletaria
tului, credinţă cu care Marx şi Engels aşteptau şi în aceşti ani 
n nou avînt revoluţionar. Scrisorile scrise în ajunul crizei din 
1857-1858 şi în timpul perioadei ei culminante sînt pătrunse de 
convingerea fermă că în condiţiile accentuării contradicţiilor capi
talismului şi ale faptului că într-o serie de ţări revoluţiile burgheze 
nu au fost desăvîrşite, criza economică mondială va avea ca ur
mare zguduiri revoluţionare şi va aduce după sine o criză revo
luţionară generală în Europa. 

11De altfel, ca niciodată pînă acum, de data aceasta problema a 
căpătat dimnsini europene - ii scria Marx lui Engels la 26 sep
tmbrie 1856 -, şi nu cred că vom mai putea rămîne mult timp 
aid, ca spectatori„. «Mobilizarea» noastră este aproape" (vezi val. 
de faţă, p. 67). mpărtşind întru totul Punctul de vedere al lui Marx, 
Engels îi scria la 17 noiembrie 1856 că 110 tabula rasa atît de fru
moasă ca acum n-o să mai găsească revoluţil prea uşor" (vezi val. 
e faţă, p. 75). 

Tema crizei constituie una din temele de bază ale corespon
denţei publicate în acest volum. Scrisorile din aceşti ani cuprind n 

mplu material faptic u privire la desfăşurarea crizei în diferitele 
ţări, precum şi o serie de concluzii teoretice dintre cele mai im
potante, a care Marx a ajuns pe baza analizei acestui material. 

Corespondenţa reflectă munca uriaşă depusă de Marx pentru 
a strînge material în legătură cu criza. In afară de numeroasele 
articole scrise pntru ziarul 11New York Daily Tribune", Marx no
tează u regularitate în caiete speciale fapte şi evenimente legate 
de criza din Anglia, Germania, Franţa şi din alte ţări (vezi scrisoa
rea a către Engels din 18 decmbrie 1857). Marx intenţiona ca, în 
primăvara anului 1858, să publice împreună cu Engels un pmflet 
spre criză, u scopul, după cum îi soria el lui Engels, ,,să re
amintim publicului geman că existm încă şi sîntem mereu aceiaşi" 
(vzi vol. de faţă, p. 2 12). Da' acest proiect al lui Marx nu a fost 
realizat. 

Dintr-o serie întreagă de scrisori reiese că Engels i-a dat lui 
Marx un sprijin substanţial la stringerea materialului referitor la 
criză, fumizindu-i informaţii detaliate u privire la starea de lu
cruri din districtele industriale ale Angliei şi, în special, din dis
trictul Manchester - entrul industriei bumbacului din Anglia. 
Avînd legături, datorită slujbei sale, cu lumea comercială, Engels 
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îi fumizează lui Marx date amănnţite privitoare la desfăşurarea 
crizei în Germania, Frnţa şi în alte ţări (vezi scrisorile lui Engels 
către Marx n 15 noiembrie, 1, 9, 11, 11 şi 31 decembrie 1851, 
9 aprilie 1858 şi altele, precum şi scrisoarea adresată de Marx li 
Engels la 18 decembrie 1851). 

Un mare interes pezintă acele scrisori din volum în care 
sînt expuse părerile lui Marx şi Engels despre evenimentele inter
naţionale contemporane şi despre politica extenă şi internă a ţă
rilor europene. Aceste scrisori arată clar că şi în aceşti i Marx 
şi Engels au analizat întotdeauna toate fenomenele din iaţa po
litică a Europei de pe poziţiile revoluţionarilor proletari, apreciin
du-le din punctul de vedere al intereselor revoluţiei europene. Lgat 
de aceasta, ei au acordat o deosebită atenţie Angliei, ţara capita
listă cea mai dezvoltată pe atunci din punct de vedere economic, 
în care, după cum au subliniat mereu Marx şi Engels, premisele 
materiale pentru revoluţia proletară erau deja coapte. Datorită 
industriei ei foarte dezvoltate, în comparaţie u alte ţări europene, 
AngHa avea proletariatul cel mai nmeros, reprezentînd majorita
tea covîrşirtoare a populaţiei şi avînd deja o considerabilă expe
rienţă de luptă revoluţionară sub forma mişcării cartiste e masă. 

Analizînd în scrisorile lor influenţa crizei din 1851-1858 asu
pra economiei engleze, întemeietorii marxismului au ajuns la con
cluzia că în Anglia se puteau dezvola condiţiile nesare pariţiei 
unei situaţii revoluţionare. O mare însemnătate a acordat Marx 
fapului că criza economică mondială a lovit însăşi baza puterii 
economice a Angliei - industria -, ceea ce avea să ducă la ascu
ţirea contradicţiilor dintre proletariatul englez şi burghezie şi la 
creşterea nemulţumirii maselor largi. 

Totodată, relevînd destrămarea continuă a partidelor de u
venămînt - whigii şi toryi -, Marx socotea posibilă apariţia nei 
crize politice interne în Anglia. La 18 martie 1851 el îi scria lui 
Engels că venirea la putere a lui P1merston - liderul whigilor, 
duşman înverşunat al transformărilor progresiste în interiorul ţării 
şi inspiratorul politicii extene antipopulare a Angliei - ar pu
tea duce la desfăşurarea, din iniţiativa radicalilor burghezi învinşi 
în alegeri, a unei agitaţii împotriva dominaţiei politice a oligar
hiei aristocrate guvenante. „Anglia intră într-o criză gravă„. 
- îi scria Marx lui Engels la 31 martie 1851 -, şi, dacă acum va 
începe din nou mişcarea pe continent, John Bull nu se va mai pu
tea situa pe poziţia nobil dezinteresată din 1848. Victoria lui Pam 
reprezintă încununarea evenimentelor începute în iunie 1848u (vezi 
vol. de faţă, p. 105). La o anumită ilăbire a poziţiilor el.selor gu
vernante din Anglia şi la maturizarea crizei politice interne tre· 
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buia să contribuie, de asemenea, după părerea lui Marx, creşterea 
rezistenţei opuse de popoarele din ţările coloniale şi dependente 
ale Asiei împotriva intensificării expansiunii colonialiştilor englezi 
pe continentul asiatic (vezi, de pildă, scrisoarea lui Marx către 
Engels din 14 ianuarie 1858). 

In această pr.ivinţă un deosebit interes prezintă scrisorile pu
blicate în volumul de faţă în care Marx şi Engels îşi expun părerile 
cu privire la sistemul colonial al capitalismului, precum şi la miş
carea de eliberare naţională din ţările coloniale şi dependente ; 
Marx şi Engels considerau această mişcare aliatul revoluţiei eu
ropene. 

Legînd rezolvarea problemei naţional-coloniale şi eliberarea 
ţărilor coloniale şi dependente de perspectivele revoluţiei proletare 
în ţările capitaliste, Marx şi Engels au acordat întotdeauna cea mai 
mare importanţă acestei probleme. In a doua jumătate a deceniului 
al 6-1ea, Marx şi Engels urmăresc cu cea mai mare atenţie, după 
cum o dovedesc scrisorile din această perioadă, evenimentele din 
ţările coloniale şi tependente engleze, ca, de pildă, răscoala de eli
berare naţională din 1857-1859 din India, cel de-al doilea aşa-nu
mit război 11al opiului" din China din 1856-1858, războiul anglo
persan din 1856-1857 şi altele. In scrisori se conturează chipurile lui 
Marx şi Engels, ca ale unor hPtători neînJdupleoiţi îpotriva .1obiei 
coloniale, ca apărători înflăcăraţi ai popoarelor asuprite. Indreptîn
du-şi ascuţişul criticii aduse sistemului colonial al capitalismului 
mai ales împotriva Angliei - pe atunci cea mai mare putere colo
nială şi cel mai rapace jefuitor al coloniilor -, conducătorii Prole
tariatului dezvăluie plini de indignare în scrisorile din această pe
rioadă metodele prădalnice ale dominaţiei cotropitorilor englezi în 
colonii, precum şi mijloacele şi procedeele cu ajutorul cărora aceş
tia au pătruns cu forţa pe teritorii străine, instaurînd un odios re
gim colonial şi călcînd în picioare interesele vitale ale popoarelor 
înrobite. 

Astfel, în scrisoarea lui Engels către Marx din 23 mai 1856, 
sînt înfăţişate cu o uriaşă forţă demascatoare formele şi metodele 
politicii coloniale a Angliei în Irlanda, pe care Engels o numeşte 
„prima colonie engleză" (vezi vol. de faţă, p. 51). Împărtăşindu-i 
lui Marx impresiile sale despre călătoria făcută în Irlanda în pri
măvara anului 1856, Engels observă că, datorită războaielor de co
tropire ale Angliei, care au durat secole de-a rîndul, datorită in
existenţei unei industrii locale irlandeze şi a izgonirii forţate a 
arendaşilor de pe pămînturi, care a avut loc mai ales în deceniul 
al 6-lea, Irlanda a devenit o „naţiune complet decăzută" (vezi vol. 
de faţă, p. 52). Deppulată ca urmare a foametei, 11a curăţirii do-
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meniilor", a emigraţiei forţate şi a asupririi sistematice, ţara a fost 
invadată de jandarmi, popi, moşieri şi avocaţi. „Ar fi greu de în
ţeles din ce trăiesc toţi aceşti paraziţi - scria Engels - dacă mi
zeria ţăranilor n-ar explica totulu (vezi vol. de faţă, p. 51). Pe baza 
exemplului Irlandei, Engels ajunge aici la concluzia că „aşa-zisa 
libertate a cetăţenilor englezi se bazează pe asuprirea coloniilor» 
(ibid). 

!ntr-o serie de scrisori ale lui Marx şi Engels sînt demascate 
metodele şi mijloacele de care s-au folosit colonialiştii englezi care 
efectuau în acea vreme intensa lor expansiune colonială în ţările 
Asiei Cenrle şi Orientului lidepătat. sl, în fi1soarea dre
sată lui Engels la 24 martie 1857, Marx ridiculizează pretinsa „vi
tejie" a armatei colonialiste engleze, „victoriile» ieftine pe care 
le-a obţinut datorită superiorităţii ei tehnice în războaiele de co
tropire duse în Persia şi China. El îi înfierează pe colonialiştii en
glezi care au bombardat cu sălbăticie populaţia paşnică a oraşului 
chinez Canton. 1n scrisoarea cărtre Engels din 8 octombrie 1858, 
Marx dezvăluie una din cele mai infame surse de îmbogăţire ale 
burgheziei engleze - cmerţul de contrabandă cu opiu în China -, 
subliniind că opiul reprezintă principalul articol de export al en
glezilor în China. In aceeaşi scrisoare Marx face o critică nimici
toare tratatului de la Tientsin din 1858, impus Chinei de către An
glia în u1ma celui de-al doilea „război al opiuluiu. Acest tratat, 
scria Marx, „este o bătaie de joc de la un cap la altul" (vezi vol. 
de faţă, p 325). 

Corespondenţa reflectă interesul viu pe care întemeietorii 
marxismului îl purtau mişcării de eliberare naţională din 1857-
1858 din India, mişcare pe care o considerau o adevărată revolu
ţie a poporului indian împotriva stăpînirii britanice. In scrisorile 
lor, Marx şi Engels au un schimb de păreri în legătură cu desfăşu
rarea acţiunilor militare, cu forţele şi tactica răsculaţilor, cu pers
pectivele răscoalei şi cu alte probleme, pe care le elucidează în 
amănunţime într-un mare număr de articole pe aceste teme şi le 
publică în „New York Daily Tribuneu (vezi scrisorile lui Marx către 
Engels din 6, 14 iulie, 23 septembrie .şi 20 octombrie 1857 şi ale 
lui Engels către Marx din 24 septmbrie, 29 octombrie 1857 ş.a.). 

n mişcarea de eliberare naţională din India, precum şi în pu
ternica mişcare ţărănească antifeudală a taipinilor din China, care 
au dus la î.gustarea pieţei de desfacere pentru industria engleză 
şi au necesitat forţe militare şi resurse din Anglia, marii conducă
tori ai proletariatului vedeau unul din factorii care, în anumite 
condiţii, ar fi putut duce la ascuţirea crizei economice mondiale şi 
înlesni viitoarea revolutie europeană (vezi scrisoarea lui Engels 
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către Marx din 15 noiembrie 1857 şi a lui Marx către Eng.ls din 
14 ianuarie 1858). In scrisoarea adresartă lui Engels la 14 ianuarie 
1858, Marx scria: „India, ca urmare a pierderilor în oameni şi me
tale nobile pe care le va provoca englezilor, este acum cel mai bun 
aliat al nostru" (vezi vol. de faţă, p. 234). 

In scrisorile lui Marx şi Engels se acordă o mare atenţie Ger
maniei, unde pe ordine. de zi mai figura încă sarcina istorică fun
damentală pe care revoluţia din 1848-1849 nu o rezolvase : des
fiinţarea rămăşiţelor feudalismului în orînduirea socială şi politică, 
lichidarea fărîmiţării naţionale a Germaniei. Năzuind la îndepli
nirea acestei sarcini pe cale revoluţionar-democratică, prin q,earea 
Republicii germane democrate unite, Ma�x şi Engels urmăreau cu 
încordare situaţia din Germania în ajunul şi în timpul crizei. Marx 
remarca creşterea impetuoasă a capitalismului în ţară, dezvoltarea 
considerabilă a comerţului şi industriei, în special creşterea într-lln 
ritm excepţional de rapid a producţiei, şi sporirea numărului între
prinderilor pe ţcţiuni industriale şi bancare. După cum arătau 
Marx şi Engels, în legătură cu aceasta, caracteristică pentru dece
niul al 6-lea este febra speculaţiilor inaugurată de Franţa bona
partistă, care a găsit în Germania, în special în Prusia, un teren 
deosebit de favorabil (vezi scrisorile lui Marx către Engels din 
26 septembrie, 30 octombrie 1856, 7 ianuarie 1858 şi scrisorile lui 
Engels către Marx din 14 aprilie 1856 şi 15 noimbrie 1857). 

Avînd un schimb de păreri cu privire la politica intenă a 
Prusiei şi la eventuala repartizare a forţelor de clasă în Germania 
în viitoarea revoluţie, Marx şi Engels îşi îndreaptă ascuţişul criticii 
împotriva burgheziei liberale prusiene. Ei demască iluziile ei con
stituţionale-monarhiste, incapacitatea ei de a trece la acţiuni re
voluţionare hotărîte împotriva monarhiei prusiene, dezvăluie în
cercările ei de a se alia cu iuncherimea prusiană (vezi scrisoarea 
lui Marx către Engels din 5 martie 1856). „De la 1848 încoace, bur
ghezii şi filistinii s-au degradat şi mai mult - îi scrie Engels lui 
Marx la 17 martie 1858. - Germanul Michel, după cum se vede, 
nu s-a trezit încă din hibernare după greaua încordare din 1848" 
(vezi vol. de faţă, p. 273). 

Un mare număr de scrisori reflectă faptul că Marx şi Engels 
aşteptau ca criza economică să aibă urmări revoluţionare mai ales 
în Franţa bonapqrtită (vezi scrisorile lui Marx către Engels din 
20 ianuarie, 8 şi 25 decembrie 1857 şi din 29 martie 1858 şi seri� 
soarea lui ng.els ,către Mairx din 17 martie 1858). 

Bonapartismul ca formă deosebită a dictaturii burgheziei con
trarevoluţionare, care se sprijinea pe armată, a fst întotdeauna 
considerat de Marx şi Engels unul din principalii piloni ai reac-
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ţiunii în Europa. Aşa cum reiese din numeroasele articole din „New 
York Daily Tribune", în perioada la care se referă corespondenţa, 
ei au dus o luptă neîmpăcată şi necruţătoare· împotriva bonapartis
mului. Demascînd necontenit politica de oscilare între diferite clase, 
caraoteristică bonapartismului, demagogia deşănţată, falsele lo
zinci democratice, cochetarea cu mişcarea de eliberare naţională, 
Marx şi Engels au arătat că, în realitate, aceste manevre erau me
nite numai să mascheze politica reacţionară de apărare a interese
lor vîrfurilor exploatatoare. Spre sfîrşitul deceniului al 6-lea, bo
napartismul devine un fenomen internaţional, căci politica sa de 
demagogie socială, îmbinată cu metodele reacţionare de guvenare, 
era imitată de cer:urile gvenante din alte state europene. Cău
tînd să recruteze şi să folosească în interesul său elementele in
stabile ale democraţiei europene, bonapartismul dezbina tabăra 
mişcării revoluţionare europene, reprezentînd un pericol serios 
pentru viitoarea revoluţie europeană. De aceea, Marx şi Engels 
considerau lupta împotriva bonapartismului ca una dintre princi
palele sarcini ale revoluţionarilor proletari. 

După cum arată scrisorile referitoare la Franţa, Marx şi En
gels urmăreau cu atenţie, în evoluţia crizei, toate fenomenele vieţii 
economice şi poli•tice a celui de-al doilea mperiu, constatînd des
compunerea generală „a acestui stat falimentar" (vezi val. de 
faţă, p. 212). 

In scrisorile adresate lui Engels, Marx atribuie un loc însemnat 
naliei maşinaţiiloT de bursă şi spe:ulaţiilor băncii Credit mobi
lier, care era legată de guvernul celui de-al doilea mperiu şi avea 
o reţea de filiale în multe ţări ale Europei (vezi scrisorile lui Marx 
către Engels din 9 aprilie, 8 şi 22 mai, 11 iulie, 8 şi 25 decembrie 
1857, 1 ianuarie 1858). Cei doi conducători ai proletariatului stu
diau cu atenţie mijloacele şi procedeele politicii intene a guver
nului bonapartist (vezi, de pildă, scrisorile lui Engels către Marx 
din 25 august 1857 şi din 9 aprilie 1858) şi relevau cea mai mică 
manifstare a stării de spirit opoziţioniste, în continuă creştere din 
rîndurile diferitelor pături ale societăţii franceze. !n scrisoarea că
tre Marx din 11 martie 1858, Engels îi atrage atenţia asupra mani
festărilor de nemulţumire din rîndurile muncitorilor parizieni faţă 
de regimul bonapartist. „Deportările şi arestările în stînga şi-n 
dreapta au dat, aşadar, tot atît de puţine rezultate ca şi coloniile 
muncitoreşti şi atelierele naţionale pe scară mare" (vezi val. de 
faţă, p. 27--211). In aceeaşi scrisoare, .referindue la tulburările din 
unităţile militare de la Chalon-sur-Sa6ne, Engels analizează amă
nunţit starea de spirit din armata bonapartistă, pilon al dictaturii 
bonapartiste, şi ajunge la :oncluzia că,· „chiar şi în amată, numai 
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.î1furile int cu adevărat bonapartiste" {vezi vol. de faţă, p. 271). 
La sfîrşitul anului 1858, Marx şi Engels relevă creşterea stării opo· 
ziţioniste chiar şi printre burghezii liberali din aşa-numita „opo
ziţie parlamentară H. 

Contrar aşteptărilor lui Max şi Engels, criza economica mon
dială din 1857-1858 n-a dus la o explozie revoluţionară nemij
locită, dar ea a constituit prologul unei reînvieri a activităţii poli
tice n Europa. Criza a dat un putenic impuls mişcării muncitoreşti 
şi democratice din Europa, precum şi luptei de eliberare naţională 
a popoarelor asuprite. Remarcîd acest fapt, Marx îi scria lui En
gels la 22 februarie 1858 : „ln general, criza a răscolit totul ca o 
oîrtiţă bătnînă şi înţeleaptă• (vezi vol. de faţă, p. 256). 

Intr-o serie de scrisori din a doua jumătate a anului 1858, 
Marx şi Engels scriu despre simptomele unei înviorări politice ge
nerale în Europa. Un deosebit interes în acest sens prezintă scri
soarea lui Marx către Engels din 8 octombrie 1858, care cuprinde 
concluzii referitoare la situaţia din diferite ţări vest-europene, pre
m şi din Rusia, în ajunul noului avînt revoluţionar care se făcea 
simţit în Europa. In scrisoarea adresată lui Engels la 29 noiem
brie 1858, Mar: dă o înaltă apreciere articolului lui Enels „Eu
ropa în 1858" (vzi K. Marx şi F. lgels. Opere, vi. 12, Buureşti, 
Editura politică, 1962, p. 66-665), în care Engels semnalează clar 
şi convingător prezenţa unor simptome de înviorare a vieţii poli
tice şi sociale în aproape toate ţările Europei. ln acest articol, En
gels sublinia în mod special că, dintre toate naţiunile Europei, Rusia 
a fost prima care s-a trezit din greaua letargie politică în care era 
cufundată societatea europeană în deceniul al 6-lea. 

Jn această perioadă, marii conducători ai proletariatului acordă 
o deosebită atenţie începuturilor mişcării ţărăneşti din Rusia împo
triva iobăgiei. Ei consderau Rus�a �aristă ca l ,piln l racţiuii 
europene, ca o citadelă a feudalismului şi absolutismului. Tot
odată, ei aşteptau în permanenţă începutul mişcării revoluţionare 
în Rusia şi urmăreau cu o neobosită atenţie cea mai neînsemnată 
manfestare a ·unor tendinţe opol1ţioJste lin societatea rusă. 

Tocmai de aceea Marx şi Engels au salutat cu emoţie semna
lele care vesteau maturizarea unei situaţii revoluţionare în Rusia. 
„În condiţiile întorsăturii optimiste pe care a luat-o comerţul mon
dial în momentul de faţă - îi scria Marx lui Engels la 8 octom
brie 1858 - „.este o consolare cel puţin că în Rusia a început re
oluţia„. • (vezi vol. de faţă, p. 323). ln aceeşi srrisoarn, Marx 
stabileşte o strînsă legătură între intensiicarea luptei pentru des
fiinţarea iobăgiei şi urmările războiului Crimeii din 185-1856. 
Acest război, scria el, „a grăbit totuşi, în mod evident, actuala în-
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torsătră pe care au luat-o evenimentele dn Rusiau (i>bd.). ln 
scrisoarea din 29 aprilie 1858, precum şi în sus-amintita scrisoare 
din 8 octombrie 1858, Marx îşi exprima speranţa că lupta care se 
desfăşoară în Rusia împotriva iobăgiei constituie începutul unei 
mişcări interne, care va duce la schimbări radicale în orînduirea 
socială şi politică a ţării şi va pne capăt politicii externe contra
revoluţionare a ţarismului. „Mişcarea de eliberare a iobagilor din 
Rusia - îi s-cria Mae lui Engels la 9 aprilie 1858 - mi se pare 
importantă, întrucît marchează începutul unei istorii intene, în 
ţară, care se poate pune de-a curmezişul politicii ei extene tradi
ţionaleu (vezi vol. de faţă, p. 290). O asemenea întorsătură a lu
crurilor ar influenţa categoric în mod favorabil, după cum remarca 
Marx, mişcare. revoluţionară europeană şi, în special, ar descă
tuşa iniţiativa revoluţionară a germanilor (vezi scrisoarea lui Marx 
către Engels din 8 octombrie 1858). 

Aşadar, în cea de-a doua jumătate a anului 1858 s-a creat o 
asemenea situaţie, incit Europa se afla, după cum spunea Marx, în 
faţa alternativei : revoluţie sau război. Guvenele contrarevoluţio
nare din Europa, şi în primul rînd guvernul bonapartist francez, 
au găsit o ieşire din această situaţie în războiul dintre Franţa şi 
Piemont, de o parte, şi Austria, de cealaltă parte, rzboi care a 
izbucnit în 1859. 

In corespondnţa dintre Marx şi Engels din anul 1859, un loc 
important ocupă schimbul de păreri în problemele legate de acest 
război. Stabilirea poziţiei partidului proletar faţă de războiul din 
1859 prezenta anumite dificultăţi, la care s-a referit mai tîrziu 
V. I. Lenin. „Rezultă de aici un nod de contradicţii : pe de o parte, 
una dintre cele mai reacţionare monarhii europene care a sub
jugat Italia, pe de altă parte - reprezentanţii Italiei revoluţionare 
care duc o luptă de eliberare, inclusiv Garibaldi, mină în mină cu 
arhireacţionarul Napoleon al III-lea etc. u (vezi V. I. Lenin. Opere 
complete, vol. 26, Bucureşti, Editura politică, 1964, ed. a doua, 
p. 136). 

Dar şi în aceste condiţii Marx şi Engels au reuşit să elaboreze 
tactica clară, consecventă a proletariatului, tactică ce ţinea seama 
de raportul real al forţelor de clasă şi era subordonată sarcinii prin
cipale - dezvoltarea prin toate mijloacele a mişcării revoluţio
nare i de eliberare naţională, asigurarea unificării Germaniei şi 
Italiei pe cale democrată (vezi scrisoarea lui Marx către Engels din 
18 mai 1859 şi a lui Marx către Lassalle din 22 noiembrie 1859). 

Intr-o serie de scrisori, Marx şi Engels au demascat adevăratele 
ţeluri urmărite de Napoleon al III-lea şi de clica sa, arătind că in
tenţia lui Napoleon nu era nicidecum să elibereze Italia, ci să con-
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solideze, printr-o victorie militară uşoară, regimul bonapartist din 
Franţa, să-şi cîştige popularitatea, speculînd în mod demagogic lo
zinca „eliberarea Italiei de sub dominaţia austriacă u şi, totodată, 
să cucerească o parte din teritoriul italian şi să-şi întărească do
minaţia politică în Europa. 

Marx şi Engels considerau necesar ca Prusia şi alte state ale 
Confederaţiei germane să intre în războiul împotriva Franţei bona
partiste de partea Austriei. „In oeea ce riveşte «guvnele» - ii 
scria Marx lui Engels la 18 mai 1859 -, e evident că, din toate punc
tele de vedere, e . Umai in l.teresul existenţei Gelaniei, tre
buie să li se ceară să nu rămînă neutre, i, cum bine spui tu, să fie 
patriotice• (vezi vol. de faţă, p. 387). In această problemă, întemeie
t'ii comunimului ştiinţific poneau de la prmisa că participarea 
statelor Confederaţiei germane a războiul împotriva Franţei ar duce 
la intrarrea n război a Rusiei ţariste, legată printr-un tratat secret u 
Napoleon al III�lea. ntra�a Rusiei în război ar descătuşa, după 
părerea lui Marx şi Engels, forţele revoluţionare atît în Germania 
şi Itlia, aît şi n ranţa îns?i, r determina clasele domnante din 
Germania săşi dezvăluie esenţa conrarevoluţiionară a politicii lor 
şi ar duce, ,în ultimă instanţă, la înfrîngerea bonapartismului, la 
căderea regimurilor antipopulare din Europa, ar da un .puls miş
cărilor de eliberare naţională, luptei poporelor aslprite n Europa 
cent1ală împotriva jugului Habsburgilor din Austria. In Germnia 
o asemenea situaţie ar avea ca rezultat preponderenţa partizanilor 
unficării ţării pe cale rev'luţionar-democrată, pe calea lihid!rii 
monarhiilor austriece şi prusiene şi a creării unei Repuiblici ger
mane democrate unite. 

Scrisorile lui Marx şi Engels referitoare la războiul din 1859 
din Italia constituie o preţioasă completare la lucrările lor pe 
această temă din perioada respectivă, deoarece aici ei au putut 
expune poziţia revoluţionarilor proletari în problema războiului 
şi a căilor de unificare a Germaniei şi Italiei mai făţiş decit în 
articolele publicate în ziarul burghez „New York Daily TribuneM şl 
în broşurile lui Engels ,,Padul şi Rin ul u şi „Savoia, Nisa şi Rinul", 
publicate în mod lgal în Germania (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, vol. 13, Editura politică, Bucureşti, 1962, p. 2-296 şi 
609-653). 

n scisorle PJblcae n volumul ide aţă, MX şi Engls apar 
ca nişte luptători proletari înlăcăraţi, care, cu energ1a revoluţionară 
ce-i caracteriza, nici în cele mai negre zile ale reacţiunii n-au în
cetat lupta pentru unirea forţelor proletariatului, pentru educarea 
conştiinţei lui de clasă, pentru crearea partidului proletar, ca o 
condiţie necesară şi importantă a victoriei proletariatului. „In r-
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muri dintre cele mai paşnice, aparent «idilice»„. «de un marasm 
dezolant»„. Marx ştia să sesizeze - scria V. I. Lenin - apropierea 
revoluţiei şi să ridice conştiinţa proletariatului la nivelul sarcinilor 
lui înaintate, revoluţionare" (vezi V. I. Len. Opere complete, 
val. 14, Bucureşti, Editura politică, 1963, ed. a doua, p. 388). 

Anii 1856-1859 au constituit o perioadă grea în istoria parti
dului proletar care se forma, precum şi în viaţa şi activitatea lui 
Marx şi Engels. ln această perioadă, majoritatea covîrşitoare a emi
granţilor politici, printre care şi Marx, au dus o luptă crîncenă pen
u existenţă. Lipsurile materiale stringente din familia lui Marx, 
grijile chinuitoare de zi ou zi pentru procurarea stricului necesar, 
permanentele plictiseli legate de „nevoile meschine ale vieţii coti
diene", au avut repercusiuni grave asupra sănătăţii lui Marx şi 
asPra muncii lui. La toate acestea se adăuga percolul ca mi
granţii politici să nu mai poată rămîne n Anglia, ca urmare a in
tensificării reacţiunii după atentatul săvîrşit, în ianuarie 1858, de 
revoluţionarul italian Orsini împotriva lui Napoleon l III-lea. Ur
mărirea de către poliţie a emigranţilor politici, şi în primul rînd a 
lui Marx, se intensifică, iar corespondenţa îi este perlustrată (vezi 
scrisorile lui Marx către Engels din 2 şi 5 martie şi a lui Engels 
către Marx din 4 martie 1858). 

Din corespondenţa publicată în volum reiese clar importanţa 
de nepreţuit a prieteniei dintre cei doi mari creatori i munismu
lui ştiinţific şi rolul hotărîtor pe care l-a avut pentru Marx în zilele 
grele ale vieţii sale sprijinul moral şi ajutorul material dezinteresat 
pe care i 1-â dat Engels. ln aceşti ani, Engels a fost nevoit să con
tinue să se ocupe cu ,(blestematul de :omeriu, pentru a-i asigura lui 
Marx posibilitatea de a continua elaborarea teoriei revoluţionare. 

Perioada de acalmie revoluţionară a adus, aşa cum era şi firesc, 
pierderi primelor cadre ale revoluţionarilor proletari. Unii dintre 
aceştia au pierit neputînd rezista urmărilor detenţiunii în închi
soare (Roland Daniels) sau condiţiilor vieţii de pribegie a emigran
ţilor (Georg Weerth, Konrad Schramm). Alţii au suferit influenţa 
demobilizantă a perioadei îndelungate de prosperitate economică 
şi de acalmie politică şi au părăsit lupta revoluţionară. Astfel, în 
această perioadă, Marx şi Engels rup relaţiile u fostul membru al 
Ligii comuniştilor, Adolf Cluss, care se apropiase de conducăto
rul fracţiunii scizioniste aventuriere - Willich (vezi scrisoarea lui 
Marx către Engels din 22 ianuarie 1857 şi scrisoarea lui Marx către 
Weydemeyer din 1 februarie 1859), şi într-o serie întreagă de scri
sori ridiculizează caustic tendinţa li Enst Dronke, fostul lor 
varăş de luptă de la „Neue Rheinische Zeitungu, de a-şi asigura o 
„existenţă lipsită de griji a, ca negustor „pe cont propriu u (vezi seri-
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soarea lui Engels către Marx din 17 noiembrie 1856, 11 martie şi 
15 noiembrie 1857 şi scrisoarea lui Marx către Engels din 31 martie 
1857). 

Cu toate acestea, datorită eforturilor depuse de Marx şi Engels, 
în jurul lor se încheagă un nucleu puternic de revoluţionari fermi 
şi de tovarăşi de idei. Şi în această perioadă grea, foştii membri ai 
Ligii comuniştilor, Wilhelm Wolff (Lupus), Friedrich Lessner, Georg. 
Eccarius, Josef Weydemeyer, Wilhelm Liebknecht, Wilhelm Pieper, 
Peter Imandt şi alţii rămîn tovarăşii de luptă credincioşi ai marilor 
conducători ai proletariatului. 

Manifestînd o permanentă grijă pentru menţinerea acestui nu
cleu al primilor revoluţionari proletari, pentru a-i conduce şi a-i 
educa, Marx şi Engels pun în faţa tovarăşilor lor de luptă sarcina 
de a folosi lunga perioadă de reacţiune pentru a se căli şi mai te
meinic din punct de vedere politic, pentru a aprofunda studiile teo
retice. „Să învăţăm, să învăţăm ! Acesta era imperativul categoric 
pe care ni-l amintea adeseori cu voce tare, dar care se impunea şi 
prin exemplul oferit de marea lui putere de muncă" - scria mai 
tîrziu Wilhelm Liebknecht despre Marx, reînviind aceşti ani de 
emigraţie londoneză. 

Dintr-o serie întreagă de scrisori ale lui Marx şi Engels reiese 
că nici chiar în anii grei ai reacţiunii, Marx n-a pierdut legătura cu 
reprezentanţii de seamă ai clasei muncitoare germane. Vizita fă
cută lui Marx de reprezentantul muncitorilor din Disseldorf, Gus
tav Levy, în februarie 1856, vizită pe care Marx i-o relatează lui En
gels în scrisoarea din 5 martie 1856, dovedeşte uriaşa autoritate şi 
respectul de care continuau să se bucure marii conducători ai pro
letariatului în rîndurile muncitorilor din Provincia renană. Schimbul 
de păreri dintre Marx şi Engels în legătură cu această vizită oglin
deşte concepţiile întemeietorilor marxismului asupra tacticii parti
dului proletar în ceea ce priveşte mişcarea muncitorească din Ger
mania în perioada reacţiunii. Astfel, Marx i-a pus hotărît în gardă 
pe muncitorii renani, în rîndurile cărora se făureau planuri de răs
coală, împotriva unor acţiuni locale, premature, izolate. Marx îi 
scria lui Engels că mundtorii germani simt, fireşte, necesitatea unor 
conducători politici şi militari şi de aceea se impune „să le ex
plicăm exact, din punct de vedere militar, ceea ce se poate şi ceea 
ce nu se ,poate face" (vezi vol. de fţă, p. 27). Pe de altă parte, su
bliniind necesitatea acţiunilor solidare ale proletariatului din di
ferite ţări, Marx 1îi chema pe muncitorii germani să sprijine proleta
rial din �ris în caz că acolo va izbucni revluţia. ,,Dacă ParisJl 



Prefaţă XIX 

dă senalul - îi spunea Ma·rx lui Gustav Ly -, ar fi bine, indi
ferent de împrejurări, să se rşte totul, căci chiar in cazul unui şec 
momentn, consecinţele n-r fi grave decît vremelnic„." (ibid.). 

Referindu-se la perspectivele mişcării revoluţionare în Ger
mania, Marx formulează o deosebit de importantă teză teoretică, 
;are constituie unul dintre principiile doctrinei marxiste u privire 
la revoluţia socialistă, şi anume ideea alianţei, necesare pentru 
victoria proletariatului, dintre clasa muncitoare şi ţărănime. „To
tul va pide în Gemania - scria Marx - de posibilitatea de a 
sprijini revoluţia proletară printr-o reeditare a războiului ţărănesc. 
Atuci lucrurile vor merge minunat" (vezi vol. de faţă, p. 4). 

Pronunţîndu-se asupra perspectivelor viitoarei revoluţii so
cialiste în Europa, întemeietorii marxismului au acordat un rol 
<deosebit proletariatului englez, dind o mare importanţă pregătirii 
sale ideologice şi organizatorice în vederea viitoarelor bătălii re
voluţionare. După cum reiese din materialele corespondenţei, Marx 
şi Engels credeau că rolul hotărîtor l-ar putea juca grupul cartişti
lor revoluţionari condus de Enest Jones. 

In deceniul al 6-lea, cartismul îşi pierduse caracterul de miş
care de masă şi continua să existe doar ca orientare politică. Totuşi, 
nici chiar in a doua jumătate a deceniului al 6-lea, Marx şi Engels 
nu-şi pierduseră speranţa că grupul încă influent al cartiştilor re
voluţi11ri, care Şi aveau organul lor de resă, ziarul ,1Peple's 
Paper", şi era condus de popularul lider Ernest Jones, va putea con
Stitui o bază pentru organizarea unui partid proletar de sine stă
tător în Anglia şi va putea conduce mişcarea muncitorească en
-gleză. De aceea, în faţa cartiştilor de stînga, Marx şi Engels puneau 
următoarele sarcini : însuşirea teoriei revoluţionare - care întot
deauna lipsea cartiştilor -, introducerea conştiinţei socialiste re
voluţionare în rîndurile proletariatului englez şi, pe această bază, 
)rganizarea unui partid proletar revoluţionar independent. 

După cum dovedeşte scrisoarea lui Marx către Engels din 24 no
iembrie 1857, Marx îi sfătuia insistent pe cartişti ca, în concordanţă 
cu situaţia istorică concretă creată, să schimbe şi tactica, şi anume 
să renunţe la tentativele infructuoase de a găsi, într-o perioadă de 
acalmie, pretexte pentru o agitaţie publică în favoarea Cartei po
porului, dar să intensifice activitatea agitatorică nemijlocită în ma
sele de ·muncitori de ,fibrkă. Jones „trebuie mai înîi să creeze 
partidul - îi scria Marx lui Engels la 24 noiembrie 1857 -, şi pen
tru asta va trebui să meargă în districtele industriale" (vezi vol. de 
faţă, p. 199). 
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Dar, aşa cum reiese din corespondenţă, în anii 1857 - 1858 în 
activitatea lui Jones se fac tot mai des simţite oscilaţii ideologice şi 
inconsecvenţă politică. Urmărindu-l cu atenţie, Marx şi Engels l-au 
criticat cu asprime pe Jones pentru lipsurile sale politice, pentru 
tendinţa de a conduce în mod unipersonal organizaţia, tendinţă care 
a provocat indignare în rîndurile cartiştilor, pentru concesiile ideo
logice făcute reprezentanţilor burgheziei radicale, pentru tendinţa 
tot mai evidentă de conciliatorism (vezi scrisorile lui Marx către 
Engels din 10 aprilie 1856, 24 noiembrie, 22 decembrie 1857, 14 ia
nuarie, 21 septembrie şi 8 octombrie 1858 şi scrisorile lui Engels 
către Marx din 4 auust şi 7 octombrie 1858). Scrisorile din această 
perioadă dovedesc n mod pregnant de cîtă răbdare şi perseverenţă 
a dat dovadă Marx pentru a-i explica lui Ernest Jones poziţia sa 
greşită, pentru a-l întoarce de pe drumul său greşit, penru a-i men
ţine autoritatea de conducător l muncitorilor. 

Marx face o apreciere generală a comportării lui Jones şi îşi 
defineşte atitdinea faţă de acesta în scrisoarea adresată lui Wey
demeyer la 1 februarie 159: „cu Enest Jones am rupt orice legă
tură. ln pofida avertismentelor mele repetate şi cu toate că i-m pre
zis întocmai cele ce aveau ă e întîmple acum, şi anume că se va 
distruge şi va dezorganiza partidul cartist, el a păşit pe calea com
promisului cu radicalii burghezi. Acum este un om distrus, dar pre
judiciul pe care l-a adus proletariatului englez este imens. Greşeala 
va fi, desigur, reparată, dar un moment foarte favorabil pentru ac
ţiune s-a pierdut. Imaginează-ţi o armată al cărei general trece în 
ajunul bătăliei .în tabărra adversă� (vezi vol. de faţă, P· 511). 

In legătură cu evoluţia politică a lui Jones, Marx şi Engels au 
tras unele concluzii politice importante cu privire la schimbările 
esenţiale survenite �n deceniul al 6-lea în întreaga mişcare mun
citorească engleză, şi anume apariţia în cadrul ei - alături de orien
tarea revoluţionară - a unei orientări oportuniste, care, temporar, 
era mai putenică deît cea dintîi. In deceniul al 6-lea acest lucru 
s-a reflectat în adînca pasivitate politică a maselor clasei muncitoare 
engleze (vezi scrisorile lui Engels către Marx din 15 noiembrie şi 
17 decembrie 1857 şi scrisoarea lui Marx către Engels din 14 ia
nuarie 1858). Marx şi Engels vedeau rădăcinile economice ale aces
tui fenomen nou în mişcarea muncitorească engleză, în dominaţia 
capitalismului englez pe piaţa mondială, determinată de creşterea 
neobişnuită şi de prosperitatea economiei Angliei în deceniul al 
6-lea. „ .. .îndelungata perioadă de prosperitate a avut o influenţă în
grozitor de dmoralizatoare" - observa Engels •În scrisoarna adre
sată lui Marx la 17 decembrie 1857 (vezi vol. de faţă, P· 211). Această 
concluzie a căpătat o formulare clasică în scrisoarea lui Engels că-
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tre Marx din 7 octombrie 1858 : „proletariatul englez - scria En
gels - se îmburghezeşte efectiv din ce în ce mai mult, deoarece 
această naţiune, cea mai burgheză dintre toate, vrea, pare-se, să 
ajungă piînă la urmă să aibă o aristocraţie bu1gheză şi n proleta
riat burghez alături de burghezie. esigur, pentru o naţiune care 
exploatează întreag·a lume, aceasta este, în oarrecare măsură, îndrep
tăţit" (vezi vol. de faţă, p. 321). 

Lenin arăta că Marx şi Engels au urmărit în Anglia aceste două 
tendinţe, care mai tîrziu s-au conturat atît de precis în mişcarea 
muncitorească internaţională, „în decursul mai multor decenii, în
tre 1858 şi 1892" (vezi V. I. Lenin. Opere complete, vol 0, Bucu
reşti, .Editura politică, 1964, d. a doua, p. 170). După cum sublinia 
V. I. Lenin, Marx şi Engels au făcut în mod clar şi categoric legătura 
între victoria temporară a oportunismului în mişcarea muncitorească 
engleză şi monopolul industrial şi colonial al Angliei, care a permis 
burgheziei engleze să corupă, cu ajutorul supraprofiturilor ei, vîrfu
rile muncitorimii engleze, aristocraţia muncitorească. 

O pagină importantă din lupta lui Marx şi Engels pentru un 
partid proletar a constituit-o lupta lor împotriva concepţiilor opor
tuniste şi a tacticii oportuniste a socialistului mic-burghez Lassalle. 
O serie de scrisori ale lui Marx şi Engels publicate în acest volum 
conţin o critică aspră la adresa lui Lassalle. In scrisorile din 5 şi 7 
martie 1856 şi 7 iunie 1858 etc., Marx şi Engels l-au criticat ehement 
pe Lassalle pentru vanitatea sa ex:esivă, lăudăroşenia, sibaritismul, 
apucăturile sale dictatoriale, cochetarea cu reprezentanţii clselor 
dIIlinante şi atitudinea sa dispreţuitoare şi arogantă faţă de mun
citori, în special faţă de cei din iisseldorf, u care Lassalle avea 
legături şi în rîndurile cărora compootarea sa provoca o profundă 
neîncredere. „El a fost .întotdeauna un om cu care trebuia să fii 
al naibii ·de 1prudellt„. - îi scria Engels lui Marx la 7 martie 186. -
Era întotdeana gata ca, sub pretexte !rtnke, să eploateze pe 
oricine pentru scopurile sa1e personale.„ Nmeni dintre noi nia avut 
vreodată încredere n Lassalleu (vezi vol. de faţă, p. 29-30). 

Un mare interes prezintă de asemenea scrisoarea lui Marx din 
19 aprilie 1859 şi a lui Engels din 18 mai 1859 adresate lui Lassalle 
în legătură cu drama sa istorică „Franz von Sickngen". In aceste 
scrisori sînt criticate în special concepţiile lui Lassalle în problema 
caracterului mişcării ţărăneşti. Relevînd unele merite ale dramei 
lui Lassalle, al cărei subiect era răscoala micii nobilimi împotriva 
marilor feudali, răscoală condusă de Franz von Sickingen şi Ulrich 
von Hutten, în ajunul războiului ţărănesc di. 1525, Marx şi Engels 
au subliniat totodată păcatul ei fndamental : faptul că Lassa.e, 
potrivit expresiei lui Marx, a pus : „opoziţia luterană-cavalerească 
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mai presus de cea plebeiană mirianău {vezi v.ol. de faţă, p. 531). 
Această greşeală a lui Lassalle nu era nicidecum întîmplătoare ; ea 
se explică prin subestimarea generală a posibilităţilor revoluţio
nare ale maselor populare, în special ale ţărănimii, care, după pă
rerea lui Lassalle, forma, împreună cu burghezia, „doar o masă 
reacţionară u. Critica făcută de Marx şi Engels acestor concepţii ale 
lui Lassalle era strîns legată de condamnarea poziţiei sale în pro
blema cauzelor înfrîngerii revoluţiei din 1848-1849. Pornind de l a  
concepţia sa subiectiv-idealistă asupra rolului personalităţii în 
istorie, Lassalle reducea totul la greşelile unor conducători, în timp 
ce Marx şi Engels vedeau cauza principală a înfrîngerii tocmai în 
lipsa unei alianţe trainice .între proletariat şi ţărănime. In artkolul 
său „Problemele principiale ale campaniei electoraleu, V.I. Lenin 
a atras în mod deosebit atenţia asupra importanţei acestei critici 
făcute de Mrx •şi gelS ei lui Lassalle .v� V. I. Lenin. pere 
complete, vol. 21, Bucureşti, Editura politică, 1963, ed. a doua, 
p. 93-94). 

Scrisorile amintite conţin de asemenea observaţii extrem de 
interesante ale lui Marx şi Engels în probleme de beletristică. Ele 
reflectă concepţiile lui Marx şi Engels asupra realismului, ca cea mai 
bună metodă de oglindire a realităţii in creaţia artistică. 

In scrisorile lui Marx şi Engels din 1859, o deosebită importanţă. 
prezintă critica poziţiei lui Lassalle în problema războiului dus de 
Franţa şi Piemont împotriva Austriei în 1859, deoarece această po
ziţie a lui Lassalle era strîns legată de concepţiile sale asupra căii 
de unificare a Germaniei. Lassalle, care subaprecia orientarea demo
cratică a maselor şi nu credea în posibilitatea unificării de jos a 
Germaniei prin descătŞairea iniţiativei revoluţionare a oamenilor 
muncii şi a păturilor democrate ale populaţiei, susţinea În fapt 
planul de unificare de sus a Germaniei, sub hegemonia Prusiei. De 
aceea, el pretindea statelor germane să nu intervină în război pen
tru a-i da lui Napoleon al III-lea posibilitatea să zdrobească Austria 
- principalul rival al Prusiei în unificarea Germaniei pe cale dinas
tkă, LassaJ1e şi-a exs aceste concepţii În brşura sa „RăJboiul 
din Italia şi Sarcinile Prusiei u, publicată în primăvara nului 1859. 

Avînd în vedere prejudiciile pe care tactica lui Lassalle o aducea 
mişcării proletare şi democrate, Marx şi Engels considerau necesar. 
după cum reiese din corespondenţa lor, să editeze un manifest special 
în care să-şi expună concepţiile lor şi să critice poziţia lui Lassalle 
(vezi scrisoarea lui Marx către Engels din 18 mai şi scrisoarea lui 
Engels către Marx din 23 mai 1859). Dar, întrucît războiul s-a sfîrşit 
curînd, acest proiect n-a fost realizat. Marx a criticat punctul de 
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vedere al lui Lassalle, ulterior, în pamfletul 11Domnul Vogt", deşi 
atunci a socotit că nu e indicat să-i dea în vileag numele. 

Caracterul principial al divergenţei dintre concepţiile lui Marx 
şi Engels şi concepţiile lui Lassalle în problema atitudinii proletaria
tului faţă de războiul din 1859 a fost relevat de V.I. Lenin : 1 1Las
salle - scria V.I. Lenin - a fost şi atunci, ca şi în cochetările cu 
Bismarck, un oportunist. Lassalle s-a adaptat victoriei Prusiei şi a 
lui Bismarck, s-a adaptat lipsei de forţă a mişcărilor naţionale demo
cratice din Italia şi Germania, oscilînd în direcţia politicii muncito
reşti naţional-liberale. Marx însă stimula şi dezvolta o politică de 
sine stătătoare, consecvent democratică, ostilă laşităţii naţional-libe
rale (intervenţia Prusiei împotriva lui Napoleon în 1859 ar fi stimulat 
mişcarea populară din Germania)" (vezi V.I. Lenin. Opere com
piete, vol. 26, Bucureşti, Editura politică, 1964, ed. a doua, p. 138). 

In perioada reacţiunii în Europa, după înfrîngerea revoluţiei 
burghezo-democratice din 1848-1849, Marx şi Engels considerau 
ca o sarcină importantă să ferească proletariatul de influenţa ideo
logiei burgheze şi mic-burgheze. Tocmai aşa se explică lupta per
manentă pe care au dus-o în aceşti ani Marx şi Engels împotriva 
liderilor emigraţiei mic-burgheze la Londra. In corespondenţa lui 
Marx şi Engels găsim o critică necruţătoare la adresa activităţii 
pseudo-revoluţionare a emigranţilor micburghezi. Marx şi Engels 
biciuiesc aventurismul politic, goana după autoreclamă şi pălăvră
geala revoluţionară a „mrilor bărbaţi" din 1îndurile emifanţilor 
mic-burghezi germani - ca Ruge, Heinzen, Hess, Meyen, Ludwig 
Simon, Kinkel şi mulţi alţii (vezi scrisorile lui Marx către Engels 
din 29 februarie, 1 august şi 22 septembrie 1856, 7 ianuarie, 
2, 24, 29 noiembrie şi 11 decembrie 1858). Totodată Marx îi ironi
zează cu causticitate şi pe 1 1făcătorii de revoluţii" din rîndurile 
€migranţilor mic-bmghezi francezi ca Felix Pyat, Talandier şi alţii, 
care, ignorînd condiţiile istorice concrete, căutau în permanenţă 
pretexte pentru tot soiul de demonstraţii politice zgomotoase, pu
blicau pamflete politi::e bmbastice lipsite de co..ţinut etc. (vezi 
scrisorile lui Marx cătn Engels din 16 aprilie 1856, 20 ianuarie 1857, 
13 august 1858 ş.a.). 

In perioada Învioră.rii generale a vieţii social-politice, Marx şi 
Engels, care au continuat să colaboreze la 1 1New York Daily Tri
bune", fac încercări .de a stabili legături cu un ziar care r fi putu t 
deveni o tribună a revoluţionarilor proletari. ln acest scop, începînd 
din mai şi pînă în august 1859, ei participă la editarea la Londra a 
ziarului mcitresc geman „Ds Volk" .  ncepî!d să col.aiboreze la 
acest ziar, Marx şi Engels urmăreau o ţintă dublă : pe de o parte, 
să poată dute o ptă peinnanentă impobriva dem'craţi1ei mic,bur-
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gheze, care redevenise activă, pe de altă parte să dispună în perioada 
noului avînt revoluţionar de n organ de presă propriu pentru funda
mentarea poziţiei partidului proletar. In scrisoarea adresată lui 
Engels la 18 mai 1859, în care este expusă în amănunţime istoria 
creării ziarului „VolkU, Marx sublinia considerentul decisiv care i-a 
fă,cut să colab01eze la a:est ziar : „„ .Ar putea, de isemenea, să vină 
n moment, Şi încă farte arrînd, cînd va fi extrem de impor tant ca 
nu numai duşmanii noştri, ci şi noi să ne putem pubHca păreriile 
într-un ziar londonez" (vezi val. de faţă, p. 392). La începutul lui iu
lie 1859, Marx a devenit redactorul şi administratorul propriu-zis al 
ziarului „Das VolkM. Corespondenţa reflectă activitatea neobosită 
desfăşurată de Marx pentru a ransforma ziarul într-o tribună a 
concepţiilor partidului proletar. 

ln cursul anului 1859, Marx încearcă să folosească şi alte posi
bilităţi pentru propagarea ideilor sale revoluţionare. „Primesc şi 
această ofertă - îi scria el lui Lassalle la 28 martie 1859 - „., vre
murile s-au schimbat, şi în momentul de faţă consider esenţial ca 
partidul nostru să ue poziţii unde este posibil, chiar dacă deo
camdată n-ar i decît pentru a împiedica pe alţii să ocupe terenul. 
Desigur, aceste poziţii trebuie decamdată folosite cu precauţie, dar 
important este să capeţi inluenţă în diferite puncte pentru momen
tele hotărîtore " (vezi vol. de faţă, p. 52-527). 

Aşa se explică şi faptul că în 1859 Marx a intrat în tratative 
cu Max Friedlănder, redactorul ziarului vienez „Die Presse ", care îi 
propusese să colaboreze la acest ziar. In legătură cu aceste trata
tive, este interesantă scrisoarea e care Marx i-a adresat-o lui 
Friedlănder la 16 mai 1859 şi care e publicată pentru prima oară 
n volmul de f.ţă (vezi vol. de faţă, p. 537). 

Corespondenţa cuprinde de asemenea material referitor la isto
ria colaborării lui Marx şi Engels, din aprilie 1857 pînă la sfîrşitul 
anului 1859, la „The New merican Cyclopaedia". Propunerea de 
a participa la această ediţie progresistă americană i-a fost făcută 
lui Marx în primăvara anului 1857 de Charles Dana, unul dintre 
redactorii „Enciclopediei " şi ai ziarului „New York Daily Tribune" 
(vezi scrisoarea lui Marx către Engels din 21 aprilie 1 857). Tocmai 
în aceste zile grele pentru familia lui Marx, redacţia ziarului „New 
York Daily Tribunef ,  care şi altminteri avea o atitudine lipsită 
de scrupule faţă de corespondenţii ei, a redus practic onorariul lui 
Marx la jumătate, invocînd dificultăţile financiare provocate de 
criză (vezi scrisorile lui Marx către Engels din 24 martie 1857 şi 
1 4  ianuarie 1858). Marx şi Engels consimt să colaboreze la „Enci
clopedie" ,  consideind această colaborare mai ales o sursă supli
mentară de venituri pentru familia lui Marx (vezi, de pildă, seri-
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soarea lui Eges către x n 22 prhlie 1857), ş1, m acelşi 
timp, foloseau „Enciclopedia" ,  în măsura în care condiţiile unei pu
blicaţii burgheze i cadul lmitat al unui dicţionar enciclopedic o 
permiteau, pentru a propaga ideile lor materialiste-revoluţionare. 

Schimbul de păreri oglindit în corespondenţa dintre Marx şi 
Engels în legătură u conţinutul articolelor destinate „Enciclope
diei" , numeroasele zvoare folasite de ei în acest scop, precum şi 
amplele extrase pe care i le trimiteau unul altuia în scrisori do
vedesc extrema seriozitate u .are elaborau aceste articole. Cm 
articolele pentru , ,Encicledie " apăreau fără semnătură, cores
pondenţa este extrem de importantă, iar, în unele cazuri, chiar sin
gura sursă pentru stabilirea autorului articolelor. Lui Marx îi reve
neau i ales biografiile militarilor şi politicienilor, majoritatea 
articolelor ă, i îndeosebi cele pe teme de istorie şi tenică i· 
litară, erau ce de Engels. 

* 
* * 

n vlumul de faţă au fost incluse 7 scrisori ale lui Marx şi 
Engels publicate pentru prima oară. 

Dintre acestea, un deoebit interes prezintă scrisoarea adresată 
de Marx soţiei sale, Jeny Marx, la 21 iunie 1856. 

n volm mai apar, de asemenea pentru prima oară, crisorile 
lui Marx către Jenny Marx din 8 august 1856, către Isaac Ironside 
din 21 iunie 186, către Max Friedlănder dn 16 mi 1859 şi către 
Bertalan Szemere din 26 eptembrie şi 8 octombrie 1859, precum 
şi scrioarea lui Engels către Marx din 11 sau 12 septembrie 1857. 

n anexele a volm sînt publicate o serie de scrisori ale lui 
Jenny Marx, majoritatea scrise n îndemnul lui Marx. Cinci din
tre ele sînt publicate pentru prima oară. Din scrisorile lui J eny 
Marx incluse în anexe se conturează tabloul vieţii grele duse de 
Marx şi de familia a în ii emigraţiei. Ele conţin, de asemenea, 
informaţii suplimentare referitoare la activitatea social-politică a 
lui Marx şi la studiile sale în domeniul economiei politice. 

Institutul de mrxism-leninism 
de pe lîngă C.C. l P.C.U.S. 
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Dragă Frederic, 

1 8 5 6  

1 

Marx către Engels 
la Manchester 

5 

[Londra] 18 ianuarie 1 856 
28 !Dean Street, Soho ') 

Astăzi m golit a 6-a şi ultima sticluţă cu medicament. In ge
neral, mă simt ceva mai bine, numai perfizii ăştia de hemoroizi mă 
mai supără. 

Nu am abordat pamfletul lui Cobden în articolele mele, întrucît 
am plut multe pgini plicticoase excluiiv cu toria Proviociilor 
dunărene şi a Suediei 1• Aş fi foarte bucuros dacă te-ai ocupa tu de 
Cobden 2• 

Voi face o mică completare la articolul tău 2) de îndată ce voi 
vedea a 2-a edţie a ziarului „Times• .  Anunţul lui de ieri în legătură 
cu „acceptarea fără cndiţii" 3 a fost o simplă manevră de bursă, 

care i-a adus mulţi bani. Incă în 1772, la Congresul de la Focşani 4, 
Ecaterina a II-a le-a propus turcilor „the independence of the prin
cipalities under the common protection of the principal powers of 
Europe" 3). m descoperit la bibliotecă o lucrare de Herrmann apă
rută în 1843 4) în Germania 5• Acesta a găsit într-o bibliotecă din 
Germania un manuscris al mareşalului Minnich despre campania 
din Crimeea în timpul domniei lui Anna şi l-a publicat însoţit de 
o prefaţă. Dacă te interesează, îţi voi scoate extmse. 

Ai văzut, probabil, .în „Augsburger" 5) că Fallmerayer laudă 
foarte mult lucrarea lui Muralt (premiată de Academia din Peters
burg) despre .istoria  Bizanţului din secolele IV-XI 6• 

1) Dean Street, Soho (la această adresă a locuit Marx cu familia sa din de
cembrie 1 850 pînă în septembrie 1 856). - Nota red. 

} F. Engels. „Războiul din Europa". (Vezi K. Mrx şi F. Engels. Opere, 
voi. 1 1 ,  Bucureşti, Editura politică, 1961 , p. 1--19. - Nota trad.). - Nota red. 

1) - „indendenţa Principatelor sub protectoratul comun al marilor puteri 
europne". - Nota trad. 

') ln original 1841. - Nota red. 
6) , ,Allgemine Zeltung•.  - Nota red. 



6 1 .  Marx către Engels. 18 ianuarie 1856 

Pe Bruno 1) I�am revăzut -de cîteva ori. tomantica devine din 
ce în ce mai mult o „premisă 0 a criticii critice. în economia politică 
are o pasiune pentru fiziocraţi, pe care-i înţelge gireşit, şi crede în 
efectele binefăcătoare specifice ale proprietăţii funciare. In afară 
de aceasta, preţuieşte foarte mult fanteziile economice ale roman
ticului german Adam Miller 7• In ştiinţa militară, „genialul0 Bilow 
reprezintă pentru el smmus princeps ) .  I-am PUS că noile lui des
coperiri m-au convins pe deplin de stagnarea gîndirii lui. As to 
Russia 3) el declară că vechile rînduieli din Vest :rebuie date peste 
cap ; acest lucru îl poate face numai Orientul, căci numai orientalul 
este stăpînit de o ură adevărată, şi anume împotriva occidentalilor, 
iar Rusia este singura putere compactă a Orientului, besides 4) este 
singura ţară din Europa unde mai există o „legătură între părţi" .  
Oit despre iluziile noastre în privinţa luptelor de clsă intene, sus
ţine că : 1) muncitorii nu iar fi animaţi de „ură0 ; 2) şi u ura de care 
sînt ei animaţi nu ar i realizat niciodată nimic ; 3) mundtorii r fi 
o „gloată0 (nu manies:ă interes pentru sinptici 8) care poate fi stru
nită şi condusă numai prin forţă şi vilenie ; 4) dacă li se dă un 
plS de cîţiva bănuţi se poate face , ,orice0 cu ei. De alfel, cei 
care nu ifac parte dintre „urma�ii cueritrilor0 nu :r putea nici
decum să joace un rol i:oric�mo11dial - excepînd domeniul teo
retic. Şi apoi, şi 1n acest domeniu, dacă ;într-adevăr s-a făcut ceva 
în ultiii 1 6  ani, s-a făcut nmai în Gemania şi nmai de către 
el - Bruno. l a făcut să înceteze esteţa teologiei ,.ştiinţiice0  
n Grmama, singurul loc unde există, şi tot el  a făcut ca „Tho
luck să nu mai scrie 0 •  Voila l resultat immse 5) . Altfel e un 
bătrîn domn agreabl. Intenţionează să rînă un an în Anglia. 
Impresia mea e că se gîndeşte să intrducă în Anglia „teologia şti
inţifică 0 ,  care a încetat să existe în Germania Despre Humboldt 
spune că e un măgar fără pereche, pentu că n mod fraudulos şi-a 
însuşit in străinătate gloria care i se cuvenea lui. 

In legătură cu urechile tale trebuie să-i scrii bătrînului Harvey. 
Pe Lina 8) o tratează tot de la distanţă şi n-a vrut ă primească nici 
un ban de la ea, pentru că a auzit că este or goemess in 1spe 7) . 
Iţi trimit alăturat primul buletin medical al Linei, pe caTe trebuie 
să-l înapoiezi. 

1) Brno Bauer. - Nota red. 
') - supremul exemplu, idelul. - Nota trad. 
l - Cit despre Rusia. - Nota trad. 
j - în afară de aceasta. - Nota trad. 
) - Acsta e n rezultat imens. - Nota trad. 
') Lina Scholer. - Nota red. 
) - guvenantă în perspectivă. - Nota trad. 
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Iţi trimit o mîzgăleală de-a lui Urquh[art] pe care mi-au trimis-o 
înainte de apariţia ziaului •. „Dezvăluirile• despre history of Chr
m indeed 1) foare naive, pentru că Urqhart e dovedşte a i 
un agent de poliţie englez, care-şi face iluzia că a jucat rolul lui 
Cicern împotriva lui Catilina. n „National-Zeituqu din Berlin văl 
că Bucher, ministru prusian in spe, a adoptat chiar şi „filozofia" lui 
Urquhart şi o rumegă după el cuint cu cuânt. Asta e tres ot 2) 
pentru n german. 

Salut. 

l tău, 
K. M. 

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

e tipăreşte după manscris 

Tradus din limba gemnă 

Dragă Marx, 

2 

Engels către Max 
la onra 

Manchester, 1 februarie 1856 

Eşti, desigur, foarte supărat pe mine că nu ţi-am scris atîta timp. 
Dar, pînă cînd nu termin o serie de lucrări de birou, care-mi vor lua 
încă reo două săptămîni, nu prea mai sînt în stare să mă g1ndesc 
1la altele . .  ln plus, bătrînul 3) mă sîîie [ngrozitor cindu-mi să 
cumpăr fire etc. pentu el, şi cel puţin de două ori pe săptămînă 
sînt nevoit să-i trimit rapoarte particulre. 

Alăturat îţi trimit panslavismul nr. II, în care lipsa de conţinut 
este compensată, măcar în parte, prin lungimea frazelor 10• Cu nr. III 
ajurrg în şit in medias res 4). 

T·rebuie ·să4 urmăreşti acum cu regularitate pe corpondentul 
parizian al ziarului „Guardian", la Paris au loc evenimente remar
cabile. De cîteva zile corespondentul lui „Examiner and Times" dă 
amănunte mai multe şi mai interesante 1 am vrut tocmai să-ţi cumpăr 

1) - istoria rti11ului nt lnr-adevr. - Nota trad. 
1) - foarte tare. - Nota trad. 
1) Fridrih Engels-senior, tatăl lui ngels. - Nota red. 
'l - la esenţa problemei. - Nota !rad. 
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ultimele numere, dar s-au vîndut toate. Poate le voi putea procura 
la Belfield. 

Bonapa-rte ist very fast on he decline 1) . Că Drouyn de huys nu 
figurează pe lista oficială a senatului pe acest an, probabil c-ai 
observat, dar nu cred să ştii că nu de mult, în legătură cu n stră
lucit act de opoziţie, i-a dat 1Unui orleanist (da:ă nu mă iînşel lui 
Remusat) cartea sa de vizită pe care titlul de vicepreşedinte al se
natului era şters cu o linie groasă. Deunăzi, cînd împotriva studen
ţilor care-l conduceau acasă pe domnul Nisard a fost chemată in
fanteria, trupele, ca răspuns la strigătele : Vive la ligne 1 2) ,  au pus 
arma la picior şi au trebuit să fie îndepărtate cit mai curînd, penti'U 
ca fratenizarea să nu devină n fait accompli 3) . Recentul -complot 
din sud-vest, dn legătură u care s-au operat 5 OO de arestări (după 
da1ele bonapartiştilor), avea ramificaţii întise în armată ; şcoala 
de subofiţeri din La Fleche a ot defiinţată şi a tebuit oa elevii 
să fie trimişi înapoi la regimentele lor, întrucît s-a dovedit că aproape 
toţi erau amestecaţi în complot ; se spune că a fost nevoie de multă 
bătaie de cap pentru a se găsi regimente sigure unde să .oată fi tri
mişi. Cînd Bonaparte a fost, recent, ou soţia 4) la Odeon, studenţii, 
care umpleau stalurile, au cîntat toată seara „Sire de France Boissy" ,  
insistînd în  special asupra unor pasaje penibile. La  Paris, muncitorii 
cintă o şansonetă cu următorul refren : 

Voila qu'il part, voila qu'il part, 
Le petit marchand de moutarde, 
V0ila qu'il part pour son pays 
Avec tous ses ouls s) . 

Ca să se ştie bine cine anume este „le petit marchand de mou
tarde",  poliţia a interzis cîntecul. 

Toată această insolentă manifestare a unei stări de spirit opozi
ţioniste şi direct antibonapartiste, precum şi slăbiciunea corespunză
toare a domnului Bonaparte dovedesc că se produce o cotitură im
portantă. Măsurile în spiritul loviturii de stat 11 se vădesc a nu mai 
fi eficace, şi nici nu mai are nimeni curaj să recurgă la ele. Ai văzut, 

1) - merge în ritm r.pid spre dclin. - Nota lrad 
') - Trăiască armata I - Nota lrad. 
") - fapt împlinit. - Nola lrad. 
4) Eugenie de Montijo. - Nota red. 
6) Iată-l plecat, iată-l plecat, 

Neguţătorul de muştar ; 
Iată-l plecat spre ţara sa, 
Cu marfa ce-o avea. - Nota trad. 
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probabil, că şi „Times" vorbeşte două zile consecutiv, mai întîi 
despre Bonaparte, ca despre un simplu rău necesr pentru Franţa 
- because not one sig1e man was o he found n whioh the nation 
couM place its confidence and esteem 1) -, lar oi despre întregul 
său stat-major de miniştri etc. ca despre nişte speculanţi de bursă şi 
,pungşi. In zi:rul „Guardian" de astăzi a apărut iarşi o iStorie amu
:antă despre secătura de Fiorentina, foiletonistul curţii bonapartiste 
şi cavaler al Legiunii de onoare. Domnul Espinasse a şters-o şi el din 
Paris ; în legătură u el au izbucnit unele scandaluri despre care 
abia peste o zi-două voi afla amănunte. Şi cu de Morny se întîmplă 
ceva, inividul este mai mult sau mai puţin certat cu augustul său 
frate 2) şi din nou pune la cale intrigi pe cont propriu. 

Acest Bonaparte, căruia .pină acm, orice făcea, chiar şi lucru
rile cele mai prosteşti, mai laşe şi mai infame, îi reuşea atît de bine, 
îşi va da seama acum că-l aşteaptă o perioadă de ghinioane. De pe 
acum înţelege acest lucru din povestea cu războiul şi pacea : toată 
lumea l-a făcut vinovat pentru război, nimeni nu-i mulţumeşte pentru 
pace 12• De altfel, în ceea ce priveşte pacea problema este încă de
parte de a fi încheiată. Tratativele preliminarii cu privire la trata
tive preliminarii nu conţin în fond nimic, n afară de clauza privi
toare la Basarabia, iar importanţa acestei clauze este compensată 
prin totala trecere sub tăcere a Karsului. In rest, nu sînt decît 
concesii aparente. De altfel, pentru Bonaparte nu mai are nici o i.
portanţă în ce condiţii încheie pace, lui nu-i arde acum de asta, ca 
odinioară bătrînului Dolleschall, şi sînt convins că ruşii ştiu acest 
lucru mai bine decît el. Pînă acum francezilor nu le-a fost niciodată 
aJît ide total indferentă gloria ca de data aceasta ; se vede că de la 
1848 încoace oamenii aceştia au fost totuşi ocupaţi cu alte lucruri 
decît cu vechea glorie sau CU potlogării parlamentare. 

A.adar, de bll-ul cu privire la străini se pare că am scăpat 13 
- au train que Ies choses vont n France 3) ,  caipriciile lui Palmer
ston şi ale consorţilor săi vor înceta curînd de a mai fi luate în 
seamă. Vara aceasta castelul din cărţi de joc al lui Bonaparte se 
va prăblŞi, pare�se, şa m s-a prăbuşit şi cel 1 lui Ludvic.Pilip 
în anul de scandal 1847, şi numai întîmplarea va decide cînd va ră
bufni acea rafală de vînt care-l va nărui cu totul. Eu duc acum o 
viaţă foarte cumpătată, dar cînd va veni ziua aceea am să mă îmbăt 
pentru ultima oară la Manchester. 

1) - pentru că n-a putut fi găsit nici un singur om care să inspire naţiunii 
încredere şi stimă. - Nota trad. 

ii Napoleon l lMea. - Nota red. 
) - în ritmul în care se desfăşoară lucrurile în Franţa. - Nota trad. 
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Te rog să-mi mai povesteşti cit de curînd cite ceva despre bă
trînul Bruno 1) , noua cotitură spre romantism a acestui individ e 
cum nu se poate mai amuzantă. Calde salutări soţiei şi copiilor. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Brlewechsel wischen 
F. Engels und K. Marx•, Bd. II, 
Stuttgart, 1913 

3 

l tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Frederic, 

(Londra] 12 februarie 186 
28, Dean Street, Sobo 

Sînt încă plus ou moins 2) sîcîit de hemoroizi şi de o stare 
de deprimare corespunzătoare. Pe lingă asta, Pieper mi-a cintat 
dte ceva din muzica viitorului 1'. C'est affreux 3) şi te apucă groaza 
în faţa acestui „viitor" cu muica lui poetică. 

La Museum 4) m făcut unele descoperiri istorice referitoare 
la primele decenii ale secolului al XVIII-lea şi sfîrşitul secolului 
al XVII-lea, u privire la lupta dintre Petru I şi Carol al XII-lea 
şi la rolul hotărîtor e care l-a jucat Anglia în această drmă. Po
litica externă a torylor se deosebea de cea a whigilor în acea 
epcă prin simplul fapt că primii se vindeau Franţei, ceilalţi Ru
siei. Că trebuiau să se vîndă se înţelegea de la sine, şi ca pe un 

lucru „de la sine ·înţeles" îl discutau şi-l proclamau scriitorii din 
acea vreme. După cum arată tratatul defensiv şi ofensiv încheiat 
cu Carol al Xii-lea, lui Wilelm al III-lea maiestatea sa ţarul 5) i-a 
inspirat teamă de la bun început. In timpul lui, miniştrii acţionează 
împotriva tendinţei lui. Incepînd cu domnia lui George I, whigii 
şi-au putut face mai uşor joul, pentru că electorii de Hannover 

1) Bruno Bauer. - Nota d, 
) - mai mult sau mai puţin. - Nota !rad. 
) - E oribil. - Nota !rad, 
'l Este vorba de biblioteca de la British Museum. - Nota red. 
I) Pu I. - Nota red. 
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prmovau politica lor dinstică stupidă şi considerau localităţile 
Verdun şi Bremen centrele 'in care se mtîlnesc interesle europene. 
Faptul că Anglia a ajutat în cea mai mare msură Rusia să devină 
o putere baltică este poate mai puţin nteresant decît fptul că 
încă de la dnceputul secolului al XIII-iea această politică a fst 
dată în vileag, iar viitoarea dezvoltare a mperiu1ui moscovit a 
fost prezisă cu o precizie uimitoare. In ciuda îgăduinţei fără pre
cedent pe care Petru a întîlnit-o la britanicii oficili şi a ajuto
rului direct pe care l-a primit din partea lor, el a neltit în acelaşi 
timp cu pretendentul 1). Drept intemediar i-a sevit medicul său de 
casă (Erekine), o rudă a conteli de Mar. Principalele izvoare în 
acestă istorie misterioasă sînt următoarele : 

a) „Adevărul este adevăr cînd este desoperit Ia timp, sau : 
Susţinerea actualelor măsuri luate de guvenul nostru împotriva 
moscoviJilor prin argumente clare şi evidente care au a scop ă 
dovedească că atît interesele comerţului nostru britanic, cit şi le 
statului nostru cer să nu se îngăduie ţarului să păstreze o flotă chiar 
dacă trebuie neapărat să aibă un port Ia Marea Baltică" etc. Lon
dra, 1719. 

Autorul 2) a fost ambasador la Petersburg din 1710  pînă în 
1715 şi, după cum spune el, „mi-am dat demisia la dorinţa ţarului, 
întruoît a flat că am dat curţii noastre, în lgătură cu afacerile 
sale, informaţiile cuprinse în această lcrae etc. M 

b} „Memorandumul prezentat maiestăţii sale britanice de către 
d-l Weselowski, ministrul maiestăţii _sale ţarul". Lodra, 1711. 

O lucrare în care rşii încearcă să justifice intrigile urzite de 
ei cu pretendentul, lucrare deosebit de remarcabilă, intuoît e 
scrisă deja în stilul lui Pozzo di Borgo şi onsoii 5 (d?i fără a 
avea încă întru totul cursivitatea acestuia) şi dovdeşte prin 
aceasta că, sub raport calitativ, diplomaţia usă n-a progresat de 
la Petru I inooace. 

c} „Tratatul defensiv încheiat în 170 între maiestatea a ră
posatul rege Wilhelm, de glorioasă amintire, şi maiestatea sa Carol 
al Xii-lea, actualul rege al Suediei" etc., la care sînt anexate unele 
probleme (1716). 

d) „Criza din Nord sau reflecţii neărtinitoare asupra politicit 
farului„. M „Pavo motu primo mox se attollit in auras" 3). Lon
dra, 1 716. 

1) Iacob Eduard (Iacob al III-iea). - Nota red. 
') Gorge Mackenzie. - Nota red. 
3) - „Mică da frică la început, e înalţă apoi în văzduh". (Virgillu. „Eneida", 

Bucureşti, Editura pentu literatură, 1 4, p. 100) . - Nota trad. 
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Unul dintre cele mai remarcabile pamflete scrise vreodată. Cu 
mici modificări ar i putut apărea în 153. Ca şi a) şi c), conţine 
dvezi ale trădării englezilor. In post-scriptum autorul anonim 
spune : 

„Mă lîngîi cu speranţa că această mică schiţă istorică este 
atît de originală şi vorbeşte despre lucruri atît de puţin cunoscute 
pînă acum, incit o pot considera cu mîndrie ca pe un preţios dar 
de Anul nou pentru actuala generaţie ; şi ani de-a nîndul genera
ţiile care vor veni •O vor socoti ca atare, citind-o �n ziua de Anul 
nou şi numind-o avertismentul lor. Şi eu, nu mai puţin ca alţii, 
pot spune : exegi monumentum 1). 

e) „O cercetare a motivelor conduitei Marii Britanii în legă
tură cu actuala stare de lucruri din Europa" .  Londra, 1 727. 

Prezintă interes numai pentru că de aici se vede că Ripperda, 
aventurierul diplomatic spaniol, ulterior ministru, „a întreţinut re
liţii ciudat de intime cu ministrul rus" etc. a fel şi celălalt mare 
escroc din lumea diplomatică n acea vreme - baronul Gortz. 

·f) „Jurnalul lui Petru cel Mare din 198 pînă la încheierea 
păcii de la Neustidt, tradus după originalul rus şi publicat după 
manuscrisele aflate în arhivă şi completate cu propria-i mină de 
maiestatea sa imperilă".  Cu o prefaţă a editorului rus, prinţul Mi
chail Sotshe.batow I;ep6aToB) (Petersburg, 2 august 1110), în 
limba geunană : Berlin şi Leipzig, 1 773. 

eşi Ecaterina a II-a, fireşte, a supus cenzurii acest jurnal 
înainte de a fi tipărit, el conţine totuşi dovezi de tot feJul, care 
confirmă faptele menţionate în pletele sus-numite. 

g) „Copii şi extrase din diferite scrisori ale regelui Suediei 
şi ale miniştrilor săi referitoare la negocierile baronului Gortz etc . •  
publicate la Copenhaga din ordinul regelui Danemarcii" . Lon
dra, 1 7 1 7. 

h) „Corespondenţa dintre contele Gyllenborg, baronul Gortz, 

Sparre etc. N ,  publicată cu autorizaţie. Londra, 1 7 1 7. 
g) şi h) sînt, desigur, binecunoscute tutuf istoricilor, dar 

acestora le lipseşte cheia pentru a le înţelege. Ambele publicaţii 
se învîrtesc mai ales în jurul planului pe care l-a conceput Carol 
al XII-lea pentru a se răzbuna pe Anglia, şi anume să debarce cu 
o armată suedeză pe coasta Angliei şi să-l proclame pe preten
dent rege. 

Pe ingă aceste pamflete mai există o serie de lucrări care din 
cînd în cînd se referă la istoria relaţiilo.r dintre Suedia, Anglia şi 

1) - Un monument clădit-am. (Hora/iu, Bucureşti, Editura tineretului, 1961 , 
p. 7 1 ) .  - Nota trad. 
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Rusia, sau pamflete engleze în mod evident inspirate de trimisul 
suedez Gyllenborg, ca, de exemplu, „Observaţii pe maginea me
moriului id-lui J,ackson etc . "  

L a  c e  mijloace recurgeau whigii, îţi poţi d a  seama din faptul 
că ei răspindeau zvonuri în sensul „că regele Suediei r fi un ro
mano-catolk, iar ţarul un bun protestant" .  Era evident pentru ori
cine oit de rdkolă era zarva pe care o făceau 'În acea vreme en
glezii !În legătură cu Co1Pania Indiei, creată de Austria la Ostende, 
în tp ce în md ficial, ei ii puneau lui .Petru la dispoJţie flota 
lor şi-l ajutau săŞi creeze porturi la Marea Baltică. Pe lingă aceasta, 
din jalbele neguţătorilor englezi din regiunea Balticii, din acea 
vreme, reiese că domnul Petru era departe de a e purta blînd cu 
ei. Tot Anglia a fost prima mare putere europeană care i-a recu
noscut titlul de îpărat etc. Pamfletele menţionate dovede: în 
primul rJnd că acest fel e a acţiona nu se explică nicidecum prin 
iluzii sau prin ignoranţă. 

Următoarele anedote din „Memor11le surorii lui Friedrich cel 
Mare" 1n 1legăttură cu Petu 16 te vor amuza. 1Petru şi ţarina 1) au 
vizitat-o la Potsdam. 

„Ţarina a început prin a săruta mina reginei 2) , pe care el 
(ţarul) a vrut s-o îmbrăţişeze, dar aceasta l-a respins. Ea i-a pre
zentat apoi pe ducele şi ducesa de Mecklenburg, care îi însoţeau, 
şi 400 de şa-numite doamne din suita ei. Acestea erau în cea mai 
mare parte servitoare germane, care îndeplineau funcţia de 
doamne, cameriste, bucătărese şi spălătorese. Aproape fiecare din 
aceste creaturi purta în braţe un copil îmbrăcat u veşminte bo
g ate ; cind erau întrbate dacă sînt ai lor, ele răpundeau fând 
plecăciuni adinci în tl .rusesc : ţrul mi-a făcut onoarea să-i 

iacă acest copil. Regina nici n-a vrut să salute aceste creaturi „ etc. 
Intr-una din camerele de la Potsdam se afla un Priap „într-o 

atitudine foarte indecentă. Ţarul a admirat foarte mult această sta
tuie şi i-a ordonat ţarinei s-o săute. Ea a vrut să se esciveze, el 
s-a supărat şi i-a spus într-o gemană stricată : jos capul„.  Ţari
nei îi ern atît de frică, incit a făcut tot ce a vrut l. l a cerut des
tul de direct această statuie şi multe altele de la rge 8) , care nu 
i le-a putut refuzau etc. 

ş vrea să public undeva curiosa 4) pe care le-am descoperit 
la Museum. Pentru un ziar au un caracter prea retrospectiv. De 

1) Ecaterina I .  - Nota red. 
1) Sofia Dorothea. - Not" red. 
1) Frederic Wihem I. - Nola rd. 
•j - lucrurile Interesante. - Nota lr•d. 
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aceea vreau să mă adresez la „Putnam•. Dar mai întîi tu trebuie 
să-i crii cind pot i gata „progresele in arta modernă de ducere 
a războiuluiu,  căci P [utnam] , firşte, va cere în primul rind marfa 
comandată şi apoi va ta le vorbă despre noua fertă. 

Poveştile din Franţa m-au interesat foate mult şi te rog să-mi 
trimiţi „Exainer• ori de cite ori conţine lucruri de acest fel. 
„Guardian" se găsşte aici la Wylde. ln prezent este foarte greu 
să scrii pentru presă, intrucit în Anglia nu se întîmplă nimic, şi 
schimbarea suvenită în situaţia economică  este încă foarte neclară. 
Caracteristice pentru momentu. de faţă sînt speculaţiile de b5ă, 
dar în această problemă nu aIl materialul necesar. 

Pe Bo 1) l-am mai văzut de atunci o dată sau de două ori. 
E evident că tipul trebuie să aibă un plan, căci a venit la scumpl 
lui frate 2) sans sous 3). E un flăcău tomnatic tipic, foarte grijuliu 
să se păstreze şi să se cnserve, care nu-şi poate ascunde ·unele te
meri nemărturisite legate de atitudinea lui faţă de actualitate. In
cetul cu îcetul începe să descopere că Londra ete un loc minunat, 
că şi aici exită „opoziţie între bogaţi ş i  săraci H şi mai face şi alte 
„descopeririu de acest l. Pe de o parte, maniera lui de a trata 
totul de sus şi de a�i da aerul unui 9m care nu mai are nimic de-a 
face u lumea aceasta, iar pe de altă parte curiozitatea lui puerilă 
şi mirarea de ţăran pe care o manifestă faţă de toţi şi toate con
stituie n contrast nu prea plăcut. Toceşte acum mai ales limba 
engleză. De îndată ce mă voi mai întîlni cu el, îţi voi raporta. 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
in : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, d. II, 

Stuttgart, 1913 

1) Brno Bauer. - Nota rd. 
t) Edgar Bauer. - Nota red. 
) - fără o leţcaie. - Nota trad. 

l tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limbile germană, 
engleză şi franceză 
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Marx către Engels 
la Manchester 

10 

1 3  februarie 185& 
8, Dean Street, Soho, Londra 

Dear Fred, 
După cum îmi scrie Imandt, Heise se stinge încetul cu înce

tul ca uiare a cantităţii prea mari de „ulei u 1) pe care l-a turnat 
in lampa vieţii. Cit despre Im[andt], el îi bmbăne cit poate pe 
scoţieni, căci, la aricite tertipuri ar recurge, e imposibil să-i con
vingă că 1 2  ore nu e destul ca să le bage în cap limba germană. 
Din zgîrcenie, indivizii ăştia sînt în stare „să prindă u repede. 

Dar marele eveniment, evenimentul care mă determină să ex
pediez această a doua epistolă imediat după prima, este evenimen
tul Seiler, Tu ştii care erau perspectivele de viitor ale acestui Se
bastian Nothanker în timpul vizitei tale aici. Bătrînul greengro
cer 2) s-a arătat rather 3) neînduplecat, iar Seiler, cu fericitul in
stinct care-l caracterizează, a ajuns curînd la concluzia c ă  ar fi, 
în gneral, o nerozie să irosească 200 l. st. pentru a-şi achita tre
cutul, ,în loc să-i folosească pentru a unge roţile viitorului. Şi a 
luat hotărîrea eroică să-l convingă pe socrul său să nu plătească 
nici unui creditor, ba, mai mult, să nu se neliniştească dacă el va 
fi închis, căci vrea să treacă pe la court of insolvency 4) şi, astfel, 
purificat, să înceapă o viaţă nouă cu ajutorul bătrînului. Bătrînul 
a găsit acest lucru foarte practic. Pe lingă aceasta, lui Seiler îi 
surîdea perspectiva de a fi uns ca membru al dezmăţatei societăţi 
din Queen's Bench 17 ; asigurat cu p achete bogate de �a Soţie şi 
soacră, să ofere mese tuturor şi, în plus, să termine nemuritoarea 
sa operă despre Alexand.u l II-lea, alcătuită din extrase din 
„A[llgemeine] Z[eitung] u din A[ugsburg] lipite între ele cu n 
sirop dubios. şadar, at once 5) afacera a ost pusă pe roate. A 
început o pocă de aur, de dolce faniente şi de aşa-zirse „deplasări 

1) Joc de cuvinte intraductibil : în germană „01• înseamnă „ulei", dar şi 
„băutură tare•, „bere•. - Nota trad. 

') - zarzavagiu. - Nota trad. 
") - destul de. - Nota trad. 
'l - tribunalul insolvabililor. - Nota trad. 
Sj - imediat. - Nota trad. 
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de afaceri" în oraş. Dificultatea, oriÎt ar părea de ciudat, constă 
în aceea că, deşi au fost mise ordine de arestare împotriva lui şi 
dşi preţioasa sa persoană se arăta .în mod ostentativ pe străzile 
Londrei, nici un creditor nu a luat măsuri pentru a pune mîna pe 
Sebastian. Bătrînul zarzavagiu, căruia invulnerabilitatea ginerelui 
său nu a făcut nicidecum să-i crească încrederea în „personalitatea" 
acestuia, i-a spus că ar fi timpul să evacueze casa şi să se mute 
cu soţia sa într-un cottage îndepărtat. In timpul evacuării, o parte 
din mobilă i-a mai fost cO1fiscată de creditorii vigilenţi, printre 
altele 7 perechi de cizme parţinînd lui Sebastian insuşi. Sebas
tian a avut el singur grijă ca nici adresa „cottage"-ului să nu ră
mînă un secret, căci nu urmărea în nici un caz să trăiască liniştit 
şi retras cu soţia sa Cartofelina. Pe scurt, a ţesut atîtea intrigi cu 
Cartofelina, cu soacră-sa şi cu zarzavagiul, încît s-a luat hotărîrea 
să e trimis în , ,Lmea nouă" - of course 1) la New York -, 
:unde îşi va chema şi consoarta de îndată ce îşi va fi cucerit o „po
ziţie".  Totul dpinde acum - u mnează să plece săptămîna asta -
de suma de I. st. care i se va da ca b ani de drum. El cere 60 1 .  st. 
Zarzavagiul consideră că jumătate este de ajuns. Planul lui Se
ba·stian este ca, ,odată ajuns în America, să stoarcă de la scumpa 
lui consoartă cît mai multe mandate de 5 lire, ca să�şi umple burta, 
să editeze ale sale „Kaspar Ha user " şi „Alexandru al II-lea " şi ca 
văduv de paie să păstreze pentru totdeauna dulcea durere a des
părţirii de Cartofelina. Ar fi nostim dacă pînă la urmă l-ar prinde 
totuşi un creditor. Oricum, el a reuşit să părăsească şi Anglia ca 
refugiat „financiar" ,  numai că acest lucru s-a întîmplat în împre
jurări mai onorabile decît în cazul Germaniei, Belgiei şi Elveţiei. 
Planul lui era ca Pieper să-l însoţească pentru a avea companie. 
Pieper s-a prefăcut că e de acord cu acest plan pentru a pune mîna 
pe cîteva din cele 7 perechi de cifie, dar portăreii i-au luat-o 
rtotuşi înainte 1s. 

Acum cîteva seri, Pieper se afla la noi şi făcea lecţii cu copiii, 
c înd poştaşul a bătut jos la uşă. O scrisoare pentru Pieper scrisă 
de o femeie. nvitaţie la n rendez-vous. Intrucît el nu recunştea 
scrisul şi cu atît mai puţin semnătura, îşi făcu mari speranţe şi-i 
arătă scrisoarea soţiei mele. Aceasta recunoscu imediat semnătura 
irlandezei bătrîne, grase şi murdare, fosta noastră doică, care nu 
ştie să scrie şi de aceea a pus pe altcineva să-i scrie această scri
soare. Poţi să .. ţi închipui ce haz am făcut de Fridolin 2) . El totuşi 

1) - bineînţeles. - Nota trad. 
I) Wilhelm Pieper, � Nota red. 
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s-a dus la întJîlnire cu iaceaştă 11cow" 1) . Astea sÎnt deci „ aventu
Ii1e" lui. O, rge Wiswamitra, ce b.ou cumplit eşti I 2) 

Nu uita de panslavism. 
Salut. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Eugels. 
Opere, voi. XII, ed. rusă, 1 929 

5 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 19 
la Manchester 

Dragă Engels, 

(Londra] 29 februarie 156 
28, Dean Street, Soho 

Toată săptnîna l-am avu t în vizită pe G. Levy din Dissel
lorJ, trimis de muncitorii de acolo ca mandatar. Abia ieri a ple
cat, mi-a acaparat tot timpul liber, astfel încît, cu toată bunăvoinţa, 
n-am reuşit să-ţi scriu. Iţi voi reda mai jos ştirile, în parte impor
tante, transmise de el. 

Dintre cele 3 cărţi pe care le-ai cerut, Norgate and Williams 
n-au avut nici una ready 3) . Am comandat „Cîntecl de biruinţă l 
li lgora 4) , despre celelalte două însă aş vrea să-ţi spun mai întîi 
cite ceva. 

„Slavin" a lui Dobrowsky, ediţia Hanka, nu corespunde nici
decum aşteptărilor pe care le trezşte titlul. Cartea se împarte în 
două părţi nu după felul cum e dispus materialul, ci după conţinut, 
şi anume : 1) mici eseuri despre lingvistica slavă, care după apariţia 
noilor studii mai pot prezenta cel mult interes de anticariat (de 
exemplu, fragmentul din Noul testment al venzilor, declinarea în 
slvonă�bisericească, despre traducerea slavonă a Vechiului tes
tament etc.). 

1) - vacă. - Nota trad. 
') Heine. Ciclul de poezii „Intoarcerea acasă" ,  „Poezii" ,  Bucureşti, E.S.P.L.A., 

1 956, p. 86. - Nota trad. 
) - gata pregătită. - Nota trad. 
•j Este vorba de „Ciotul despre oastea lui Igor•. - Nota red. 



18 5. Marx către Engels. 29 februarie 16 

2) O în::ercare lipsită de orice ascuţime polemică de a re::on
stitui in integ:um cara::terul popoarelor slave. Şi, pentru reali
zarea acestei reconstituiri, sînt folosite extrase din diferite lucrări, 
îndeosebi germane. Iată lista lucrărilor care constituie scheletul 
acestei cărţi : 

Popoarele slave. (Din Herder : „Ideile• etc.) 20 
Obiceiurile la croaţi. (Din Engels : „Istoria Dalmaţiei, Croaţiei, 

Sloveniei u . Halle, 1798.) 
Obiceiurile şi datinile la iliri, morlaci etc. (Din dilto.) 
Caracterul ilirilor. (Din Taube : „Descrierea regatului Slavo-

niei". Leipzig, 1777.) , 
Portul la iliri. (Din Hacquet : „însemnări dintr-o călătorie la 

Smlin" 1) .) 
Descrierea slavilor şi a antilor Ia Procopiu. (Din „Istoria slavi

lor după surse bizantine" de Stritter, în volumul lui Schlozer „Is
toria generală a Nordului u .) 

Extrase din „Caracteristica şi descrierea slavilor din sud-vest 
şi răsărW a d-lui prof. B. Hacquet. 

Specificul popular al ruşilor. (Din Dupre de St. Maure : „Ob
servations sur Ies moeurs et Ies usages russes" 2) . Paris, 1 829. 
3 vol.) 

Caracterul şi cultura slavilor în general. (Din Schaffarik : „Is
toria limbii slave " etc. Ofen 3) , 1 826.) 

Cam asta e tot. Are şi o anexă în limba cehă : „Calo din 
Boemia•, „dintr-un vechi manuscris pe care răposatul Voigt l-a 
descris în Act[a) lit [erada) u 21. 

Intr-un stil blajin, greoi şi naiv, Dobrowsky scrie cu cea mai 
mare cordialitate despre coleg:i săi germani „răposaţi" sau în 
viaţă. Singurul luc.m care mi s-a părut interesant în „Slavin H sînt 
cele oîteva pasaje în care recunoaşte de-a dreptul că germanii sînt 
părinţii istoriografiei şi lingvisticii slave. 

In privinţa lingvisticii, el citează printre altele pe Schlăzer, 

„Proiect de gramatică slavă generală comparată şi de di::ţionar " 22• 
Apoi, Schlăzer, „Proiect de scriere corectă şi exactă a limbii ruse 
cu caractere latine " .  In general , ,d-l consilier de cute Schlozer "  
apare ca patriarh, iar toţi ceilalţi s e  declară discipolii lui. „(Nes

lor» a lui Schlăzer e o lucrare ne::esară pentru oricine vrea să cu
noască metoda critică de expunere a istoriei slave, în general, şi 
a letopiseţelor ruse, în special " .  Despr. „Istoria Prusiei" a lui 

') Denumirea sîrbă : Zemun. - Nota trad. 
•1 - „Observaţii asupra moravurilor şi obiceiurilor ruse". - Nota trad. 
31 Denumirea maghiară : Buda. - Nota red. 
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Voigt : „A fost primul care a făcut cunoscute cehilor monumentele 
antichităţii u .  

I n  afară de acestea mai sînt citate : 
„Programele literaturii slave" a lui Johann Leonhard Frisch 

1727-1736, „care a studiat istoria mai multor dialecte slave" .  
„ Tiparniţa slavă din Wiirtenberg în  secolul l XVI-iea. Un 

raport li terar de Chr. Friedr. Schnurrer, prof. la Tibingen" ,  1799 -
„ o  carte foarte valoroasă, care conţine cele mai interesante şi mai 
importante date cu privire la istoria cărţii vende şi croate " .  

Apoi mai sînt citate : SchlOzer : „Istoria generală a Nordului" .  
Joh. Christoph de Jordan : „De originibus Slauicis opus etc . "  1) , 
Viena, 1745, 2 volume. P. P. Gelasius Dobner, ad Hajek : „Annales 
Bohemorum• 2) . Praga, 1761 şi 1763. (Despre acesta Schl6zer 
spune : primus delirare desiit 3) .) Stritter : , (Memoriae popul[orum] 
ad Danubium e Script. Byzant[inis) " 4) . Petersburg, 1774. Gercken : 
„Eseu de istorie veche a slavilor" .  Leipzig, 177 1 .  Gatterer : „In
troducere în istoria universală, sincronistică" .  Găttinigen, 177 1 ,  şi 
Gebhardi : „Istoria universală generală" ,  1 789. 

Din toate aceste lucrări sînt date numai titlurile, cu excepţia 
aprecierilor arătate mai slls. Voila 'le „Slavin" 5) . 

Cit despre a treia lucrare, titlul este : Dr. M. W. Heffler : 
„Lupta mondială a gemanilor şi a slavilor începînd de la sfîrşitul 
secoluLui al V-lea" ,  1 847 (costă 7 sh.) .  Autorul însuşi recunoaşte 
în prefaţă că, de fapt, el cunoaşte exact şi din surse originale is· 
toria slavă numai în măsura în care se referă la „patria"  prusacă. 
Din cele 481 de pagini ale cărţii, peste 3/4 se referă la perioada 
de la sfîrşitul secolului l V-lea pînă în 1 1 47. In rest sînt expuse 
numai accidental şi foarte pe scurt evenimente care au avut loc 
după secolul al XIII-iea sau chiar al XIV-lea. 

Acum, oind te-am infomat asupra acestor două scrieri, aştept 
să-mi dai dispoziţii dacă să le comand sau nu. A mai apărut o lu
crare de Heffter : „Slavismul•. Leipzig, 1852 (45 de pagini sau cam 
atît), care reprezintă l 10-lea volumaş din colecţia „Convorbiri in
structive etc . "  23, scoasă la Brockhaus. Expunere populară a istoriei 
slave. Din această cărticică am aflat că în 1849, printr-un ucaz, 
Nicolae „a interzis cu stricteţe tuturor supuşilor săi de a participa 
la miŞoarea panslavistă".  

1) - „Despre originea slavilor etc." .  - Nota lrad. 
') - „Analele boemilor• . - Nola lrad. 
3) - primul care a încetat cu fanteziile. - Nota trad. 
•j - „Istorisire despre popoarele de la Dunăre. Lucrări bizantine". 

Nota !rad. 
6) - Acesta este „Slavin". - Nota trad. 
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La Museum m găsit 5 volume, in folio, de manuscrise despre 
Rusia (numai cu privire la secolul al XVIII-lea) şi am făcut extrase 
din ele. Ele constituie o parte din moştenirea lăsată de arhidiaco
nul Coxe, cunoscut pentru pasiunea lui de colecţionar. Conţin nu
meroase scrisori originale (încă netipărite pînă acum) ale ambaa
dorilor englezi la Petersburg către cabinetul de aici, printre care 
unele very compromising indeed 1) . Tot aici este un mauuscris, din 
1768, al unui ataşat de ambasadă cu privire la „caracterul naţiunii 
ruse " .  Iţi voi trimite cîteva extrase din el. De asemenea , se află 
şi un raport interesant despre „artelurile" ruseşti, scris de un văr 
al lui P1tt 2) . capelan al ambasadei. 

Ultimele lucrări franceze, cu mici excepţii ,  au aproape toate 
o tentă panslavistă, deşi sînt a:ntiruse. Aşa e Desprez, dar mai ales 
Cyprien Robert 24, care în 1848 scotea la Paris o revistă : „La Po
logne. Annales contemporaines des peuplel de l'Europe orientale 
etc. " 3) De acelaşi •autor au apărut, .riintre ·altele : „Les Slaves 
de Turquie, edition de 1844, precedee d'une introduction " 4) etc. 
8°, Paris, 1852. Mai departe : „Le Monde slave, son passe, son etat 
present et ison avenir" 5) . Paris, 1852. Un scriitor 6) ,parizian al cărui 
nom de guerre 7) este Edmond, dar despre care se spune că e po
lonez, face excepţie, publicînd o lucrare plină de venin împotriva 
pretenţiilor ruşilor la socialism, cu privire la obştea lor etc. Pînă 
acum n-am reuşH să procur această lucrare. Voi căuta în „Revue 
des deux Mon:des" ,  unde se pare că au apărut extrase din ea. 

M-am apucat să-�i scriu scrisoarea asta cu intenţia de a-ţi co
munica o sumedenie de bîrfeli. Dar, fiindcă m-am lăsat antrenat 
de altele şi nu mai Il timp, ţi le voi împărtăşi mîine, iar astăzi mă 
voi mulţumi să te info1.ez că (după cuu scrie Imandt) Heise merge 
spre un ·smîşit rapid din :auza spirituosa 8) ; că „tabacioul şi emi
grantul " Oswald, care nu ştie o boabă franţuzeşte, a fost angajat 
ca profesor de limba franceză la University college din Londra ; 
că prietenii lui Ruge răspîndesc zvonul că acesta ar avea „hidro
pizie" r deşi el suferă, pare-se, doar de „hidrocefalie " ; că nişte 
merituoşi bărbaţi germani (Faucher, Meyen, Frank, Tausenau etc.) 

'I - într-adevăr, foarte compromiţătoare. - Nota trad. 
•1 L. K. Pitt. - Nota red. 
81 - „Polonia. Anale contemporane ale popoarelor din Europa orientală" .  

- Nota trad. 
'I „Slavii din Turcia, ediţia 1 844, precedată de o introducere" ,  - Nota trad. 
61 - „Lumea slavă, trecutul, prezentul şi viitorul ei". - Nota trad. 
11 Charles Edmond Chojecki. - Nota red. 
11 - pseudonim. - Nota trad. 
81 - băuturilor spirtoase. - Nota trad. 
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se vor întruni mîine la birtul Kerb, pentru a ajunge la o entente 
cordiale 1 ) ,  stabilind de ce are nevoie patTia, şi că 11Meyen" şi-a 
exprimat „speranţa" că va reuşi să-l determine pe Bucher „să par
tidpe" la această consfătuire ; în sfîrşit că Proudhon a devenit di
rector al societăţii regale-imperile de căi ferate. 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
în întregime în : K. Marx şi F. Engels, 
Opere, ed. I rsă, voi. XXII, 1 929 

6 

l tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germant 

Marx către Engels 25 
la Manchester 

Dear Frederic, 

[Londra} 5 martie 1856 
28, Dean Street, Sobo 

Săptămîna viitoare îl voi exoonina pe Heffter 26 mai amănun
ţit .  Dacă găsesc ceva material in el, îl comand. O carte cu ade
vărat mizerabilă : Eichhoff : „Histoire de la Jangue et de la Jitte
rature des Slaves•, Paris, 1839. In afară de partea gramaticală, 
asupra :ăreia nu mă pot pronunţa (am remarcat însă că lituanienii 
şi letonii sînt declaraţi slavi. Nu e o absurditate ?) , restul repre
zintă, în cea mai mare parte, un plagiat după Schaffarik 27• Indi
vidul face şi exemplificări din creaţiile poetice naţionale ale slavi
lor, în original, paralel cu traducerea franceză. Pritre acestea m 
găsit şi expediţia lui Igor 2) . Ldeea dominantă a poem.ului ste un 
îndemn la unire lanst de cnejii ruşi în ajunul năvălirii hoardelor 
mongole. Ciudat sună un pasaj din pom : „Voici les jolies filles 
des Oothes entonnent leurs chants au bord de la Mr Noire 3) 28• 

Prin urmare, geţii sau goţii ar fi sărbătorit victoria polovţienilor 

1) - înţelegere cordială. - Nota trad. 
J „Cîntul despre oastea lui Igor•. - Nota .red. 
8) - „Iată, frumoasele fete ale goţilor îşi intonează cîntecele pe ţărmul Mării 

Negre".  - Nota trad. 
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turd 1) asupra ruşilor. Intr.egul cînt are un caracter creştin-eroic, 
deşi elementele păgîne se întrevăd încă destul de clar. ln schimb, 
pe de-a-ntregul polemic şi fanati: antigerman e cîntul eroic ceh 
„Zaboi0 (Samo ?) din culegerea de poeme eroice ale cehilor, pu
blicată în traducere germană de Hanka şi Swoboda. Pare să fie 
îndreptat împotriva unui căpitan german al lui Dagobert, pe care 
l-au bătut cehii. Dar în aceeaşi măs.ură e şi un strigăt de răzbunare 
împotriva creştinismului, ca şi împotriva germanilor, cărora, între 
altele, i se reproşează într-o formă foarte naiv-poetică că vor să-i 
silească pe bravii cehi să se mulţumească cu o singură femeie. Din 
poezia populară, care lipsşte la polonezi, cu excep�ia „Rugăciunii 
lui Adalbert" :ătre maica domnului, m mai găsit : 

Gotze : 1 1Fiirst Wladimir und seine Tafelrunde" ,  1819.  „Stim
men des russischen Volkes" ,  1828 2) . 

Kapper (Siegfried) : 11Slavische Melodien" 3) , Leipzig, 1844. De 
acelaşi : 11Die Gesănge der Serben" 4) , 1 852 (mai complete lecit 
cele ale lui Jakob 5) . In fine, de Vuk Stefanovici : „Serbische Hoch
zeit•slieder" 6}. In germană de E. Wesely. Pest, 1 826. 

Scrieri pe care le-am remarcat şi pe care le voi cer:eta chiar 
săptămîna viitoare pentru tine, pe lingă Cyprien şi De�rez 7) : 
1 1Siidslavische Wandemgen im Sommer 1850" 8) ,  2 volume, Leip
zig, 1851 29 (tridus şi .în engleză) . 1 1Betrachtungen iiber das Fiir
stenthum Serbien" 9) , ;iena, 1851 .  „Die serbische Bewegung in 
Siidungarn" 10} , 1851 ,  Berlin. 11Slawismus und Pseudomagyarismus. 
Von aller Menschen Freunde, nur der Pseudomagyaren Feinde" 11) , 
Leilzig, 1842. 11Die Beschwerden und Klagen der Slaven in Un
gan" 12) , Leipzig, 1843. 

Nu-mi amintesc dacă la Manchester se găseşte „N[eue] 
Pr[eussische] Z[eitung] ". In momentul de faţă e foarte interesant. 

1) - polovţienii turci - popor nomad dispărut care între secolul al XI-iea şi 
al XIII-iea era stabilit în stepa din sudul Rusiei. - Nota trad. 

') - „Cneazul Vladimir şi drujina sa• ,  1S!9. „Glasuri ale poporului rus• ,  
1828. - Nota trad. 

1) - „Melodii slave•. - Nota trad. 
') - „Baladele sîrbilor". - Nota trad. 
&) Este vorba de culegerea lui Talvy (Tereza Albertina Luiza Jakob-Robinson) 

„Cîntecele sîrbilor". - Nota red. 
1) - „Cîntece de nuntă ale sîrbilor". - Nota trad. 
7) Cyprien Robert. „Slavii n Turcia" ,  şi Hipo/Jyte Desprez. „Popoarele Austriei 

şi Turciei". - Nota red. 
„ 

8) - „Peregrinările slavilor de sud în vara anului 1850".  - Nota trad. 
1) - „Consideraţii asupra principatului Serbia". - Nota !rad. 
10) - „Mişcarea sîrbilor n Ungaria de sud" .  - Nota trad. 
11) „Slavism şi pseudomaghiarism. Prieteni tuturor oamenilor şi duşmani numai 

pseudomaghiarilor•. - Nota trad. 
) „Protestele şi plîngerile slavilor din Ungaria". - Nota trad. 
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Guvenul prusian şi-a găsit acum, ca odinioară Ludovic al XVIII-lea, 
„chambre introuvable" a sa, şi guvernul birocratic începe să se în
grijoreze din pricina nobililor de ţară, care.şi iau victoria în se
rios. 30 La discutarea problemelor legate de obştea sătească, de 
tribunalele săteşti şi de relaţiile agrare, unde, după Il spune bă
trînul Dolleschall, „este vorba de o bucată de pîine",  conflictele 
din Camera prusiană devin de.sebit de grave. Ai văzut, probabil, 
printre altele, că conte Pfeil a cerut pentru moşieri privilegiul 
de a.şi bate oamenii şi că se laudă cu fapte eroice de acest fel să
vîrşite de el personal. Cei de stînga au dezgropat acum poclama · 
ţiile din 1848, semnate in 1848 de acelaşi Pfeil şi întocmite întru 
totul în spiritul „anului de nebunie " 31• S-a ajuns la dueluri intre 
cele două părţi, şi astăzi „N[eue] Pr [eussische] Z[eitung] " publică 
un le:der, un articol de fond, în care se spune direct că în partidul 
lor există „ticăloşi josnici " ,  în timp ce în partidul liberal există 
oameni foate „nobili" .  Ziarul propovăduieşte „îngăduinţă",  „îm
păcare" ,  „luptă de prindpii, şi în nici un caz răfuieli personaleu .  
Stînga a r  trebui s ă  s e  gîndească că „Muntele înghite întotdeauna 
Gironda".  Ea ar trebui să aibă în vedere că, indiferent dacă va fi 
„pace sau nu, pe Prusia o aşteaptă foate mari tulburări interne 
sau externe" şi că într-un asemenea moment o „sciziune în partid" 
ar echivala cu o „sinucidere". Nu e copios ? Şi ,  de fapt, în Prusia 
nimănui nu-i pasă de Cameră şi de sciziunile ei. De aceea, această 
mărturie a fricii e cu atît mai importantă. Tata Leo a ţinut .în faţa 
regelui 1) o prelegere despre Miinzer (apărută în parte .în „N[eue] 
Pr[eussische] " ) .  S-ar putea spune că e îndreptată direct împotriva 
lucrării tale din „Revue der N[euen] Rh[einischen] Z [eitung] " 32• 
Asupra refo1mei nu mai trebuie, desigur, să planeze imputarea ·că  
ar f i  mama revoluţiei. M[iinzer] era n „visător" o.re •spunea : „in
telligo ut credam" 2) , pe cînd Luther spunea : „credo ut intelli
gam" 3). „Die Spenersche" a răspuns : Spre bătrîneţe Luther a re
gretat rolul politic nedemn pe care l-a jucat etc. După cum vezi, 
frălÎntările pătrund şi în cercurile ofidale. 

Apropo de Reformă : Austria a făcut de la bun început în aşa 
fel încît slavii, în rîndul cărora toate popoarele, n a fară de ruşi, 
simpatizau cu Reforma, să devină periculoşi. O dată cu Reforma, 
Biblia a fost tradusă în toate dialectele slave. De Reformă e legată, 
în orice ·caz, trezirea sentimentlui naţional şi, pe de altă partei 
stabilirea unei stnînse alianţe cu Nordul german protestant. Dac. 
Austria n-ar fi înăbuşit această mişcare, prin protestantism sar fi 

1) Frederic Wilhelm al IV-iea. - Nota red. 
'l - „înţeleg pentru a crede".  - Nota trad. 
•) - „cred pentru a înţelege• .  - Nota trad. 
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pus şi bazele pentru pre:umpănirea spiritului german, precum şi 
pentru ridicarea unui obstacol în calea Rusiei pravoslavnice. Austria 
i-a tîrît e germani în mocirlă şi a acţionat în Gemania, ca şi în 
Răsărit, in favoarea Rusiei. 

Ai citit despre şedinţa parlamentului de vinerea trecută, în 
care Evans i-a reproşat lui Palmerston că atunci cînd, cu trei luni 
şi jumătate în urmă, l-a avertizat în privinţa Karsului , el s-a arătat 
neîncrezător ? ; tot acolo se relatează că Panmure, în telegrama în 
care îi scrie lui Simpson : „You are nominated successor of Ra
glan" 1) , adaugă : „Take care of Dowb I "  2) Nefericitul de Simpson 
răspunde : „Repeat your depatch " 3) , apoi Panmure, „Lord Car
nal ", cum îl numeşte Evans, precizează : „ take care of Dowbiggin" ,  
unul dintre verii săi ; în sfîrşit, tot în această şedinţă, lordul Ha
milton l-a acuzat .pe Evas că, după bătălia de la Inkerma:n, l-a 
sfătuit pe Raglan să lase baltă tunurile şi tranşeele şi să îmbarce 
armata engleză. Alaltăieri, bietul Evans a făcut „amende hono
rable" 4) . Trădarea de la Kars pare să reiasă destul de limpede din 
lucrarea unui oarecare Swan, care s-a întors tocmai acum din 
Orient 33 ; trădarea a avut loc nu în ultimele zile, ci mai demult, 
pentru a pregăti această situaţie. 

ACm în legătură cu Seiler. Acum vreo trei săptă;îni a plecat 
cu vaporul în Ilerica fiindcă şeriful începuse să-l urmărească. E 
ferm hotărît ca din Halilfax să telegrafieze Ja „New Yorker Staats
zeitung " ,  la care a oolaborat mai de mult : „Sebasitian Seiler, re
numitul autor al lui «Kaspar Hauser»,  a descins cu bine pe ţărmul 
de apus al Oceanului Atlantic " .  Marele bărbat şi l-a lăsat aici pe 
„Alexrudru al Ii-lea" ,  55 de pagini, în cea mai mare parte extrase 
din „A[llgemeine] Z[eitung] " din A[ugsburg] , cu dispoziţia de a i 
se trimite imediat o copie. Lucrarea trebuie, vezi matale, să apară 
•simultan de ambele părţi ale Oceanului. El a făcut atîta tărăboi cu 
aceas·tă galimatie a sa, punîndu-le pe soţia, pe cmnata sa etc. s-o 
copieze, încît ei toţi erau şi sînt uluiţi de h ărnicia „de fier" a bie
tului Sebastian. Negocierile duse ou editorii londonezi în legătură 
cu acest ·„Alexandru al Ii-lea"  i-au servit pentru a da „deplasărilor 
lui de afaceri" la Londra, unde zilnic studia cu minuţiozitate cali
tatea homarului ş.i a altor fiinţe, precum şi a „omletei" ran1uzeşti, 
o tentă de erudiţie. In afară de acest „Alexandru • a mai lăsat în 
urma 1ui şi alte mirosuri urîte. Iţi aminteşti probabil că Liebknecht 
a semnat pentru el o poliţă, împins de iluzia smintită că, după ce o 

1) - „Sinteţi numit succesor al lui Raglan" .  - Nota trad. 
') - „Aveţi grijă de Dowb !" - Nota trad. 
•j - „Repetaţi telegrama" .  - Nota trad. 
'l - „amendă onorabilă" .  - Nota trad. 
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va sconta, Seiler ii va da şi lui cîteva lire. Cind poliţa a ajuns la 
scadenţă, ea n-a fost prezentată. Seiler s-a lăudat că a achitat-o, 
dar n-a făcut decît s-o sconteze din nou. La două zile după plecarea 
lui, Liebknecht primeşte o scrisoare de la un avocat din City care 
îi cere să achite poliţa. Pieper, de care cumnata cu ochelari verzi 
a lui Seiler e îndrăgostită din pricina ochilor lui sticloşi, a fost tri
mis la greengrocer 1) . Mare panică în familie. Căci Sebastian pri
mise banii pentru achitarea poliţei, dar îi tocase. Dragostea biruie 
însă totul, iar soţia lui este convinsă că ea nu poate spera să fie 
iubită decît o singură dată, şi anume de Seiler. De aceea caută să 
aranjeze lucrurile. Zarzavagiul însă, serios şi posomorit, pe zi ce 
trece îşi dă mai bine seama de whereabouts of his dear son-in
law 2). Lucrurile nu s-au aranjat încă. În timpul acesta sosesc zilnic 
noi poliţe, pe care el pretindea că le achitase. 

Levy 34• A fost trimis aici de muncitorii din Dusseldorf cu o 
dublă însărcinare : 1 )  Demascarea lui Lassalle. Şi după ce am exa
minat lucnurile foarte atent, cred că au dreptate. De cind contesa 3) 
şi-a obţinut cei 300 OOO de taleri ai săi, L [assalle] s-t schimbat cu 
desăvirşire ; în mod intenţionat î1i îndepărtează pe muncitori ; duce 
o viaţă de sibarit, oochetează cu reprezentanţii „sîngelui albas
tru " .  Mai departe, muncitorii îi reproşează că a exploatat în per
manenţă partidul pentru murdarele lui afaceri personale şi a vrut 
să-i folosească pe muncitori chiar îndemuîndui să săvirşească de
licte în interesul procesului. Procesul s-a terminat în felul următor : 
Omul de încredere al contelui Hatzfeldt, Stockum, care, după cum 
ştii, ulterior a fost condarmnat de Curtea cu juri la 5 ani închisoare, 
s-a certat cu contele. El i-a dat de ştire lui Lass[alle] că se află 
in posesia unor documente pe baza cărora contele ar putea fi băgat 
în lanţuri pentru sperjur, falsuri etc. Lass[alle] IÎi promite 10 OOO de 
taleri. Pe de altă parte, Lass [alle] l convinge pe procurorul gene
ral Kosteritz (care .în urma acestei tranzacţii a fost nevoit să-şi 
dea demisia) să-i aducă la cunoştinţă contelui Hatzfldt că există 
un act de acuzare împotriva lui. Hatzfeldt se pregătea să fugă la 
Paris cînd L[assalle] îi înmînează hîrtiile -compromiţătoare în 
schimbul semnării unei înţelegeri cu contesa şi "etrage actul de 
acuzare. (Kosteritz a fost, bineînţeles, un simplu instrument în 
mîna luJ.) şadar, nu perspicacităţii lui juridice, ci unei intrigi t 
se poate de ordinare i se datoreşte încheierea bruscă a procesului. 
L[assalle] nu i-a plătit lui Stockum cei 10 OOO de taleri, şi muncitorii 
spun, pe bună dreptate, că o asemenea perfidie ar fi fost scuzabilă 

1) - zarzavagiu. - Nota !rad. 
1) - intenţiile iubitului său ginere. - Nota lrad. 
8) Sophie von Hatzfeldt. - Nota red. 



2G 6. · Marx către Engels. 5 martie 1856 

numai în cazul cînd e.. ar fi predat banii partidului, în loc sa-1 păs
treze pentru contesă. Ei povestesc o mulţime de lucruri urîte din 
viaţa lui particulară, pe care nu ţi le pot .reproduce pentru că pe 
unele le-am mai uitat. Printre altele : Lassalle a speculat la bursă 
efocte de stat străine în tovărăşie cu Scheuer din Diisseldol'f, care 
i-a avansat banii în acest scop. Au pierdut. lntre timp Scheuer a dat 
faliment. L[assalle] a cîştigat procesul său. Sch[euer] cere banii pe 
care i-a avansat lui L [assalle] . Acesta, ironic, invocă un oarecare 
§ 6 din Code, potrivit căruia specula la burse străine este inter
zisă. Muncitorii spun că i-au trecut lui L [assalle] totul cu vederea 
pe motiv că s-a amestecat în acest proces, considerîndu-1 o ches
tiune de onoare. Dar acum, cînd procesul a fost cîştigat, în loc 
s � pună pe contesă să-i plătească pentru munca lui şi să devină 
independent, trăieşte fără ruşine în subordinea ei, ca homme 
entretenu, without any pretext whaiever 1) . Se lăuda mereu cu 
ceea ce va face de îndată ce procesul va fi cîştigat. Acum însă, 
sfiddu-i pe faţă, îi dă la o parte pe muncitori ca pe nişte instru
mente nefolositoare. ln ziua de Anul nou a mai participat la o 
adunare (neoficială), fiindcă asista şi un colonel francez. Dar, spre 
mirarea tuturor, în faţa a 60 de muncitori n-a vorbit decît despre 
„lupta civilizaţiei împotriva barbariei " ,  a puterilor occidentale îm
potriva Rusiei. Planul său era să plece la Berlin, unde să joace 
rolul de mare domn şi să deschidă un salon. ln prezenţa lui Levy 
i-a promis contesei că, atunci cînd se va întoarce, îi va crea „o 
curte de literaţi " .  Tot în prezenţa lui Levy îşi exprima în perma
nenţă "tendinţele sale spre dictatură• (Lassalle, pare-se, are despre 
sie o părere cu totul diferită de a noastră ; el se consideră cuce
ritorul lumii pentru că într-o intrigă particulară nu s-a dat în 
lături de la nimic, ca şi cum un om cu adevărat de seamă şi-ar 
fi sacrificat 10 ani pentru o astfel de bagatelă) ele. etc. De altfel, 
e un tip periculos : pentru a strecura în poliţie în calitate de pre
tins spion pe un om din partidul muncitorilor i-a dat una dintre 
scrisorile mele, des.pre care omul trebuia să spună că a !urat-o de 
la Lassalle, ca să-şi cîştige în felul acesta încrederea. Muncitorii 
mai spun : cu diplomaţia care-l caracterizează, el nu s-ar ridica 
atît de vehement împotriva lor dacă n-ar intenţiona să treacă în 
partidul burgheziei. Totodată crede că se bucură totuşi de destulă 
influenţă pentru ca, în momentul izbucnirii unei insurecţii, să fie 
destul să se urce la tribună ca, rostind în faţa maselor diCursuri 
solemne et:. să le poată duce cu vorba. Ura mpotriva lui lassalle 
este aît de mare, spune Levy, inc�t. indiferent ce am hotărî noi, 

') - bd.rbat intrelinut, fără nici o scuz.. - Nota trad. 
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muncitorii l-ar sfîşia dacă în momentul mişcării s-ar afla la Disse1-
dorf. De altfel, ei inrt convinşi că el va trece la timp de cealaltă 
parte dacă va afla că e s-uspectat. 

Toate acestea sînt numai unele amănunte, care mi-au rămas 
din cele auzite şi pe care le-am reţinut numai parţial. Dar toate, 
în ansamblu, au Proidus asupra mea şi a lui Freiligrah o impresie 
foarte precisă, şi lam simpatizat pe Lassalle şi nu dau prea 
multă crezare bîrfelilor muncitorilor. I-am spus lui Levy : nu se 
poate, desigur, trage o concluzie pe baza mărturiilor unei singure 
părţi ; dar, oricum, suspectarea este utilă ; să continue să-l ţină 
pe tipul ăsta sub observaţie, dar să evite, deocamdată, orice scan
dal public ; vom găsi poate prilejul să-l silim pe Lassalle să-şi cla
rifice poziţia etc. etc. 

Qu'en pensez-vous ? 1) Aş vrea, de asemenea, să cunosc părerea 
lui Lupus, 

2) Al doilea scop al misiunii lui Levy era de a-mi da dale despre 
mişcarea muncitorească din Provincia renană. Muncitorii din iis
seldof mai menţin legătura ou cei in Kofa, unde nu se mai văd 
nici un fel de „domni" .  Acum însă, pe primul loc stă propaganda 
în rîndurile mulcitorilor din fabricile din Solingen, Iserlohn şi îm
prejurimi, Elberfeld şi ducatul Westfaliei. ln districtele cu industrie 
siderurgică, băieţii ăştia vor să ponească insurecţia şi nu-i reţine 
decît perspectiva unei revoluţii în Franţa şi faptul că „londonezii 
consideră că incă n-a sosit momentul" .  Levy e de părere că, dacă 
lucrurile se mai tărăgănează mult, insurecţia va putea fi cu greu 
împiedicată. In orice caz însă, izbucnirea unei insurecţii la Paris ar 
constitui un semnal. Oamenii aceştia sînt, pare-se, ferm convinşi că 
noi şi prietenii noş�ri ne vom grăbi să ajungem chiar din primul 
moment la ei. Ei smt, bineinţeles, nevoia unor :onducători politici 
şi  militari. Asta în nici un caz nu li se poate lua oamenilor în nume 
de rău. Dar, ţinînd seama de planurile lor extrem de simpliste, 
mă tem că vor fi de patru ori zdrobiţi înainte ca noi să fi putut 
părăsi măcar Anglia. Oricum, este de datoria noastră să le explicăm 
exact, din punct de vedere militar, :eea ce se poate şi ceea ce nu 
se poate face. Am spus, of course 2), că, dacă situaţia o va permite, 
ne vom du:e la muncitorii din Regiunea renană ; că orice acţiune 
pornită pe propria lor răspundere, fără o iniţiativă care să vină 
de la Paris, sau Viena, sau Berlin, este o inepţie ; că, dacă Parisul 
dă semnalul, ar fi bine, indiferent de împrejurări, să se rişte totul, 
căci, chiar în cazul unui eşec momentan, consecinţele n-ar fi 
grave decît vrmelnic i că mă voi sfătui cu prietenii mei în legătură 

1) - Ce părere ai ? - Nola trad. 
'l - desiur. - Nola !rad. 



28 7. Engels către Marx. 7 martie 1856 

cu măsurile pe care urmează să le ia direct populaţia muncito
rească în Provincia renană şi că, după un timp, va trebui să trimită 
din nou .pe cineva la Londra, dar să nu întreprindă nimic fără a ne 
consulta în prealabil. 

Pielarii din Elberfeld (sau din Barmen ?) , care în 1848 şi 184' 
erau foarte reacţionari, acum au o atitudine deosebit de revoluţio
nară. Levy m-a asigurat că pe tine personal muncitorii din Wup
pertal te consileră oml „lor" .  De altfel, se pare că pe Rin cre
dinţa într-o revoluţie în Franţa este destul de răspîndită, şi chiar 
şi filistinii un : de data asta va fi altfel decît [n 1848. De data 
asta, în locul palavragiilor din 1848, vor veni la putere oameni ca 
Robespierre etc. Pe Rin, cel puţin, p restigiul democraţiei a scăzut 
foarte mult. 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
în întregime n : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, voi. XXII, 1929 
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Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 85 
la Londra 

Manchester, 7 martie 156 

Dragă Marx, 
Iţi sînt foarte recunoscător pentru scrisoarea amănunţită ad 

slavica 1). Eichhoff îmi era cunoscut mai de mult ca un şarlatan 
în filologie, care în această privinţă l-a întrecut şi  pe Klaproth 
(care tot mai ştia cite ceva)36. Versurile din „Igor" 2) privitoare la 
goţi le voi cerceta cînd voi fi primit cartea, dar este stabilit că un 
număr de goţi au rămas în Crimeea pînă în secolul al X-lea, poate 
şi al XI-lea. Cel puţin în [izvoarele ?] bizantine figurează drept 
goţi. Poţi să-mi comunici titlul şi preţul culegerii cehe a lui Hanki 
şi Swoboda ? După toate probabilităţile, trebuie să fie foarte necri
tică, amîndoi sînt nişte boi desăvîrşiţi. - Cîntece populare polo-

1) - despre literatura slavă. - Nota trad. 
2) - „Cîntul despre oastea lui Igor". - Nota red. 
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neze au fost tipărite pe undeva, prin deceniul al 5-lea. - Pe Gotze, 
„Vladimir" etc. l-am găsit citat în gramatica sîrbă a lui Vuk, tra
dusă de Grimm, cu următoarea observaţie : „spre regretul nostru, 
fără textul rusesc " 37• Kapper, un evreu din Praga ::are a scris „Pe
regrinările slavilor de sudu in ziarul contituţional din Boemia, în 
18-1849, e un beletrist ; n-aş putea spune dacă traducerile sale 
au vreo valoare, j'en doute cependant 1) . Oîntecele de nuntă sîrbe 
au fost traduse · toate de Jakob 2). Scrierile politice privitoa.re la 
sîrbii din Ungaria şi Turcia, pe care le menţionez, ar merita să fie 
cercetate, dacă se găsesc la Museum. 

„N[eue] Pr[eussische Zeitung] " nu se găseşte la Manchester, 
dar am urmărit povestea lui Pfeil în „K61ner" şi , ,Augwurger" 3) şi 
am avut o mare satisfacţie. !n schimb, leaderul 4) de pocăiţă al lui 
„N[eue] Pr[eusische] " a fost pentm mine, desigur, o noutate ; foarte 
reuşită, naşteptată descoperire că nobilimea şi burghezia, în pla 
tuturor zorzoanelor feudale, în prezent cnstituie, au fond, un tot. 

Ceea ce spui tu despre Austria în legătură cu slavii şi protes
tantismul este perfect adevărat. Din fericire, în Slovacia s-a păstrat 
un protestantism foarte puternic, c are a contribuit în mare măsură 
la pasivitatea slovacilor faţă de unguri. Şi în Boemia la fiecare miş
care naţională serioasă, în afară de cea proletară, se mai adaugă 
şi un puternic amestec de tradiţii husiste, ceea ce face ca specificul 
natinal să slăbească. Păcat de ţăranii sloveni care în secolul al 
XV-lea s-au bătut atît de eroic. 

Istoria cu Karsul o voi citi : cum se numeşte lucrarea lui 
Swan 38 ? 

Seileriada ia înltorsătur] a 5) dorită de toată lumea, în afară de 
Liebknecht şi ode greeµgrocer 6) . E de ajuns să aunci o privire fugi
tivă asupra acestei mlaştini etc. 

Lassalle. Ar fi păcat de băiatul ăsta avînd în vedere maele lui 
talent, dar chestiunile astea înt totşi prea serioase 7) . El a fost 
întotdeauna un om cu care trebuia să fii al naibii de prudent ; ca 
adevărat evreu de la graniţa slavă, era întotdeauna gata ca, sub pre
texte partinice, să exploateze pe oricine pentru scopurile sale per
sonale. Apoi această năzuinţă a lui de a se strecura în lumea bună, 
de a parveni, de a înfrumuseţa, cel puţin pe dinafară, pe evreul mur-

1) - mă cam îndoiesc. - Nota trad. 
') Este vorba de cartea lui Talvy (Tereza Albertina Luiza Jakob-Robinson) 

„Cîntecele sirbilor". - Nota red. 
1) Este vorba de „Kolnische Zeitung• şi „Allgemeine Zeitnng• .  - Nota red. 
4) - articolul de fond. - Nota trad. 
6) Manuscrisul deteriorat. - Nota red. 
1) - zarzavagiu. - Nota trad. 
7) Vezi volumul de faţă, p. 2-27. - Nota red. 
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dar din Breslau cu tot felul de farduri şi pomezi a fost întotdeauna 
dezgustătoare. Dar toate acestea erau lucruri care nu necesitau de
cît să im deosebit de atenţi n privinţa lui. Dar dacă el face aseme
nea treburi care dovedesc pur şi simplu îndepărtarea lui de partid, 
nu pot, în nici un caz, să le iau în nume de rău uncitorilor din 
Disseldor' că nutresc o asemenea ură faţă de el. Astă-seairă mă 
duc la Lupws şi îi voi exune această chestiune. Nimeni dintre noi 
n-a avut weodată Îlncredere în Lassalle, dar i-n luat, firşte, 
părarea cînd a fost vorba de prostiile puse în circulaţie de H. Bir
geS Împotriva lui. Părerea mea este că .trebuie să lăsăm totul să 
deourgă aşa cum le-ai recomandat tu celor din Diisseldorf. Dacă 
va mrge până acolo înoît să săvirşească o over tact 1) irectă m
potriva partidului, îl vom avea la mină. Dar şa ceva, pare-se, n-a 
făcut ncă, şi n scandal ar fi u totul deplasat. 

Istoria cu Hatzf[eldt] şi cei 300 OOO de taleri este complet nouă 
pentru mine ; credeam că ea primeşte numai o rentă lunară sau 
anuală. Faptul că l-a scutit pe Hatzfeldt de haine vărgate nu i se 
va ierta niciodată. Asupra celorlalte istorii voi mai reveni. 

Publicat pentru prima oară 
în întregime în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, voi. XXII, 1929 
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l tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra) marţi [25 martie 1856) 

Dragă Engels, 
Intr-una din scrisorile următoare îţi voi răspunde la ultima ta 

misivă. Astăzi îţi voi pune numai o întrebare, la care aş vrea să-mi 
răspunzi it mi crînd. Asti n-m trimis nici n articol la „Tri
bune• pentru că n-am terminat de citit BJue Book despre Krs 39, 

abia ieri, seara tîrziu, am primit-o. Trebuie să expediez articolul 

1) - acţiune făţişă. - Nota trad. 
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vinen, m acelaşi timp cu cel pe care-l aştept de la tine. Şi acum 
ad rem 1) : 

O mare parte din „Blue Booku are un c aracter pur militar ; ai 
să vezi mai tîrziu dacă se poate face ceva cu ea. Dar asupra unui 
punct aş vrea să cunosc părerea ta critică, întrucît prezintă impor
tanţă pentru aspectul politic-diplomatic l problemei, şi despre 
aceasta rtrebuie să vorbesc chiar in articolul de vineri. La lşitul 
lunii illnie, turcii intenţioau să trimită o allată de întărire ia Re
dut-Kale pentru ca de aici să pornească în recţia Kut.is etc. Gu
venul eng'lez însă voia să trimită o armată de despresurare prin 
Trapezunt la Erzerum, sacrificind, pare-se, Karsul ca un punct lip
sit de importanţă şi considerînd ca centru l rezistenţei Erzerum. In 
oric-e c az, cu aceste discuţii, momenlul favor:bi'l pentru ,acţiune a 
fost în mod irevocabil pierdut. Ca să fii fully 2) informat în această 
question 3) , reproduc ,aici cele mai importate pasaje. 

Stratford de Redcliffe către Clarendon, 28 iunie 1855. 
„Miniştrii turci, care înainte vorbeau de trimiterea a 10 OOO de 

oameni de la Batum la Erzerum, acum, în situaţia grea în c are se 
găsesc, înclină spre un alt plan. Ei propun să instaleze la Redut
Kale o tabără fortificată şi să concentreze acolo corpul de armată 
al generalului Vivian - completat cu un contingent de 1 0  OOO de 
o ameni din armata bulgară, sub comanda generalului Beatson, pre
cum şi detaşamentul de la Batum, redus la 7 OO de o ameni. In 
total, aceste forţe armate unite ar reprezenta aproximativ 30 OOO de 
oameni din toate amele. Amplasaţi acolo, ei ar putea fi folosiţi ca 
o diversiune în favoarea amatei n Kars sau Erzerum ; înaintînd 
spre Kutais su Georgia 4) , ei ar putea fie să-i atace pe rşi din 
spate, fie să-i silească ă se retragău . 

Acelşi către acelaşi, 0 inie 1855. 
„Consfătuirea despre care v-am comunicat în prealabil a avut 

loc astăzi dimineaţă în casa marelui vizir n Bosfor. In afară de 
alteţa sa au mai fost le faţă seraskir G) şi Fuid-efendi. Eu am fost 
însoţit de generalul de brigadă Mansfield . . •  Se pare că ruşii, cu o 
forţă armată de 20 000-30 OOO de oameni care înaintează dinspre 
Gumri, ar fi apărut in faţa Karsului şi că ar i avut loc o ciocnire 
parţială a cavaleriei, după care, două zile mai tîrziu, a urmat un 
atac respins de inamic, şi oraşul e meninţat de asediu... Pentru 
toţi cei prezenţi era clar că, dacă ruşii vor asedia sau vor încercui 

1) - să trecem la subiect. - Nota trad. 
) - intru toul. - Nota trad. 
) - problemă. - Nota !rad. 
4) - Grzia. - Nota trad. 
'l - ministrul de război. - Nota lrad. 
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acum Karsul, armata turcă va avea oricum nevoie de ajutor şi că  
ajutorul trebuie să-i fie acordat cit mai curînd posibil, iar  dintre 
cele trei llodalităţi de a acţiona in acest scjp, singura eficientă 
ar fi o expediţie în Georgia prin Kutais. Trimiterea întăririlor prin 
Trapezunt ar fi, în cel mai bun caz, un paliativ. Amenajarea unei 
tabere fortificate în acest anotimp nesănătos ar echivala cu sacri
ficarea trupelor. Problema este dacă ar putea fi concentrată la timp 
în Kutais o forţă armată suficientă ca efectiv şi aptă de luptă pen
tru a pătrunde în Georgia şi a ameninţa comunicaţiile armatei 
ruse . . .  Miniştrii turci au propus ca armata expediţionară să fie for
mată din 12 OOO de oameni, luaţi din Batum şi din ganizoanele 
învecinate ; din trupele aflate sub comanda generalului Vivian, al 
căror efectiv este apreciat la 10 OOO de oameni din toate armele ; 
din cavaleria neregulată a generaiului Beatson, din cei 10 OO de 
oameni, care ar uma să fie luaţi din armata din Bulgaria pentru 
întărirea contingentului turc ; din încă 5 OOO de oameni luaţi din 
aceeaşi sursă ; dintr-un regiment de cavalerie egiptean care în 
prezent se găseşte aici, precum şi dintr-un alt regiment aşteptat din 
Tunisia. Seraskirul a propus ca la aceştia să mai fie adăugaţi 2 OOO 
de puşcaşi a1banezi. Toate aceste forţe armate . . .  s-ar ridica în total 
la 44 OOO de oameni, deşi poate ar fi mai prudent să se calculeze nu 
mai mult de 6 OO de solaţi combatanţi " .  

Acelaşi către acelaşi, 1 iulie 1 855. 
„ ... diversiunea de la Redut-Kale a fost propusă de Poartă" .  
Clarendon către Stratiord de Redcliffe, 13 iuLie 185. 
„„.Guvenul maiestăţii sale este de părere că ar fi mai înţe-

lept să se trimită întăriri în spatele frontului armatei turce, în loc 
să fie trimisă o expediţie în spatele frontului armatei ruse. Intăririle 
ar putea fi trimise la Trapezunt, iar de acolo la Erzerum. Distanţa 
dintre Trapezunt �i Erzerum este mai mică decit cea dintre Redut
Kale şi Tiflis 1) , iar trupele ar trece pe teritoriul unei ţăi prietene, 
nu duşmane. La Erzerum amata ar întilni prieteni gata să-i vină 
în ajutor, şi nu dnani înverşunaţi, şi a-r găsi rezerve e provizii, 
şi nu foamete. Dacă la Kars armata nu va putea menţine această 
poziţie în lupta împotriva ruşilor, aceştia vor putea i mai uşor bă
tuţi prin întreaga forţă a armatei unite decît prin forţa unor uni
tăţi izolate ; şi înfrîngerea ar fi cu atit mai hotărîtoare cu cît ar 
avea loG între graniţele statului turc. Trapezunt este un punct unde 
pot fi debarcate tot felul de provizii etc . "  

1 )  - bilisi. - Nota trad. 



8. Marx către Engels. 5 martie 16 33 

Acelaşi către acelaşi, 14 iulie 1855 (prin telegraf}. 

„Planul de întărire a armatei de la Kars, e care îl conţin 
depeşele duneavoastră din 30 iunie şi 1 luna aceasta, nu a fost 
aprobat. Baza de operaţii trebuie să fie Trapezunt, şi, dacă armata 
turcă n Kars şi Erzerum nu va putea apăra ultimul dintre aceste 
puncte împotri'a ruşilor, ea se va putea retrage la Trapezunt, 
unde ar putea :u uşurinţă primi întăriri". 

Acelaşi către acelşi, 16 iulie 1855. 
1 1 „ .Dacă Omer-paşa se hotărăşte într-adevăr să trimită o parte 

din propria sa armată, formată din tunisieni şi albanezi, la Redut
Kale, guvenul maiestăţii sale nu ar avea nici un fel de obiecţii 
faţă de un astfel de procedeu ; în ceea ce priveşte însă contin
gentul de sub comanda generalului Vivian şi cavaleria generalului 
Beatson, guvernul maiestăţii sale rămîne la părerea că ei trebuie 
să fie trimişi prin Trapezunt sau Erzerum" .  

Lordul Panmure către generalul Vivin, 14  iulie 1855. 
„ . . Eu am mult prea multă fo:redere �n experienţa dv. militară, 

ca să mă tem că v-aţi putea angaja într-o expediţie atît de hazar
dată şi de nechibzuită ca aceea pe care o propune Poarta„. Una 
e o coup de in 1) printr-o debarcare neaşteptată a unei amate pe  
ţărm, pentru a ameninţa sau chiar ataca o fortăreaţă inamică, şi 
cu totul altceva e o expediţie bine chibzuită, care urmăreşte inva
darea unei ţări inamice şi ducrea războiului pe teritoriul inamic" 2) . 

Trebuie să mrturisesc că strategia lui Clarendn şi distincţia 
subtilă pe care o face lordul Panmure Canat între ,,coup de main" 
de la Sevastopol, căreia îi dă preferinţă, şi planul turc cu privire 
la o mişcare strategică în Georgia mi se par foarte ciudate. 

şdr, răspunde cit mai repede cu pJtinţă la aceste puncte. 

Salllt. 

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

1) - lovitură îndrăzneaJă. - Nota trad. 

l tău, 

K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limbile germană 
şi engleză 

') In original toate extrasele în engleLă. - Nota !rad. 
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Dear Frederic, 

9 

Marx către Engels 48 
la Manchester 

[Londra) 10 aprilie 156 

Era de mult timpul să-ţi scriu din nou. M-au împiedicat tot 
felul de treburi de-ale casei. 

Iţi trimit alăturat o scrisoare pe care mi-a adresat-o Levy din 
Disseldorf ; Touroute despre care aminteşte în scrisoare este n 
ex-colonel francez. Ieri a fost e l a  noi pe acasă în lipsa mea, aşa 
incit n-o să-l mai văd decît peste cîteva zile, căci a plecat la Li
verpool. A avut cu soţia mea o discuţie îndelungată a cărei chin
tesenţă se găseşte ·în nexa 2 41, redactată chiar de madame 1) . 
M. depre care pomeneşte Levy lin scrisoare este Miquel. 

Peste cîteva zile vei primi „Igor" 2) , care a sosit într-un text 
rus-geTman ; Blue Bok 3) ; Destrilhes : .�omidences sur la Tur
quie" 4) şi un extras din „L'Homme" ,  pe care nu ştiu pe unde l-am 
pus şi de aceea nu pot să ţi-l trimit astăzi împreună cu celelalte ; 
extrasul conţine o scrisoare a unui oarecare Tassilier, deportat în 
Cayenne, adresată d-lui ministru al marinei, în care sînt demascate 
porcăriile îngrozitoaTe comise de Boustrapa faţă de deportaţi 2• 
Blue Book ai i primit-o mai de mult, !dar d'ibord 5) sub pressure 8) 
a evenimentelor cotidiene am fost de mai multe ori silit să-mi în
trerup articolul pe această temă 43 şi să scriu despre altceva, aşa că 
nu m-am putut dispensa de carte. Apoi au venit prietenii pe c are-i 
ştii şi care voiau să le dau novelty 7) cel puţin pentru o zi, dar nici 
după o săptămînă n-au adus-o înapoi. 

As to hese Kars papers 8) , fa trei leaders 9) ulminate „Times• 
a prezentat acea parte din ele care se referă la perioada august 
1854 pînă prin februarie 1855, adkă nu s-a atins de lc de perioada 
cu adevărat interesantă şi hotărîtoare. Scopul este, fireşte, de a 
elibera ministerul de orice responsabilitate şi de a arunca vina 

1) Jenny Marx. - Nota i ed. 
') „Cin tul dspre oastea lui Igor". - Nota trad. 
") - Cartea albastră. - Nota trad. 
4) - „Destăinuiri în legătură cu Turcia•.  - Nota trad. 
5) - în primul rînd. - Nota trad. 
1) - presiunea. - Nota trad. 
1) - noutatea. - Nota trad. 
8) - ln ceea ce priveşte documentele despre Kars. - Nota trad. 
•) - articole de fond. - Nota trad. 
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asupra lui Radcliffe şi a paşalelor turce din Asia. Dar frumuseţea 
este că, după cum vei vedea din Destrilhes, guvenul englez a ţinut 
cu forţa la cîrmă mizerabilul guven turc al lui Redcliffe, care în 
parte acoperă, în parte provoacă el însuşi porcăriile de care se 
plînge Williams. Toate astea sînt însă chestiuni mărunte. Folosind 
acelaşi procedeu pe care l-am folosit în cazul lui Stieber, şi anume 
dovedind falsified dates and forged passages 1) 44, după părerea 
mea, am demonstrat în mod incontestabil că guvenul britanic avea 
un plan de predare a Karsului şi că acest plan a fost în mod con
secvent înfăptuit ; spre deosebire de Bonaparte, guvenul britanic 
a reuşit de data aceasta să dea impresia că se interesează foarte 
mult „de problemă H. De partea pur militară, adică defence of Kars, 
of course 2) , nu m-am atins, am totuşi unele Îndoieli în privinţa 
„măreţiei 11 lui Williams Jones, căruia i-am vorbit de manuscrisul 
meu 3} ; el intenţionează, f .possible 4} , adică dacă procură bani pen
tru a închiria Martin's Hall, să ţină în acest local o prelegere cu 
privire la căderea Karsului înainte de începerea dezbaterilor par
lamentare pe această temă. 

In prezent, între cartişti şi urquhartişti au loc dispute înverşu
nate la Newcastle pe Tyne, Londra, Birmingham şi [n dferite alte 
oraşe 45• Ştii probabil că Jones, împreună u umbra sa Finln, s-a 
declarat dictator :artist şi a înfiinţat o nouă organizaţie care se 
dezvo1tă, indeed 5} , ·dar care, pe de altă parte, a stirnit o mare fur
tună de indignare împotriva lui 48• 

!n Provincia renană şi la Berlin, „specula la speculă" - nu cu 
ideile, ci cu acţiunile -, care a pătrns în Franţa, p are să bîntuie 
cu tot atîta forţă ca şi de cealaltă parte a Rinului. Văicărelile deter
minate de această „calamitate socială" şi înşelătorie şi-au găsit o 
formulare în „Pr[eussischer] Correspondenz" al guvenului. Aici, cu 
seriozitate şi în mod categoric, se face aluzie la criza financiară 
generală „inevitabilă 11 ce va avea loc în viitorul apropiat. 

Că Heine a mur.t ştii, dar nu ştii că Ludwig Simon n Trier a 
urinat pe moîntul lui - voiam să spun şi-a slobozit udul - in 
„Neue eit" in New York, redactat de Lowe 6} al parlamentului na
ţiunii germane, îndepărtat din tuckert 7) . 1Poetul sau trubadurul 

l) - că datele sint contrafăcute şi pasajele născocite. - Nota trad. 
) - apărarea Karsului, desigur. - Nota trad. 
) K. Marx. „Căderea Karsului" . (Vezi K. Mrx şi F. Engels. Opere, voi. 1 1 ,  

Bucureşti, Editura politică, 161 , p .  481 .  - Nota trad.}. - Nota red. 
') - dacă e posibil. - Nota trad. 
SJ - într-adevăr. - Nota trad. 
i) �oe de cuvinte : „Lowe• = „leul" (aluzie la LOwe von {albe) . - Nota trad. 
7) Stuttgart {acest cuvînt, prcum şi alte cîteva cuvinte din acest paragraf 

s!nt folosite de Marx în dialectul vorbit în sudul Germaniei). - Nota trad. 
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soţiei evreului Hohencaca sau Hohenlinden din Frankurt pe Main 
9ăseşte, fireşte, că Heine n-a fost poet. Nu avea destul 11simţămînt" ,  
era plin de „răutate" şi l-a ponegrit nu numai p e  Kobes I, dar şi 
pe amica lui Borne, pe „muza • sau „Mause" a lui Bone, pe Straus
soaia .eanet1e Wohl - Strauss) 47, 

Aioi există a society for The prntection of maill tradesmeµ 1). 
Pentru propria sa protejare, această asociaţie scoate o j alnică 
fiţuică săptăminală 2) . In acest săptănînal, , prietenul nostru Sei.er 
„împreună cu soţia" sînt prezentaţi în toată splendoarea ca „swin
dler" 3) . 

But 4) la ordinea zilei 1sînt lucruri mai importante. Lui Pieper, 
care, din cauza genialităţii sale, din ianuarie duce iarăşi o viaţă 
de corsar şi, cu toate subvenţiile destul de importante primite de 
la mine, .în fiecare zi e în primejdie să lfie evacuat de 1aJdlidy &) a 
sa, i-a venit deodată în gînd că, dac-ar avea un mic capital, ar 
deveni un om cu vază. Sister-in-law 6) a lui Seiler, a doua ifiică a 
zarzavagiului, o luminare de seu, cu ochelari verzi, este de multă 
vreme îndrăgostită pînă peste urechi de numitul Pieper. A:eastă 
persoană nu e nici măcar verde cum e zarzavatul, ci verde cum e 
cocleala, şi in plus greens iohne any meat oder flesh whatever 7) . 
Pieper spune despre ea că e urîtă foc, dar a descoperit totuşi că 
nu e lipsită de inteligenţă ; deşteptăciunea şi-a dovedit-o, fără 
putinţă de tăgadă, declarînd oiţa noastră jigărită din Hanovra un 
Byron german ma1iţios. Aşadar, Pieper, de care această persoană 
nu numai că s-a agăţat ca un scai, dar s-a lipit ca o caterpillar 8) , 
a luat hotărîrea alaltăieri să-şi deschidă inima în faţa socrului lui 
Seiler. N-a vrut să facă acest lu:ru în faţa „iubitei" de teamă ca 
nu cumva să trebuie .s-o sărute, şi asta e într.adevăr o hard work 9) 
pentru un occidental care nu e încă obişnuit să se hrănească cu 
seu de luminări. Dar ca un adevărat Pieper ce este, o dată cu de
claraţia de dragoste a făcut şi o tentativă de împrumut. Pieper nu 
putea să-şi descarce inima în faţa zarzavagiului fără a încerca să-l 
facă să-şi deschidă punga şi fără a-i cere bani. Dar avea nevoie, vezi 
matale, de un mic capital, say 20-40 pounds, to create himself a 

1) - o asociaţie pentru protecţia micilor comercianţi. - Nota lrad. 
•1 „Protection for Trade".  - Nota red. 
31 - „şarlatan" (în dialect) . - Nota lrad. 
'l - Dar. - Nota trad. 
51 - proprietăreasa. - Nota !rad. 
8) - Cumnata. - Nota !rad. 
) - verdeaţă fără pic de came. - Nota lrad. 
) - omidă. - Nota lrad. 
•j - o treabă neplăcută. - Nota !rad, 
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position als fashionabler 1) profesor particular. Intenţionează însă 
să-i acorde „iubitei u posibilitatea de a se bucura, încă mireasă fiind, 
de toate plăcerile situaţiei de văduvă şi, din compătimire, să nu se 
căsătorească niciodată cu ea.  Toată această istorie este ,urît miro
sitoare, u toate feluritele verdeţuri, dar Pieper îşi închipuie că va 
ieşi din povestea asta în mod onorabil, adică va achita would-be 2) 
socru împrumrutul pe care i l-a „storsu at a certain epoch looming 
in the future 3) pînă la ultimul gologan şi, în plus, într-un gest de 
generozitate îi va lăsa şi fata. Din ziua aceea fatală n-a mai dat 
pe la mine decît o singură dată, pentru n minut, în lipsa mea. S-a 
declarat „fericit" .  Jennychen l-a numit „Benedick the married 
man 4) , iar Laurachen pune că Benedick was a wit, he is but „a 
clown", and „a cheap clown" too 5) . Copiii îl recitesc mereu p e  
Shakespeare a l  lor. 

Liebknecht a făcut în sfîrşit ceva, şi anume un mic Liebknecht. 
Soţia mea a primit din Berlin din „înalt ordin al maiestăţii sale" 

un paşaport. In ma1i va pleca cu întreaga familie la Trier pentru 
34 li. 

Salut. Salută-l pe Lupus. 

Publicat pentru prima oară 
in întregime în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, voi. XII, 1 929 

1 0  

K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 48 
la Londra 

Manchester, 14 aprilie 1856 

Dear Marx, 
Sînt nerăbdător să primesc Cartea albastră. Dar, cum eu n-am 

timp să mă ocup de comparaţia cronologkă pe care ai făcut-o tu, 

1) - să zicem 2040 I. st. pentru a-şi crea o poziţie de om distins. -
Nota trad. 

') - pretinsului. - Nota trad. 
8) - la o dată sigură dintr-un viitor îndepărtat. - Nota trad. 
4) - Benedick, soţul (Shakespeare. „Mult zgomot pentru nimic" ,  actul V, 

scena a IV-a). - Nota lrad. 
') - Benedick a fost n om de duh, pe cînd el este numai un „măscărici " ,  

şi  pe deasupra „ n  măscărici obişnuit". - Nota trad. 
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poate, cu un prilej oarecare, o să-mi indici cîteva hints 1) n legă
tură cu principalele dificultăţi, iar eu mă voi putea limita numai 
la problemele militare, pe care le voi cerceta temeinic şi, eventual, 
le voi compara şi cu cartea lui Sandwith 49• Despre coup d'tat a 
lui Jones 2) şi istoriile care au urmat, noi aci nu ştim nimic precis ; 
trebuie să-mi procur din nou „P[eople's] Paper".  

Febra speculaţiilor din Germania este într-adevăr mai în floare 
ca oricînd. Mevissen, regele Provinciei renane, împreună cu Momy 
cumpără „Inlependance" şi fondează la Luxemburg (I) o bancă in
ternaţională (ura I) . Articolul belicos din „Pr[eussischen] Corr[es
pondenz] " 'l-am citit. Dar s-au şi luat măsuri :a Manteffel şi von der 
Heydt să nu poată pune oapăt speculei ; la Hanovra, Leipzg şi pre
tutindei iau tfiinţă filiale ale lui Credit mbilier 50, şi ceea ce nu vor 
putea face acestea, va face specula prin contrabandă. Acum începe 
ultima fază a febrei speculaţiilor : Rusia importă capital şi speculă 
şi, avînd în vedere distanţele de acolo, precm şi construcţia de 
căi ferate pe o întindere de sute de mile, specula va lua, desigur, 
o asemenea amploare, incit va duce curînd, la crah. Cînd vom auzi 
de the Gral rkutsk Tuk Line with branches to Pekin 3) etc. , va 
fi cazul să ne facem geamantanele. De data aceasta crahul va avea 

proporţii neobişnuite, fără precedent, există toate elementele : in
tensitate, extindere universală şi implicarea tuturor păturilor soci
ale avute şi dominante. In acestă situaţie cei mai amuzaţi sînt 
domnii englezi care trăiesc cu convingerea că, ţinînd seama de 
trade 4) „sănătos" care domină aici, aşa ceva nu se poate �nîmpla. 
E cit se poate de limpede că în producţia industrfolă nu se observă 
o putenică febră a speculaţiilor, deşi toată lumea ştie că chiar şi 
investiţii mici de capital, făcute nemijlocit în producţie, pot pro
voca într-un an o suprasaturare a tuturor pieţelor, mai ales atita 
timp cit se menţine o asemenea cerere colosală de capital pentru 
construcţia de căi ferate. Din cauza febrei speculaţiilor în domeniul 
construcţiei de căi ferate şi producţia industrială va creşte exage
rat, dar într-un ritm mai lent decît, de pildă, în 1833-1836 şi 
1842-1845. Anul acesta preţurile bumbacului cresc rapid, cu toată 
recolta nemaiauzită pîn, acum de 3 500 OOO de baloturi, care în 
acest an nu pare mai mare decît au părut, de pildă, în 1850 
2 500 OOO de baloturi. In plus, anul acesta continentul, în compara
ţie cu Anglia, importă aproape de trei ori mai mult dcît acum 

1) - puncte de reper. - Nota lrad. 
•1 Vezi volumul de faţă, p. 5. - Nota red. 
3) - magistrala din Irkutsk cu ramificaţii spre Pekin. - Nota trad. 
'J - comerţul. - Nota trad, 
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cinci ani, după cum o dovedeşte următorul tabel al exportului din 
America de la 1 septembrie pînă la 1 aprilie în fiecare an (expri
mat în mii de baloturi) : 

Expo:tul în Anglia 186 1855 1854 1853 
în şapte luni 1 131  OO 463 OOO 80 OO 1 10 OO 

în Franţa 
in şapte luni 354 OOO 249 OOO 229 OOO 25 OO 

în •alte porturi europene 
în şapte luni 346 OO 167 OOO 179 OOO 204 OO 1) 

Aşadar, importul ţărilor continentului, care în 1 853 reprezenta 
45/uo sau 1/s din importul Angliei, lîn 1856 reprezenta 70/us sau 5/s. 
La aceasta trebuie să mai adăugăm ceea ce continentul a cumpărat 
de la Anglia. După cum vezi, pe continent dez'oltarea industriei 
a mers incomparabil mai repede decît în Anglia, şi domnii englezi 
being rather on the decline 2) au toate temeiurile să e'ite over
trade 3) în i!dustria lor de bumbac. Anii 1853 şi 1856 sînt cei mai 

potriviţi pentru o comparaţie, fiindcă în amîndoi aceşti ani reco1ta 
a fost foarte mare - 3 30 OO şi 3 500 OOO de baloturi. ExportJl [n 
Franţa este mare numai 1în aparenţă, deoarece de la Havre o p arte 
se ·îndreaptă spre Elveţia, Baden, Franifurt •şi Anvers. Dar în acst 
uriaş avint al industriei de pe continent se ascunde germenul el 
mai viabil al revoluţiei engleze. 

Fiţuica „Protection for Trade" o citesc din cînd în cind, din 
păcate însă n-am avut prilejul să-l admir în paginile ziarului pe 
amkul Sebastian. 

Pieperiada devine tot mai nesărată. Această istorioară conţine 
iarăşi pagini foarte amuzante, dar şi unele momente scîrboase, iar 
vanitatea tot mai nestăpînită produce o impresie fatală. E destul 
ca tipul ăsta să scape numai două minute de sub control, că şi face 
nişte tîmpenii, care numai lui i se par geniale. Sper că va fi nevoit 
să •se însoare cu luminarea e seu şi că nu va primi mica sumă pe 
care o doreşte ; ar merita-o. 

Pentru amabilitatea !faţă de soţia ta, manifestată sub forma ordi
nului special 1al maiestăţii s:e 4) trebuie, dacă vom avea pos:bilita-

'I ln manuscris ultimele trei zerouri de la toate cifrele din tabel au fost 
adăugate de Marx. - Nota red. 

'I - care se află mai curind în stare de declin. - Nota trad. 
'I - supraproducţia. - Nota trad. 
•1 Vezi volumul de faţă, p. 37. - Nota red 
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tea, să ne arătăm recunoştinţa. ln orice oaz, el 1) trebuie să pri
mească 1în cachot 2) allowdnce 3) a sa ide şampanie. 

Lassalleadele 61 m-au înveselit foarte mult ; capul cîrlionţat de 
iudeu trebuie să ofere o privelişte delicioasă .răsărind deasupra 
unui halat de noapte roşu şi dintr-o mantie de marchiz din care, la 
orice mişcare, se iveşte evreul polonez. Vederea acestui individ 
trebuie să producă o impresie cum nu se poate mai dezgustătoare. 

Scrisoarea lui L[evy] o reţin aici şi, dacă va fi posibil, mîine 
voi scrie cite ceva în legătură cu problemele muncitorilor. Apropo, 
ar fi mai bine dacă am pecetlui cu un sigiliu de ceară scrisorile de 
felul acesteia. După aceea vei primi înapoi şi scrisoarea lui L[evy}. 

Ţi-am scris că am început din nou să aud ; mi s-au spart în 
ureche unul după altul trei a>cese,· asta a ajutat. 

Salutări cordiale soţiei şi copiilor tai. 

Al tău, 
F. E. 

Publicat pentru prima oară 
l n  întregime 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din Jimba germană 

Dear Frederic, 

1 1  

Marx către Engels 52 
la Manchester 

Londra, 16 aprilie (1856! 

Astăzi ţi-am expediat prin biroul de transporturi pe care-l ştii 
un pachet conţinînd : 1) documente cu privire la Kans 53 ; 2) „Igor" 4) ; 
3) „CQnfiidences sur la Turquie" 5) a lui Destrilhe ; 4) Două numere 
din „L'Homme" .  lntr-unul o scrisoare din Cayenne, în celălalt lita
nia lui Pyat către Marianne s4, căreia i-a dat citire la mitingul car
tiştilor pentru sărbătorirea revoluţiei franceze din 25 februarie anul 

1) Frederic Wilhelm al !V-lea. - Nota red. 
) - închisoare. - Nota trad. 
1) - porţie. - Nota trad. 
4) „Cîntul despre oastea lui Igor•. - Nota red. 
5) - „Destăinuiri în legătură cu Turcia".  - No�a trad. 
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acesta. Respectabilul bărbat a sperat, desigur, că va vedea repe
tîndu-se scandalul provocat de a sa „lettre a la reine" 55• Dr s-a 
înşelat. Totodată, din toate acestea îţi poţi da seama ce poziţie de 
subalterni ocupă făcătorii de revoluţie francezi de aici faţă de 
„Marianne" ; 5) Două tăieturi din „People's Paper", primele două 
articole scrise de mine despre documente1e cu privire la Kars 1). 
1ţi voi trimite şi continuarea, şi  sfîrşitul. Intrucît originalul primului 
articol s-a pierdut, iar timpul şi, încă şi mai mult, Ernest Jones mă 
presau, a trebuit să reconstitui în grabă, din memorie, articolul din 
„TTibune• ,  aşa că s-au mai strecurat unele prostii, care nu vor 
scăpa, desigur, spiritu1ui tău fin de observaţie. But never mind 
that 1 2) lţi povestesc toate astea numai ca să 1înţelegi de ce nu ţi-am 
trimis imediat articolul. 

Alaltăieri a avut loc un mic banchet cu prilejul aniversării lui 
„Pe0ple"s Paper". De data asta, întrucît am considerat că în mo
mentul de faţă acest lucru este necesar, am accetat invitaţia, cu 
atît mai mult cu cît numai eu am fost invitat din întreaga emigraţie 
(as announced in the „Paper" 3)) şi eu am ţinut primul toast, anume 
a trebuit să toastez pentru souverainete du proletariat dans tous 
Ies pays 4) . Am ţinut, aŞadar, un mic 1.peech 5) în limba engleză, pe 
care însă nu-l voi da publicităţii 56• Scopul mi l-am atins. Domnul 
Talandier, care şi-a cumpărat biletul de intrare cu 21/2 sh., precum 
şi întreaga bandă a emigranţilor francezi şi a celorlalţi s-au convins 
că noi sîntem singurii aliaţi 1 1 intimi " ai cartiştilor şi că, dacă noi 
ne abţinem de la demonstraţii publice şi îi lăsăm pe francezi să 
cocheteze pe faţă cu cartismul, depinde numai de noi să ne reluăm 
în orice moment locul care ni se cuvine din punot de vedere istoric. 
Acest lucru era cu •abît mai necesar, cu cît la mitingul menţionat 
din 25 februarie, prezidat de Pyat, a apărut ignorantul german 
Scherzer (old boy 6)) şi, într�un stil într-adevăr îngrozitor de strau
binger, i-a învinuit pe ,,învăţaţii " germani, pe „muncitorii intelec
tuali " că i-au lăsat pe ei (ignoranţii) în voia soartei, făaîndu-i astfel 
să se compromită în faţa celorlalte naţiuni. Tu doar îl cunoşti pe 
Scherzer de la Paris. M-am văzut din nou de cîteva ori cu prietenul 
Schapper şi am găsit în el un păcătos foarte pocăit. Izolarea .în care 

1) K. Marx. „Căderea Krsului" ,  articolele I şi II. (Vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, vol. 1 1 ,  Editura politică, 1 96 1 ,  p. 645-68 1 .  - Nota trad.). - Nota red. 

') - Dar asta nu face nimic. - Nota trad. 
3) - după cum anunţă „Paper". - Nota trad. 
') - suveranitatea proletariatului în toate ţările. - Nota trad. 
•j - discurs. - Nota trad. 
') - un şmecher bătr!n. - Nota trad. 
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<trăieşte de doi ani a avut, se pare, o influenţă destul de favorabilă 
asupra capacităţii sale intelectuale. Iţi dai seama că pentru orice 
eventualitate prinde oricînl bine să-l avem pe acest om la îndemînă 
and, still more 1) , să-l scoatem de sub influenţa lui Willich. Schapper 
este acum foarte ponit împotriva ignoranţilor din W[indmill] 57• 

Mă voi îngriji ca scrisoarea ta să-i parvină lui Steffen !) . Ar 
fi trebuit să reţii scrisoarea de la L[evy]. In general să procedezi 
aşa cu toate scrisorile a căror res1ituire nu ţi-am cerut-o. Cu cit 
trec mai puţin pe la poştă, the better 3) . Sînt întru totul de acord cu 
tine n privinţa Provinciei renane. Supărător pentru noi este că 
loming in the future 4) văd €Va care miroase a „trădare de p atrie ". 
e întorsătura pe care o vor lua lucrurile la Berlin depinde în 
foarte mare măsură dacă ne vom trezi sau nu în situaţia în care se 
aflau clubiştii din Mainz 8 în vechea revoluţie. ;a sera dur 5) . Căci 
noi ştim prea bine cite parale fac bunii noştri fraţi de pe celălalt 
mal al Rinului ! Totul va depinde în Germania de. posibilitatea de 
a sprijini revoluţia proletară printr.-o reeditare a războiului ţără
nesc. Atunci lucrurile vor merge minunat. 

Despre Stieber II n-am auzit nimic. Srie-mi ce ştii despre el. 
Acum să trecem la cronica scandaloasă. 
Comedia :u Pieper a avut un sfirşit e cit de rapid, pe atît de 

trist. Pe de o parte, el a primit o scrisoare în care bătrînul green
gocer6) îl respinge categoric şi-i interzice să-i mai calce pragul. Pe 
de altă parte, şi-a făcut apariţia la noi o bufniţă cu ochelari verzi 
- o Hutschachtel 7) de o urîţenie indescriptibilă -, ca să-l caute 
pe Pieper „al ei ! " .  I-a propus să fugă :u ea. In modul cel mai de
licat, el a refuzit categoric. Aşa s-a sfîrşit această comedie. Să spe
răm că, după această experienţă amară, fermecătorul tînăr se va 
mai lecui niţel de încrederea în farmecul lui irezistibH. 

Anexez o scrisoare de la Seiler. Acest Falstaff l-a căutat pe 
Edgar 8) imediat după :e a sosit la New York şi l-a găsit chiar în 
momentul dnd acesta se pregătea să plece în Texas. Deocamdaă 
Edgar mai are bani din moştenire. De urmările dezgustătoare ie 

1) - şi,  mal mult. - Nola trad. 
2) Vezi volumul de faţă, p. 475. - Nota 'ed. 
) - u atit mai bine. - Nota lrad. 
4) - scrutind viitorul. - No. lrad. 
') - Va fi greu. - Nota lrd. 
') - zalvagiu. - Nota trad. 

') Textual : „cutie e pălărie• ; aici, �e pae, aluzie 11 expresia ermană : 
„die alte Scbachte1• - „fată bitrlnă", „scorpie bătrînă• .  - Nota traâ. 

) Edgar voa Westphalen. - Nta red. 



12. Marx către Engels. 26 aprilie 1856 45 

care le-a avut această întîlnire cu S (eiler] îţi · dai seama di. 
scriso are. 

Frumoasă companie. Seiler şi Konrad Schramm I 
Salut. 

Al tău, 
K. M. 

Publicat pentru prima oară 
în întregime în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, voi. XXII, 1929 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Dear Frederic, 

1 2  

Marx către Engels 59 
la Manchester 

Iţi trimit alăturat : 

Londra, 26 aprilie 1856 
28, Dean Street, Soia 

1 .  Două articole despre Kars, continuare şi sfîrşit 1) . 
2. Un articol despre Duke of York 2) , pe care i l-am dat lui 

Jones. In acest articol imit, 1tant bien que mal 3) , maniera bătrînului 
Cobbett ; îl trimit special ca să i-l comunici lui Lupus. 

3. Discursul rostit de bătrînu l c artist Frost la New York. 
4. O scrisoare de la Miquel. Pe aceasta te rog să mi-o îna

poiezi. Nu i-am răspuns încă şi, înainte de a-i răspunde, aş vrea s ă  
cunosc „părerea" t a ,  expusă p e  larg. E o chestiune cam delicată. 
Scrisoarea conţine „uneori întrebări insidioase" 4) şi este greu să 
păstrezi în răspuns măsura cuvenită 60• 

Ce spui de discursul d-lui de Walewski ? 61 la Londra domneşte 
o indignare generală împotriva guvernului şi chiar şi  negustorii 
rostesc fraze revoluţionare. 

I) K. Marx. „Căderea Karsului" ,  articolele III şi IV (Vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 1 1 ,  Bucureşti, Editura politică, 1961 , p. 645-68 1 .  - Nota 
trad.). - Nota red. 

'} K. Marx. , ,Camera Lorzilor şi statuia ducelui de York" (Vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 12,  Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 6. - Nota trad.). -
Nota red. 

· „ 
8) - de bine d� rău. - Nota trad. 
') Heine. „Germania. O poveste de it·nă". - Nota red. 
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Dacă poţi, trimite-ii ceva lui Pieper. E posibil ca acum să fie 
angajat corector la „P[eople's) P [aper] ". In momentul de faţă eu nu 
pot să-l ajut decît cu prduse în natură. I-m tras un perdaf serios 
pntru ieşirile lui prosteşti, din cauza cărora a ajuns din nou în 
stradă. Aş avea să-ţi spun cite ceva despre politica de aici. Dar 
n-ar fi recomandabil să fac acest lucru prin poştă. 

!n „Advertiser" de astăzi a apărut o corespondenţă d in Paris 
în care se dă o relatare scurtă, dar interesantă, despre un proces 
împotriva unor adepţi ai „Mariannei • care au o comportare ex
celentă. 

„Presse" (din Paris) publică o polemică instructivă între de 
Pelletan şi Belmontet, poetul-legislator al lui Bonapame ; în această 
polemică, Pelletan l-a jigni.t în aşa măură pe „împărat",  incit, 
probabil, va fi expulzat. 

Salut. 

ublicat pentru prima oară 
în întregime în : K. Marx şi F. Enges. 
Opere, d. I rusă, voi. XXII, 1 929 

1 3  

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Frederic, 

(Londra] 1 mai 1856 
28, Dean Street, Soho 

m primit din nou o scrisoare din Germania pentru tine. Dar, 
cum pînă acum tu nru mi-ai confirmat nici primirea pachetului, nici 
a scrisorii, la cre 1anexasem şi misiva Lui ·Miquel, nu ştiu dacă 
ţi-au parvenit. Răspunde-mi cit mai curînd în legătură cu aceasta. 
Oind expdiezi orisori coidţiale, trebuie să fii sigur că vor 
ajunge la stinaţe. 

Salut. 

lbHcat entru prima oară în : 
K. Max şi F. Engels. Opere, 
d. J rusă, voi. XII, 19 

l tău, 
K. M. 

Se tipăreşte dup! manuscris 

Tiadus din limba german& 
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14  

Marx către Engels 
la Manchester 

47 

Londra] 8 mai 1) 1 856 
28, Dean Street, Sobo 

m primit SGisoarea ta. Pressure 2) exercitată în yesteoay let
ter 3) asupra ta se explică, în primul rini, prin faptul că pachetul 
trimis înainte de soţia mea nu a ajuns la Manchester, deşi a fost 
trimis prin poştă. In al doilea rînd, ştii doar care e dispoziţia unui 
om pe care hemoroizii îl fac .să sară în sus. Şi acest om sînt eu. 

Mă bucur că tu şi cu Lupus împărtăşiţi întru rtotul părerea mea 
în privinţa scrisorii lui M[iquel] ; am trecut printr-o „foarte proastă" 
stare sufletească cînd a trebuit să diger această „înţelepciune " .  

Dacă proiectele mele financiare nu eşuează, familia îmi va pleca 
cel mai tîrziu peste 1--14 zile. Păcat că eşti atît de supraaglomerlt 
cu munca. Căd m putea face une petite tour 4) prin Scotia. 

Voi îndeplini însărcinările pe care mi le-ai dat pentru Museum 
de îndată ce mă voi dce din nou acolo. 

Iţi trimit alăturat : 
Două scrisori : 1 )  de la Imandt ; 2) de la Koln. Oare cel mai 

bun lucru n-ar fi să le răspund celor din Koln prin intermediul soţiei 
mele ? Există o oarecare rivalitate între Koln şi Diisseldorf în pri
vinţa conducerii mişcării proletare. ln afară de aceasta, nu ştiu 
dacă cei din Koln sînt informaţi că cei din Diisseldorf au rupt com
plet relaţiile cu Lassalle, care se bucură de o faimă proastă printre 
ei toţi. 

Ieri a sosit din Sheffield urmă:oarea misivă comică : 

„Domnule doctor, 

Council Hall, Sheffield, 
6 mai 1856 

Comitetul pentru afaceri externe din Sheffield 62 mă însărci
nează să vă transmit caldele sale mulţumiri pentru marile srvicii 

1) In original : aprile. - Nota red. 
1) - Presiunea. - Nota lrad. 
1) - scrisoarea de Ieri. - Note lrad. 
') - un mic r. - Nota lrad. 
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pe care le-aţi adus societăţii prin admirabila analiză a documente
lor referitoare la Kars, publicată de dv. în «People's Paper». Am 
onoarea etc. 

Cyples, secretar" 1) 

Aceasta vădeşte o anumită măreţie sufletească, întrucît între 
„People's Paper"  şi „Free Press" şi, în general, între cartism şi 
urquhartism se duce o luptă pe viaţă şi pe moarte 63• Marele Iron
side a făcut chiar un pas mai departe şi a decretat că dootorul 
M[arx] şi-a cîştigat „thanks of the country" 2) etc. Ar fi fost mult 
mai bine dacă ace�ti indivizi mi-ar fi trimis banii pe care i-au obţinut 
din retipărirea (în broşură) , sub titlul „Story of the Life etc . "  64, a 
articolelor despre Palmerston . 

. Seiler mi-a trimis de la New York - a sosit astăzi - articolul 
publicat în „Demokrat" : „Dreptul în Europa al germanilor, cetăţeni 
ai Statelor Unite " .  Nu va fi niciodată .ciUt, ·oel puţin nu în această 
lume. 

De cînd i-am înmînat lui Pieper cele 2 I .  st. de la tine, nu l-am 
mai văzut. Afară de a•sta, pînă ieri seară, după cum mi-a dat de 
ştire Jones, n-a predat la „P[eople's] P[aperj " lucrarea promisă. 
Nous verrons 3) . Dacă şi de data acea5ta, din ,pricina nepăsării lui, 
scapă ocazia, să-l ia dracul. Acum are o şar.să, măgarul. 

Salut. 

Al tău, 
K.M. 

Apropo ! Am văzut testamentul lui Heine ; ! lntoarcere la 
„dumnezeul cel viu" şi „pocăire în faţa lui dumnezeu şi a oameni
lor" în caz că a scris vreodată ceva „imoral" l 

Nu l-am mai văzut pe colonelul Touroute înaintea plecării sale 
în Germania. 

Nu trimite înapoi scrisorile alăturate. Salutări lui Lupus. 

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

1 )  în original scrisoarea în engleză. - N o t a  red. 
!J - recunoştinţa ţării. - Nota trad. 
3) - Vom vedea. - Nota trad. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limbile germană 
şi engleză 



15.  Marx către Engels. 3 mai 1 856 

Dragă Engels, 

1 5  

Max către Engels 
la Manchesrer 

49 

[Londra) 23 mai !o56 
28, Dean Street, Sobo 

Familia mea a plecat ieri. Săptămîna aceasta nu am fost în 
stare să lucrez, în parte din cauza harababurii din casă, în parte 
din cauza unei crize de numatism la şale într-o formă cum n-am 
mai avut pînă acum. 

Iţi anexez Bazancourt : o expunere 11napoleoneană" a povestei 
din Crimeea 6• Nu s-ar putea face din asta ceva pentru „Putnam • ? 
Am neapărată nevoie să folosesc această firmă, căci cheltuielile 
pentru echipament şi pentru călătorie m-au silit să împrumut prin 
intermediul lui Zitschke 0 1. ·st., pentru care am dat o poliţă sca
dentă peste 3 luni. Unul dintre repnzentanţii de la „Putnam" a fost 
la Freiligrath şi a declarat că sînt dispuşi să primească articole. 

Din Bazancourt am citit numai extrasele apărute în ziarele 
franceze. Judecind după acestea, el îmi oferă, pare-se, mult mate
rial pentru articole umoristice. Impresia mea e că despre lucrarea 
lui nu se poate voribi idecît pe n ton frivol. Dacă scriem arL1colul , 
nu trebuie să aibă o formă prea concisă, ci să urmărim cu tot dina
dinsul să-l facem cit mai amplu. 

Triibner, care acum două luni părea să fie de acord cu publi
carea mîzgălelii mele despre Suedia 67, iar după aceea n-a mai dat 
nici un semn de viaţă, mi-a scris ieri şi  mi-a fixat pentru marţi o 
întrevedere în această chestiune. Asta ar însemna o lucrare de 
20 de coli. 

Sînt într-o serious dilemma 1) dacă să pornesc acum într-o 
trip 2) sau nu. Pe de o parte, trebuie să muncesc din greu ca să 
scot eani. Pe de altă part€, doctorul mi-a spus - şi cred că are 
dreptate - că treuie să călătoresc ş1 să schimb aerll, cci ficatul 
meu iar nu e în regulă. I am nat yet decided 3) ce să fac. Nici dacă 
stau aici nu e chiar atî t  de convenabil, peitru că-l m şi pe Pieper 
pe cap. Dar în primul rind sînt rucrările. 

'I - dilemă serioasă. - Nota trad. 
'I - o dlătorie. - Nota trad. 
'} - Nu sînl încă hotărî!. - Not1 trQd. 
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As to 1) Bazancourt, scrie-mi dacă ai nevoie şi de prima parte. 
Da>eă nu se poate face nimic din lucrarea asta, mai bine să nu o 
cumpărăm. 

Astăzi nu prea sînt în stare să scrid, dar .trebuie să-ţi cer o 
lămurire în privinţa unei îndoi�li de ordin filologic. In „Henric al 
IV-lea" a lui Shakespeare găsim hiren în loc de sirenă, iar potrivit 
unei note a pedantului Johnson forma hiren se întîlneşte şi la alţi 
scriitori englezi mai vechi. Inlocuirea cuvîntului sirenă cu hiren 
este foarte corectă. Dar nu s-ar putea oare ca hiren să aibă o legă
tură cu hure 2) şi deci şi sirenă ? sau cu hoeren, auris 3) etc. ? Vezi 
to which low state of spirit 4) sînt astăzi dacă acest caz mă preocupă 
atît de mult. 

In legătură cu tragedia lui Ruge „Lumea nouă", în care „tra
gedia iubirii se transformă în farsa iubiri i" ,  mi s-au adus la cunoş
tinţă nişte lucruri foarte curioase. Despre asta, data viitoare. 

Herzen pleacă în Elveţia. Aştept să-mi trimiţi informaţii despre 
Irlanda. 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwi;cben 
F. Engels ui K. Marx• , Bd. II, 
S tuttgart, 1913 

1 6  

Al tău, 
K.M. 

Se l ipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 23 mai 1 856 

Dragă Marx, 
Călătoria noas<tră prin Irlanda 8 am început-o cu Dublinul, de 

unde am plecat la Galwai pe coasta de vest, apoi 20 de mile am 
mers spre nord în interiorul ţării, de-acolo spre Limerick, de unde 
am luat-o în jos pe cursul Shannonului spre Tarbert, Tralee, Kil-

1) - Cit despre. - Nota trad 
') - tîrfă. - Nota trad. 
"l - a auzi, auz. - Nota trad. 
') - în ce stare de depresiune sufletească. - Nota trad. 
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larney ş1 mapoi la Dublin. In total am parcurs aproximativ 450-
500 de mile engleze şi am văzut deci cam două treimi din tot cu
prinsul ţării. Cu exceptia Dublinului, care, în comparaţie cu Londra, 
este ceea ce e Disseldorful în comparaţie cu Berlinul şi îşi păs
trează întru totul caracter.ul de fostă mică capitală, fiind în între
gime construit în stil englezesc, întreaga ţară, şi mai cu seamă ora
şele, îţi dau impresia că te afli în Franţa sau în Italia de nord. 
Cum jandarmi, popi, avocaţi, funcţionari, moşieri sînt puzderie, iar 
inlustria de orice fel lipseşte cu desăvîrşire, ar fi greu de înţeles 
din ce trăiesc toţi aceşti paraziţi dacă mizeria ţăranilor n-ar explica 
totul. Pretutindeni pot fi observate „măsurile disciplinare�,  guver
nul lîşi bagă na.sul î·n toate, iar despre aşa-nIlita self-gouvement 1) 
nici urmă. Irlanda poate fi considerată prima colonie engleză, şi 
încă o colonie care, aflîndu-se în imediata apropiere a metropolei, 
mai este administrată după vechea metolă, şi chiar de aici se vede 
că aşa-zisa libertate a cetăţenilor englezi se b azează pe asuprirea 
coloniilor. In nici o altă ţară n-am observat atîţia jandarmi, şi, la 
aceşti constableri înarma·ţi cu carabine, baionete şi cătuşe, expresia 
feţei jandarmilor beţivani prusaci atinge culmea desăvîrşirii. 

Ceea ce caracterizează această ţară sînt ruinele, cele mai 
vechi dalînd din secolele al V-lea şi al VI-lea, cele mai noi din 
secolul al XIX-iea, cu toate treptele intermediare. Ruinele mai 
vechi nu reprezintă decît biserici, începînd din anul 1 100 biserici 
şi castele, iar de la 1800 încoace case ţărăneşti. In partea de vest, 
îndeosebi în împrejurimile oraşului Galway, pretutindeni vezi ase
menea case ţărăneşti dărăpănate, pe care locuitorii lor le-au părăsit 
mai ales începînd abia din 1846. N-am crezut niciolată că foa
metea poate lua forme atît de palpabile 69, Sate întregi rămase 
pustii, iar între ele minunate parcuri ale landlorzilor mai mici, 
aproape singurii care mai locuiesc pe aici. Dintre ei majoritatea 
sînt avocaţi. Iată unde au dus foametea, emigrarea şi „clearan
ces" 2) 79• Nici măcar vite nu se văd pe cîmp ; tot ţinutul este un 
adevărat pustiu, de care nimeni nu are nevoie. ln comitatul Clare, 
la sud de Galway, lucrurile stau ceva mai bine ; acolo există măcar 
vite, iar în direcţia Limerickului sînt dealuri, cultivate cu pricepere 
de fermieri, în cea mai mare parte scoţieni Ruinele au ot nlătu
rate şi întreaga regiune are un aspect înfloritor. In partea de sud
vest, ţinutul este muntos şi mlăştinos, păduri bogate alternează cu 
păşuni minunate, mai ales la Tipperary, iar în apropierea Dublinului 

'l - autoadministrare. - Nota trad. 
!) - curăţirea domeniilor. - Nota lrad. 
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se întinde un teritoriu pe care, de cum îl vezi, îţi dai seama că în
cetul cu încetul trece n mina marilor fermieri. 

Războaiele de oucerire duse de englezi începînd din 1 100 pînă 
în 1 850 (căci atît au durat de fapt războaiele şi starea de asediu) au 
ruinat complet ţara. Majoritatea ruinelor sînt consecinţa tocmai a 
acestor războaie. Asta a făcut ca poporul însuşi să aibă un caracter 
aparte şi, cu tot fanatismul 101 naţional-irlandez, irlandezii nu se 
mai simt acasă în propria lor ţară. Ireland for the Saxon ! 1) Acest 
lucru se înfăptuieşte acum. Irlandezul ş tie că el nu poate rivaliza 
cu englezul, care dispune de mij loace superioare sub toate raportu
rile. Emigrarea va continua pînă în momentul în care caracterul pre
ponderent, ba chiar aproape exclusiv al populaţiei se va duce dra
cului. De cite ori n-au încercat irlandezii să realizeze ceva, dar de 
fiecare dată au fost zdrobiţi, atît din punct de vedere politic, cit 
şi din punct de vedere economic. Printr-o asuprire sistematică ei 
au fost transformaţi în mod artificial într-o naţiune complet decăzută 
şi care, după cum se ştie, nu are acum altă menire decîit să hirniz'eze 
Angliei, Americii, Australiei etc. prostituate, muncitori zileri, ma
quereaux 2) , pungaşi, escroci, cerşetori şi alte lepădături. Şi aristo
craţia poartă pecetea lumpenului. Proprietarii funciari, care în ori
care altă parte s-au îmburghezit, aici au decăzut complet. Castelele 
lor sînt înconjurate de parcuri imense şi nespus de frumoase, de jur 
împrejur totul este pustiu, şi de unde iau bani nu poţi să-ţi dai seama. 
Sînt nişte indivizi tare caraghioşi. Au singe amestecat şi cei mai 
mulţi sînt inalţi, voinici, chipeşi ; toţi poartă mustăţi imense sub 
uriaşele lor nasuri romane, adoptă o ţinută importantă, pseudo
militară, de colonei în retragere şi cutreieră ţara în căutare de dis
tracţii şi, dacă i scuturi puţin, afli că n-au para chioară, că sînt 
înglodaţi în datorii şi trăiesc c. teama de Encumbered Estates 
Court 71• 

Despre metodele prin care Anglia administrează această ţară 
- metode de represiuni şi corupţie, folosite de Anglia cu mult mai 
înainte ca Bonaparte să le fi încercat, îţi voi scrie cu alt prilej în 
cazul cînd nu vii tu curînd aici„. Ce s-aude în aceaită privinţă ? 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwiscben 
F. Engel� und K. Marx•, Bd. II, 
Stuttgart, 1913 

')  Irlanda pentru saxoni. - Nota trad. 
) - peşti. - Nota trad. 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Dragă Marx, 

1 7  

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 26 mai, 1856 

Iţi trimit alăturat articolul ;2, pe care însă mai întîi trebuie să-l 
revezi, căci munca la birou m-a împiedicat din nou să fac acest 
lucru. 

Din Bazanc[ourt] se poate face ceva - Batrahomiomahia 7a lui 
Bonaparte. Dar primul volum este neapărat necesar ; îţi voi trimite 
mîine timbre de 6 sh. pentru aceasta, sau, mai bine, le voi pune aici. 

Te-aş sfătui să-ţi faci imediat bagajele, să-ţi iei cu tine hîrtiile 
cele mai necesare şi atunci vei putea lucra atît aici, cit şi în Scoţia, 
cel puţin anumite lucruri. De Bazanc [ourt] ne-am putea ocupa ± 1) 
împreună. Cea mai mare parte din muncă ai face-o, desigur, tu, 
intrucît  acum, cînd afacerile iau o extindere rapidă, comerţul îmi 
cere atît de mult timp şi energie, încît nu mă pot gînli la o muncă 
regulată şi sistematică. Dacă l-ai itermina aici (un articol ar fi, de
sigur, suficient) , ai putea oricînd sau să scrii aici un articol despre 
parlament, sau să faci o escapadă în Scoţia şi apoi, la întoarcere, 
să mai lucrezi ceva aici. Pînă cînd nu termin „Panslavismul" n-aş 
vrea să-mi iau prea multe alte obligaţii, cărora pînă la urmă nu 
le�aş putea face faţă ; dar nici sănătatea ta nu trebuie neglijată şi 
am aici nişte băuturi care cred c-ar fi bune pentru tine, şi anume 
bere bavareză uşoară şi încă vreo duzină de sticle cu Bordeaux ; 
astea împreună cu schimbarea aerului sînt totuşi mai bune decît 
half and half 2) etc. 

Mîine, dacă va fi posibil, îţi voi scrie iarăşi cîteva rînduri. 
Anunţă-mă ce ai hotărît. 

Manchester, 26 mai 1 856 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rus ă ,  voi. XXII, 1929 

') - mai mult sau mai puţin. - Nota trad. 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

') - jumătate şi jumătate (specialitate de bere engleză - jumătate porter, 
jumătate ale). - Nota trad. 



Dragă Engels, 

19. Marx c-tre Engels. 5 iunie 16 

1 8  

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 9 mai 156 1) 
28, Dean St(reetJ, Soho 

Imi va fi greu să plec de aici înainte de sfîrşitul săptămînii 
viitoare, căci abia :tunci se va lămuri pavestea cu Trubner, şi apoi 
mai trebuie să stau de vorbă cu Zitsch.e, care e puţin probabil să 
se înapoieze la Londra îninte de termenul stabilit. In orice caz îţi 
voi anunţa din timp ziua cînd plec. 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Enge!s. 
Opere, l. I rusă, vol. XXII, 199 

1 9  

Al tău, 
K.M. 

Se tipăreşte după m anuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Frederic, 

[Londra] 5 iunie 1 6  
28, Dean Street, Soho 

La sfîrşitul acestei săptămîni plec în Scoţia ; de acolo, peste 
şase zile, voi veni la tine ; în prealabil, fireşte, te voi anunţa. Dacă 
vrei sămi scrii în cursul acestei săptămîni, adresa este : C. Marx, 
care f 2} P. Imandt, 29 Cowgate, Dundee. M-am hotălît să vin la 
tine prin Scoţia din două motive : 

1 .  Medical, intrucît ştiu că o călătorie pe mare mă va pune 
pe picioare ; or, abia de alaltăieri reumatismul nu mă mai supără. 

1) Anul este adăugat de Engels. - Nota red. 
) - la. - Nola trad. 
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In plus am avut şi  foarte mari pierderi de sînge şi alte neplăceri. 
L-am consultat, ftreş·te ,  şi 1e medicul meu. 

2. Pieper. Mă rîSoţeşte [n Scoţia şi apoi se woarce la Londra. 
Dacă n-aş fi fost de acord cu acest aranjament, atunci tînărul care 
a primit banii de călătorie de la fostul lui elev, A. Rothschild, ar fi 
plecat - era fem hotărit - cu un paşaport fals la Paris, chipurile 
cu intenţia ca de acolo să ponească pe jos la Geneva. lţi dai seama 
•Ce sfirşit stupid şi compromiţător such an expedition likely was to 
.arrive at 1 ) .  

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels ui K. Marx", Bd. II, 

Stuttgart, 1913 

20 

Al tău, 
KM. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 6 iunie 1 86 

Dragă Engels, 
Plan again cha;ged 2) . De ce, îţi voi spune personal. Pieper mă 

.1Oţeşte pînă la Hull, apoi se întoarce la Londra. De la Hull vin 
la tine 74• 

Al tău, 
K. M. 

>ublicat pentru prima oară 
î n  : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, voi. XIII,  1929 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

') - ar fi avut, probabil, o astfel de expediţie. - Nota trad. 

') - Planul a fost din nou schimb a t. - Nota trad. 
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Dragă Frederic, 

21 

Marx către Engels 
la Manchester 

8 iulie 185& 
28, Dean Street, Soho, Londra 

In scrisoarea pe care am primit-o astăzi, via Manchester, soţia 
mea mă anunţă că în ziua de 23 iulie a murit maică-sa 1) . Asta va 
grăbi întoarcerea ei la Londra. 

In acelaşi timp am primit o scrisoare de la Miquel, care inten
ţionează să vină aici peste 8-10 zile. In momentul de faţă sosirea 
lui este foarte inoportună. 

De două săptămîni Pieper a rămas fără slujbă. De data aceasta 
nu din vina lui. A ascuns acest lucru cit timp a fost Lupus aici. 
Zeţarii s-au înţeles să aducă în locul lui un individ care face parte 
din a lor friendly society 75• 

Cu Sheffield lucrurile stau astfel : 
ln ultimul număr, indivizii au masacrat articolul fără ruşine. 

Pieper i-a scris după aceasta lui Cyples. 1 11 am directed by Dr. Marx 
to inform you that he cannot congratulate you upon the emenda
tions etc. • 2) 76 

Apoi a sosit de la Ironside 3) următoarea scrisoare : 

Dragă d-le doctor, 

„Free Press Office, Sheffieid. 
19 i ulie 1 856 

Nici pe noi şi nici pe dv. nu ne poate satisface sistarea subită. 
a publicării aticolului dv. pe care o propuneţi. Vă rog să-mi iertaţi 
nefericita prescurtare a articolului dv. de săptămîna trecută ; nu 
mi-aş fi permis să fac acest lucru dacă si•tuaţia n-ar fi fost de aşa 
natură încît să nu am realmente altă alternativă. Cît despre scri
soarea d-lui Ironside, ţin să vă spun că într-o altă scrisoare, primită 
intre timp, ·el îşi exprimă regretul că aţi dat scrisorii lui o. altă. 
interpretare decît cea dorită de el şi lasă chiar să se înţeleagă că 
mă bănuişte pe mine că v-aş fi adus vreo jignire. Nu văd nici un 
motiv ca relaţiile noastre profesionale să nu continue şi să nu fie 

')  Karoline von Westphalen. - Nota red. 
') - „Sint autorizat de dr. Marx să vă aduc la cunoştinţă că el nu vă 

poate felicita pentu îndreptări etc.• .  ..... Nota lrad. 
') E vorba de scrisoarea semnată de Cyples. - Nota red. 
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cordiale ; îndrăznesc să sper că voi primi obişnuitul plic conţnînd 
manuscrisul pentru numărul viitor. Fiţi bun şi iertaţi-mă că va 
scriu cu înbîrziere. Am fost foarte OCpat. Al dv. etc. Cyples� 1). 

Răspuns. 
1 122 iulie 186 

Dragă domnule, vă scriu din nou, de data asta personal, pentru 
a vă demonstra că nu nutresc nici cel mai mic resentiment faţă 
de dv. ; şi, de altfel, n-aş avea, realmente, nici un motiv. In scri
soarea dv. din 19 iulie spuneţi : «Nici pe noi şi nici pe dv. nu ne 
poate satisface etc .» .  Cit priveşte satisfacţia mea, vă rog s-o lăsaţi 
complet deoparte. In privinţa «Satisfacţiei» d-lui Ironside însă, vă 
voi cita întocmai cuvintele din „scrisoarea" lui. După ce afirmă 
faţă de dv. că şi primul articol a însemnat pentru el o <cdoză prea 
puternică», el con1inuă : 

«Ele,> (articolele d-rului Marx) «vor fi groparul ziarului. Acest 
lucru nu poate fi îngăduit. Trebuie să terminăm cit mai repede cu 
ele. Să nu publicaţi mai mult de două doze : săptămîna aceasta şi 
săptmîna viitoare.· Cel mai bine ar fi să-i scrieţi de îndată în acest 

sens» 11. Refuz categoric să mă fac vinovat de asasinarea d-lui Isaac 
Ironside prin administrarea unei noi 1 1doze" ,  precum şi să-l „îngrop " 
în paginile propriului său ziar. Al dv. etc. 

Dr. K. M. • 
Cu aceasta s-a încheiat deocamdată corespondenţa. Dar nici în 

privinţa banilor nu-i nici un semn. Jones spune că aş fi putut să-i 
trag pe indivizii ăştia la răspundere pentru toate at the outset 2 ) .  

Iţi dai seama că stau ca pe jăratic. Pînă la  venirea familiei 
trebuie să mă îngrijesc de o locuinţă. şi nu ştiu nici cum să scap 
din cea veche, nici cum să intru în una nouă, întrucît n-am nici 
bani numerar şi nici vreo perspectivă apropiată. Peria electrică 
se străduieşte zalarnic să înnegrească părul, pentru că atra cura 3) 
îl albesc mai mult ca oricînd. Zitschke s-a cărat, şi astfel, cel puţin 
pentru o perioadă pedeterminată, am scăpat de grij a de a-i plăti. 

Espartero şi Pucheta în comedia spaniolă. Nicicînd istoria n-a 
pus cu mai multă strălucire faţă în faţă pe eroul burgheziei liberale 
şi pe eroul „gloatei" 78• 

Salut. 

') Jn original, scrisoarea în engleză. - Nota trad. 
2) - de la început. - Nota trad. 
') - grijile negre. - Nota lrad. 

l tău, 

K. M. 
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Acum Freiligrath nu are nici un şef, în afară de un board of 
Directors 1) care se întruneşte în fiecare sîmbătă. 

Publicat prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, Bd. II, 
Stuttgart, 1 913  
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Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limbile germană 
şi engleză 

Marx către Engels 79 
la Manchester 

Dragă E., 

[Londra] 1 august 185' 
28, Dean Street, Sobo 

Bancnota de 5 1. st. am primit-o şi-ţi mulţumesc, dar nu şi scri
soarea promisă. Iţi trimit alăturat o scrisoare de la nebunul de· 
Mirbach, sosită via Berlin ! 

De la Sheffiell b anii n-au sosit încă. Astăii am trimis prin. 
Pieper o scrisoare prin care redam cu insistenţă banii. In timpul 
acesta s-au întîmplat următoarele : ieri şi-a făcut apariţia la mine 
buldgul lui Urquhart, the celebrated 2) Collet. Mi-a spus că vine 
din însărcinarea Marelui Kophta 0 însuşi. Urquhart, pretinde el. 
e foarte afectat şi regretă extrem de mult că, în general, d-l Iron
side s-a amestecat în problema articolelor mele etc. pe care le 
consideră deosebit de valoroase etc. Apoi, mă roagă să-i relatez. 
cum s-a întîmplat acest lucru. D-l Urquhart crede că principala 
cauză a conflictului ar fi suprimarea unor pasaje din manuscris etc. 
I-m relatat cm au decurs lucrurile şi i-am arătat corpora delicti 3). 
M-a mai întrebat dacă n-aş fi dispus să accept un compromis, lucru 
pe care I-am respins categoric, declarîndu-i că nu sînt un penny-a
liner şi nu pot fi tratat în acelaşi fel cu scribii londonezi. El, .pare-se 
că nu aştpta decîrt această declaraţie pentru a-mi comunica pe 
tonul cel mai solemn că Urquhart apreciază „Free Press" ca nesa
tisfăcătoare. D-l Ironside s-ar afla în faţa unei dileme, entru că, 
în realitate, „Free Press" nu este decît un extras din „Sheifield 

') - ronsiliu de administraţie. - Nota trad. 
1) - celebul. - Nota Irod. 
8) - corpurile delicte. - Nola lrad. 
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Free Press" ,  un ziar, de altfel, de două ori mai mare decît 1 1F[reeJ 
P[ress] " ; ceea ce satisface cerinţele cititorilor lui 1 1Sh[effield] 
F[ree] P[ress} " nu este nicidecum potrivit pentru cititorii lui 11F[ree] 
P[ress} " şi viceversa. De aceea d-l Urquhart a hotărît ca peste apro
ximativ o lună să scoată la Londra o revistă diplomatică. El speră 
.că eu voi publica acolo în întregime 11>ezvăluirile" 81 şi că nu am 
nici un grudge 1} împotriva lui. Am dat un răspuns vag, care putea 
fi luat drept afirmativ, dar care-mi lăsa 1ibertatea de a refuza în 

·cazul cînd condiţiile ar fi prea proaste sau ziarul prea absurd. 
Totul va depinde de 1caracterul ziarului. Londra nu e Sheffieid, şi, 
.dacă U[rquhart} va publica absurdităţile lui contrarevoluţionare, 
astfel incit colaborarea aceasta să mă compromită în ochii revolu
ţionarilor de aici, atunci, oricît de greu ar fi în actualele împrejurări 
triste, va trebui să refuz categoric. De altfel, nous verrons 2) .  In 
•Orice caz, onoarei mele de scriitor i s-a dat o satisfacţie suficientă, 
întrucît şeful l-a dezavuat făţiş pe subalternul său. Această rezol
vare este binevenită măcar din cauza lui Bucher şi a adunăturii 
democratice. 

In tabăra lui U[rquhart} va începe un mare scandal. Am im
_presia că pe ascuns există intenţia răuvoitoare de a-l face pe bietul 
Cyples ţap ispăşitor. Aşa, de pildă, Collet mi-a spus că se îndoieşte 
.că Cyples mi-a trimis scrisoarea lui Ironside cu ştirea acestuia. 
I-am răspuns că C[yples], care pare să fie un om cinstit, a auzit 
atîtea ocări la adresa 1 1diplomaţiei secrete" , încît a presupus, fireşte, 
că în redacţia lui „Free Press " domneşte „diplomaţia făţişă" .  

Astăzi am primit o scrisoare de la soţia mea. Se pare că moar
tea bătrînei a impresionat-o foarte mult. Trebuie să mai rămină 
·B-10 zile la Trier ca să vîndă la licitaţie mica moştenire rămasă şi 
să împartă ou Edgar 3) ceea ce obţine. Ea şi-a făcut, după cum îmi 
comunică, următorul plan : cîteva zile va mai rămîne la o prietenă 
în apropiere de Trier. Pe urmă vrea să plece la Paris şi de acolo 

-direct la Jersey, unde s-a gîndit c-ar fi bine •Să petrecem lunile sep
tembrie şi octombrie, în primul rînd ca să se restabilească şi apoi 
pentru că acolo ar fi mai ieftin şi mai plăcut decît la Londra şi, 
în sfîrşit ,  copiii ar învăţa să vorbească franţuzeşte etc. Despre 
ceea ce s-a petrecut aici ea nu ştie, fireşte, nimic. Deocamdată îi 
scriu că planul e excelent, deşi, la drept vorbind, nu văd cum ar 
putea fi realizat. Ieri am văzut din nou „N[ew] Y[ork/ T[ribuner 
,(e o săptămînă). Nu găseşti în tot ziarul nimic în afară de trucur•i 
.electorale, şi asta va mai dura luni de zile. De „N.Y.T! nu ne vom 

') - resentiment. - Nota trad. 
') - vom vedea. - Nota trad. 
1) Edgar von Westphalen. - Nota red 
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putea ocupa în mod serios decît cînd se va termina porcăria cu 
alegerile prezidenţiale. 

Salut. 

Al tău, 
K . . M. 

P.S. Am văzut la Blind două volme din ieremiada emigraţiei 
a lui Simon din Trier 82• O prostie diluată ; fiecare cuvînt e o cîrpă
ceală greoaie, şcolărească, o laşitate vanitoasă, o fandoseală naiv
pretenţioasă, o ciorbă a săracilor dreasă cu condimente evreieşti 
a la Griin, o platitudine difuză, cum n-a mai fost publicaită vreodată. 
Pentru a se da „pa.mentului germanu ultimul picior în fund n-a 
lipsit decît această autodemascare a unuia dintre eroii lui. Bine
înţeles că n-am făcut decît s-o răsfoiesc. Mai degrabă aş da pe gît 
un pahar cu leşie sau aş bea bruderschaft cu marele Zoroastru cite 
o cupă de urină fierbinte de vacă decît să citesc mîzgăleala asta. 
Spectrul nostru îl urmăreşte pas cu pas pe Simon & Co. L. Blanc, 
Blanqui, Marx şi Engels constituie pentru el un cvartet infernal, 
pe care nu-l uită niciodată. Printre altele, el pretinde că noi doi 
- dascălii „egalităţii economice" - am fi propovăduit „însuşirea. 
armată (!) a capitalului " .  Şi glumele pe care le-am făcut .în „Revue" 
pe socoteala Elveţiei 3 îl „indignează" .  „Nici listă civilă, nici ar
mată permanentă, nici milionari, nici cerşetori u. „Marx şi Engels 
speră că Germania nu va ajunge niciodată la un asemenea grad 
de înjosire" .  E foarte ciudat că individul ăsta ne tratează pe noi 
doi la singlar, „Marx şi Engels spune" etc. 

Publicat pentru prima oară în întregime 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, voi. XXII, 1929 
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Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limbile germană 
şi engleză 

Engels către Max 84 
Ia ,�ndra 

Manchester, 4 august 1& 

rgă Marx, 
Scrisoarea care nu ţi-a parvenit s-a topit din pncma căldurii. 

Nu ş tiu dacă şi la voi a venit aşa dedată un val de c�dură tro
picală, în care nimeni nu mai face altceva dcît baie, toarnă ap. 
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pe din afară ş i  tot  felul de alte lichide pe dinăuntru. Ieri n-am fost 
bun de nimic, abia am fost în stare să ies din casă ; de j oi curge 
într-una sudoarea de ·pe mine ; nici baia nu ajută, şi, în plus, munca 
.asta afurisită la birou atîta te stoarce, incit te simţi complet sleit. 
No.aptea e aceeaşi zăpuşeală. 

E foarte îmbucurător că în chestiunea cu Urq[uhart] lucrurile 
au luat o asemenea întorsătură. Maniera noastră hotărîtă de a 
acţiona impune întotdeauna foarte mult acestor canalii. Sper că 

publicarea lucrărilor în ziarul lui Urq[uhart] va reuşi, nous v;r
rons 1 ) .  

ln fiecare zi aştept o s crisoare de la bătrînul 2) prin care să 
fiu chemat la Londra. Voi aranja astfel incit, dacă mă va chema, 
.să pot pleca sîmbăta. Sîmbătă mă mut ; încă n-am altă locuinţă, 
nici nu ştiu dacă voi închiria una sau voi vagabonda o săptămînă, 
.căci am tot felul de planuri năstruşnice pentru cind mă voi reîn
toarce. 

A fost aici cumnatul meu 3) , băiat de treabă, comunist din con
vingere, burghez din interes, cum spune el cu toată naivitatea, ia r  

.cind v©rbeşte despre probleme comuniste spune întotdeauna noi ; 
a vrut să mă convingă să le întind prusacilor măcar un deget în 
ceea ce priveşte amnistia, la care, fireşte, eu i-am răspuns foarte 
categoric ; pînă la urmă a recunoscut şi el că 1) eu nu pot face 
acest lucru şi 2) că drept răspuns prusacii mi-ar · spune să-i pup 
în . . .  etc. Se pare că nu-şi făcea prea mari iluzii în privinţa stării 
mele sufleteşti şi la plecare iluziile lui erau, desigur, şi mai mici, 
.dar a fost foarte uimit că m-a găsit a.tît de vesel. 

Lui Mirbach îi scriu de îndată ce se va mai răcori puţin timpul ; 

.acum nu mi se poate pretinde aşa ceva : 24 de grade Reaumur nu-i 
glumă, cînd mai trebuie să alergi şi îmbrăcat ca un om de bursă. 

Dacă reuşeşte planul cu Jersey, care ar avea, desigur, şi părţile 
sale bune şi nici nu este cu totul irealizabil, soţia ta ar trebui să 
ia informaţii precise la Paris în privinţa rutei şi a mijloacelor de 
comunicaţie ; altfel ar putea avea mari greutăţi. Cred că Saint Malo 
e·ste singura localitate franceză de unde pleacă vapoare spre Jersey. 
Să ceri unor crapauds 85 datele acestea. Cunoşti doar mai mulţi 
care au fost acolo. 

S.-1 asiguri pe marele Pieper că am citiit marele său articol 
.filtrat · despre Spania în „P[eople's)  P [aper] " înainte ca originall 
să apa:ă în „Trib [une] " 86 ; „hang it I" C'Qst beau ! 4) De altfel 

· �  ... vom vedea. - Nota tr1d. 
'} Friedrich Engels-senior, tatăl lui Engels. - Nota red. 
•1 Karl Emil Blank. - Nota red. 
-J - „la dracu I" E frumos I - Nota trad. 
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„P. P. M îşi merită loUl la closet, toate rahaturile le găseşti acolo : 
we regret to lean thait Lod o and o has cut his finger 1) etc. „. 
Jones trbie să-i tragă un perdaf zdravăn locţiitorului său pentru. 
această idioţenie. 

ln nici un caz să nu le permiţi canaliilor din Sheffield să-ţL 
reţină banii ; trebuie să plăteacă în orice condiţii. 

Publicat pentru prima oară 
1n întregime în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, voi. XXII, 1 929 
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Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 87 
la Mnchester 

Dragă Engels, 

Londra) 22 septembrie 185; 
28, Dean Street, Soho· 

Ţi-aş i confirmat mai de mult primirea ultimei tale scrisori,. 
dar de vreo două săptămîni toate zilele, din wri şi pma-n seară, 
mi le-am pierdut căutînd locuinţă. In vechea hrubă nu mai puteam_ 
în nici un caz să rămîn. In sfîrşit am găsit una : o casă întreagă. 
pe care trebuie s-o mobilăm noi. Adresa : 9, Grafton Terrace, Mait-· 
land P ark, Haveritock Hill, Hampstead Road. Chiria : 36 l. sL 
La 29 septembrie webuie să ne mutăm ; săptămîna asta ne vom 
ocupa de mobilă. Sîntem cam încurcaţi, întrucît avem de plătit în 
oraş vreo 26 I. st., şi pentru instalarea în noua locuinţă e nevoie· 
de încă şi mai mult. Asta înseamnă că ne lipsesc 10-15 l. st., dar 
numai pentru scurt timp, căci de pe urma moştenirii de la Trier 
soţia mea are de primit de la fratele %) ei din Berlin o sumă mai 
mare. Acesta i-a scris ieri că încă nu poate trimite banii, deoarece
bonurile căilor ferate din Silezia inferioară, in care a fos� investi. 
capitalul ce-i revenea soţiei mele, se vînd în momentul de faţă cu 
mari pierderi. In plus, d-l ministru face următoarea remarcă melan
colici : „E, desigur, un moment foarte nefavorabil, întrucît toate· 

1) - aflăm cu regret că lordul cutare şi cutare s-a tiiat Ia deget. -
Nota !rad. 

2) Ferdinand von Westphalen. - Nola r>d. 
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hîrtiile u adevărat de valoare scad vetiginos din cauza febrei 
speculaţiilor provocate de societatea Credit mobilier şi de socie
tăţile n comandită u .  

Dacă t u  a i  putea s ă  acoperi o parte din suma care n e  lipseşte, 
restul sper că l-aş obţine de la Muntele de pietate pînă cînd ne 
vor sosi banii de la Berlin. Partea proastă e că nu avem timp de 
aşttat. 

Vestea moţii lui Weerth m-a afectat foarte mult ; mi-a fost 
greu s-o cred. Mi-a scris şi Freiligrath în legătură cu necrologul. 
Dar, de fapt, nu văd în ce publicaţie n Germania ar putea să 
apară. Singuul lucu posibil ar fi deocamdată, poate, un necrolog 
în „ Tribne" pînă cînd timpul va crea posibilităţi mai multe şi 
mai bune I What is your opinion ? 1) 

Astăzi sînt invitat la masă la tipul de la Putnam 2), care se 
află din nou aici. Nu ştiu dacă ă mă duc. Engleza mea proastă 
m-ar putea compromite. 

„Tribne" mi-a restituit articolele lre n-au fst t�părite. In 
total sînt : panslavismul şi articolele mele despre Principatele 
dunărene. D-l Dana scrie că, dacă nu le pot plasa în altă pa1te, se 
cuvine de drept să suporte ei „pierderile " ,  întucît nu şi-au făcut 
cunoscute din timp obiecţiile. In caz contrar, aşteaptă să le fie 
restituite o parte din sumele cheltuite. Vom vedea. 

Bruno Bauer publică două volume despre Anglia 8• Probabil 
că va descrie foarte amănunţit pigsty 3) a scumpului său frate 4) . 
Nu ştiu ce a mai văzut el în Anglia. 

Pieper, pe care l-am dat afară la sosirea soţiei mele, după 
două zile şi-a făcut din nou apariţia şi s-a instalat, ceea ce în 
momentul de faţă nu e de loc plăcut. Cînd mă voi muta în noua 
locuinţă, î l  voi aranja cum trebuie în hruba din Dean Street, pe 
care o ştii, şi-l voi lăsa acolo pe garanţia me1. 

Amnistia din Prusia este aşteptată pentru 15  octombrie. Mama 
lui Otto a murt, lăsînd 2 OO de taleri, care au fost confiscaţi de 
guvernul prusian pentu plata „cheltuielilor de judecată în pro
cesl de la Koln" eo. 

Strohn a fost vinerea trecută aici. Individul s-a îngrăşat din 
cale-afară şi,  ca urmare, îmbunătăţirea stării lui fizice s-a făcut 
oarecum în dauna isteţimii sale. Nici mutra nu-i mai e atît de 
strîmbă, ci rather 6) blajină. 

') - Tu e părere al 1 - Nota lrad. 
1) Frederick Olmsted. - Nota red. 

1) - cocina. - Nota trad. 
'l Edgar Bauer. - Nota id. 
1) - mai dgrabă. - Nola trad. 
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Despre Heine am aflat o serie întreagă de amănunte, pe care 
Reinhardt i le-a povestit soţiei mele la Paris. Despre asta altă dată 
mai pe larg. Astăzi îţi spun doar că  

„Dar ceasul opt abia mijea 
Oind ea vinul roşu îl bea - şi rîdea" 1) 

j s-a dntîmplat literallv 2) . Cadavrul lui se mai găsea înca m casă 
în ziua 1înmormintării, 

-
cînd le maquereau 3) al angelicei Mathilde 4) 

s-a şi înfiinţat la uşă şi a luat-o cu el. Bravul „Meissner",  care · i-a 
îndrugat publicului german atîtea murdării pe seama lui Heine 90, 
a primit bâni peşin de la „Mathilde" spre a o glorifica pe această 
destrăbălată, care .l-a chinuit de moarte ,pe poor 5) Heine. 

Şi acum încă o istorie apropo de Moses Hess. Faima acestui 
tînăr was due -to a great part - to Sazonov 6) .  Cînd Hess şi 'Moses
sina 7) au sosit la Pa-ris, rusul acesta era foarte ruinat, decăzut în 
ultimul hal, fără bani şi fără credit şi ,  prin urmare, cu o stare de 
spirit foarte plebee şi revoluţionară şi accesibil oricăror idei de 
răsturnare a lumii. Sazonov a auzit că Moses n-ar fi lipsit de „mo
nede "·. Aşadar, a început să se ţină scai, pe de o parte, de Moses, 
pe de alta de Mosessina. Cu aceasta din urmă s-a încurcat, iar pe 
primul l-a prezentat cu surle şi trîmbiţe as a great literary lumen 8} 
şi l-a intodus -în redacţiile diferitelm reviste şi ziare. .Vladimir 9) , 
bineînţeles, are pretutindeni oamenii lui şi pretutindeni are acces. 
In felul ăsta a stors de la  cărpănosul Moses destule monede pentru 
a putea „străluci" din nou şi a arunca momele în vederea unor noi 
credite. Astfel înarmat, Sazonov a atras în mrejele sale o evreică 
bătrînă şi bogată, pe care a luat-o într-o căsătorie cuşer. Din mo
mentul acela însă a devenit din nou foarte distins şi i-a întors spa
tele lui Moses, declanîndu-1 very common and subordinate fellow 10) . 
Pe Mosessina a părăsit-o fără remuşcări şi acum ea aleargă înju
rînd şi ocărînd prin Paris şi povesteşte, oricui e dispus s-o asculte, 

1) Heine. Versuri, „O muiere" ,  Bucureşti, E.S.P.L.A. 1956, p .  200. · - Nota 
Lrad. 

') - li teralmente. - Nota .ad. 
') - peştele. - Nota trad. 
'J Mathilde Heine, soţia poetului. - NotI red. 
5) - bietul. - Nota trad. 
1) - se datora în mare parte lui Sazonov. - Nota trad. 
7) Sibylle Hess. - Nota red. 
8] - o mare lumină literară. - Nota trad. 
8) Nikolai Sazonov. - Not. red. 

'°I - un tip foarte oarecare şi un om inferior. - Nota trad. 
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depre trădarea perfidului moscovit. Asta e o parte din istoria de 
la gradeur ·1 decadence de la Maison 1 ) Moses. 

Ai văzut' foaia lui Golovin „Rssia0 etc. ·care apare la Londra ? 
„L'Home•, faute de moyens 2) e pentru moment sspendat. 

„Natn* u mai apare. Cu această orientare nu mai există deoît 
„Le National", da:r e mult mai slab. 

Calde salutări lui Lupus. 

Publicat pentru prima oară 
în întregime în : K. Max şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, voi. XXII, 1929 
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Al tău, 
K.M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Frederick, 

26 septembrie 1 85-
28, Dean Street, Sobo, Londra 

Trebuie, în primul rind, să-ţi confirm, cu mulţumiri, primirea 
banilor. Aş fi făcut-o de ieri, dar, din pricina mutării, la noi e o 
adevărată harababură. Şi nici nu e sigur c-o să reuşim să ne mu
tăm pină luni, întrucît cu b anii primiţi de la tine şi cu cei de la 
'Muntele de p ietate nu avm încă qui� 3) suma necesară. Pentru 
noi personal, actuala criză a bursei de pe continent nu e de lo:: 
b.nevenită. 

Incolo nimic nou, in afară e faptul că a murit Stirner, lucru 
pe care, probabil, îl ştii. Apoi, după cum m auzit de la Freiligrath,. 
aici la Londra a sosit o scrisoare din Australia de la „exiubita" 4)· 
lui, care anunţă că s-a recăsătorit, dar în acelaşi timp a devenit 
religioasă .şi, prin aluzii la „viaţa de dincolo" ,  a reuşit să-şi aducă 
novum hominem 5) la „ospiciu •. Ultima p arte trebuie înţeleasă 
verbatlm &) . 

J - măreţiei şi decăderii casei. - Nota trnd. 
2) - din lips. de fondmi. - Nota trad. 
"l - în întregime. - Nota trd. 
'l Marie Wilhelmine Dăhnhardt, - Nota red. 
1) - noul soţ. - Nota trnd. 
'l - extual. - Nota trd. 
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Aşadar, am cinat Împreună cu persoana de la Putnam 1) .  tn 
afară de mine au mai fost de faţă Freiligrath şi un bătrîn yankeu. 
Cel de la Putnam e un om liniştit şi agreabil, pe cînd bătrînul 
yankeu e un tip plin de viaţă şi foarte spiritual. Putnam cere ca 
după articolul despre Bazancourt, dacă e posibil, să reluăm pro
blema „ships against walls " 2) , care interesează în mod deosebit 
America [n legătură cu ultimul război 8) . Apoi să ne ocupăm de ase· 
menea de bateriile şi de canonierele plutitoare, artileria uşoară 
sau grea etc. Toate acestea par să fie legate de perspectiva unui 
război mai mult ·sau mai puţin apropiat al Americii împotriva An
gliei. In afară de aceste militaribus �) va trebui apoi .să le scriu şi  
despre Heine. Intr-un cuvînt, acum putem întreţine legături perma
nente cu această firmă foarte „solidă •. 

Casa pe care am închiriat-o este foarte frumoasă pentru preţul 
ăsta şi nu cred c-ar fi dat-o atît de ieftin dacă împrejurimile ime
diate, drumurile etc. ar fi cît de cît finisate. Acum, cînd vei veni 
la Lodra, vei găsi un home 5) 1în adevăratul 1înţeles al cuvîntului. 

What do you think of the aspect of the moneymarket ? 6) Creş
terea •taxei de scont pe continent este, fără îndoială, legată în parte 
de faptul că aurul din California şi Australia a făcut ca valoarea 
aurului să scadă în comparaţie cu cea a argintului (banca Belgiei 
plăteşte numai 1 9  fr. 40 c. (argint) .pentru un napoleon 7) , şi de 
aceea, pretutindeni unde aurul şi argintul constituie etalonul legal 
al banilor, negustotii de metale nobile scot argintul din bancă. Dar, 
indiferent de cauza creşterii taxei de scont, în orice caz ea accele
rează downfall 8) a colosalelor tranzacţii de speculă, şi •îndeosebi 
crahul marelui centru al capitalului de împrumut din Paris 91. Cred 
că marea criză financiară va izbucni încă în cursul iernii anului 
1 857. Măgarii englezi, în obtuzitatea lor, îşi închipuie că de data 
aceasta la ei, spre deosebire de continent, situaţia este „sound " 9) . 
Făcînd abstracţie de legătura intimă dintre old Lady of Thread
needle Street şi concernul din Paris 92, măgarii ignoră faptul că o 
parte însemnată din capitalul englez este dat pe credit ţărilor 
de pe continent şi că „sound" overtrading 10) lor (anul acesta ex-

1) Frederick Olmsted. - Nota red. 
'J - „nave împotriva fortăreţelor". - Nota trad. 
3) Războiul Crimeii. - Nota red. 
4) - articole militare. - Nota trad. 
5) - casă, cămin. - Nota trad. 
1) - Ce părere ai des�re situaţia pieţei financiare ? - Nota trad. 
7) - monedă de aur, echivalentă cu 20 de franci. � Nota trad. 
8) - prăbuşirea. - Nota !rad. 
'l - sănătoasă. - Nota trad. 10) - „sănătoasa• creştere exagerată a afacerilor. - Nota trad. 
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portul urmează să atingă 1 10 OO OOO I. st.) se bazează pe „un
sound" 1) speculă de pe contin<mt, la fel cum propaganda lor a ci
vilizaţiei din 1 854-1856 se baza pe lovitura de stat din 185 1 .  In 
orice caz, spre deosebire de crizele anterioare, de data aceasta 
Franţa a găsit forma 1în care febra speculaţiilor să poată fi răspîn
dită, şi ea a fost răspîndită în întreaga Europă. Spre deosebire de 
rifinamentul galic al saint-simonismului 93, de stockjobbery 2) şi de 
imperialism, specula engleză indigenă pare să revină la  forma pri
mitivă a unei simple şi unmitigated fraud 3) . Astfel, pot fi citaţi 
Strahan, Paul şi Bates ; banca Tipperary a răposatului Sadleir ; 
marea escrocherie din City a lui Davidson, Cole and Co. ; acum 
Royal British Bank ; şi, în sfîrşit, povestea cu palatul de cristal u. 
(4 OOO de acţiuni false au fost aruncate în circulaţie) . Şi tocmai fap
tul că în străinătate englezii fac speculă sub colours 4) ale conti
nentului, iar la ei în ţară se întorc la înşelătoria simplă, indivizii 
aceştia îl numesc o „stare sănătoasă a comerţului " 95• 

De altfel, ca niciodată pînă acum, de data aceasta problema 
a căpătt dimensiuni europene şi nu cred că vom mai putea rămîne 
mult timp aici ca Sp€ctatori. Chiar şi faptul că, în sfîrşit, am ajuns 
din nou să-mi mobilez o casă şi să-mi aduc cărţile este o dovadă 
pentru mine că „mobilizarea" noastră este at hand 5) . 

Salut. 

Publicat entru prima oară 
jn : „Der Brietwchsel ischen 
F. Engls und . Marx•,  Bd. i, 
Stuttgart, 1913 

') - „nesănătoasa•.  - Nota trad. 
2) - sula cu acţini. - Nota trad 

3) - directe /rande. - Naia trad. 
6) - culorile (staul) . - Nota lrad. 
"l - aproae. - Nota rd. 

Al tău, 
KM. 

Se tipăreşte după manuscris. 

Tradus din limba german. 
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6 

Engels către Max 6 
la Londra 

[Manchester, nu înainte de 27 septembrie 156! 

[„.] 1) In legătură cu Weerth îi voi scrie lui [„.] 2) la Berlin ; 
poate că el va reuşi să scrie totuşi ceva în vreo publicaţie, n'im
porte 3) care, numai să apară. Vreme de peste zece zile după în
toarcerea mea de la Londra, Lupus n-a menit nici un cuvînt 
de această veste, e care mi-a comunicat-o abia în pr!ziua sosirii 
bătrînului meu, tîrziu de tot, către ora 1 1  seara. Iţi poţi imagina 
cit am fost de consternat şi cit m-a supărat acest procedeu prostesc. 
Pentru următoarele două săptămîni nu mai dispuneam de nici o 
oră liberă, nici măcar pentru a mă duce la Steinthal ca să aflu 
unele amănunte, darămite să mă gîndesc la necrolog ş .a.m.d„ Pro
babil că au rămas de la el unele lucrări literare ; voi căuta să mă uit 
peste ele. 

Dacă poţi, trimite-mi „Panslavismul" ; vreau, de îndată ce voi 
avea timp, să refac lucrarea şi să-i dau o formă acceptabilă, pen
tru „Putnam" (?) sau pentru altă publicaţie care s-ar ivi între timp. 
„Principatele dunărene " le-aş oferi chiar acm, cind tuck 4) conti
nuă, unui ziar englez sau vreunei publicaţii lunare. Cum merge cu 
Urquhart [„ .] 2) , mă îndoiesc foarte mult [„.] 2) deocamdată U văd 
nici o posibilitate. Noi în nici un caz nu vom beneficia de amnistie. 

Aici ne-au amuzat grozav poveştile despre Mo!es 5) şi Mo
sessina 6) .  Deci, ca şi Ewerbeck, il s 'est achete une place au Pere 
Lachaise de la li tterature fran;aise 7) . 

„Rusia"  lui Golovin n-am citit-o ; trimite-mi un număr sau 
două, să văd despre ce esite vorba ; aici publicaţia nu este de loc 
cunoscută. 

Bazancourt mai este în lucru ; sper ca în circa 10-14 zile să-l 
termin. După cum vezi, nu merge chiar atît de repede, n-m putut 
face absolut nici un fel de lucrări preliminare. De-aş avea măcar 
articolele despre război pe care le-am scris pentru „Tribune" ! Tre-

1) Inceputul scrisorii lipseşte. - Nota red. 

!) Manuscrisul deteriorat. - Nota red. 

3) - indiferent. - Nota trad. 
4) - zarva. - Nota trad. 

5) Moses Hess. - Nota red. 
'J Sibylle Hess. - Nota red. 
1) - el şi-a cumpărat un loc la Pere Lachlise (cimitir în Paris) al literaturii 

franceze. � Nota trad. 
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buie ă adun din nou tot materialul. Apoi mă voi putea ocupa şi 
de prblema ships against walls 1) ,  şi atunci vom căuta să facem în 
aşa fel, incit legăturile să fie s•tatornicite. 

Acum nu mai încape nici o îndoială că preţul aurului a scăzut 
în raport cu cel al argintului. E sigur că şi argintul a dispărut, nu 
mi-e însă prea clar unde a dispărut. Probabil că în China, avînd 
în vedere situaia instabilă de acolo, a fost îngropată şi ascunsă o 
cantitate respectabilă. Apoi, în ultima vreme balance of trade 2) a 
fost deosebit de 1favorabilă Indiei şi Chinei faţă de Anglia, conti
nentul şi America luate laolaltă. ln orice caz e foarte plăcut pentru 
John Bull să piardă încă de pe acum 6 pence la fiecare liră. 

Norii se adună tot mai ameninţători deasupra pieţei financiare 
şi probabil că vechiul „horizon politique" 3) al ziarului „Constitu
tionnel" va fi din nou la mare cinste. Povestea care s-a întîmplat 
marţea trecută la Banca Angliei, cind i-au fost prezentate cereri 
de plată în sumă de un milion aur, e semnificativă. Totul arată ast
fel incit ai zice că crahul se va produce chiar acum, dar poate fi şi 
numai un preludiu. Teoreitic vorbind, înainte de a se produce crahul, 
trebuie mai întîi ca Rusia să fie total antrenată în febra specula
ţiilor, dar, pare-se, la acest lucru nu ne putem aştepta şi poaite e 
chiar mai bine aşa. Ceea ce de asemenea împiedică aici în foarte 
mare măsură specula este preţul ridicat al tuturor materiilor prime, 
în special al mătăsii, al bumbacului şi al linii ; şi în acest domeniu 
a întreprinde ceva nu e nicidecum lipsit de primejdie. Dar va fi amu
zam să-i priveşti pe domnii englezi cind va începe crahul. Aş fi 
curios să ştiu cite acţiuni fictive de e continent se găsesc în 
Anglia, cred că foarte multe. De data aceasta va fi o dies irae 4) cum 
n-a mai fost : întreaga industrie europeană în plină decădere, toate 
pieţele suprasaturate (în India dej a nu se mai trimite nimic) , toate 
clasele avute antrenate, falimentul complet al burgheziei, război 
şi dezordine totală. Ş i  eu cred că toate acestea se vor întîmpla în 
1 857, iar cînd am văzut că-ţi cumperi din nou mobilă am considerat 
chestiunea rezolvată şi am propus pariuri în acest sens. 

La revedere pentru astăzi, calde salutări soţiei şi copiilor. 

ublicat pentru prima oară 
în întregime în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, voi. XXII, 1929 

1) - nave împotriva fortăreţelor. - Nota trad. 
•j - balanţa comercială. - Nota trad. 
') - orizont politic. - Nota trad. 
•J - judecata de apoi. - Nota trad. 

Al tău, 
F.E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Dragă Engels, 

27 

Marx către Engels 
la Manchester 

16 octombrie \656 
9, Grafton Terrace, aitld Park, 

Haverstock Hill, Londra 

După ce-am primit mandatul poştal, ne-am mutat ; în primel� 
două săptămîni am avut foarte mult de alergat, un permane11t du-te
vino de acasă în oraş şi din oraş acasă, ca să punem cit de cit casa 
în ordine. Aşa se explică tăcerea mea. 

Alăturat î ţi trimit extrase dintr-o :arte a lui Mieroslawski 97• 
După cum ştii, el nu-i lipsit de esprit 1) ; in lucrarea aceasta există 
însă şi mult esprit de mauvais aloi 2) , şi  anume mult din style am
phigourique 3) pe c are şi l-au însuşit u atita trudă francezii de cînd 
au devenit „profunzi" şi au încetat de a mai fi voltairieni superfi
ciali. De asemenea, mult din vorbăria entuziastă în care naţionali
tăţile „nerecunoscute" îşi preamăresc trecutul. Ură împotriva Ru
siei şi mai multă împotriva Germaniei, împotriva panslavismului ; 
acestuia i se opune o confederaţie liberă a naţiunilor ,slave cu Po
lonia ca peuple-Arc_himele 4) . Revoluţia sodală în Polonia este pre
conizată categoric ca o condiţie de bază a celei politice ; dar, prin
tr-o deucţie istorică care dovedşte tocmai contrarul, se încearcă 
să se demonstreze că adevărul constă în restabilirea vechii obşti 
agricole (rnina - latinizarea obştii ruseşti) . 

In ultimele săptămîni am studiat mai temeinic şi problema ar
gintului ; cind voi avea p rilejul te voi pune la curent. 

După părerea mea, e puţin probabil ca Bonaparte să poată 
e.ita suspendarea plăţilor în numerar, rşi atunci va la galere 5) .  

Am primit „Guardian" .  D!ta viitoare iţi voi scrie mai mult. 
Otto a fost graţiat. 

1) - spirit. - Nota trad. 
') - spirit de proastă calitate. - Nota trad. 
31 - stilul alambicat. - Nota trad. 

Al tău, 
K.M. 

'J - popor-Arhimede (popor cu ajutorul căruia poate i răsturnată lumea) . -
Nota trad. 

51 - pluteşte galeră (fie ce-o fi) I - Nota trad. 



Casa din Londra 
(9 Grafton Terrace, Maitland Park, Haverstock Hill) , 

în care a locuit Marx din Octombrie 1856 pînă în 1868 
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C u  urquhartiştii (care pînă acum două săptămîni, c u  unele în
treruperi, au continuat să retipărească vechea mea mîzgăleală, pe 
care am modificat-o 98) , pînă acum n-am mai înaintat nici un pas. 
Dar problema trebuie să se rezolve încă săptămîna asta. In 11Mor
ning Herald" ,  Urquhart, pe un ton de oracol, a proclamat iarăşi 
nişte lucruri absolut noi pentru el ca pe nişte taine pe care le cu
noaşte de mult. Marele Bucher vorbeşte în „National-Zeitung " ,  
luînd cuvînt c u  cuvînt d e  l a  mine, despre „interesantele dezvăluiri" ,  
dar trece sub tăcere numele meu ş i  lasă s ă  se bănuiască c ă  destăi
nuirile vin din partea engleză. Vezi dt de invidioase şi de afurisite 
sînt aceste canalii. 

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

28 

S e  tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dear Frederic, 

[Londra] 30 octombrie 156 
9, Grafton Terrace, Maitland Park, 

Haverstock Hill 

Dictez acum un articol despre Persia 1) . De aceea îţi scriu nu· 
mai cîteva rînduri. Am primit cele 5 I. st. de la tine. N-ai putea 
să-mi trimiţi chiar săptămîna asta o lucrare militară despre Elveţia, 

căci m-am împotmolit la asta şi nu pot merge mai departe cu arti
colele mele. In curînd îţi voi scrie o scrisoare amănunţită. 

Ruge editează : 
1 .  1 1Povestiri vînătoreş:i pentru copii" ,  

Al tău, 

K.M. 

1) K. Marx. „Războiul anglo-persan•, (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 12, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 72-74. - Nota trad.). - Nota red. 
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2. Consideraţii filozofice asupra vechii relrigii egiptene 99 .  I-a 
vo:bit despre ea lui Blinl, care a descoperât •CU acest prilej că taica 
Ruge nici măcar 'după nume nu :unoaşte lucrarea lui Roth. 

Publicat pentru prima oară în : 
K. Marx şi F. Engels. Ope1e, 
ed. I rusă, voi. XII, 1929 
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Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Londra] 30 octombrie 1855 
Grafton Terrace, Maitland Park, 

Haverstock HiH 

Dragă Engels, 
Articolul despre Bazancourt 100 e straşnic. Alăturat îţi trimit 

sfîrşitul lui Mieroslawski 1) . Dacă m-am lenevit la scris, asta se da
toreşte în bună parte faptului că în ultimele luni soţia mea a fost 
bolnavă. 

La Mieroslawski vei observa şi tu : 1 .  acelaşi om care consi
deră un royaume diplomatique 2) imposibil în Polonia vrea să facă 
acolo une revolutiI diplomatique 3) , respectiv o revoluţie sub 
auspiciile lui Ludovic Bonaparte şi Palmerston ; 2. în mod necesar, 
soarta gminei leşeşti „democratice"  va fi următoarea : dominium 4) 
propriu-zis va fi uzurpat de coroană, aristocraţie etc . ; relaţiile 
patriarhale dintre dominium şi obştile ţărăneşti vor duce la apariţia 
iobăgiei ; parcelarea facultativă creează n fel de pătură mijlocie 
a ţărănimii, un ordre equestre 101, la care ţăranul se poate i"ldica 
numai atîta timp cît durează războiul de cotropire şi colonizarea, 
dar chiar aceste două condiţii grăbesc ruinarea sa. De îndată ce 
această graniţă este atinsă, ordre equestre, care nu este în stare să 
joace rolul unei adevărate stări mijlocii, devine lumpenproletariatul 
aristocraţiei. O soartă asemănătoare o au dominium şi  ţăranul şi la  
populaţia romanică din Moldova, Valahia etc . Acest mers al dez
voltării e interesant, pentru că se poate demonstra apariţia aici a 

1) Mieroslawski. „Naţiunea polonă n sistemul echilibrului european". -
Nota red. 

1) - un rega t diplomatic. - Nota !rad. 
3) - o revoluţie diplomatică. - Nota trad. 
') - domeniu. - No ta trad. 
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iobăgiei pe cale pur economică, fără o verigă intermediară, sub 
forma cotropirii şi a dualismului naţional. 

„Manchester Guarian• al vostru are deoseblta cinste să fie 
considerat o primă cauză a declaraţiei făcute de Bonaparte împo
triva presei engleze. Trimi:e-mi din cînd în cînd a1ticolele lui X 102 • 

Descoperind că pentru Bona[parte] se apropie anul 1 847, Palm[erston] 
se străduieşte din răsputeri să-l împingă pe poziţia pe care s-a si
tuat L [udovic] -F[ilip] : alianţa cu Rusia împotriva Angliei, întocmai 
aşa cum a procedat cu L[udovic]-F[ilip] în timpul războiului Son
derbundului 103. In timp ce, pe de o parte, în porcăria napolitană 
îl tîrăşte pe Bonaparte la remorca sa împotriva Aus:riei, în pro
blema turcă se uneşte chiar el cu Austria împotriva lui Bona
parte 104• Ziarele franceze sînt din nou plin� de misgivings 1) în le
gătură cu uneltirile perfidului Albion. Cheia de boltă a crizei co
merciale pare să fie totuşi construirea căilor ferate ruseşti. Fali
mentul domnilor antreprenori ai „palatului industriei mondiale" 
aruncă o oarecare lumină asupra participaţiei capitaliştilor englezi 
la întreprinderile de pe continent. In Germania, fondarea de între
prinderi industriale şi bancare pe acţiuni este în plin avînt. „Natio
nal-Zeitung" din Berlin publică lungi coloane în care sînt enume
rate numai denumirile acestor concernuri. 

De la Olmsted, omul lui Putnam, şi  de la un tovarăş al lui de 
călătorie american, care se afla la el, am aflat că Gurowski (polo
nezul) şi-a .cîştigat o mare 'influenţă asupra lui Dana ; tot atunci, 
aceşti domni mi-au povestit că acelaşi om respectabil primeşte cu 
regularitate subvenţii băneşti direct de la Ambasada rusă de la  
\fashington. Acest G [urowski] a susţinut panslavismul împotriva 
noastră şi numai din această cauză amicolul tău 105 a fost respins. 
Gînd mi-a restituit manuscrisul despre Principatele dunărene, 
d-l Dana a uitat to blot out 2) o observaţie a aceluiaşi G [urowski] , 
scrisă în limba franceză. Şi anume, în legătură cu datele statistice 
prezentate de mine cu privire la populaţia română, el face urmă
toarea remarcă : „Tous ces chiffres sont exageres pour faire mous
ser l ' idee de nationalite Roumaine. Ils sont dementis par les faits, 
l'histoire et la logique" 3) . !şadar, ni se face cinstea ca articolele 
noastre să fie ·supuse, sau mai curînd să fi fost supuse, direct su
pravegherii şi cenzurii Ambasadei ruse. Acum se pare că Dana şi-a 
dat seama, în sfîrşit, cine este acest G[urowski] . 

1) - temeri. - Nota trad. 
') - să şteargă. - Nota trad. 
3) - „Toate aceste cifre sînt exagerate pentru a promova ideea de naţiona

litate română. Ele sînt dezminţite de fapte, istorie şi logică". - Nota trad. 
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Astăzi m primit o scrisoare de la Collet, căruia i-am trimis 
o nouă porţie 106• Tipul este de acord cu toate, dar nu pomeneşte 
nimic despre monetary terms 1), deşi în ultima mea scrisoare i-am 
pus o întrebare neechivocă în această privinţă. e aceea va trebui 
să-l presez din nou, deoarece pentru mine acesta e singurul punct 
interesant în intercourse with those Calibans 2) . 

Scrie-mi cît mai curînd despre tine şi despre cei din jurul tău. 
Cele mai calde salutări de la soţia şi copiii mei. 

Copiii se simt foarte bine. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx" ,  Bd. II, 
Stuttgart, 19 13  
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Al tău, 
K.M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 17 noiembrie 1856 

Dragă Marx, 
In fiecare zi, blestematul ăsta de comerţ m-a împiedicat să 

scriu. Am acum în subordinea mea trei băieţi şi de aceea nu mai 
termin cu controlul, corectările, mustrările şi ordinele. La toate 
acestea se mai adaugă şi lupta cu fabricanţii din cauza firelor 
proaste sau a livrării cu întîrziere, precum şi  propriile mele ocu
paţii. Aş fi vrut ca lomnul Bonaparte să binevoiască să scutească 
Franţa de persoana sa, iar pe mine de această harababură. 

De altfel, Bonaparte ăsta s-a împotmolit rău de tot. Poveştile 
cu placardele şi cu tulburările di'n rîndurile muncitorilor, despre care 
a scris atît de mult corespondentul ziarului „Times" după ce - ca 
urmare a articolului său din „Moniteur" - a primit ordin de parler 
plus haut 3) , au produs aici o impresie enormă asupra filistinilor 
englezi 107• Toată lumea e convinsă de căderea lui apropiată. Des-

1) - condiţiile financiare. - Nota trad. 
') - relaţiile cu aceşti Calibani. - Nota trad. 
31 - să vorbească mai tare. - Nota trad. 
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co,perirea neaşteptată că au fond 1 )  tipul e totuşi un măgar, ş 1  mcă 
un măgar de cea mai ordinară speţă, este explicată astfel : la în
ceput a fost un geniu, acum însă viaţa lui desfrînată l-a distrus atît 
de mult, încH i-a atacat creierul. Poate că ceva adevărat e aici, 
dar, în general, individul şi-a .rămas înru totul credincios sie în
suşi şi numai filistinii englezi pol vedea o deosebire calitativă în
tre cel de odinioa·ră şi cel de astăzi. 

In „Guardian" apare azi o statistică interesantă a falimentelor 
din Franţa ; ţi-o trimit. 

Criza financiară, cu unele fluctuaţii, dar agravîndu-se treptat, 
pare să se prelungească toată iarna, devenind cronică. Aceasta va 
face ca la primăvară să aibă o formă cu mult mai gravă decit dacă 
ar surveni acum o izbucnire acută. Cu cit se vor face mai multe 
vărsăminte la societăţile pe acţiuni, care pînă acum existau în cea 
mai mare parte numai pe hîrtie, cu cit capitalul disponibil, va fi 
mobilizat mai mult cu atît e mai bine. Atîta timp cit taxa de scont 
nu scade sub 70/o - şi ultima urcare e o dovadă că va creşte şi mai 
mult -, nu există perspectiva că s-ar putea face trei�patru văr
săminte nici măcar la jumătate din companiile fictive. Credit mo
bilier din Austria nu poate primi nici măcar al doilea vărsămînt şi, 
în plus, guvernul austriac încheie convenţii în virtutea cărora 
obligă banca să reia plăţile în numerar ! Aş vrea să am eu banii 
care l-au costat pe Bonap[arte] menţinerea rentei la  peste 660/o în 
decurs de 6 săptămîni ; avînd în vedere tocmai marile eforturi fă
cute în acest scop, ziua în care renta va scădea sub 66°/o o voi con
sidera un punct de cotitură 109 ,  

Cu cit va dura mai mult această pressure 2) cronkă, cu atît 
vor ieşi la suprafaţă mai multe măgării ale clicii bonapartiste şi cu 
atît va creşte mai mult furia muncitorilor, care pînă acum nu au 
avut posibilitatea să cunoască amănuntele. Acest Morny este o 
adevărată mină spartă şi se pare că individul n-are de loc chef să 
se întoarcă iarăşi la Pa·ris, iar căile ferate ruse şi titlurile de stat 
sînt pentru el, desigur, cel mai indicat mod de a-şi plasa banii. 

O tabula rasa atît de frumoasă ca acum n-o să mai găsească 
revoluţia prea uşor. Toate tertipurile „socialiste" sînt epuizate, 
ocuparea muncitorilor, creată artificial, a fost încercată timp de 
6 ani şi s-a terminat cu un eşec, nu există nici o posibilitate de a 
face noi experimente şi frazeologie. Pe de altă parte, însă, şi difi
cultăţile sînt absolut evidente şi necamuflate ; trebuie apucat taurul 
de coarne şi, uite, asta aş vrea s-o văd : cum o să strîngă din dinţi 
următorul uvern provizoriu francez. Din fericire, de data aceasta 

1) - în fond. - Nota !rad. 
') - depresiune. - Nota trad. 
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se poate face ceva numai acţionînd cu un curaj nebun, deoarece 
nu mai e de temut un reflux atît de rapid ca acela din 1848. 

Strohn a fost zilele astea aici ; a auzit foarte multe despre Pi
ciul 1 ) . Individul (entre nous 2)) se gîndşte în mod serios să înceapă 
o afacere pe cont propriu I !şi închipuie că prin vorbuliţele lui i-ar 
putea atrage pe clienţii actualului său şef. 

Citesc acum „Naval history of England" 1792-1820 a lui Ja
mes, mai ales pentru tema ships against walls 3) . De aki se vede 
că englezii şi-au cucerit cu multă greutate superioritatea navală 
asupra francezilor şi mai ales asupra spaniolilor. ln primii ani de 
război, în condiţiile de ·egalitate de forţe, francezii şi spaniolii reu
şeau aproape de fiecare dată să facă faţă englezilor, iar aceştia 
din urmă au pierdut o sumedenie de vase 19• Am ajuns abia pînă 
in anul 1796, dar imi dau de pe acm seama că cel mai scăzut nivel 
l-a avut flota franceză sub Napoleon şi, desigur, din vina lui. Prin
cipala superioritate a nglezilor constă .în tirul mai bun pe maie ; 
francezii întotdeauna au tras prea sus ; spaniolii sînt cu mult mai 
iscusiţi. Povestea cu „Vengeur" 4) , care se spune că s-ar fi scu
.und!t la 1 iunie 1794 au ori de vive la T0publique 5) , e un basm. 
„Veigeur" s-a predat eng.ezHor, dar .inainte ca aceştia să-l .ia efec
tiv în stăpînire s-au apropiat iarăşi cîteva vase franceze ; „V en
geur" a ridicat din nou stindardul francez ; ajutoarele au fost res
pinse, englezii s-au apropiat, dar vasul s-a scufundat ; echipajul a 
fost în mare parte salvat. Vasul s-a scufundat la 4-6 ore după în
cheierea bătăliei. 

Calde salutări soţiei şi copiilor tăi. 

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

1) Ernst Dronke. - Nota red. 
'J - intre noi. - Nota trad. 
3) - nave împotriva fortăreţelor. - Nota trad. 
'I - „Răzbunătorul•. - Nota trad. 
5) - cu stri9ătul trăiască republica. - Nota trad. 

Al tău, 
F.E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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31  

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Frederic, 

[Londra] 2 decembrie 1856 
9, Grafton Terrace, Maitland Park, 

Haverstock Bill 

Soţia mea continuă să fie bolnavă şi, din această cauză, în 
toată casa domneşte o mare dezordine, astfel incit cu greu mai 
ajung să mă apuc de corespondenţă. 

Cu Mieroslawski 1) se pare că a avut loc o „diviziune" provi
denţială, şi anume cea mai mare parte din extrasele destinate ţie 
(erau about 2) 2 coli de manuscris) au fost rupte din manuscris şi 
folosite la aprinsul focului. De altfel nu pierzi mare lucru. Ulterior 
am citit „Considerations" a lui Lelewel - a nu se confunda cu 
istoria 1ui populară uo. Impreună cu MaciejoISki (?) (citez numele 
din memorie), ·el oferă, de fapt, materialul care i-a slujit lui M[ie
roslawski] drept bază pentru profundele lui deducţii. Dar ceea ce 
m-a făcut să înclin cu hotărîre în favoarea polonezilor în timpul 
ultimelor mele studii asupra istoriei Poloniei este faptul istoric că 
vigoarea şi vitalitatea tuturor revoluţiilor, începînd din 1789, se 
măsoară cu destulă exactitate după atitudinea lor faţă de Polonia. 
Polonia este termometrul lor „extern" .  Acest lucru poate fi de
monstrat în amănunt pe baza istoriei Franţei. 1n scurta noastră 
epocă revoluţionară din Germania, ca şi în cea din Ungaria, asta 
sare în ochi. Dintre toate guvernele revoluţionare, inclusiv cel al 
lui Napoleon I, excepţie face comite du salut public, şi numai în 
măsura in care a refuzat să intervină, dar nu din slăbiciune, ci din 
„neîncredere" .  In 1794 a fost convocat la comite reprezentantul 3) 
insurgenţilor polonezi, şi acestui „ci toyen " 4) i s-au pus următoarele 
întrebări : 

„Cum se face că Kosciuszko al dv., care este un dictator popu
lar, supotă totodată alături de el un rege 5) despre care nu se poate 
să nu ştie că a fost pus pe tron de Rusia ? Cum se face că dictatorul 

') Miemslawski. „Naţiunea polonă în sistemul echilibrului european•. -
Nota red. 

2) - aproximativ. - Nota lrad. 
•) Franciszek Borss. - Nota red. 
•) - „cetăţean• . - Nota trad. 
5) Stanislav August. - Nota red. 
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dv. nu cutează să efectueze recrutarea în masă a ţăranilor de frica 
aristocraţilor, care nu vor să fie lipsiţi de «mină de lucru» ? Cum 
se face că proclamaţiile lui îşi pierd culoarea revoluţionară pe mă
sură ce n itinerariul său se îndepărtează de Cracovia ? Cum se face 
că insurecţia populară din Varşovia a reprimat-o imediat cu spîn
zurători, în timp ce trădătorii de ţară aristocraţi se plimbă în liber
tate sau se 

-
ascund îndărătul unor îndelungate formalităţi de jude

cată ? Răspundeţi ! "  
La aceasta, „cetăţeanul" polonez s-a văzut nevoit să tacă. 
Que dites-VOUS 1) de Neufchâtel et Valangin ? 11t Act caz m-a 

determinat să-mi completez cunoştinţele, extrem de deficiente, din 
domeniul istoriei Prusiei. Indeed and indeed 2) , istoria universală 
n-a produs niciodată ceva mai mizerabil. Lunga istorie a modului 
în care regii nominali ai Franţei levin regi reali este şi ea plină 
de lupte meschine, trădări şi inrtrigi. Dar e istoria apariţiei unei 
naţiuni. Istoria austriacă a modului în care un vasal al imperiului 
german pune bazele puterii casei sale devine interesantă prin îm
prejurarea că vasalul se jefuieşte pe sine însuşi în persoana împă
ratului prin relaţiile sale complicate cu Orientul, Boemia, Italia, 
Ungaria etc. şi, în sfîrşit, prin aceea că puterea acestei case ia ase
menea proporţii, incit Europa vede în ea primejdia apariţiei uei 
monarhii universale. Nimic din toate astea în Prusia. Ea n-a sub
jugat nici o s1ngură naţiune slavă puternică, în 500 de ani nu a 
reuşit nici măcar să ia în stăpînire Pomerania, pînă cînd n-a pri
mit-o, în sfîrşit, prin „schimb " 112• ln general, marcgrafiatul Bran
denburg - de cînd a fost preluat de Hohenzollerni - nu a făcut 
niciodată o adevărată cucerire, cu excepţia Sileziei. Probabil pen
tru că aceasta este unica lui cucerire, Frederic al II-lea se numeşte 
„ .n1u1 " ! Futui .ărlIlte, priberi 3) , OlPeri pe faţă, i.trigi su.c
cesorale etc. - la aceste chestiuni dezgustătoare se rezumă istoria 
Prusiei. Tot ce de obicei prezintă interes în istoria feudală : lupta 
dintre suzeran şi vasali, intrigile cu oraşele etc . .  totul este aici 
într-o formă miniatural caricaturizată, pentru că oraşele sînt mes
chine şi plicticoase, feudalii grosolani şi neînsemnaţi, iar suzeranul 
însuşi e o nulitate. In timpul Reformei, ca şi în timpul revoluţiei 
franceze - perfidie laşă, neutralitate, pace separată, goana după 
diferite bucăţi, pe care i le aruncă Rusia în timpul împărţirilor aran
j ate de ea, aşa cum a fost cazul cu Suedia, Polonia, Saxonia. In 
plus, pe lista regenţilor figurează în permanenţă numai trei tipuri 
de caractere - bigotul, majurul şi paiaţa -, care se succedă ca 

1) - Ce spui. - Nota trad. 
2) - Intr-adevăr. - Nota trad. 
') - corupţie. - Nota trad. 
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ziua după noapte, cu unele iregularităţi p rovocate numai de schim
bar-ea ordinii succ-esiunii, dar nicidecum de apariţia vreunui ca
racter nou. Dacă statul a reuşi: totuşi să rămînă în picioare, aceasta 
se datoreşte mediocrităţii - aurea mediocri:as -, contabilităţii 
minuţioase, evitării extremelor, preciziei regulamentului militar, 
un-ei anumite platitudini autohtone şi  „regulamentului bisericesc " .  
C'est degortant 1 1) 113 

Care este în prezent situaţia la Manchester ? N-ai putea să-mi 
dai unele amănunte despre starea de lucruri din manufacturing 
districts ? 2) 

Incă nu ţi-am spus că tata Heise a fost aici în trecere, venind 
de la Utrecht. Acum e iarăşi la Imandt. Arată mai sănătos şi mai 
rotofei ca oricînd. 

Şi Gotz şi-a făcut din nou apariţia aici pe neaşteptate. Şi a 
dispărut tot pe neaşteptate. Freiligrath este foarte mulţumit de afa
cerea lui şi de sine. Valdenaire din Trier, nenorocosul conciliator, 
se află aici în vizită. Despre scopul său - data viitoare. 

In sfîrşit, trebuie să-ţi mai pun o întrebare delicată. La sfîr
şitul Junii decembrie am de plătit sume destul de mari. Ai putea 
să-mi faci rost de ceva pînă atunci ? Banii soţiei mele s-au dus în 
cea mai mare parte pe aranjarea casei şi pentru acoperirea unor 
goluri foarte mari din venituri. 

Cînd vii pe aici ? Ce face Lupus ? 

Publicat pentru prima oară 
în � „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", d. II, 
Stuttgart, 1913  
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Al tău, 
K.M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra) 22 decembrie [185)& 

Dragă Engels, 
Dacă ai putea să-mi trimiţi banii înca m săptămîna asta, ţi-aş 

rămîne foarte îndatorat. Chiar acum am fost la Freiligrath ca să 

') - E dezgustător. - Nota !rad. 
') - districtele industriale. - Nota tcad. 
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mă interesez dacă n-ar putea sămi dea el un avans în contul poliţei 
mele pentru America, scadentă abia peste 2 sau 3 săptămîni, mais 
impossible 1) . Aşteptam astăzi banii de la Putnam 1 n-au sosit. Cu 
mizerabila bandă a lui Urquhart, în chestiunea revendicărilor mele 
to� nu s-a rezolvat nimic. Dacă nici prima oară nu-i plătesc punctual 
proprietarului, voi fi entierement discredite 2) . 

Sînt foarte grăbit. 
Salut. 

Al tău, 
K.M. 

P.S. N-ai putea să-mi trimiţi cîteva anecdote militare în legă
tură cu conflictul dintre Prusia şi Neufchâtel ? Ar fi foarte oportune. 
Partea diplomatică am tratat-o eu 3) . 

Wolff cel roşu 4) se află la Blackburn, Yorkshire, împreună cu 
familia ; e institutor, cu un salariu de 60 l.  st. 

Publicat pentru prima oară în : 
K, Marx şi F. Engels. Opere, 
ed, I rusă, vol. XXH, 1 929 

1) - dar e imposibil. - Nota !rad. 
•1 - complet discreditat. - Nota lrad, 

Se tip.reşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) K, Marx şi F. Engels. „Dreptul divin al Hohenzollernilor•. Vezi K, Marx 

şi F. Engels. lpere, voi. 12, Bucureşti, Editura politică, 1962, p, 96-102. - Nota 

lrad.). - Nota red. 
'I Ferdinand Wolff. - Nota red. 
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Marx către Engels 114 
la Manchester 

81 

Londra] 10 ianuarie 157 
9, Grafton Terrace, Maitland Park, 

Haverstock Hill 

D'abord 1) primeşte, deşi cu întîrziere, urările mele de Anul 
nou. Din cauza cenelei decolorate şi a faptului că am scris multe 
nopţi de-a rîndul, un ochi mi s-a umflat atît de mult, încît mi-e greu 

să scriu. 
Am primit atît cele 5 1. st. (al doilea mandat) , cit şi Mountain 

warfare 2) . Pentru amîndouă my best thanks 3) . 
Este adevărat că Lupus a fost din nou atacat şi jefuit de nişt. 

cavaleri b riganzi din Manchester ? Sau zvonul care circulă aici este 
pur şi simplu o versiune necritică a vechii istorii ? 

Cel mai bun lucru pe care l-ar avea de făcut bătrînul Hill ar fi 
să se retragă fie în paradis, fie pe o colină 4) idilică din Elveţia, ca 
să fie definitiv înlocuit în biroul vostru, iar tu să nu mai fi nevoit 
să faci o muncă dublă sub falsul pretext al bolilor lui „trecătoare" .  

Povestea c u  Neufchâtel, î n  pofida afirmaţiilor unor ziare, nu 
este încă definitiv aplanată. Ambele părţi au mers, poate, prea de
parte cu lăudăroşenia. S-au compromis amîndouă : Hohenzollernul 
nostru cu deference 5) a sa faţă de Bonparte şi elveţienii cu atitu
dinea lor „demnă" I Astfel, aceşti ticăloşi au expulzat cîteva sute 
de muncitori industriali în Piemont, pentru că au organizat de-

') - ln primul rînd. - Nota lrad. 
') F. Engels. „Războiul în munţi odinioară şi acum•.  (Vezi K. Marx şi F. En

gels. Opere, vol, 1 2, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 1 09-1 17. - Nota trad.). 

- Nota red. 
3) - cele mai calde mulţumiri. - Nota trad. 
') Joc de cuvinte : „Hill" - nume de familie ; „hill" (în limba engleză) 

- „colină" . - Nota trad. 

') - considera/ia. - Nota trad. 
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monstraţii în scopuri de propagandă. „lmprumutătorii " 1) cred că 
pe această cale îşi asigură respectul lui Bonaparte şi pe al Austriei 
too 2) . Ce spui de faptul că Lamoriciere şi Bedeau şi-au oferit spa
dele biirgerilor elveţieni ? Este, evident, o simplă demonstraţie îm
potriva lui Bonaparte, întrucît indivizii erau convinşi că împrumu
tătorii elveţieni nu vor lua de bună oferta lor. 

In rîndurile petite democratie 3) domneşte mare agita1ie. Con
flictul acesta e în spiritul dorit de ea. In afară de aceasta, patriotul 
din Germania de sud îl consideră, fireşte, pe elveţian ca fiind de 
acelaşi neam cu el, şi în actualul conflict nu vede, în realitate, de
cît o continuare a campaniei din 1 849 pentru constituţia imperiu
lui 115 • In plus se aşteaptă o răscoală a locuitorilor din Pădurea 
Neagră etc. In ceea ce-l priveşte, prusianul face într-adevăr totul 
pentru a preîntîmpina o „breach of the peace " 4) . Grăsanul 5) i-a 
scris cumnatului 6) său la Petersburg, întocmai ca bărbatul :are a 
rugat-o pe nevastă-sa să-l ţină, căci altfel se aruncă pe fereastră. 
„Ţine-mă" este cuvîntul pe care monarhul nostru ereditar l-a adre
sat pe rînd tuturor marilor puteri. Intrebarea e numai dacă ei vor 
să-l „ţină" şi dacă şi Vestul şi Estul nu vor aţîţa focul cu aceeaşi 
bucurie răutăcioasă. Oricum s-ar termina lucrurile, blamarea nu 
va lipsi. 

Proudhon scoate acum la Paris un fel de „biblie economică " 116• 
Destruam et aedificabo 7) . Prima parte a expus-o, după cum declară, 
în „Philosophie ide la misere " B) . Cea de-a doua parte .o va „dez
vălui" acum. In limba germană, această mîzgăleală apare în tra
ducerea lui Ludwig Simon, care s-a aranjat acum foarte bine la 
Paris în calitate de procurist al lui Kănigswărter (sau aşa ceva, 
cunoscutul bancher de la „National" ) .  Am aici o lucrare mai louă 
a unui elev al lui Proudhon : „De la Reforme des Banques "  9) , 
par Alfred Drimon, 1 856. Vechiul aîntec. La demonetisation de l'or 
et de l'argent 10) sau transformarea tuturor mărfurilor în instruments 

1) Joc de cuvinte : „Borger• - „împrumutător" (aluzie la datoriile contra:
tate de fabricanţii francezi, îndeosebi alsacieni, la băncile elveţiene) i rezonanţa 
acestui cuvînt este asemănătoare cu cea a cuvîntului „Bilrger" - „cetăţean•. -

Nota trad. 
21 - de asemenea, - Nota trad. 
31 - democraţiei mic-burgheze. - Nota trad. 
4) - „încălcare a păcii" .  - Nota trad. 
5) Frederic Wilhelm al IV-iea. - Nota red. 
6) Alexandru al Ii-lea. - Nota red. 
7) - Voi distruge şi voi construi. - Nota trad. 

') P.J. Proudhon. „Sistemul contradicţiilor economice, sau Filozofia mizeriei'. 

- Nota red. 
9) - „Despre reforma băncilor• - Nota trad. 10) - Demonetizarea aurului şi argintului. - Nota trad. 
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d'echange au meme titre que l'or et l'argent 1) ,  Lucrarea e însoţită 
de o prefaţă de Emile Girardin şi e plină de admiraţie pentru Isaac 
Pereire. Ea îţi dă posibilitatea să apreciezi în oarecare măsură la 
ce aventuri socialiste se crede Bonaparte capabil să recurgă în ul
timul moment. 

Am un pachet întreg de pamflete ale lui Bruno Bauer, scrise 
în timpul războiului Rusiei 117• Slabe şi pretenţioase. Vrednicul băr
bat, împreună cu fratele său Egbert, a luat acum în arendă, de la un 
magistrat din Berlin, 50 de acri de pămînt în apropierea Berlinului. 
Bătrîna soacră a lui Edgar 2) londonezul - o b ătrînă spălătoreasă 
sau something of the soit 3) se va îngriji de ·comercializare. Acesta, 
îi scrie Bruno lui Edgar, e drumul spre „independenţă" .  Plăteşte 
o arendă de 5 reichstaleri 4) per acru, deci 250 de reichstaleri 
anual. Parcela asta e o veche pîrloagă. Bruno speră că cîştigul şi 
produsele pe care i le va aduce pămîntul îi vor da posibilitatea să 
scrie în tihnă a sa „Istorie a creştinismului primitiv" 118, care ar 
urma să servească drept dovadă „istorică" a criticii făcute de el 
evangheliei 119• Sînt candide fantezii critice şi inspirate, poate, în 
oarecare măsură, lui Bruno de amintirea lui Faust, care, în a 
doua p arte, devine proprietar funciar 5) , El uită însă că banii pen
tru această metamorfoză Faust i-a obţinut de la diavol. 

Lallerstedt. „La Scandinavie, ses craintes et ses esperances• e) 
e pandantul suedez al cărţii lui Mieroslawski 7) .  Conţine unele fapte 
interesante. Şi anume, L[allerstedt] aminteşte că, în tot cursul 
secolu1ui trecut, Anglia a jucat feste Suediei în avantajul ruşilor. 
El afirmă că amiralul Norris, pe care englezii, după moartea lui 
Carol al XII-lea, l-au trimis demonstrativ împotriva ruşilor, a fost 
cumpărat de Petru I,  care i-a dat o piatră preţioasă de mare va
loare. Atitudinea lui Bernadotte, de asemenea este ilustrată prin 
cîteva date noi. 

Aici nimic nou. Eu ies puţin şi aflu puţine. 

Salut. 

Al tău, 
K.M. 

1) - instrumente de schimb echivalente cu aurul şi argintul. - Nota trad. 
') Edgar Bauer. - Nota red. 
3) - ceva de genul ăsta. - Nota trad. 
4) - reichstaler, monedă germană de argint cu o greutate de aproximativ 

o uncie (2730 g). - Nota trad. 
5) Goethe. „Faust• , partea a doua, tabloul V. - Nota red. 
•) „Scandinavia, temerile şi speranţele ei" ,  - Nota trad. 
7) L. Mieroslawski. „Naţinea polonă în sistemul echilibrului european' . 

- Nota red. 
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. Domnul Faucher, berlinezul, este unul dintre redactorii ad
J�ncţi ai lui „Morning Star". Intr-un articol împotriva lui Lupus 
dm „Lon�on Illustr[at:dJ News " ,  Horace Mayhew scrie printre 
a1tele : . „S1m�tome dup a care se recunoaşte în mod cert un flăcău 
�omnahc : Cmd un bărbat nu poate merge nicăieri fără umbrelă 
asta _e un simp:om. Cînd un b ărbat crede că toţi îl înşală, ăsta � 
u_n simptom. Cmd un bărbat îşi face singur toate cumpărătu
nle etc."  1) 

Publicat penlru prima oară 
în întregime în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, voi. XXII, 1929 
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Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Engels I 

[Londra] 14 ianuarie 1857 
9, Grafton Terrace, Maitland Park, 

Haverstock Hill 

Edgar von Westphalen a trimis aici un domn cu adresa pe c are 
ţi-o alăturez şi cu două scrisori : una adresată mie, cealaltă pentru 
tine. Acest Erich încearcă să stabilească legături cu negustorii lon
donezi, după .care se va înapoia la New York. Recomandaţii din 
New York are, dar n-are nici o recomandaţie engleză. Pe baza scri
sorii lui Edgar, el a apelat la noi doi : la  tine în calitate de comer
ciant englez, la mine în c alitate de corespondent la „New York 
Tribune". I-am spus că ne este imposibil să dăm informaţii în legă
tură cu situaţia averii lui, întrucît nu ştim nimic în această privinţă. 
Reply 2) : nici nu e nevoie de acest lucDu, ci numai să confirmăm, 
în cazul cînd vom fi întreb aţi, că el este „Erich" din New York şi 
că ne-a fost „recomandat" de acolo. : is altogether a silly busi
ness 3) pe c are le pune de obicei Edgar la cale. Tipul pare să fie un 
om cumsecade şi n-am putut, desigur, să-i spn că o recomandaţie 
din p artea cumnatului meu poate mai curînd să-i dăuneze decît 
să-i ajute, chiar dacă e vorba de noi. Cît despre tine, n-am 

1) ln original, acest text e în engleză. - Nota trad. 
1) - Răspuns. - Nota trad. 
3) - ln general, este una dintre afacerile prosteşti. - Nota trad. 
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promis, b ineînţeles, nimic ; m-am obligat numai să-ţi trimit scrisoarea 
lui Edgar şi totodată să-ţi scriu că „recomandaţia", dacă ni se va 
cere, va fi au fond numai o confirmare a identiităţii persoanei lui. 

Conelius va p ărăsi curînd Londra. Va lucra ca director al unei 
societăţi miniere pe acţiuni din Nassau. Vărului lui Roesgen i-a oferit 
un post, se pare bun (în biroul de emigraţie), la Havre. Numărul 
din „Guardian" l-am primit. Povestea cu inundaţiile este intere
santă 126• 

Salut. 

Publicat pentru prima oară în : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
ed. I rusă, voi. XXII, 1929 
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Al tău, 
K.M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Engels, 

[Londra) 20 ianuarie 1851 
9, Graf ton Terrace, Maitland [Prk] , 

Haverstock Hill 

Sînt, într-adevăr, un ghinionist. De vreo trei săptămîni, d-l Dana 
îmi trimite zilnic „Tribne•, fără altă intenţie, evident, decît aceea 
de a-mi arăta că nu mai publică nimic scris de mine. Cu excepţia 
a aproximativ 40 de rînduri cu privire la manipulaţiile Băncii Fran
ţei 1) ,  nu mi-au publicat nici măcar un rînd. Am amînat de pe o 
sptămînă pe alta .ragerea unei poliţe .ispra ziarului „Tribne•, 

întrucît speram că articolele vor mai apărea, but nohing of the 
sort 2) . Articolele mele despre Prusia, Persia, Austria 8) , .totul a fost 
în aceeaşi măsură rejected 4) . După ce timp de vreo 4 ani cîinii 

') K. Marx. „:riza din Europa". (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 12, 
Bucureşti, Editura politică, 1962, p.  81-83, 346148. - Nota trad.). - Nota red. 

') - dar nimic de acest fel. - Nota trad. 
3) „Dreptul divin al Hohenzollernilor•, „Războiul anglo-persan•, „Comerţul 

maritim l Austriei" (două articole} (vezi K. Marx şi F. Engels, Opere, voi. 12, 
Bucureşti, Editura politică, 162, p. 96-102, 72-74, 84-88, 89-95. - Nota trad.), 
apărute cu întirziere în „Tribune". - Nota red. 

'l - respinse. - Nota trad. 
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ăştia au publicat toate lucrările mele (şi ale tale too 1)) sub semnă
tura lor, au reuşit să şteargă din amintirea yankeilor numele meu, 
care începuse să devină cunoscut şi datorită căruia, poate, aş fi 
reuşit să găsesc un a1t ziar sau i-aş fi ameninţat că voi trece la alt 
ziar. Que faire ? 2) In these drcumstances 3) , un sfat bun e foarte 
preţios. Dacă aş trage o poliţă asupra lor, s-ar folosi de prilej ca să 
mă concedieze definitiv, iar să scrii de două ori pe săptămînă, avînd 
perspectiva :a din 1 0  articole unul să fie eventul publicat şi plă
tit, e o practică prea ·ruinătoare ca s-o continui. Şi oum pot trage o 
poliţă asupra lor dacă nu au publicat nimic ? 

In plus, alt ghinion. Am căutat în „Putnam " din noiembrie, de
cembrie şi ianuarie. Articolul despre Bazancourt 121 nu este. Sau s-a 
pierdut (deşi l-am dus chiar eu la poşta centrală) , sau apare mai 
tîrziu. Ar fi prea absurd să-mi închipui că b ăieţii, deşi l-au primit, 
nu vor să-l publice şi nu mă înştiinţează despre acest lucru. 

Cu urquhartiştii nu am putut ajunge încă la o înţelegere defini
tivă şi, afară de asta, foiţa lor e prea mică şi publică într-o lună 
fragmente scurte dintr-un articol 122, pe care adesea abia în -6 săp
tămîni îl termină. La ei se poate recurge în cel mai bun caz numai 
ca la o neînsemnată sursă secundară. In articolele sale de fond, 
cum nu se poate mai j alnice şi mai diluate, „Tribune" promovează 
o linie în mare măsură opusă orientării articolelor pe care i le scriu 
eu. Russian influence 4) este incontestabil ă. 

Aşadar, sînt complet pe drojdie şi locuiesc într-o casă în care 
am investit puţinii bani pe care-i aveam şi în care nu e cu putinţă 
s-o tragi aşa, de azi pe mîine, ca în Dean Street 123, fără nici un fel 
de perspective şi cu cheltuieli tot mai mari pentru întreţinerea fa
miliei. Nu ştiu pur şi simplu ce să fac şi sînt realmente într-o si
tuaţie mai desperată decît acum 5 ani. Credeam că am băut paharul 
pînă la fund. Mais non 5) . Şi cel mai rău e că această criză n-are 
un caracter vremelnic. Nu văd cum aş putea ieşi din ea. 

Jalnica prăbuşire a fanfaronadei elveţienilor 124 era de prevăzut. 
Indivizii ăştia n-au fost în nici un caz siliţi de o forţă superioară 
to eait dirt 6) . Căci, aşa cum s-a convins Cornelius însuşi la Paris, 
nu numai printre parizieni, ci şi în rîndurile armatei, nemulumirea 
era atît de mare, incit în nici un fel de condiţii Bonaparte n-ar fi 
putut îngădui ca p rusacii să pornească operaţii militare serioase, 

1) - de asemenea. - Nota trad. 
2) - Ce-i de făcut 1 - Nota trad. 
3) - In această împrejurare. - Nota trad. 
'J - Influenţa rusă. - Nota trad. 
6) - Dar nu e aşa. - Nota trad. 
J - a inghiţi umilinţe (fig.). - Nota trad. 
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cel puţin la graniţa franceză. Aşa se explică eforturile lui de a aranja 
lucrurile. Dezonorarea elveţienilor se datoreşte numai dezonorării 
lui Bonaparte, care la început garantează pentru Elveţia în fata 
prusacilor şi face tărăboi în „Moniteur" cînd Elveţia îi contestă 
competenţa, apoi garantează pentru Prusia în faţa Elveţiei, iar acum 
este obligat să r ncunoască în nişte articolaşe cvasioficiale că Pru· 
sia nu şi-a luat nici o obligaţie faţă de el. El a semnat formal dez
minţirea, pe care a primit-o de la „Neue Preussische Zeitung" 1 25• 
Atît de mult a decăzut acest individ, ir fratele lui vitreg, Mony, 
s-a şi îngrijit de un locşor în serviciul de stat al Rusiei. 

Nu ştiu dacă ai remarcat că d-l Ledru-Rollin i-a îndemnat în 
mod public pe „republicanii " francezi să ia parte la alegerile p en
tru Corpul legislativ al lui Boustrapa. A coborît, aşadar, pînă la 
opoziţie legală. Dacă aceasta, pe de o p arte, arată că a renunţat la 
p oza gălăgioasă de pretendent, pe de altă parte dovedeşte, desigur, 
şi că în însăşi Franţa opoziţia este considerată din nou posibilă, i ar 
republicanii burghezi se grăbesc să ocupe din nou împreună cu 
orleaniştii posturi parlamentare pentru a putea folosi în interesul 
lor revoluţia viitoare. 

Ţi-am mai scris, cred, că 1 1Nation" din Bruxelles şi-a încetat 
apariţia ; i-a luat acum locul ziarul concurent, „Nationar, o gali
matie belgiană stupidă, neinteresantă. Nobilul „L'Homme• şi-a dat, 
de asemenea, sufletul. In locul lui a ap ărut „Journl des Proscrits• , 
care n-a reuşit să dăinuie mai mult de două săptămîni. Din cînd în 
cînd mai apar unele pamflete minuscule ale emigranţilor francezi 
- gen 1 1Ave Maria" a lui Pyat -, fraze sonore, bombastice, gău
noase, sforăitoare, nişte crinoline tipărite, numai că preţul lor e 
mai mic şi se vînd mai greu. 

„Tribune• a făcut descoperirea că în ultimii 30 de ani (pînă 
în 1851) Franţa s-a îmbogăţit mult mai mult decît Anglia şi de 
aceea a întrecut-o acum şi din punot de vedere p olitic. Dovadă : 
valoarea (adică valoarea nominală) a proprietăţii funciare franceze 
a crescut de două ori, pe cînd cea engleză în măsură neînsemnată. 
E adevărat că francezii au inclus în preţul p ămîntului şi casele, i ar 
englezii nu ; dar, cum în intervalul dat populaţia engleză a crescut 
numai cu 33°/o, desigur că şi numărul caselor (ceea ce „Tribune• 

consideră că e acelaşi lucru cu preţul lor) a cresc1t în aceeaşi 
proporţie. 

Erich şi-a atins scopul aici fără a mai avea D !voie de alte 
referinţe. 

Al tău, 
K.M. 
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Cronica 126 ta militară was .beautiful 1) . In „Augsburgr " 2) a 
apărut n articol în care este descrisă trecerea pe lingă Constanţa 
ca o operaţie foarte grea. Nu l-am citit decît superficial. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Enge!s und K. Marx•,  Bd. II, 
Stuttgart, 1913 
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Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 22 ianuarie I B57J 

Dragă Marx, 
Scrisoarea ta a fost pentru mine ca un trăsnet din senin. Imi 

închipuim că acum, în sfîrşit, totul merge cit se p oate de bine, că 
locuieşti într-o casă ca lumea şi treburile ţi s-au aranjat, şi cînd 
colo reiese că totul este problematic. Totuşi, yankeii ăştia sînt 
nişte tipi cum nu se p oate mai infecţi ; domnii de la „Tribune" socot, 
pare-se, că din tine au stors ultima picătură, ca dintr-o lămîie, şi 
acum pot începe să stoarcă pe altul. Dar modul în care vor să 
ajungă la o ruptură e deosebit de laş şi de ordinar ; ei vor să te 
silească să iei tu iniţiativa. Pe lingă aceasta, de cînd cu inexplica
bila tăcere a lui Cluss, în toată America nu mai avem nici un singur 
om de încredere. 

Que faire cependant ? 3) Cum de data aceasta „T.ribune " vădeşte 
intenţia categorică de a ajunge la o ruptură, cel mai bun lucru ar 
fi, cred, să intri în legătură cu un alt ziar din New York. Nu s-ar 
putea aranja ceva cu „Herald" sau cu „Times " ? 4) In locul tău, aş 
face imediat demersuri în acest sens, iar pe indivizii de la „Trib [une] " 
i-aş duce de nas pînă s-ar aranja totul. Avînd în vedere comportarea 
mîrşavă a acestor domni, tu trebuie să ţii seama numai de propriile 
tale interese şi să te porţi fără menaj amente faţă de ei. Dacă socoţi 
că o intervenţie indirectă ar fi mai bună, anunţă-mă ; eu ponesc 
ucuros la tratative în numele meu, astfel înaît u să nu fi con-

1) - a fost minunată. - Nota trad. 
2) „I!gemeine Zeitung• .  - Nota red. 

- Ce-i de făcut totuşi î - Nota trad. 
Este vorba de „New York Herald" şi „New York Times•.  - Nota red. 
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promis. Aş putea scrie că sînt îndreptăţit să cred că tu nu te mai 
înţelegi atît de bine ca mai înainte cu domnii de la „Trib. u şi că, 
prob abil, s-ar putea ajunge la un aranj ament etc. Enfin, fac tot ce 
vrei, pourvu que quelque chose soit faite 1) . 

Pe domnii de la „Trib."  îi cred capabili să-şi fi băgat coada şi 
la Putnam. Aş scrie imediat la P [utnam] pentru a cere lămuriri. Nici 
măcar nu ştiu dacă face sau nu să scriem articolul despre fortifica
ţiile de coastă. ln orice caz, e bine să păstrezi această sursă. ln 
primele zile din februarie îţi voi trimite 5 1. st. şi de acum înainte 
poti conta lunar pe aceast ă sumă. Dacă asta mă va face să intru în 
noul an financiar cu o grămadă de datorii, c 'est egal 2} . Păcat că 
nu mi-ai scris despre povestea asta cu două săptămîni mai devreme. 
Bătrînul 3) , ca dar de Crăciun, mi-a pus la dispoziţie b ani pentru 
un cal şi, cum s-a găsit unul bun, l-am cumpărat săptămîna tre
cută. Dacă aş fi cunoscut povestea ta, aş mai i amînat cîteva 
luni şi aş fi economisit cheltuielile de întreţinere, dar never 
mind 4) , pentru asta nu Lrebuie să dau bani imediat. lmi ipare rău 
însă că eu ţin aici un cal în timp ce la Londra tu şi familia ta o 
duceţi greu. De altfel, e de la sine înţeles că cele 5 1. st. lunar 
p romise nu trebuie să te reţină să-mi scrii şi altă dată cînd ai o 
situaţie grea, căci voi face tot ce e posibil. Oricum, trebuie să 
încep altă viaţă ; în ultimul timp prea mi-am făcut de cap. 

Calde salutări soţiei şi copiilor tăi şi scrie-mi curînd ce ai de 
gînd să faci şi care-i situaţia. 

Al tău, 
F.E. 

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

1 )  - numai să  se facă ceva. - Nota trad. 
2) - aceasta nu contează. - Nota !rad. 
Sj Friedrich Engels-senior, tatăl lui Engels. - Nota red. 
'l - nu face nimic. - Nota trad. 
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Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Engels, 

[Londra] 3 ianuarie 1857 
9, Grafton Terrace, Mailland Park, 

Haverstock Hill 

D'abord 1) cele mai calde mulţumiri pentru scrisoarea ta prie
tenească. 

Lui Olmsted i-am scris acum vreo 10 zile, aşa că aştept răs
punsul. Am impresia că atitudinea ziarului „Tribune" are o oare
care legătură cu iritarea lui Dana ca urmare a divulgării secretului 
său de către Freiligrath sau, mai curînd, ca urmare a faptului că 
Dana n-a putut face uz de influenţa sa 127• 

Să lucrez la „New York Herald" nu e cu putinţă ; la „New York 
Times• trebuie să încerc. Mă gîndesc să mă adresez acolo indirect, 
prin r. Abraham Jacobi, care cel puţin ştie să tacă şi se pare că 
generally 2) iankeilor le impune prin felul lui liniştit de a fi. Vreau 
să-i scriu marţea viitoare şi totodată îi voi scrie şi lui Dana, dar 
într-o formă care, în orice caz, îl va pune într-o situaţie mai ne
plăcută decît îşi închipuie el. Aş ţine foarte mult să-mi trimiţi 
pentru marţi - de marţi încolo voi suspenda, probabil, trimiterea 
coresponmţelor pentru „Tribune" pînă la primirea unui răspuns 
din New York - un articol militar despre Persia 128• De data aceasta 
nu este nevoie să fie foarte fundamentat. Numai cîteva views 3) 
strategice generale. „Tribune" îşi închipuie, prob abil, că, dacă mă 
va alunga, mă voi resemna şi voi părăsi definitiv tabăra americană. 
Perspec tiva de a vedea monopolul ei „militar" şi „financiaru preluat 
de alt ziar, nu cred că-i va surîde. De aceea i-am trimis astăzi un 
„financiar" 129• O introduction in the Persian war 4) , scrisă oriaît de 
superlidal, ar avea o mare importanţă, căci i-ar aminti lui „Tribune" 
că există totuşi un „war " 5) , pe care alte ziare l-ar putea folosi pentru 
a-şi face reclamă. La şansele (militare) ale ruşilor şi ale englezilor 
ar fi suficient, desigur, 1să se facă numai o aluzie. 

1) - Mai întîi. - Nota !rad. 
2) - în general. - Nota trad. 
') - consideraţii. - Nota !rad. 
'l - introducere la războiul peuan. - Nota trad. 
') - „război•. - Nota trad. 
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Aşadar, voi amîna ruptura directă pînă cînd voi afla dacă pot 
aranja altceva la New York. Fireşte, dacă nu reuşesc acest lucru, 
iar „Tribuneu nu-şi schimbă atitudinea, va trebui totuşi să rup rela· 
ţiile. Dar mă gîndesc că într-o luptă păduchioasă ca asta important 
e să cîştigi timp. Impresia mea e că, de cînd cu „marea cotitură" 
din America, „Tribuneu a ajuns la concluzia că poate face economie, 
reducînd toate ediţiile externe (cel puţin cele europene) . E pur şi 
simplu dezgustător să fii blestemat să consideri un noroc atunci 
cînd o astfel de fiţuică te acceptă în compania sa. Să pisezi, să 
macini oase din care să faci apoi o supă, aşa cum fac pauperii în 
casele de muncă, la asta se reduce munca politică pe care eşti 
osîndit s-o faci într-un astfel de concern. Şi îmi dau seama ce 

dobitoc am fost că nu numai în ultima perioadă, dar de-a lungul 
anilor le-am dat prea mult flăcăilor ăştia pentru b anii lor. 

Pieper capătă un post de institutor somewhere 1) între Ports· 
mouth şi Brighton ; de luni de zile vînează o slujbă de felul ăsta. 

Ce se aude cu aventura lui Lupus ? Ai uitat să-mi pomeneşti 
despre asta. 

Al tău, 
K. M. 

P. S. Ii invidiez pe cei care ştiu că facă tumbe. Trebuie să fie 
un mijloc grozav pentru a te face să uiţi amărăciunile şi mizeria 
de zi cu zi. 

m văzut în „M/ orning] Advertiser• un fragment din „ Grenz· 
botenu cu conţinut strategic despre rahatul din Persia 130• 

Publicat pentru prima oară 
ln : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx• ,  Bd. II, 
Stuttgart, 1913 
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Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 6 februarie 1857 

Dragă Engels, 
Mă grăbesc să-ţi confirm primirea lirelor sosite astăzi. 
Alăturat îţi trimit o scrisoare de la Miquel. I-am răspuns ime-

diat. Cu „Tribune " lucrurile stau aşa cum am prevăzut. Din nou 

1) - undeva. - Nota trad. 



92 9. Marx către Engels. 16 februarie 157 

nici un rînd. De aceea astăzi le-am scris indivizilor o scrisoare 
hotărîtă, aşa cum intenţionam iniţial, dar nu le-am spus că între 
timp, pînă la primirea răspunsului lor, voi suspenda complet tri
miterea articolelor. 

Salut. 

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

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba german. 

Marx către Engels 
Ia Manchester 

Dragă Engels, 

[Londra) 16 februarie 1857 
9, G1 afton Terrace, Maitland [Park) , 

Haverstock Hill, N. W. 

Alăturat îţi trimit o scrisoare de la Olmsted, un răspuns la > 
întrebare pusă de mine. Aşadar, acest articol 131 nu a fost acceptat. 
Dar chiar şi după această scrisoare cred că „Ships against Walls" 1) 
îl vor publica bucuros. Intrebarea e dacă ai timp să-l scrii. Ar 
trebui totuşi să mai facem o încercare la Putnam înainte de : 
renunţa definitiv la această publicaţie. In orice caz, domnii ăştia au 
fost cît se poate de neruşinaţi, informîndu-mă abia după patru luni 
cum stau lucrurile. ·Intrucît eu trebuie oricum să-i scr.�u lui Olmsted, 
vezi dacă din ·scrisoare nu poţi să-i descifrezi prenumele. 

Ai primit, desigur, scrisoarea de la Miquel. Freiligrath îmi spune 
că la „J ahrhundert " ,  afară de Ruge şi Hess, mai colaborează Oppen
heim şi alţi golani de teapa lor. 

Freiligrath te roagă s ă  nu neglijezi povestea cu Weerth. Pre
supunînd că evreul Steinthal a intrat în posesiunea junalelor lui 
Weerth (pentru care nobilul Campe a şi apelat în scris la fratele 2} 

') - „Nave împotriva fortăreţelor". - Nota !rad. 
') Karl Weerth. - Nota rea. 
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lui Weerth) , se iveşte o altă primejdie, şi anume că rudele lui 
Weerth, dacă le-ar căpăta, le-ar publica în usum delphini 1) ,  într-o 
formă îmbunătăţită şi cenzurată. Ar fi bine dacă fratele lui Weerth 
ţi s-ar adresa direct ţie. Dacă j urnalele vor fi totuşi găsite, vei 
putea apela în acelaşi timp şi la conştiinţa acestor filistini. De altfel, 
Steinthal s-a purtat cu b ătina 2) ca un mizerabil ; s-a mărginit să 
publice o notiţă seacă despre moartea lui Weerth, fără amănunte, 
fără introducere şi 1fără 1încheiere. Negustwaşul ăsta cu zlllbet 
dulceag. 

Am recitit (încă nu complet) articolele tale despre panslavism, 
parte pentru propria mea edificare, parte pentru a-mi nota p asaj ele 
unde, în cazul unei elaborări în limba germană, va trebui să recurgi 
la unele izvoare greu de găsit în Anglia în altă parte decît la Mu
seum din Londra. Cu această ocazie am descoperit că acelaşi scris 
străin (pe care deocamdată îmi iau libertatea să-l atribui renegatului 
polonez Gurowski) care pe articolul meu ,1Princpele dnărene " 
ce mi-a fost trimis înapoi a notat : „Tout ces chiffres sont exage
res" 3) etc. etc. (frumoasă franceză) a garnisit şi artico1ul despre 
p anslavism cu note marginale, şi anume : 

la articolul I. La sirşit : C. C'est ni bon 4). (Ce trebuie să însemne 
C (C german ?) nu-mi este limpede.) (Frumoasă franceză. C'est ni 
bon. Punct.) 

la articolul IX. Deasupra scrie : Changes l'introduction 5), iar ca 
titlu : „Southern Slavia 6) . 

Mai departe, la fraza : „By this logic etc. it would follow that 
the Hindoos are the most youthful people etc."  7) se face observaţia : 
„ this deduction is illogical" 8) .  

Despre rezumatul statistic c u  privire l a  naţionalitatea sîrbă : 
„german (în loc e German) influences tdeitroyed them in other 
branches under Austrian dominion" 9) .  (Frumoasă engleză I) Mai 

1) Textual : „pentru uzul prinţului moştenitor", aici „cu omiterea pasajlor 
nepotrivite" .  - Nota trad. 

2) - Wilhelmine Weerth, mama lui Georg Weerth. - Nota red. 
8) „Toate aceste cifre sint exagerate•. Aici şi mai departe observaţiile lui 

Gurowski .sint scrise cu greşeli de ortografie. - Nota red. 
4) - Asta nu este bine. - Nota trad. 
1) - Schimbaţi introducerea. - Nota trad. 
•) - „Slavii de sud". - Nota trad. 
7) - „Conform acestei logici etc„ ar urma că hinduşii sint cel mai tinăr 

popor etc.".  - Nota trad. 
8) - „această deducţie nu este logică". - Nota trad. 
1) - „Influenţele germane i-au distrus şi în alte regiuni ctnd au fost sub 

stăpînire austriacă". - Nota trad. 
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departe, în legătură cu denunţarea tîlhăriei practicate de munte
negreni : „this (în loc de 'tis) not true" 1) .  

In continuare la : „Croatia etc. have for Centuries past been 
annexed to Hungary" 2) se face observaţia : „But Hungary is a com
pound of those various lan.s" 3) .  

Pasajul despre bosniacii musulmani „they will have to b e  exter
minated, no doubt about that" 4) a fost falsificat într-o manieră pur 
rusească, ştergîndu-se fraza care urma : „These are, however, but 
the interna! diffioulties opposing the erection of a South Slav[onicl 
empire etc . "  5) 

Că toate aceste observaţii sînt făcu te în spirit rusesc e lim
pede. De asemenea e limpede că nici un francez n-ar i putut scrie 
în limba franceză cu asemenea greşeli şi n-ar fi pus astfel accen
tele ; şi tot atît de limpede e că un yankeu nu s-ar apuca să vor
bească despre „Southern Slavi" şi că, în general, ar scrie altfel. 
De aceea originea acestor note mi se pare neîndoielnică. Şi dacă, 
aşa cum a af.irmat tovarăşul de drum al lui Olmsted (yankeul) în 
prezenţa mea, a lui Freiligrath şi a lui Olmsted, Gurowski este 
plătit direct de legaţia rusă de la Washington, întreaga criză prin 
care trece „Tribne" este foarte explicabilă. De altfel, din observaţii 
şi din ceea ce a fost şters reiese că iniţial (aproximativ pînă la 
numărul 9 inclusiv) exista încă planul de a publica, cu unele mo
dificări, articolele despre panslavism, şi la aceasta s-a renunţat 
definitiv abia cînd individul şi-a dat seama care e poanta. Aşa s e  
explică ş i  hotărîrea tardivă a lui Dana. 

Intrucît acum, fiind eu însumi în criză, pentru mine e, fireşte, 
foarte reconfortant să aud unele lucruri despre crize, scrie-mi cîteva 
rînduri despre situaţia din districtele industriale. Potrivit comuni
cărilor din ziarele londoneze, s-ar părea că situ aţia e foarte proastă. 

Au apărut ultimele două volume .in „History of prices" 8) a 
lui Tooke, începînd din 1 849. E păcat, fireşte, că, în lupta lui ne
obosită împotriva adepţilor teoriei circulaţiei banilor şi ai legilor 
lui Peel 132, bătrînul domn se ocupă exagerat de mult de tot felul 

1) - „nu este adevărat•, - Nota trnd. 
2) - „Croaţia etc. este de secole anexată la Ungaria".  - Nota trad. 
3) - „Dar Ungaria este un amestec alcătuit din aceste ţări diferite• .  

Nota trad. 
'J - „vor fi fără îndoială exterminaţi" .  - Nota trad. 

5) - „Acestea sînt greutăţi cu caracter pur intern, greutăţi care împiedic. 
crearea imperiului slavilor de sud" .  - Nota trad. 

6) - „storia preţurilor". - Nota trad. 
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de fleacuri legate de circulaţie. Cu toate acestea, în momentul de 
faţă este interesant. 

Salut. 

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

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Engels, 

[Londra) 24 februarie [18511 
9, Grafton Terrace, Maitland Park, 

Haverstock Hill 

Plîngi sau rîzi, dormi sau eşti treaz ? N-am primit mc1 un răs
puns la diferitele scrisori pe care ţi le-am trimis în ultimele trei săp
tămîni la Manchester. Presupun totuşi că ţi-au p arvenit. Trimite-mi 
înapoi anexa ultimei mele scrisori - scrisoarea lui Olmsted - pen
tru că one way or the other 1) trebuie să răspund. 

Publicat pentru prima oară în : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
ed. I rusă, vol. XII, 1929 

') - într-un fel sau altul. - Nota trad. 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Dragă Marx, 

41 .  Engels către Marx. 1 1  martie 1 851 

4 1  

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 1 1  martie 1851 

Parcă dumnezeu şi famea întreagă ar fi înţeles să mă împiedice 
să-ţi scriu. Şi tocmai cînd cred că m-am eliberat puţin din vîrteju1 
afacerilor dau deodată peste o grămadă de treburi neprevăzute ră
mase în urmă, sînt asaltat de tot felul de indivizi, primesc sute de 
întrebări de afaceri la .care trebuie să răspund în 'locul bătrînu
lui 1) , trebuie să fac faţă unor noi capricii ale d-lui Gottfr. 2) .  Ca să 
mă împotmolesc de-a binelea, Freiligrath îmi trimite pe c.p nişte 
foşti locotenenţi prusaci, speculanţi de .titluri de valoare, c are zile 
întregi au alergat să împrumute bani (fapt în legătură cu care Fr[eili
grath] însuşi a găsit cu cale să mă avertizeze şi care după ce au 
plecat mi-au trimis .chitanţe de la casa de amanet ca să le răscumpăr 
ceasurile cu banii mei I Nu-i sînt nicidecum recunoscător lui Fr [eili
grath] pentru că mi 1-a trimis pe individul 3) ăsta sîcîitor ; de altfel 
i-am scris astăzi, povestindu-i aventurile avute cu acest bădăran ; 
n-are decît să se frece singur pe cap cu povestea asta. 

Vinerea trecută cu totul pe neaşteptate şi-a făcut apariţia la 
birou d-l Ernst Dronke, sosit din Glasgow. A venit doar pentru 
cîteva ore în interes de afaceri. L-am văzut aproape numai în pre
zenţa lui Charles 4) şi de aceea nu m-am putut lua la harţă cu el şi 
nici nu l-am putut trata grosolan. In afară de aceasta, apariţia lui a 
fost atît de neaşteptată, îacît n-am avut de loc timp să-mi amintesc 
de toate extravaganţele lui. M-am purtat rece, ca faţă de un func
ţionar oarecare pe c are nu l-aş cunoaşte prea îndeaproape, am 
vorbit numai despre fleacuri, iar el s-a ferit cit a putut să-mi pună 
vreo întrebare în legătură cu partidul. După masă a şters-o ; inten
ţionează să vină din nou în mai, cînd eu voi fi, probabil, la Londra. 
Sper că va rămîne comerciant pînă la sfîrşitul zilelor sale ; întocmai 
aşa şi arată şi se pare că se complace de minune în această existenţă 
lipsită de griji. 

1) Friedrich Engels-senior, tatăl lui Engels. - Nota red. 
2) Gottfried Ermen. - Nota red. 
') Hugo von Selmnitz. - Nota red. 
4) Charles Roesgen. - Nota red. 
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Ai primit, desiur, bancnota de 5. 1. st. pe care ţi-am trimis-o 
vinerea (sau j oia 1) t·recută. 

Domnii toryi, freetraderii şi peeliştii n-ar fi putut să-i facă un 
serviciu mai mare lui Pam decit să-l pună în minoritate tocmai în 
acastă problemă 133• Mare noroc şi p.roşti adversari mai are individul 
ăsta I Aici are loc acum o mare agitaţie, dar, cum pe liste au fost 
introduşi 4 OOO de alegători noi, numai mici shopkeeper, clerks ş i  
overlookers 1) , deci î n  c e a  mai mare parte partizani a i  lui Bright, 
nu se va schimba, desigur, nimic. Se spune că aici vor fi propuşi 
Bob Lowe şi sir J. Potter (un alderman 134 înnăscut şi fost mare 
fustangiu) . Will not do 2) .  Cred că ai putea să-mi spui unele amă
nunte în legătură cu aventurile avute odinioară de Bob Lowe în 
Australia şi în alte părţi ; acum ar fi foarte de folos aici. 

Cit costă voluminoasa carte a lui Mieroslawski despre Polo
nia ? 3) Prinde bine un astfel de compendiu şi cit costă lucrarea 
lui Lelewel 4) , care stă la baza acestei cărţi, ai putea afla ? 

Apropo, îţi trimit dn nou citeva numere din 11Guardian" ; sînt 
acolo n�.te istorii foarte amuzante. Cred că ai primit ultnele şase 
numere pe care ţi le-am trimis (n două pachete) ? Morny a mirosit 
foarte Precs perJcDlul ; achiziţiile pe c are individul ăsta le face î n  
.usia trebuie, prnbabil, să�l îfurie pe Bon(parte] . Ş i  povestea cu 
docurile lui Napoleon, BPryer jele şi Fox Henderson & Co. a fost 
frumoasă ; ai citit-o, sper, .în „Times " 13s. 

Sînt foarte curios să aflu cum a evoluat mai departe povestea 
cu „Trib une" ,  precum şi ce i-ai scris tu lui Olmsted. Se pare că î n  
curînd voi putea începe din nou să mai lucrez cite puţin ; voi vedea, 
poate voi reuşi să scTiu ceva despre China. Se va putea totuşi 
stoarce o pagină interesantă sub raport militar din această escro
cherie 136, Dar atîta timp cit sînt nevoit să muncesc din greu la 
birou zilnic pînă la ora 8, şi înainte de ora 10, după ce iau şi 
cina etc. ,  nu pot să mă apuc de lucru, n-ai ce-i face. Acum dimineaţa 
trebuie să fiu la bLrou ·cel mai tîrzLu la ora 10, accordingly 5) 
la ora unu trehuie să mă culc, c 'est embetant 6) . Tocmai cind ai 
mai mult chef de lucru trebuie să te duci la culcare, cela ne va pas. 
En fin, nous verrons 7) . Vaa asta trebuie să ne organizăm altfel, 

') - prărvă1iaşi, funcţionari şi supraveghetori. - Nota trad. 
•j - Nu vor face nimic. - Nota trad. 
3) L. Mieros/awski. „Na ţiunea polonă în sistemul echilibrului european". 

- Nota red. 
'I J. Lelewel . „Consideraţii asupra situaţiei politice a vechii PIonii şi asu-

pra istoriei poporului ei".  - Nota red. 
6) - în consecinţă. - Nota trad. 
8) - e supărător, - Nota trad. 
7) - asta nu merge. In sfîşit, vom vedea. - Nota lrad. 
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altminteri totul se duce de ripă. Vreau să aranjez astfel incit să 
lucrez de la 1 6  la 5 sau la 6, iar pe urmă să plec, chiar dacă se 
duce dracului totul. 

Transmite calde salutări soţiei şi copiilor din partea mea ; 
sper că sînteţi cu toţii sănătoşi. 

Tout a toi 1) . 

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

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Engels, 

18 martie [18571 
9, Grafton Terrace, Maitland Park, 

Haverstock Hill, Londra 

Te rog să mă ierţi că nu ţi-am confirmat mai curînd primirea 
:elor 5 1. st., precum şi a scrisorii tale. Soţia mea nu se simte de loc 
bine şi toată situaţia de acasă este atît de critică, incit nu mi·-e 
nicidecum capul la scris. 

Nmerele din „Guardian" le-am primit astăzi. De la „N[ew] 
Y[ork] Tribune" încă nici un răspuns. Lui Olmsted nu i-am putut 
.scrie, fireşte, nimic altceva decît să�mi trimită înapoi articolul dacă 
nu l-a publicat la Haper. 

Noua lucrare economică a lui Proudhon, care nu mi-a căzut 
încă în mină, este dej a la a şaptea ediţie 2) . 

Nu înţeleg cum i-a trecut prin cap lui Miquel că eu aş putea 
colabora la „Jahrhundert0 ,  o fiţuică săptămînală ai c:rei colabora
tori sînt Ruge, L. Simon, Meyen, B. Oppenheim, M. Hess etc. N-am 
citit nici un număr, dar am coperta numărului 1 al celui de-al 

„doilea an de apariţie ",  cu următorul cuprins : „După război, înainte 
de luarea unei hotărîri. IV. De Arnold Ruge " ,  „Scrisori din Paris, 
Elveţia şi Londra" (şi anume ale lui L. Simon, Kolatschek, Meyen) . 

1) - Cu totul al tău. - Nota trad, 
') P. J. Proudlon. „Manualul speculantului de bursă'.  - Nota red, 
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„Spiritul timpului nostru ; urare de Anul nou. De Arnold Ruge " ,  
„Ştiinţele naturii ş i  sociologia. V .  D e  M .  Hes s " .  „Educaţia în spiritul 
religiei şi educaţia în spiritul umanismului" .  „Notă " .  

Edgar Bauer v a  scoate o carte : „Englische Eindriicke" 1 ) .  Va 
fi grozav. 

De pre� cărţilor lui Mieroslawski 2) şi Lelewel (primul volum 
al acestuia e o adevărată poveste pentru copii 137) mă voi interesa. 
In legătură cu puiul de căţea - Bob Lowe - n-am momentan nici 
un fel de notiţe la îndemînă. Poate că în decursul acestei săptămîni 
voi face rost de ceva. Este un tip c are ar fi foarte potrivit în So
ciete du dix Decembre 13s. 

în legătură cu politica externă „liberală" a lui Pam, zilnic ies 
alte lucruri la iveală. Mai întîi „secret treaty" 3) cu Austria 139, acum 
faptul că s-a obligat faţă de Bonaparte să înăbuşe orice revoluţie 
în Neapole. Acesta a fost de acord, dar numai cu condiţia c a  
restauraţia „muratistă" s ă  n u  fie inclusă î n  categoria „ revoluţii " .  
Din cauza acestei „misunderstanding" 4) , expediţia napolitană uo a 
eşuat. Ieri, în Camera comunelor, Pam a dezminţit în „termeni foarte 
ambigui" acest lucru. Dar probabil că încă în săptămîna aceasta 
vor apărea noi documente care îi vor da în vileag minciunile. 

De data aceasta ruşii, contrar obiceiului, n-au procedat tocmai 
prudent. Primul ziar de pe continent care de cînd cu criza parla
mentară i-a luat apărarea lui Pam, declarîndu-1 un adevărat ministru 
britanic, este „Nord" ,  care altminteri afectează întotdeauna o ură 
fanatică împotriva lui P [am] . Chiar şi „N[eue/ Pr[eussische/ Z[ei
tungr vorbeşte despre „unprincipled coalition" 5) . 

Isoria persană, aşa cum am presupus, s-a terminat printr-un 
bluf, englezi. n-au obţinut nimic �n afară de unele concesii pur 
nominale ; ba mai mult, în punctul principal au făcut ei concesii 
curţii persane. ln schimb, Rusia, după cum le-a destăinuit alaltăieri 
Layard cockneilor 6) uimiţi, a obţinut 0 bucăţică e teritoriu. Bine
înţeles, el n-a avut curajul să prezinte adevărata legătură cauzală 
dintre aceste două fapte. A repetat şi el afirmaţia, pe care a făcut-o 
mai înainte Disraeli în Camera comunelor fără ca Pam să fi adus 
vreo obieoţie, că în timpul războiului împotriva Rusiei Pam le-a 
interzis persanilor să adopte o poziţie ofensivă, aşa cum ar fi vrut 

1) Vezi volumul de faţă, p. 1 14. - Nota red. 
') L. Mieroslawski. „Naţiunea polonă în sistemul echilibrului european•. 

- Nota red. 
"l - tratatul secret. - Nota trad. 
'J - ,,neînţelegeri". - Nota trad. 
5) - „coaliţie neprincipială". - Nota trad. 
"J Textual : burtăverzimea londoneză (aici este vorba de membrii Camerei 

lorzilor). - Nota trad. 
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aceştia, întrucît sperau să-şi recapete provinciile ce le fuseseră 
zmulse. Acelaşi avertisment li l-a dat şi în timpul răscoalei din 
Polonia (1830) . 

Pentru a putea aprecia just atît scandalul persan, cit şi cel 
chinez, trebuie să le comparăm cu primele acţiuni ale lui Pam în 
aceste regiuni, pentru că ambele nu sînt decit nişte repetări. Atî:ta 
timp cit a fost el la cirma ţării, primul război chinez 1) a fost astfel 
purtat încit s-ar i putut prelungi 100 de ani fără a avea alt rezultat 
decit o sporire a comerţului cu ceai făcut de ruşi pe uscat şi o 
creştere a influenţei ruse la Peking. Abia Ellenborough, în timpul 
lui s:r R. Peel, a dat acestui război o întorsătură „engleză" .  

Se poate spera - ş i  probabil c ă  aşa v a  fi - c a  de data aceasta 
să fie ales un parlament care să nu-şi ia nici o obligaţie, în afară 
de o supunere pasivă faţă de Pam. Destrămarea vechilor partide, 
a cărei expresie a fost un guvern de coaliţie ca cel al lui Aberdeen, 
a insuflat clasei mijlocii mai degrabă ideea că acum se poate culca 
pe lauri decît un sentiment de nelinişte. Aceeaşi destrămare, caTe 
şi-a găsit ,expresia in dictatura lui Pn, va duce negreşit nu numai 
la compromiteri şi la complicaţii dintre cele mai îmbucurătoare în 
exterior, dar şi la tulburări foarte puternice în interior, poate la o 
revoluţie. Bătrînul pezevenghi, care a participat încă la „masacrul 
în miniatură" de la Manchester şi a ajutat la elaborarea celor 6 
gagging acts 141 , desigur că nu se va jena cituşi de puţin. Mutatis 

mutandis 2) faţă de guvernul de coaliţie, dictatura lui Pam are 
aceeaşi atitudine ca şi dominaţia royaliştilor coalizaţi din ultima 
adunare franceză faţă de dominaţia lui Bonaparte. In sfîrşit, situaţia 
din Anglia devine acută. 

In legătură cu Bangya. Acest Bangya din 1 855 este adlatus 3) 
al lui Sefer-paşa. S-a căsătorit cu fiica unui işef cerkez (ceea ce 
trebuie să fi bucurat în egală măsură şi pe soţia sa legitimă din 
Pesta şi pe cea nelegitimă din Paris) şi acum este şi el un şef cerkez. 
Datorită legăturilor pe care le are la Londra, a recrutat 300 de 
polonezi şi împreună cu provizii de muniţii etc. i-a adus la Marea 
Neagră, unde, potrivit ştirilor din ziare, au reuşit să evite crucişă
toarele ruseşti şi au ajuns cu bine la Sefer-p[aşa] . What du you 
think of that ? 4) Individul, întrucit rolul său în Apus era terminat, 

1) Este vorba despre aşa-numitul i ăzboi al „opiului" din 1839-1842. -
Nota red. 

') - cu schimbările corespunzătoare. - Nota trad. 
3) - ajutor. - Nota trad. 
4) - Ce părere ai despre aceasta. -- Nota trad. 
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a început să joace unul nou în Orient. Dacă şi de data asta tot în 
calitate de spion democrat sau e bona fide 1) e altă problemă. 

Scrie-mi cit mai curînd, căci am nevoie de scrisorile tale pentru 
a-mi rdica moralul. Situaţia este infectă. 

Salut (salutări şi lui Lupus) . 

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

43 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 1 42 
la Londra 

Manchester, 20 martie 1857 

Dragă Marx, 
Mă gîndeam eu că trebuie să fii din nou la mare ananghie. Voi 

face tot ceea ce depinde de mine. Dacă voi avea vreo posibilitate 
oarecare, îţi voi trimite săptămîna vii'toare încă o bancnotă de 
cind lire, iar dacă nu voi găsi niciuna 1îţi voi trimite n mandat 
poştal. Pentru această eventualitate însă trebuie să-mi spui la care 
Pastoffice 2) să-l .adTesez. Luna aceasta am aut de .plătit datorii 
foarte mari( oamenii au dat buzna peste mine direct la birou, aşa 
că n-am avuit altă scăpare decît să plătesc. Altfel ţi-aş fi trimis 
imediat cele cinci lire. E încă un noroc că a survenit această poveste 
cu parlamentul şi, în plus, cea chineză 143 1 într-un astfel de moment 
„Trib [une] " va avea din nou nevoie de ajutor şi va fi nevoit să 
cadă la învoială. 

Am încercat aici să-l descos pe tipul de la „Guairdian" dacă nu 
s-ar putea Jutra în legătură cu reviews şi magazines 3) . Dar tipul 
acesta, pare-se, caută şi el să se aranjeze pe undeva şi de aceea 
nu se poate obţine mare lucru de la el. Voi mai vedea totuşi. Intru-

1) - de bună-credinţă. - Nota trad. 
2) - oficiu poştal. - Nota trad. 
) - reviste şi jurnale. - Nota trad. 
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cît ştie care e părerea mea despre Palmerston şi o consideră pre
posterous 1) , e sigur că pentru probleme politice nu ne va reco
manda. Totuşi, am o anumită hold on the fellow 2) ,  dar nu pot încă 
să-mi dau seama cum poate fi valorificată. 

Împărtăşesc părerea ta în privinţa intenţiilor şi şanselor lui 
Palmerston în condiţiile noului parlament. Despotismul bonapartist 
al lui Pam cu un Corps legislatif 3) . Vom vedea unde va duce asta. 

După cum anunţă „A[llgemeine] Z[eitung] u din A[ugsburg] , 
Bangya a fost numit de către cerchezi (care ? nu se spune) chiar 
„comandant supremu şi intenţionat a fost ales în acest postişor în 
calitate de străin, pentru ca nici unul dintre comandanţii indigeni 
să nu se poată plînge că a fost ignorat. Unde a ajuns Sefer-paşa 
(acesta nu e Koscielski, ci altul) nu se poate şti. Toată afacerea o 
consider o manevră genială a ruşilor, iar despre cei 300 de polonezi
spartani probabil că în curînd nu se va mai auzi nimic. 

„Nord" se pare că a trecut din nou în tabăra cealaltă. Cores
pondentul din Bru�elles al lui „Guard[ian] " citează pasaje conţinînd 
at�uri vehemente împotriva lui Palm[erston] . Ai putea tu să-mi 
indici pasaj ele cele mai pregnante ? Aici nu găsesc de loc asemenea 
lucruri şi la orice discuţie e bine să am la îndemînă referirea pre
cisă la sursă. 

Cînd, nu de mult, am făcut ordine printre ziarele mele vechi, 
am observat că a dispărut pachetul cel mai important, conţinind 
ziare engleze şi extrase din „Guardian", „Free Prees" etc. Din feri
cire, n-a dispărut nimic din arhiva partidului nostru, asta e bine 
păstrată ; dar, cu puţine excepţii, s-a pierdut tot ce se referea ia 

Palmerston : pamfletele lui Tucker 144 extrase din articolele tale pe 
care mi le-ai trimis (de altfel, unele dintre acestea au rămas la 
Lupus etc. ) .  Am avut nevoie de ele şi le-am căutat tocmai pentru 
.-mi reîmprospăta în minte amănuntele. Nu mai ai unele duplicate 
pe care să mi le trimiţi, precum şi colecţia articolelor tale apărute 
în ziarul 145 lui Urquh[art] din Londra ? Aceasta ai putea-o procura, 
desigur, cu uşurinţă acolo. In acest moment aş putea da o foarte 
bună întrebuinţare acestor articole. 

Bob Lowe nu prea are şanse aici. O parte din filistini s-au 
pronunţat împotriva lui Bright, dar cred că de data asta va mai n 
ales. Lowe se va compromite de îndată ce-şi va face apariţia a1c1. 
Dar dacă ar reuşi, ar fi minunat. 

1) - paradoxală. - Nota !rad. 
') - influentă asupra individului. - Nota trad. 
") - corp legislativ. - Nota !rad. 
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Calde salutări soţiei şi copiilor tăi. Să-mi scrii cit mai curînd 
cum îi merge soţiei tale. 

Publicat pentru prima oară 
in întregime în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, voi. XXII, 1929 

44 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Engels, 

24 martie 1857 
9, Grafton Terrace, Maitland Park, 

Haverstock Hill, Londra 

Alăturat îţi trimit cîteva materiale anti-Palmerston, şi anme : 
1. „Betrayal of England" 146, 2 copies 1) . (N. B. Acelaşi Coningham 
care în acest material publică extrase din disoursul lui Anstey 
acum e candidat ultrapalmerstonian la Brighton.) 2. Pamfletele lui 
Tucker 147, 8 copies. 3. Discursul lui Anstey. 4. „Palmerston for 
Premieru 2) .  5. „Palmerston in three epochs0 148• (Cu excepţia poveştii 
ungare, pe care a copiat-o după Urquhart, restul d-l Wilks l-a 
copiat, fireşte în maniera sa, după articolele mele din „Tribune " 3) .) 
Materialele menţionate la punctele 1 şi 2 nu e nevoie să le păstrezi ; 
de cele de la 3, 4 şi 5 trebuie însă să ai grijă. Mîine, dacă găsesc, 
mai trimit şi alte pamflete. As to the 4) „Nord", trebuie să relev că 
articolul mnţinat de mine a fost ireprodus chiar de „Post• (într-unul 
din numerele dintre 4 şi 9 martie) . Ulterior „Post" şi-a schimbat, 
e drept, tonul. 

Acum să trecem la private affairs. D'abord 5) a sosi•t o scrisoare 
de la „Tribune", pe care ţi-o voi trimite de îndată ce voi răspunde. 

1) - exemplare. - Nota trad. 
2) - „Palmerston premier" .  - Nota !rad. 
3) K. Marx. „Lordul Palmerston". (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 9,  

Editura politică, 1 959, p. 365435. - Nota trad.) - Nota red. 
'l - Privitor Ia. - Nota trad. 
6) - chestiuni particulare. In primul rînd. - Nota trad. 
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Ameninţarea mea de a scrie la un alt ziar şi-a făcut totşi efectul, 
cel puţin un oarecare efect. !n duda tonului foarte prietenos, reiese 
limpede că i-am înţeles bine pe aceşti domni. Propunerea este umă
toarea : un articol pe săpt.înă îl pltesc, indiferent dacă-l publică 
sau nu ; l doilea îl trimit pe riscul meu şi, în cazul cînd il publică, 
trag o poliţă asupra lui „Tribune". Deci, au faiit 1) ,  imi redu: onora
iul la jumătate. Totuşi, accept propunerea şi sînt nevoit so accept. 
Apoi, dacă în Anglia lucmrile se vor defăşura aşa cum cred eu, 
după un timp voi ajunge să pimesc din nu ca şi înă acum. 

Mă doare foarte mult că deocamdată mai sînt nevoit să te storc 
de bani, dar m-rn trezit cu un asemenea deficit, că am rnanetat 
tot ce putea i amanetat, iar brşa din venitui va putea fi acoperită 
numai în czul cînd voi găsi noi surse de aîştig. n afară de aceasta, 
nu pt să-ţi ascund nici faptul că soţia mea se află în hghly inte
restng cirmstans 2) . Dar fa ultima mea scrisoare n-m urmărit 
în nici n caz anything else 3) decit să-ţi explic cauza tăcerii mele 
îndelungate. Tu ştii că chiar şi oamenii cei mai cami - şi, in
deed 4), n faiţa mizeriilor astea eu îmi păstrez calmul - îşi pierd 
uneori răbdarea şi, mai ales, îşi descarcă nervii asupra prietenilor. 

Aş ţine foarte mult să-mi trimiţi citeva rondui „umoristice·, 

say 50 or 100 ones 5) , despre curajul a Ia Orlando 6) manifestat de 
englzi in Persia şi în faţa Kantonului. Epediţia din Buschir 7) , aşa 
cum, probabil, ai remarcat şi tu, a avut ca principl pivot spionajul 
făcut de un oarecare căpitan Jones, care, sub un pretext născocit, a 
fost trimis la Buschir ca agent politic. Mîine îţi voi scrie, probabil, 
mai mult ; astăzi însă vreau să-ţi expediez pamfletele. 

Salut. 

l tău, 
K. M. 

N. B. Există totuşi o deosebre între a da mai inii un coup 

d'eta•t i a ţine apoi alegeri şi a ţine mai :înmi alegerile şi a urman 

să dai ulterior n coup d'etat. Fără îndoială că Palmerston, su cel 

puţin ziarele sale, au împins lucrurile prea departe. Citeşte, de pildă, 

1) - de fapt. - Nota trad. 
•) - în poziţie interesantă. - Nota trad. 
1) - altceva. - Nota trad. 
'l - într-adevăr. - Nota trad. 
&) - să spunem 50 sau 100 de rinduri. - Nota trad. 
1) Ari os to. „Orlando furioso•. - Nota red. 
7) Expediţia care a constituit începutul războiului anglo·persan din 185-

1857. - Noti red. 
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ziarul „Advertiser" , care a intrat în murdărie pînă în gît. Aceasta 
a provocat, of course 1) , o oarecare reacţie. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F, Engels und K. Mar:•, Bd. II, 
Stuttgart, 1913 
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Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Engels, 
Cele 5 1. st. le-am primit. 

31 martie 151 
9, Grafton Terrace, Mailand Park, 

Haverstock Hill, Londra 

T.rimite-mi, dacă nu ţi-e greu, „Manchester Exainers" .  In mo
mentul de faţă, declaraţiile p artidului lui Bright mă interesează. 
Infrîngerea lui a dat alegerilor un point 2) istoric. Situaţia lui Pal
merston va deveni critică abia acum, cînd are în parlament o majo
ritate covîrşitoare, în timp ce în afara parlamentului - pentru prima 
oară de cînd există Liga împotriva legii cerealelor 149 - se va porni 
din nou o serious anti-ministeria·l agitation 3). Anglia intră ,într-o 
criză gravă - „Times• vorbeşte deja despre cloud which it sees 
githering ') - şi, dacă acum va începe din nou mişcrea pe con
tinent, John Bull nu se va mai putea situa pe poziţia nobil dezin
teresată din 1848. Victoria lui Pam reprezintă încununarea eveni
mentelor începute în iunie 1848. Asupra publicului intelectual din 
Londra a produs un fel de stupoare ştirea din Manchester, aşa 
cum era ea comentată în impertinenta adresă şi cuvîntare a lui 
Pam. Potrivit părerii cercurilor locale - şi în această privinţă 
păr.erea este unanimă - Manchesteul s-a compromis, şi s-a com
promis grav. Dacă „Plch• nu ar i fost cumpărat de Pam (redac
torul şef l acestui ziar, Taylor, este angajat la Ministerul Sănătăţii 
cu un onorariu de 1 OOO 1. st.) ,  numele lui Potter, Turner şi Gamett 

1) - fireşte. - Nota trad. 
) - ses. - Nota trad. 
) - o agitaţie serioasă împotriva guvenului. - Nota trad. 
4) - norii pe care îi vede adunîndu-se. - Nota trad. 
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ar fi figurat în orice caz în ziar miercurea viitoare. Scrie-mi cîteva 
amănunte despre aceşti tipi şi despre whereabouts 1) a lor. 

Domnul Dronke i-a scris lui Freiligrath că 1 1 0  rupe cu evreul 
lui şi-şi va deschide o a:facere pe cont propriu" .  

însemnările 2) referitoare l a  Bangya, ş i  anume l a  legăturile lui 
cu Constantinopolul şi Cerkasia, i le-am trimis lui Urquhart. 

Iţi anexez un extras din „Reynolds" despre Mr. Grant, redac
torul de la „Morning Advertiser" .  E purul adevăr. 

Tot aici îţi anexez şi scrisoarea de la Dana. Să mi-o restitui. 
In enumerarea articolelor publicate, el nu aminteşte decît de ulti
mele 3) , dar şi dintre acestea pe unele le-a publicat abia după 5-6 
săptămîni de la sosirea lor la New York, cînd a văzut că lucrurile 
au luat o altă întorsătură. Propunerea lui cu privire la onorariu 
este cea mai bună dovadă că nu m-am înşelat în privinţa acestui 
domn. Observaţia lui în legătură cu lungimea articolelor îmi con
vine de minune. Voi avea mai puţin de scris. Surprinzător este 
numai faptul că de cîteva luni face în aşa fel, incit să consacre 
2-3 coloane pentru cea mai plată gossip 4) 1ondoneză. 

In Prusia de asemenea are loc o mică criză parlamentară. „In 
probleme de bani nu încape sentimentalism" 150, această regulă 
pare să se adeverească again 5) acolo. 

După toate probabilităţile, elveţienii vor consimţi să expulzeze 
pe toţi emigranţii. 

Salut. 
Al tău, 

K. M. 

Ai observat că săptămîna trecută au ieşit dintr-o dată la iveală 
escrocheriile făcute de Australian Agricultural Company, de London 
and Eastern Bank şi de North of Europe Steam Company, la con
ducerea căreia participă domnul Pto ? 

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

I) - poziţia. - Nota tcad. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

2) - K. Marx. „Un trădător in Cerkasia " .  (Vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 12, Bucureşti, Editura politică, 1 962, p. 18-169. - Nota tcad.). -
Nota red. 

1) Karl Marx. „Războiul anglo-persan" ; „Comerţul maritim al Austriei" ; 
„Dreptul divin al Hohenzollemilor" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 12, 
Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 72-74, 84-95, 96-1 02. - Nota tcad.). -
No ta red. 

'I - birfă. - Nota tcad. 
5) - din nou. - Nota tcad. 
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Engels către Marx 151 
la Londra 

107 

Manchester, 31 martie 1857 

Dragă Marx, 
Ai primit, probabil, astăzi dimineaţă bancnota de 5 1. st.-K/S 

84 562. In privinţa faptului că „mă storci de bani u ,  te rog să nu-ţi 
faci sînge rău ; m-aş supăra pe tine dacă nu m-ai infomna despre 
necesitatea unei intervenţii armate a sovereignilor 1) . Voi vedea 
care va fi situaţia financiară în luna aprilie ; oricum însă, sper că 
în a doua jumătate a lunii voi putea să mai scot ceva. 

Propunerea făcută de „Tribune" este foarte vicleană, şi, pentru 
că e aproape sigur că tipii ăştia nu vor publica decît un alticol pe 
săptămînă, numai cu ocazia unor evenimente importante cum sînt 
alegerile de acum etc. le-aş trimite două articole pe săptămînă. 
Totuşi, împrejurările îţi sînt favorabile şi, după toate probabilităţile, 
în timpul verii şi al toamnei domnii yankei nu vor avea de ce 
să se plîngă de dullness of European Politics 2) , în timp ce propria 
lor febră a speculaţiilor se va potoli tot mai mult. 

Nu am urmărit aproape de loc aventurile 3) războinice ale per
sanilor şi ale chinezilor ; de altfel, s-au şi dat foarte puţine amă
nunte. Despre căpitanul Jones nu ştiu nimic. Acum ar fi pur şi 
simplu imposibil să adun tot acest material, dar, cînd vor sosi 
ştiri mai amănunţite despre ultimul mare atac de cavalerie din 
Persia, voi vedea dacă nu este ceva de făcut. 

Am primit pamfletele. Numai să pot face rost de vechile tale 
articole din „Tribune" ,  care cuprind cea mai mare parte din ma
terial ; Wash[ington] Wilks şi „Palmerst[on] for Premier" conţin 
numai generalităţi, iar discursul lui Chish. Anstey, deşi foa.rte im
portant - mai ales în ceea ce priveşte istoriile personale, referi
toare la „Portfol io",  dar în parte şi prin conţinut -, este, totuşi, 
îngrozitor de decousu 4) . Singurele convingătoare sînt cele două 

1) - sovereign - monedă de aur englezească, echivalentă cu o liră sterlină. 
- Nota trad. 

2) - monotonia politicii europene. - Nota trad. 
3) Este vorba de războiul anglo-persan din 185--1857 şi despre aşa-numitul 

al doilea război al „opiului" din 185-1858. - Nota red. 
') - incoerent. - Nota trad. 
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pallete ale tale dePre Tucker, dndeosebi „Unkiar Skelessi " 152, 
Dacă poţi sămi procuri mai mult mater,ial, tant mieux 1) . Am luat 
măsuri ca acum să fie mai bine păstrat. 

Cei opt mii de filistini care şi-au dat votul celui mai gras 
bărbat din Manchester (Potter) , care n-are pic de creier, dar are, 
în schimb, un fund mare, au început de pe acum să se ruşineze de 
victoria lor. Cu toate acestea, alegerile au produs aki o impresie 
uriaşă, iar partidul „Manchester" 153 începe să-şi revizuiască atitu
dinea din ultimii şase ani şi să-şi dea seama de greşeli. Cred că un 
timp vom auzi mai puţine trăncăneli despre peace-party m ; în 
schimb, Brighit (dacă .ajunge iarăşi la .utere) şi alţi oîţiva se vor 
pronunţa cu siguranţă pentru o reformă electorală mai largă şi s-ar 
putea ca Jones să primească în curînd unele oferte din partea 
acestor burghezi. Pe Pam, fără îndoială, cel mai mult l bucură tri
umful obţinut asupra lui Bright, Gipson, Cobden, Miall, Fox {Old
ham) ; cred chiar că individul va obţine o working majority 2) de 
60-100 de oameni. ln orice caz însă, aurons nous, du Palmerston 
tout pur şi with a rvengeance 3) . 

m găsit în „M[orning) P [osW un pasaj din "Nord",  dar acolo 
nu sînt decît laude la adresa talentului lui. Pasajul în care este 
prezentat ca tmly British minister 4) nu-l găsesc. 

Adepţii lui Palmerston şi burghezii de aici i-au propus lui 
Bob Lowe să-i dea, în cazul că ar suferi o Înfrîngere aii, 2 OOO 1. st. 
pentru acoperirea cheltuielilor sale electorale în vreun alt colţişor 
de provincie. Măgarul a refuzat, crezînd că va fi cu siguranţă ales 
la Kidderminster, iar acolo a mîncat bătaie. La Manchester însă 
nu mai poate veni niciodată ; s-a purtat cum nu se poate mai ordi
nar : mai întîi îi lasă pe filistini să se compromită pentru el, apoi 
se dezice de ei şi, în acelaşi timp, scrie articolul din „Times" în 
care spune că r fi o ruşine dacă Manchester nu l-ar alege pe 
Bright I I 

Părerile mic-burghezilor au fost de data aceasta foarte îm
părţite. Impotriva lui Bright şi Gibson era covirşitoarea majoritate 
a burgheziei şi o neînsemnată majoritate a micii burghezii. Quakerii 

1) - cu atît mai bine. - Nota trad. 
2) - majoritatea necesară. - Nota trad. 
') - Vom avea n Palmerston în formă pură şi în mărime naturală. -

Nota trad. 
'l - adevărat ministru britanic ; aşa l-a numit lordul Russell la şedinţa 

Camerei comunelor din 5 iunie 1850 pe lordul Palmerston, ale cărui cuvinte tru
faşe „civis romanus sum• (eu int un cetăţean roman), pe care Ie-a rostit la 
aceeaşi şedinţă, au fost primite u entuziasm de burghezia engleză. - Nota red. 
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şi catolicii erau toţi ca unul pentru Bright ; grecii de asemenea ; 
gelanii naturalizaţi împo:riva lui. Un antibrightist beat a stigat : 
We won't have home policy, we want foreign policy 1) . Cam acesta 
este tot sensul alegerilor de aici : la naiba cu toate problemele 
reformei şi poveştile cu clase. Noi filistinii formăm doar majoritatea 
alegătorilor, cela suffit 2) . Zarva împotriva aristocraţiei etc. e plicti
coasă şi nu duce la nici un rezultat palpabil. We dearly Iove a 
lord for all that 3) . Comerţ liber şi reformele sociale burgheze de 
care avem nevoie le avem. O ducem afurisit de bine, mai ales de 
cînd Pam a redus impozitul pe venitul provenit in r�boi. Aşadar, 
să păşim cu toţii pe terenul pe care sîntem toţi egali şi să fim 
englishmen 4) , John Bull-i, sub conducerea adevăratului ministru 
britanic, Pam. Aceasta este acum starea de spirit a majorităţii 
filistinilor. 

Nostimada o constituie înmormîntarea Ligii împotriva legilor 
cerealelor ; Smith P. Robinson (hon. sec. 5)) şi George Wilson, „that 
respectable fixture" 6) , vor fi izgoniţi din Newalls Buildings 155 şi 
marele partid liberal îşi va căuta o nouă organizaţie. G. Wilson 
pierde micul său post şi poziţia, datorită cărora a ajuns preşedinte 
al căilor ferate din Lancashire şi Yorkshire cu un venit de 1 OOO 1. st. 
per annum 7) , dar şi acest mic post se va duce curînd pe apa sîmbe
tei ; iar Wilson va putea să fabrice din nou amidon, ca pe vremea 
protecţionismului. Filistinul din Manchester însă, chiar şi cel din 
partidul lui Bright, răsuflă uşurat că acest vechi coşmar - Liga -
a dispărut în sfîşit ! 

Apropo, cred că pamfletul lui Ch. Anstey nu conţine decît o 
mică parte din răspunsul lui Pam, - dezbaterile au durat 4 zile -
nu se poate face rost ş,i de rest ? Şi n-ai putea să-mi procuri un 
exemplar din noua fiţuică a lui Urqu[hart) , „Free Press" ,  sau cum 
îi mai spune ? 156 Ce ţi-a apărut acolo ? 

N. B. Comunică-mi, s'il y a lieu 8) , şi titlurile altor materuale 
utile referitoare la afacerea Pam, pe care eu le-ş putea procura 
şi singur aici. 

1) - Ni nu vrem politkă intenă ; vrem politică extenă. - Nota trad. 
1) - asta e de ajns. - Nota trad. 
l - Cu toate acestea îl iubim forte mult pe lord. - Nota trad. 
) - englezi. - Nota trad. 
1) - honorary secretary - secretar onorific, - Nota trad. 
) - „această onorabilă pisă de inventar•. - Nota trad. 
7) - pe n. - Nota trad. 
l - dacă e cazul. - Nota trai. 
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Sincere felicitări pentru perspectiva de creştere a familiei. Ce 
fac fetiţele ? S-au făcut, desigur, mari de tot ; sînt foarte bucuros 
că le voi vedea de rusalii. Salutări călduroase lor şi soţiei tale. 

Publicat pentru prima oară 
in întregime în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, vol, XII, 199 
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Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 2 aprilie 1857 

D. M., 
Potter este un tip teribil de înalt, extrem de gras, de vreo 

46 de ani, cu părul roşu şi roşcovan la faţă ; de trei ori a fost primar 
la Manchester, very jolly, has no brains 1) , în schimb are o burtă 
şi un fund uriaş ; a introdus portul robei în consiliul municipal de 
aici apropos of the Qeens visit 2) , fapt pe1tru care a fost făcut 
cavaler 157 ; toată v�aţa a fost mare crai (este încă bachelor 3) ) ,  prie
ten intim, printre altele, cu faimoasa miss Chester (alias Polly 
Evans) , căreia i-a mobilat de două ori apartamentul şi i-a dat, se 
spune, 50 I.  st. pentru acoperirea cheltuielilor de judecată, cînd a 
compărut în faţa Curţii cu juri din Liverpool pentru avort provocat 
şi a fost achitată. Acest om va fi foarte pe placul nobilimii locale 
şi gloria lui se bazează întru totul pe faptul că tatăl său, sir Tho[mas] 
P[otter] , knight 4) , a fost la vremea sa şeful mişcării liberale şi l-a 
introdus pe Milner Gibson în cercurile de aici. El însuşi este popular 
printre prostituate, cabdrivers, publicans 5) , vagabonzi şi, în general, 
printre filistinii nu prea respectabili. Cînd era l mayor 6) ,  poliţia 
nu le-a stînjenit pe prostituate. Opiniile : moderat liberale. 

1) - foarte vesel, fără minte. - Nota trad. 
'l - cu ocazia vizitei reginei. - Nota trad. 
3) - celibatar. - Nota trad. 
4) - cavaler. - Nota trad. 
5) - birjari, birtaşi, � Nota trad. 
6) - primar, - Nota trad. 
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J. A. Turner este un filistin respectabil, care încă n-a uitat că 
a dat cîndva faliment şi care, în cercul său restrîns, se face plus 
ou moins 1) util ca preşedinte al Asociaţiei comerciale (concurentă 
a Camerei de comerţ, mai liberale) . In unele probleme comerciale 
de amănunt ar putea cîştiga o oarecare influenţă şi în House of 
Commons 2) . Este tory (moderat) şi �oarte bogat. Fiul său mai mare, 
Jck Tuner, commonly called the ot boy 3), este un mare beţivan 
şi bun jucător de biliard ; al doilea fiu al său e un derbedeu aro
gant, amator de vînători de vulpi, avînd veleităţi de bun călăreţ, o 
mutră dezgustătoare şi o mustaţă roşcată. Spre groaza familiei 
sale, s-a căsătorit cu balerina Annie Payne 158, 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, voi. XXII, 1 929 
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Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 1 59 
la Mancester 

Dragă Engels, 

9 aprilie 1857 
9, Grafton Terrace, Ma!tland Park, 

Haverstorck Hill, Londra 

Să mă ierţi că-ţi răspund cu atîta întîrziere. In ultimele două 
săptămîni, soţia mea s-a simţit şi mai rău decît în ultimele luni, 
de cînd e bolnavă, şi în casă a domnit o mare harababură. Fii bun 
şi restituie-mi scrisoarea de la Dana. 

Iţi trimit prin Parcelcompagnie 4) o sticluţă cu pică tur[ pentru 
ochi. Cornelius mi-a adus o sticlă de la Paris, unde a suferit şi el 
de ochi. Şi eu am avut cîteva săptămîni conjunctivită, fiindcă am 
lucrat mult, nopţi de-a rîndul. Apa asta m-a vindecat în cîteva zile 
şi îţi va ajuta şi ţie. Să-ţi pui cîteva picături în ochiul bolnav cînd 
te scoli din somn şi cînd te culci. 

1) - mai mult sau mai puţin. - Nota trad. 
'J - Camera comunelor. - Nota trad. 
3) - numit în mod obişnuit grăsanul. - Nota trad. 
'J - Societatea de mesagerii. - Nota trad. 
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Konrad Schramm a murit la Philadelphia bolnav de plămîni. 
Se pare că „Neue Zeit" din New York, o dată u annţul morţii 
sale, a publicat şi un fel de necrolog, pe care nu l-am citit încă 160 • 

Aparenta ameliorare a afacerilor de bursă a dispărut din nou. 
Rata doiînzii e din nou în crştere . Acţiunile Jui Credit mobilier 
şi rentele franceze sînt iarăşi în scădere, în timp ce la Londra şi la 
Paris se descoperă tot mai multe escrocherii comerciale săvîrşite 
de societăţile pe acţiuni. Din fericire, la Paris şi guvernul este 
direct amestecat. Ai citit, desigur, despre scandalul dintre Pereire 
şi Feline ? Ţi-aş fi copiat ştirea respectivă dacă nu mi-aş fi închi
puit că corespondenţa lui „Manch[ester] G[uardian]" transmite toate 
evenimentele de acest fel. Acum citesc din cînd în cînd „Figarou din 
Paris, singurul ziar adevărat al imperiului, În care orice urmă de 
convenţionalism este lăsată la o parte. 

Nu ştiu dacă ţi-am atras atenţia asupra celor două noi mărturii 
aduse împotriva lui Pam. In primul rînd, Herbert, în cuvîntarea 
rostită Ia South Wilts �n faţa algătorilor săi, susţine că el ar i 
dat ordin să fie bombardată Odesa, dar, după demisia sa, Pam a 
trimis un ordin scris de mina lui în care cerea ca oraşul să fie 
cruţat. In al doilea rînd, Russell, în cuvîntarea ţinută în faţa alegă
torilor din City, spune că Palmerston i-ar fi dat instrucţiuni scrise 
cu privire la poziţia pe care trebuie s-o adopte la Congresul de la 
Viena, instrucţiuni pe care Clarendon i-a interzis să le ublice, şi, 
din pricină că a executat aceste instrucţiuni, little John 1) down 
broke 2) atrt de strălucit. Caracteristic pentru bătrînul Pam este 
faptul că în ziarele sale face mare aluzie la trădarea săvîrşită la 
Odesa de Herbert (despre a cărui înrudire cu Voronţov s-a vorbit 
prima oară în „Advertiser", organul de presă al lui Pam, destinat 
gloatei) şi la trădarea săvîrşită de Russell la Viena. 

Am să-ţi mai caut material anti-Palmerston. Discursul lui Pam 
împotriva lui Anstey (o broşură voluminoasă) trebuie să-l am dacă 
nu l-a Ştepelit >ieper. Din lucrările mai ample : Parish, „Diplo
matic history of Greece0 3) şi Urquhart, „Central Asia• 4) . Ca o com
pletare la prima mai trebuie să citeşti expunerile lui Thiersoh şi 
Maurenbrecher pe aoeastă temă, care au apărut îin 1836 (?) (le-am 
aut de mult în mînă)161• Dintre toate cărţile albastre, cea mai pu
ternică impresie a produs-o asupra mea ca;tea despre al doilea răz
boi turco-sirian 162, 

1) - micul John (John Russell) . - Nota trad. 
') - s-a prăbuşit. - Nota !rad. 
1) - „Istoria diplomatică a Greciei". - Nota !rad. 
'J - „Asia centrală". - Nota !rad. 
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Articolele mele din „Free Press• sint numai cinci 163, Liebknecht 
şi a. mi Ie-au luat. Dar Ie voi căuta ca să .ţi Ie trimit. ln ultimul am 
folosit cuvînt cu cuvînt unul dintre articolele tale, în care este 
vorba despre Petru I 164• Abia acum am terminat introducerea. Dar, 
Ia început, indivizii au tergiversat luni de zile lucrurile. Ulterior 
au publicat mai repede, Acum iînsă, cînd prima llată a ajuns Ia 
termen, degeaba mă adresez .Jor. Dacă în această privinţă nu vor 
face mai mult decît au făcut p1nă acum, va trebui să rup, în gene
ral, orice legătură cu ei. Au încheiat cu mine un nou contract. Dar 
Ia ce bun acest contract dacă in puncto puncti 1) nu-I respectă. 

Salut. 

Al tău, 
K. M. 

Salutări lui Lupus. Spune-i că am găsit în Grimm 165 explicaţia 
ştiinţifică a originii numelui Farina, al fabricantului de apă de 
colonie, şi anume, vine de Ia cuântul s[ansJcr[itJ : vâri 2) , genitiv 

vârinas. 

Publicat pentru prima oară n : 
K. Marx şi F. Enge!s. 
Opere, ed, I rusă, voi. XXII, 1929 
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Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din Jimba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Londra) 21 aprilie 157 

Dragă Engels, 
Fii bun şi scrie-mi imediat ce să ·răspund Ia scrisoarea ală

turată, primită de Ia Dana 166, Răspunsul trebuie să plece cu poşta 
de vineri. 

Urmînd preceptul creştin - „dacă te chinuie măseaua ta, scoa
te-o", mi-am găsit, în sfîrşit, liniştea : am descoperit totodată că 
această blestemată măsea era principala cauză a tuturor celorlalte 
necazuri care m-au urmărit luni de zile. Adresa ai descoperit-o exact. 

1) - în punctul esenţial. - Nota trad. 
') - apă. - Nota trad. 
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Cartea domnului Edgar 1) nu se numeşte „Impresii din Anglia" ,  ci 
„Libertatea în Anglia" .  Se spune că un sfert din carte este consa
crată mormonilor. ln general, cartea are pretenţia de a înfăţişa 
fizionomia, or, if you like 2) ,  fiziologia caracterului naţional. Eu 
n-am citit nimic din ea. Peste some days 3) îţi voi scrie din nou. 

Salut. 

Al tău, 
K. M. 

Publicat pentru prima oară în : 
K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă. voi. XXII, 1929 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

50 

Engels către Marx 
la Londra 

[Manchester, 22 aprilie 1857] 

Dragul meu Maur, 
Povestea cu dicţionarul enciclopedic a venit tocmai la timp 

pentru mine şi, probabil, şi pentru tine. Vila enfin 4) o perspectivă 
de acoperire a deficitului, iar în ce mă priveşte perspectiva unei 
ocupaţii regulate seara. La paix allait me demoraliser 5) ; de cînd 
nu mai avem de scris articole pentru „Trib [une] " ,  prea m-am ţinut 
de chefuri, iar prilejuri pentru aşa ceva am avut aici destule. ln 
privinţa articolelor pe teme militare, Dana trebuie să răspundă ime
diat la următoarele întrebări : 

1) Cite volume, aproximativ, vor fi în total şi pînă la ce literă 
crede că va ajunge volumul I sau volumele I şi II. 

2) Articolele pe teme militare trebuie să se limiteze în special 
la explicarea temenilor de specialitate, de exemplu artillery, castra
metation, column 6) ,  cu comentarii istOrice şi o scurtă prezentare 
a fiecărei ramuri a ştiinţei militare, astfel incit articolul „Artilerie" ,  

1) Edgar Bauer. - Nota red. ') - sau, dacă vrei. - Neta tcad. 
B) - cîteva zile. - Nota lrad. 
') - Iată, în sf!rşit. - Nota trad. 
5) - Liniştea începea să mă demoralizeze. - Nota trad. 
") - artilerie, tabără, coloană. - Nota tcad. 
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de exemplu, să cuprindă : 1 )  definiţia, 2) istoricul şi situaţia actuală, 
3) un rezumat al diferitelor ramuri ale ştiinţei moderne a artileriei 
(tir, servanţii tunului, atelaje, folosirea ei în cimp deschis şi la 
asediul fortăreţelor etc.) . 

3) Sau Jn „Enciclopedie" trebuie să mai figureze şi articole de 
istorie militară, de exemplu sub titlul „Austerlitz " ,  1 1Arbela" etc. ,  
nişte scurte comptes rendus 1) asupra bătăliilor, iar sub titlul „Ale
xandru " ,  „Cezar" ,  „Carnot" etc. biografii militare în care să se 
menţioneze succesele ce au deschis de fiecare dată o nouă epocă. 

Apoi scrie imediat lui Steffen să ne indice titlul sau autorul 
unui lexicon militar cit mai complet, dar concis. Cel mai bine ar fi 
un dicţionar care să aibă cit mai multe articole, dar cit mai scurte, 
căci mi-e necesar numai ca să ştiu de la început ce articole trebuie 
să scriu şi ca să am la îndemînă un indice alfabetic cit mai cuprin
zător. De îndată ce-l voi avea, voi putea începe să lucrez la li
terele „A" şi „B " ; aş putea începe chiar şi mai curînd, căci numai 
în „Brockhaus" pot găsi un mare număr de articole, iar unele şi 
fără el. 

Onorariul va fi destul de avantajos chiar la doi dolari pagina 
mare ; cele mai multe articole vor trebui numai copiate sau tra
duse, iar articolele mai mari nu vor necesita prea multă muncă. 
Eu am să consult imediat citeva dicţionare enciclopedice engleze 
ca să văd ce articole militare au ei, dar apoi voi consulta mai ales 
„Brockhaus" , care totuşi rămîne cel mai bun şi mai complet în
dreptar şi se pare că şi Dana îl ia drept model. 

N-ar fi rău dacă am pune mîna şi pe unele capitole filologice, 
ca, de pildă, limbile germanice, literatura în germana medie de sus, 
în germana veche de sus etc. (idem şi limbile romanice, îndeosebi 
cea provensală) . Limbile slave le-a luat, probabil, sau d-na Jakob, 
sau d-l Gurowski, prima de altfel cunoaşte aceste limbi mai bine 
decit mine. 

Tu ce articole iei ? In orice caz, iei, desigur, filozofia germană ? 
Biografiile oamenilor de stat contemporani englezi şi francezi ? 
Cîteva financiare ? Cartismul ? Comunismul ? Socialismul ? Aristotel, 
Epicur, Code Napoleon şi altele de acest fel. E drept, toate acestea 
sînt teme mai greu de tratat ifără Party tmdency whatever 2) decit 
drăguţele articole pe teme militare, în care întotdeauna te situezi, 
bineînţeles, de partea învingătorilor. 

Ia atîtea articole cite poţi căpăta şi organizează-ţi încetul cu 
încetul un birou. D-l Pieper ar putea pune şi el umărul ; pentru 

'I - informaţii. - Nota lrad. 
2) - oarecare tendinţă de partid. - Nota lrad. 
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partea biografică poate fi foarte bine folosit şi, totodată, şi-ar băga 
în căpăţîna sa genială cîteva adevăruri aride sănătoase. Poate că 
şi Lupus ar fi dispus să lucreze în domeniul vechiului clasicism, 
je ve'rai 1) f 

Deşi munca nu va fi prea interesantă (cel puţin în mare parte) ,  
totuşi această poveste îmi face multă plăcere, căci va constitui 
un uriaş stimulent pentru tine. De data aceasta, drept să spun, eram 
al dracului de îngrijorat în privinţa felului cum se va sfîrşi afacerea 
cu „Trib[une] u, mai ales cînd D(ana] a încercat să-ţi impună jumă
tate din onorariu ; acum însă totul se va aranj a şi, chiar dacă 
plata n-o vom primi prea curînd, e totuşi un lucru foarte sigur şi 
întotdeauna poţi pregăti dinainte în linişte articole la cîteva litere 1 
oricum, la vremea lor banii îi vom primi. 

N-ai auzit nimic de la Olmsted în legătură cu „Putnam" ? Aş 
ţine foarte mult să am articolul despre Bazancourt 167 ; poate, că 
aici, cu ajutorul lui Acton, s-ar putea aranj a ceva. In afară de asta 
şi cu „Putn[am] u ,  eventual, s-ar putea aranja ceva. Progress in the 
art of war, improvements in artillery, small arms pp., ships against 
stone walls 2) , toate acestea le vei scrie, dar tpii ştia trebuie să-şi 
ia obligaţia să le şi pbice. Dana se va îngriji, desigur, să nu mai 
depinzi în aşa măsură numai de „Tribune " ; de altfel, aşteaptă ca 
redactorul de la „P[utnam] " să-ţi scrie el singur, cela vaut mieux 8) .  

Intreabă-1 pe Dana şi  dacă, în general, articolele trebuie să 
ocupe mai mult sau mai puţn spaţiu decît, de exemplu, în „Brock
haus• şi dacă, n ansamblu, totul e calculat la n volum mai mare 
sau mai mic decît „B[rockhaus] u ; atunci, cel puţin, vom şti cum 
stăm. De asemenea întreabă-l şi cînd se va ;plăti şi în ce termen 
este prevăzut să se termine totul. E bine să ştim toate astea. 

!n locul tău i-aş propune să ne dea să întocmim singuri tot 
dicţionarul enciclopedic ; am scoate-o noi la capăt. In orice caz, ia  
tot ce poţi căpăta ; dacă avem 100-200 de pagini în fiecare volum 
nu este prea mult ; atîta ştiinţă „pură u putem livra cu uşurinţă cit 
timp primim în schimb aur californian pur. 

Şi acum transmite calde salutări soţiei tale şi copiilor şi dă-mi 
cît iiai curînd veşti despre tine. 

Al tău, 
F. Engels 

1) - voi vedea. - Nota trad. 
2) - Progrese ln arta războiului, îmbunătăţiri ln domeniul artileriei, ame 

mici etc., nave lmpotriva fortăreţlor. - Nota trad. 
3) - aşa va fi mai bine. - Nota trad. 
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Iţi mulţumesc foarte mult că mi-ai trimis picăturile pentru ochi. 
Mă mai supără ei încă, dar cred că e din pricină că în ultimul timp 
am băut mai mult vin de Porto decît de obicei - drop that 1) ,  

Publicat pentru prima oară 
fn : „Der Briewechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•,  
Bd. II ,  Stuttgart, 1913 
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S e  tipăreşte după m.anuscris 

Tradus din limba gemană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Fred, 

23 aprilie 1857 
Londra, 9, Grafton Terrace, Maitland Park, 

Haverstock Hlll 

Mîine ii voi scrie neapărat lui Dana. Iţi poţi închipui cît de 
bnev,enită este povestea asta pentru mine. O mai linişteşte şi pe 
soţia mea, ceea ce e important în actuala ei situaţie. Lui Steffen 
(individul s-a mutat fără să mă înştiinţeze, dar mai este la Brighton) 
îi voi scrie chiar acum. Pieper, după cum ţi-am mai spus, poate îţi 
aminteşti, în una din scrisorile mele anterioare 2) , de la crăciun e 
institutor la Bognor, and I shall certainly leave him there 3) . Pe zi 
ce trecea devenea tot mai plat, mai pierde-vară, mai nefolositor şi 
mă costa mai mult. Sub supravegherea preotului la care slujeşte 
acum, se va îndrepta. Şi apoi flăcăul m-a părăsit tocmai într-un 
moment cînd îşi închipuia că e de neînlocuit din cauza situaţiei 
soţiei mele şi părea că n-ar avea nimic împotrivă să se lase convins 
să rămână în condiţii mai avantajoase. I did nothing f he sort" '), 
ci mi-am exprimat doar mulţumirea că şi-a găsit, în sfîrşit, o slujbă. 
In realitate, a reieşit că „necesitatea"  prezenţei lui exista numai 
în propria-i imaginaţie. Soţia mea îndeplineşte funcţia de secretar 
fără toată acea bother 5) a nobilului Mnăr. Pentru a face lecţii u 

1) - să lăsăm asta. - Nota lrad. 
I) Vezi volumul de faţă, p. 91.  - Nota red. 
'l - şi îl voi lăsa, desigur, acolo. - Nota lrad. 
') - N-am făcut nimic de felul acesta. - Nota trad. 
s) - agitaţie sterilă. - Nota trad. 
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fetele nu era de loc potrivit. Aşadar, schimbarea a fost spre binele 
ambelor părţi, iar dacă băiatul, lucru de care sînt convins, va de
veni din nou bun de ceva, conştiinţa că eu personal n-am nicidecum 
nevoie de el va avea un efect pozitiv asupra lui. 

Aşadar, despre organizarea unui birou aici la Londra nici vorbă 
nu poate fi. Lipsesc oamenii necesari . E posibil - voi afla acest 
lucru peste cîteva zile - ca Dana să se fi adresat direct lui Freili
grath. Freiligrath al nostru iarăşi e nemulţumit de slujba lui, unde 
cîştigă, totuşi, foarte comod 300 1. st. şi nu are mai nimic de făcut. 
Ceea ce-i displace 'este, pe de o parte, bombăneala şi cicăleala 
acţionarilor, care-şi descarcă nemulţumirea asupra lui, iar de pe 
altă parte, desigur, caracterul echivoc al poziţiei pe care o ocupă, 
întrucît asupra lui apasă o mare responsabilitate şi, în schimb, nu 
i se oferă decît o independenţă aparentă. Aşa, at least 1) ,  explică el 
feeling 2) a sa. Părerea mea e că adevărata cauză e repulsia lui faţă 
de responsabilitate în general. O slujbă de comis care să-l scape 
de orice răspundere, ca cea de la Hood, este şi rămîne idealul lui. 
Apoi îl mai chinuie şi conflictul dintre faima lui de poet şi cursul 
schimbului. După cît pot deduce din mărturisirile lui ocazionale, 
toţi ăştia de la Credit mobilier încearcă pe ascuns mari temeri. 
Un bătrîn rechin de la bursa londoneză l-a asigurat că în cei 40 de 
ani de practică ai săi n-a cunoscut niciodată o asemenea criză 
cronică ca cea actuală. 

Pînă acum n-am avut timp, dar trebuie totuşi să mă apuc 
să cercetez temeinic raportul dintre cursul schimbului şi bullion 3) . 
Rolul pe care-l joacă banii ca atare în determinarea dobînzii şi a 
moneymarkets, is something striking and quite antagonistic to all 
laws of politic al economy 4) . Importante în acest domeniu snt cele 
două volume recent apărute ale lui Tooke, „History of prices• .  
Păcat numai că, din dorinţa de a sublinia opoziţia directă dintre 
concepţiile sale şi concepţiile adepţilor 11 teoriei circulaţiei bani
lor" 168, bătrînul a dat o orientare absolut unilaterală cercetări
lor sale. 

Lui Dana i-am scris încă de acum două săptămîni în legătură 
cu restituirea lui Bazancourt al tău. 

1) - cel puţin. - Nota trad. 
2) - indispoziţia. - Nota trad. 
3) - metale nobile. - Nota trad. 
'l - pieţei financiare este oarecum surprinzător şi contravine flagrant tuturor 

legilor economiei politice. - Nota trad. 
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Urquhartiştii mi-au plătit sub formă de avans - trebuie să le 
trimit un calcul exact - 10  1. st., care au fost foarte bine venite, 
căci numai brutarului şi măcelarului le datoram această sumă. 
Fetele cresc repede şi educaţia lor costă mai scump. La ladies se
minary 1 ) ,  pe care-l frecventează, iau private lessons 2) cu un italian, 
un francez şi un drawing master 3) . Acum trebuie să le găsesc şi un 
profesor de muzică. Fetele progresează excepţional de repede. Me
zina - baby - este uimitor de spirituală şi susţine că she had gat 
two brains 4) . 

In ceea ce mă priveşte, pentru Dana eu aş scrie mai degrabă 
articole ca Ricardo, Sismondi etc. Asemenea articole pot fi în orice 
caz scrise obiectiv, în sensul pe care-l înţeleg yankeii. Să expui în 
limba engleză filozofia germană e greu. Ii voi propune totuşi diferite 
teme lui Dana şi-l voi lăsa să aleagă. 

Sînt dej a şase luni de cînd soţia mea are în permanenţă nevoie 
de medic. E realmente foarte slăbită. 

Apropo. Dr. Freund has passed through the court of bankruptcy 
pentru 200 1. st. assets, to 3 OOO 1. st. debts 5) . 

Partidul lui Bright şi Cobden se va reface cu siguranţă acum 
cînd Faucher e redactorul secţiei externe a ziarului lor din Londra, 
„Morning Star• .  In prezent sînt în relaţii de conversaţie cu acest 
tip, fiindcă n-am putut evita întîlniri întîmplătoare cu el la Edgar 
Bauer. Individul se consideră primul bărbat al lumii ; „Bruno 
B[auer] şi-a pierdut încrederea în sine. Simte că nu el, ci eu voi 
cuceri Prusia" . El este şi a aurious freetrader too 6) ,  care nici 
măcar nu ştie ce sînt clasele de mijloc. In Prusia, pretinde el, 
domină şi trebuie să domine „ofiţerul şi studentul" .  „Eu fac să 
eşueze orice miting englez la care iau cuvîntul" .  „Eu am creat 
istoria. Eu am fost acela care a întocmit motion 7) a lui Cobden cu 
privire la Kanton" 19• Acestea sînt cîteva perle culese din spusele 
lui. In privinţa minciunilor, tipul e un autentic Miinchhausen, în 
privinţa lăudăroşeniei, un autentic sublocotenent Pistol, şi din şase 
în şase luni e amuzant să-l auzi tăind la piroane. 

1) - gimnaziul de fete. - Nota trad. 
2) - lecţii particulare. - Nota trad. 
SJ - profesor de desen. - Nota trad. 
') - are două creiere. - Nota trad. 
5) - Dr. Freund a fost declarat insolvabil la tr1buna!!l care se ocupă cu fali· 

mentele, avînd un activ de 20 I. st. şi un pasiv de 300 I. st. - Nota trad. 
') - un ciudat adept al libeului schimb. - Nota trad. 
) - propunerea. -· Nota trad. 
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Tu ai auzit ceva - sau, poate, Lupus - despre o „Istorie a 
Romei u ,  care ar fi apărut undeva pe lingă Heidelberg şi ar conţine 
multe lucruri noi ? 110 

Ce face proprietarul „Leului de auru ? 
Salut. 

Al tău, 
K.M. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Mx•, 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Bd. II, Stuttgart, 1913 

Dear Frederic, 

52 

Marx către Engels 1 7 1  

la Manchester 

m primit cele 5 1. st. 

Londra] 8 mai 1857 

Alăturat iţi trimit o scrisoare de la Lassalle, pe care te rog să 
mi-o înapoiezi la începutul săptămînii viitoare, după ce mai întîi o 
vei face cunoscută şi lui Lupus. Cum să procedez cu tipul ăsta ? 
Să-i răspund sau nu ? Vanitatea ridicolă a acestui flăcău, care vrea 
să devină celebru cu orice Preţ şi scrie, fără nici un motiv peste 
75 de coli despre filozofia greacă 1) te va amuza. 

I-am scris lui Dana despre toate, aşa cum mi-ai spus tu. 1n pri
vinţa lui Bazancourt al tău, încă de mult m insistat să fie înapoiat 2) .  
Steffen nu cunoaşte nici o carte ca aceea de care ai tu nevoie ; el  e 
ocupat, pare-se, de o traducere în engleză a că1ţii lui Riistow „Orga
nizarea armatei lui Cezar".  

Pieper e pe cale să înceapă din nou 1cu Vechile 1ui pTOstii. Mi-a 
scris o scrisoare „genială". Nu entuziasmul lui pentru noua slujbă, 
ci entuziasmul slujbei şi implicit al şefului faţă de el se pare, ca 
de obicei, că a slăbit. Vrea să plece în Elveţia în calitate de „curier" 
sau s-o rupă cu şeful lui în mijlocul veii şi u 20 1.  st. în buzunar 

1) F. Lassalle. „Filozofia lui Heraclit obscurul din Efes•. - Nota red. 
2) Vezi volumul de faţă, p. 1 18. - Nota red. 
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să cucerească din nou Londra. Chiar în proxima mea scrisoare am 
să-i fac genialului un duş rece. Pentru a deveni iarăşi „suportabil " ,  
junele ăsta trebuie s ă  mai simtă un timp biciul popilor. 

Ai citit ultimul raport al lui Credit mobilier ? A apărut în 
„Times» . Vădeşte un declin. 

Pam as 1) reformator I O să-i reformeze el pe tipii ăştia with a 
vengeance 2) .  

Dacă ai cumva posibilitatea, scrie săptămîna viitoare un articol 
pe temă militară despre Persia sau China. Soţia mea se apropie tot 
mai mult de catastrofă şi din cauza aceasta îi vine tot mai greu să 
facă munca de secretară. 

In privinţa durerii de măsele, te sfătuiesc să recui la acelaşi 
remediu la care am recurs şi eu după o chibzuinţă de un an şi ju
mătate. Dă-o afară pe mizerabilă. Şi eu am crezut întotdeauna că 
durerea mea de măsele este de natură reumatică. Pînă la urmă a 
fost totuşi descoperit un corpus delicti. Cind vii ? 

Salut. 

Al tău, 
K.M. 

O dată cu primăvara, la copii apar întotdeauna unele boli. 
Aşa s-a întîmplat şi de data aceasta mai întîi cu cea mai mică şi 
cu Laura. Acum este rîndul lui Jennychen. 

Publicat pentru prima oară [n : 
K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. 1 rusă, vol. XXII, 1 929 

53 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Dragul meu Maur, 
Alăturat îţi restitui scrisoarea lui Lassalle. Rămîne întru totul 

acelaşi evreu searbăd. Imi închipui ce minunăţii o fi adunat el în 
lucrarea aceea care va „electriza" şi despre care vorbeşte el în chip 
a tit de 1isteriS 3) . 

1) - în calitate. - Nota trad. 
') - m se cuvine. - Nota trad. 
) Este vorba de drama lui Lassalle „Franz von Sickingen• .  - Nota red. 
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Că nu-i nimic de capul individului, o ştim, desigur, dar e greu 
să găsim un motiv suficient pentru o ruptură directă cu el, mai ales 
că nu se aude nimic despre muncitorii din Diisseldorf. Judecînd 
după această scrisoare, se pare că s-a îndepărtat complet de ei sau, 
mai degrabă, că ei s-au îndepărtat de el, căci nu poate spune nimic 
precis despre ceea ce se petrece în rîndurile muncitorilor din Ger
mania. Dar că el nu se va lăuda din nou în faţa lor cu vreo scrisoare 
primită de la tine, asta-i altă problemă. Eu, 1în locul tău, i-aş scrie 
- asta, se vede, n-o putem evita - şi l-aş 1ntreba direct cum stau 
lucrurile cu mişcarea muncitorească în Regiunea renană, şi în spe
cia[ la Diisseldorf, iar scrisoarea poate i întocmită în aşa fel îndt 
să fie nevoit să-şi ţină gura în privinţa ei şi, fie să-şi spună plus ou 
moins 1) fţiş .părerea, fie să renunţe la corespondenţa cu tine. Pe 
Lupus l-a amuzat foarte mult scrisoarea, dar „consfătuirea" noastră 
pe această temă a fost întreruptă. De altfel, eu l-aş întreba totuşi 
cum se face că predă scrisorile tale pe mîna poliţiei. 

Despre Persia n-am absolut nimic de spus ; a fost o campanie 
infectă, iar comunicatele sînt şi mai şi. Despre China după sosirea 
ultimei poşte ar fi fost în orice caz cîte ceva de spus, şi mai este de 
spus, dar acum, după ce au trecut zece zile de la sosirea ultimei 
poşte, e prea tîrziu ca să mai scriu despre acest lucru ; voi aştepta 
deci sosirea poştei următoare şi atunci mă voi apuca imediat de 
lucru, iar articolul 2) va ajunge fie viner�, fie marţea următoare. Pe 
cît posibil, să ţii seama de acest lucru în proiectele tale ; cred că 
poşta va sosi la sfîrşitul acestei săptămîni. 

What's the matter with the children ? 3) Sper că Jennychen este 
iarăşi all right 4) . Calde salutări lor şi soţiei tale. 

[Manchester] luni, 1 1  mai 1 857 

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

1)  - mai mult sau mai puţin. - Nota trad. 

Al tău, 
F.E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

2) F. Engels. „Persia şi China" .  (Vezi K. Marx şi F. Enge/s. Opere, voi. 12,  
Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 21 3-219. - Nota trad.). - Nota red. 

3) - Ce fac copiii ? - Nota trad. 
'J - bine. - Nota trad. 
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Engels către Marx 1 72 
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Despre articolul 1) alăturat îţi vei da, fireşte, seama că şi el a 
fost scris în condiţii nefavorabile. Parcă-i n făcut : de cite ori am 
de scris un articol pentru „Trib[une] " ,  toate relele latente din tru
pul meu ies la suprafaţă. De data aceasta stau în casă cu prişniţe de 
seminţe de in pe obrazul stîng pentru a veni de hac unei umflături 
afurisite ; sînt ţinut la un regim de înfometare şi fără bere ; din 
fericire însă mi s-a ordonat să beau cite un pahar de vin. Se crede 
c-aş fi mîncat prea mult roastbeef ; în orice caz, de patru săptă
mîni sînt în permanenţă ocupat cu obrazul meu : la început dureri de 
măsea, pe urmă obrazul umflat, apoi iarăşi dureri de măsea, în sfîrşit 
acum, ca să pună vîrf la toate, un furuncul, cum denumeşte micul 
Heckscher treaba asta. 1n plus, mai trebuie să beau apă minerală şi 
să ies la plimbare la ora 7 dimineaţa, ceea ce de asemenea e foarte 
plăcut. 

Aici toţi au devenit dintr-o dată amatori de artă şi sporovăiesc 
despre tablourile de la expoziţie. Chestiunea va fi plus au moins 2) 
şi din punct de vedere financiar, în orice caz, a failure 3) . De altfel 
sînt aici tablouri foarte frumoase, dar dintre cele ale marilor şi foarte 
marilor maeştri mai mult second-rate 4) . Printre cele mai frumoase, 
un splendid portret al lui Ariosto, făcut de Tizian. Şcoala mai nouă 
germană şi franceză e reprezentată slab, aproape de loc. Trei sfer
turi din întreaga expoziţie le constituie mîzgăliturile englezeşti. Cel 
mai bine sint reprezentaţi spaniolii şi flamanzii, apoi italienii. Va 
trmi să vii la vară să vezi expoziţia împreună cu soţia ta, s'il y a 
moyen 5) . Nu cred că ar fi indicat să scriu ceva în legătură cu po
vestea asta în „Tribune" ; de altfel, nici n-aş şti de unde să încep, 
iar trăncăneala obişnuită „Tr[ibune] " o poate găsi în toate gazetele. 

Lupus, care, după cum cred că ţi-am scris, s-a mutat, e din nou 
în război cu proprietăreasa. Pentru ca ghinionul să fie complet, la o 
săptămînă după venirea lui, noua proprietăreasă a născut. Iar prin 
vecini mai e şi un tip care cîntă prost la vioară şi, în plus, suflă 

') F. Engels. „Persia şi China• ,  (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 12, 
Editura politică, Bucureşti, 1 962, p. 21-219. - Nota trad.). - Nota red. 

2) - mai mult sau mai puţin. - Nota trad. 
S) - un eşec. - Nota trad. 
') - de mina a doua. - Mota trad. 
") - dacă va fi posibil. - Nota trad. 
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şi fals din goarnă. Aşadar, studiul ştiinţelor pedagogice se loveşte de 
dificultăţi uriaşe, din care cauză bătrînul îi dă cu Chatsworth mai 
des decît de obicei. 

Peste 2-3 săptIlîni voi fi ,1a LIlldra, 1sau de rusal1i, sau în săp
tămîna următoare. 

Salutări călduroase soţiei tale şi copiilor. 

Manchester, 20 mai 1857 

Al tău, 
F.E. 

Publicat pentru prima oară 
in întregime în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, voi. XXII, 1929 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Dragă Engels, 

55 

Marx către Engels 
la Manchester 

Londra] 2 mai 151 
9, Grafton Terrace, Maitlnd Park, 

Haverstock Hil 

Pentru a te consola pot să-ţi comunic că de acum trei săptămîni 
şi pînă în ziua de azi m-au îndopat cu medicamente şi pilule din 
caza vechii şi, după cum cred, ereditarei mele boli de ficat. Numai 
cu mari eforturi m reşit să aprovizionez „piaţa" - mă refer la 
„Tribne• -, iar în rest am fost quite disabled 1) . Ca să nu pierd 
timpul chiar degeaba, cum nu aveam altceva mai bun de făcut, am 
învăţat dansk sprog 2) şi am descoperit un enorm hemoroid statal : 
„Af mit Livs g min Tids Historieu 3) de Orsted (fost ministru) . In 
orice caz, ar fi fost mult mai plăcut să desfac stridii. După cum mi-a 
promis însă medicul, per ca sptăm�na viitoare să fiu din nou m. 
Docamdată mai sînt încă galben ca lămîia şi mult mai irascibil decît 
de obicei. 

In ceea ce priveşte suferinţele tale, sînt absolut convins că totul 
se trage de la un dinte cariat, care trebuie scos şi care, în ultimă 
instanţă, e cauza tuturor celorlalte simptome supărătoare. Heckscher, 
of course 4) , va nega acest lucru. Dar dacă vei veni aici, fapt care 

1) - complet incapabil de muncă. - Nota trad. 
2) - limba daneză. - Nota trad. 
'l - „Din istoria vieţii şi a vremurilor mele", - Nota trad. 
4) - bineînţeles. - Nota trad. 
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m-ar bucura foarte mult, n-ar strica în orice caz să mergi cu mine 
o dată la un dentist cu adevărat excelent care să-ţi controleze dan
tura. Cred asta pentru că acum doi ani am suferit şi eu din cauza 
unor poveşti asemănătoare, iar doctorul Freund a susţinut şi el că am 
mîncat prea multă carne ; în sfîrşit, acum cîteva luni, cînd mi-am 
luat inima-n dinţi şi m-am dus la dentist, am descoperit cauza ne
c amriJm. Socot, billeînţeles, ieă şi în cazul de faţă principala cauză 
este durerea ta periodică de dinţi. 

Soţia mea aşteaptă să nască la sfîrşitul acestei luni şi nici de 
data sta in împrejurări tocmai prielnice. Asupra lui „Tribune• nu 
voi putea trage o poliţă decît în cel mai bun caz peste trei săptă
mîni, căci acum durează mult pînă cînd se adună o sumă asupra 
căreia se poate trage o poliţă. m încercat aici să trag între timp o 
poliţă asupra mea însumi, dar încercarea e eşuat in chip strălucit. 
Datoriile provenite din cheltuielile directe ale casei le amin, dar cu 
impozitele nu pot face acest lucru decît pînă la un punct, şi, în 
afară de asta, în legătură cu împrejurările de care ţi-am vorbit, sînt 
necesare unele pregătiri, pentru care trebuie să plătesc pe loc. 

Ai aflat din ziare, probabil, că al doilea director de la Credit 
mobilier - Place a fost primul -, şi anume bancherul Thurneyssen, 
a şters putina cu o datorie în valoare de aproximativ 30-40 de mi
lioane de franci. Din ultimul raport al faimoasei instituţii 173 - din 
28 aprilie, publicat în ultima zi a lunii - reiese că, deşi profitul net 
continuă să fie de 230/o, el a scăzut totuşi aproape la jumătate în 
comparaţie cu 1855. Acest lucru este explicat de d-l Pereire astfel : 
1) prin ordinul publicat în „Moniteur" în martie 1856, prin care Bo
naparte interzicea sodetăţii Credit llobilier să ia crema de pe su
praspeculaţia care exista .atunci în Franţa ; 2) prin faptul că acest 
ordin, manifestare a „supremei ·înţelepciuni" ,  numai dintr-o eroarn 
se referea doar la societăţile anonime şi în felul 1acesta impunea lui 
Credit mobilier ooncuren� extrem de neloială a societăţilor n 
comandită ; 3) prin criza din ultimele trei luni ale anului 1856. 
Credit mobilier a încercat, e drept, să folosească această criză pentru 
unele coups de llain 1) financiare, dar în realizarea aestei acţi•uni 
„patriotice" a fost împiedicată de egoismul îngust al Băncii Franţei 
şi al sindicatului bancherilor din Paris, la conducerea căruia se află 
Rothschild ; 4) prin •aeeea că Bonaparte .nu i-a permis încă să emită, 

aşa cum era prevăzut în statut, 600 de milioane de bani de hîrtie, 
propria lor invenţie. That issue is still looming in the uture 2) . Se 

1) - escrcherii. - Nota trad. 
1) - Această emisiune este tncă de domeniul unui viitor i1depărtat. -

Nota trad. 
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pare că Pereire face presiuni serioase asupra lui Bonap[arte) . Dacă 
acesta nu va risca să dea autorizaţia, se va recurge, probabil, la o 
cale de mijloc, şi anume, acţionîndu-se de sus prin intermediul nou
lui proiect de lege, Banca Franţei va dev•eni o subordonată a lui 
Credit mobilier. Din raport mai reiese că există încă o disproporţie 
urişă între operaţiile lui Credit mobilier şi capitalul lui şi ă a fo
losit capitalul împrumutat de la public exclusiv pentru stmularea 
speculaţiilor .de bursă. Pe de o parte, în calitate de instituj.ie cvasi
statală a lui Bonap[arte] , Credit mobilier declară că este de datoria 
sa să menţină cursul titlurilor de stat, al aoţiunilor, al obligaţiunilor, 
bonurilor, mai pe scurt al tuturor efectelor de bursă naţionale, avan
sînd societăţilor sau speculanţilor de bursă individuali, pentru ope
raţii de bursă, banii împrumutaţi de la public. Pe de altă parte, ca 
„instituţie particulară",  ocupaţia sa principală este de a specula creş
terea şi scăderea efectelor de bursă. Pereire rezolvă această contra
dicţie prin ceva pe care Moses Hess ar fi în stare să-l numească „fi
lozofie socială" 174• 

In articolul tău despre China şi Persia 1) , numai ici-colo am mai 
scos cîte ceva şi pe alocuri am făcut unele modificări. Sînt de acord 
cu toate, nu cred însă că trupele care staţionează în Persia vor fi 
atît de curînd expediate în China. In tratat se spune clar că ele nu 
vor părăsi Persia atîta timp cît persanii nu vor pleca din Herat. 
Pam nu le va oferi în dar anotimpul nesănătos. Prezentarea demi
siei de către guvernatoUl general al Indiei, Canning, şi •totodată si
nuciderea generalului englez şi a amiralului 2) dovedesc că Pam a 
dat .din nou nişte instrucţiuni extrem de „neclare" în această pri
vinţă. Intre timp, după cum anunţă ziarele vieneze, scopul principal 
a fost atins. Persia a cedat Rusiei două strips of land 3) . 

Mi-a scris Mickel 4) . Zilele acestea îţi voi trimite scrisoarea lui. 
Sper să aflu în curînd că te-ai restabilit. 

Salut. 

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

Al tău, 
KM. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) F. Engels. „Persia şi China". (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 12, 
Editura politică, Bucureşti, 1962, p. 21--219. - Nota trad.). - Nota red. 

2) Stalker şi Etheridge. - Nota red. 
3) - fîşii de pămînt. - Nota trad. 
') Johannes Miquel. - Nota red 
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Dragă Engels, 

56 

Marx către En€ls 
la Manchester 

Londra] 23 mai 1857 

Azi dimineaţă a sosit de la Dana scrisoarea pe care ţi-o anexez. 
Este inexplicabil pentru mine cum poate yankeul ăsta să se aştepte 
ca !rticolele pentru primul volum 1) să soseas;ă 1ncă la începutul 
lunii iulie la New York, cînd el ne-a făcut comada abia la sfîrşitul 
lunii mai. 

Mai gîndeşte-te ce articole să-i propunem în afară de cele mi
litare. Articolele filozofice sînt, într-adevăr, prea prost plătite şi, în 
plus, sînt greu de scris în limba engleză. Nu ştii cumva dacă există 
vreo carte în germană sau franceză cu biografiile marilor indus
triaşi ? 

La fel de inexplicabil e pentru mine cum se poate face pe o sin
gură pagină o expunere ,,funaamentală" a esteticii pe baza lui 
Hegel. 

Lupus e dispus să preia ceva ? 
Iţi trimit alăturat şi scrisoarea lui Miquel. Efectiv nu înţeleg 

teoria sa, care porneşte nu de la 1 1supraproducţie" ,  ci de la 11lipsa 
mijloacelor de _plată pentru producţie" : rezultă că cea mai anostă 
trăncăneală a celor mai jalnici adepţi ai teoriei circulaţiei banilor 175 
a primit drept de cetăţenie în Germania. 

Salut. 

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

') „New American Cyclopaedia • .  - Nota red. 

Al tău, 
K.M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Dragă Marx, 

51. Engels către Marx. 28 mai 1851 

57 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 8 mai 1 851 

Dana a înnebunit, desigur, de vreme ce hotărăşte ca „Estetica" 
să cuprindă o singură pagină. Nici de prob1emele militare tipul ăsta 
n-are habar. Iţi trimit lista articolelor pe care am întcmit-o numai 
după „Brockhaus" şi din memorie. Dar, întrucît trebuie s-o con
frunt mai întîi cu un lexicon militar englez, lista asita nu e defini
tivă ; cine poate să-şi amintească toţi termenii tehnici care încep 
n limba engleză cu „A" ? 1pi, ex�stă un asmenea lexicon, 
alcătuit de un scriitor foarte fecund, dar mizerabil : J. H. Stoc
queler 176 ; n-ai putea să te interesezi cît costă, ce volum are etc. ? 

Cel mai interesant e c ă  vrea să-i parvină articolele - bine 
fundamentate şi concise I - pînă 'la 1 iulie. Şi de data asta se com
portă ca un yankeu veritabil. In orice caz reiese că îl interesează 
mai mult show 1) decît conţinutul real ; asta o confirmă şi onorariul : 
2 dolari pagina. 

Dă•i lista lui Dana, ca provizorie, şi spune-i că, întrucît în con
diţiile unei asemenea plăţi nu se poate lucra pe ghicite, să ne indice 
el ce articole doreşte. (Tocmai asemenea articole de compilaţie, 
cel mai uşor de scris, fac ca onoraril să fie acceptabil.) Va urma 
în curînd o a doua listă cu termenii tehnici pentru litera „A".  De 
îndată ,ce se va termina cu aceasta, trebuie să i se trimită lista pînă 
la „D" ,  „E" sau „G" ,  ca să pot pregăti materialul dinainte. 

Nu cunosc date biografice din trecutul lui Airey (general) . 
Cnsultă o Amy List 2) , ca să avm •cel puţin scheletul articolului. 
Nici desprn Armada spaniolă nu ştiu nimic, dar despre asta s-ar 
mai putea găsi material ; la fel stau lucrurile şi u Ayacucho. 

Incă nu mi-am terminat toate treburile pentru a putea veni 
mîine ; cred că sîmbătă am să plec 177• Din staţia Camden {unde se 
controlează biletele) se poate lua o trăsură pînă la tine acasă ? 
Ce distanţă este ? 

Voi aduce :u mine scrisoarea lui Miquel ; pe Lupus, din cauza 
bolii mele, nu l-am văzut de o săptămînă. 

Despre rest vom vorbi cînd ne vom vedea. Iţi dai seama că am 
o sumedenie de treburi rămase nerezolvate. 

l tău, 
F. E. 

1) - aspectul. - Nota trad. 
) - listă a cadrelor armatei. - Nota trad. 
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Abensberg (battle of 1) 1809) 
Abukir ditto 
Axle 2) (artillery) 
Acre (St. Jean-d'-Sieges of 3)) 
Aotium (battle of) . 
Adjutant 
Afganstan (invasi. by English 4)) 
Aland Isles - see 5) Bomarsund 
Albuera (battle) 
Aldenhoven ditto 1797 
Alessandria (fortress and sieges 6)) 
Algeria (Fren:h conquest of and English bombardment 

of 7)) 
Almeila (siege of in Peninsular War 8)) 
Amusette (artillery) 
Anglesey (Marquis of) 
Atta:k (in bale and siege 9)) 
Antwep (:fortress & sieges 10)) 
Approaches 11) . 

Arbela (bame of) 
Arquebusier 13) • 
Aspem and Essling (battle 1809) 
Augereau (Marshal) 
Advanced guard 14) 

1/4 p. 
1/4 p. 
1/s idirtto 

129 

1/4 ditto â 1/2 
1/s-1/4 
1/4-l/2 
2 

23 
1/4 
1/io 
1/2 
1/2 
1 
1/2 fully 12) 
1/4 
1/s 
3/4 
1/2 
1/2 178 

Publicat pentru prima oară 
!n : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Bd. II, Stuttgart, 1913 

l) - bătălia de la.  - Nota trad. 
•j - axă. - Nota trad. 
') - asediile de la. - Nota trad. 
') - invazia englezilor. - Nota trad. 
5) - Insulele Aland - vezi. - Nota trad. 
') - fortăreaţă şi asedii. - Nota trad. 
7) - cucerirea de către francezi şi bombardamentul englez. - Nota trad. 
8) - asediul din timpul războiului din Spania. - Nota trad. 
1) - Atac (în timpul bătăliei şi asediului) .  - Nota trad. 11) - fortăreaţă şi asedii. - Nota trad. 

ll) - Tranşee. - Nota trad. 
"I - completă. - Nota trad. 
19) - Archebuză - Nota trad. 
14) - Avangardă. - Nota trad. 
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58 

Engels către Marx 
la Londra 

Dragul meu Maur, 

[Londra] vineri dimineaţa 
(12 iunie 1857] 

In loc să vin la tine sînt din nou pur şi simplu condamnat ca 
timp de patru zile să stau şi să-mi pun comprese calde. Faţa mea 
arată iarăşi groaznic şi toată povestea a luat-o de la capăt. De data 
aceasta însă vreau să mă tratez foarte serios. Din această cauză, 
călătoria mea la Manchester se mînă, fireşte, in infinitum 1) . Dacă 
merge repede, s-ar putea ca de luni să pot ieşi din nou din casă. 

In caz că între timp intervine ceva la tine, scrie-mi cîteva rîn
duri ; adresa mi-o cunoşti : 7, Grove Hill, Camberwell 179 . 

După cum îţi închipui, povestea asta mă plictiseşte îngrozitor, 
dar que faire 2) ? 

Calde salutări soţiei tale şi copiilor. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels, 
Opere, ed. I rusă, voi. XXII, 1929 
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Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
[la Londra] 

[Londra] 15 iunie 1 857 

Dragă Engels, 

Ce faci : plîngi sau rîzi, 
Dormi sau veghezi ? Aici sîntem cu toţii foarte îngrijoraţi în 

privinţa ta. Scrie-ne cum o duci cu sănătatea. Sper că nu ţi se mai 
pun comprese calde ; ăsta e un tratament complet învechit şi aproape 

I) - la infinit. - Nota !rad. 
•) - ce să-i faci. - Nota trad. 
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discredi tat. Iar dacă înghiţi medicmente - ceea ce este raţional 
şi modern - nu înţeleg de ce ţi-e atît de riguros interzis să ieşi 
din casă. 

Soţia mea este foarte suferindă. Dar a dat prea devreme alarma, 
şi pînă acum nu s-a întîmplat nimic. 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, voi. XII, 1929 
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Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra) 29 iunie [1857) 

Dragă Engels, 

Din scrisoarea pe care ţi-o trimit alăturat vei vedea că Dana 
aşteaptă să primească foarte curînd manuscrisul 180• Ce să-i scriu ? 
Nu mă pot scuza invocînd boala, deoarece continuu să trimit arti
cole pentru „ Tribune•. Problema e tare încurcată. 

Soţia mea se află încă în statu quo 1) . In plus mai o supara 
şi o tuse puternică şi are tot felul de treburi casnice grele. Sper 
că eşti pe cale de însănătoşire. Steffen a fost ieri pe aici. 

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

1)  - aceeaşi sta1e. - Nota trad. 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după m11uscris 

T1 adus n imba germană 
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6 1  

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Engels, 

[Londra] vineri 3 iulie (1 857] 
9. Grafton Terrace, Maitland Park, 

Haverstock Hill 

Iţi voi scrie mîine. Astăzi îţi comunic numai că pînă în seara 
asta n-am primit a doua jumătate a bancnotei. Cu ghinionul care 
mă urmăreşte de cîtva timp, s-ar putea să se fi pierdut. Pe la Wil
liams n-am putut trece, căci - cam de la plecarea ta - starea soţiei 
mele nu mi-a permis s-o las singură nici o clipă. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, voi. XII, 1929 
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Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 3 iulie (1 857) 

Dear Frederic, 
!ţi scriu din nou pentru a gainsay 1) primul bilet. Nr. H a sosit 

la ora 6 fix. Deoarece pînă acum nici o scrisoare nu a ajuns atît 
de tîrziu, m-am grăbit să-ţi scriu pentru a evita o mischief 2) .  Salut. 

Publicat p entru prima oară în : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
ed. I rusă, voi. XII, 1 929 

1) - dezminţi. - Nota trad. 
"l - încurcătură. - Nota trad. 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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63 

Max către Engels 
la Manchester 

Dragă Engels, 

[Londra] 6 iulie 1857 
9, Grafton Terrace, Maitland Park, 

Haverstock Hill 

Williams n-are Ristow 1) . Iar lui Steffen, pe care-l ştii cit e 
de suspicios, n-aş vrea să-i scriu în această privinţă, deoarece el 
insuşi se ocupă cu o prelucrare în engleză a cărţii. Cred că în ceea 
ce priveşte antichitatea ai putea să te rezumi la unele generalităţi 
şi chiar în articol 2) să spui direct că aceste teme vor fi tratate la 
„Greek army• 3) şi „Roman army• 4) . In felul acesta se va cîştiga 
timp. Pînă atunci reuşim nu numai să-l procurăm pe Ristow, dar voi 
putea şi să-ţi trimit o mulţime de alte mănunte, căci după indelungi 
căutări am găsit acum la Museum o culegere completă de izvoare 
referitoare la istoria militară a epocii antice. In momentul de faţă 
însă, principalul este să ne grăbim. Ştii că, urmîndu-ţi sfatu1, i-am 
trimis lui Dana o a doua listă ; ce scuză aş avea deci în faţa acestui 
om ? Să invoc boala nu pot, pentru că atunci ar trebui să întrerup 
cu totul corespondenţele la „Tribne• şi să-mi reduc la zero veni
turile, care şi aşa sînt foarte modeste. La nevoie, Dana ar putea 
recurge la omul care i-a procurat deja o parte din articolele mili
tare. ln cazul aoesta ar renunţa la mine. Pentru a evita acest lucru, 
va trebui să scriu vineri. Partea proastă e că nu ştiu despre ce 
să scriu. 

Iţi dai seama că nimic nu mi-e mai neplăcut decît to press 
upon you 6) cînd te ştiu bolnav ; e drept că, atunci aînd ai plecat 
de aici, nici prin cap nu mi-ar fi trecut că în starea în care te afli 
vei prelua imediat munca la birou, şi încă so seriously 8). 

Situaţia mea personală e de aşa natură, incit totul depinde de 
faptul dacă îl voi putea convinge săptămîna asta pe micul Bamber-

1) Rlstow. „Arta miliară şi arta de comandant de oşti a lui Iuliu Cezar•. -
Nota ret. 

') Articolul „Armata •, pe care Engels îl pregătea pentru „New American 
Cyclopaedia". Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 14, Buureşti, Editura po
litică, 193, p. 4. - Nota trad.). - Nota red. 

3) - „Armata greacă" . - Nota trad. 
') - „Armata romană".  - Nota trad. 
5) - să te sîcîi. - Nota trai 
1) - atît de serios. - Nola lrad. 
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ger să sconteze o poliţă trasă asupra mea. Sfîrşitul trimestrului se 
apropie, iar dumnezeu şi diavolul au şi pornit asaltul. 

Freiligrath mi-a scris cîteva rînduri din care-mi dau seama că 
Credit mobilier a intrat în panică. Scăderea continuă a titlurilor de 
valoare la bursa din Paris, în ciuda perspectivei unei recolte bune, 
a provocat o adevărată panică printre financiari. 

Povestea din India este foarte drăguţă 181• Puciul lui Mazzini 1s2 
s-a desfăşurat întru totul după vechiul model oficial. Barem dacă 
măgarul n-ar fi atras şi Genova în chestia asta. 

Salut. 

Al tău, 
K. M. 

Există un „Dictionary of military science " de Campbell 183, 
ieftin. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, Bd. II, 
Stuttgart, 1913 
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Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra) 8 iulie 1857 

Dragă Frederic, 
Soţia mea a născut, în sfîrşit. Dar copilul, fiind lipsit de vitali

tate, a murit imediat. In sine, asta nu e o nenorocire. Dar, pe de o 
parte, împrejurările legate nemijlocit de aceasta mi-au lăsat o im
presie groaznică ; pe de altă parte, condiţiile care au determinat 
acest deznodămînt sînt de aşa natură, incît e dureros să mi le amin
tesc. Intr-o scrisoare nu pot vorbi mai pe larg despre acest lucru. 

Salut. Transmite-i lui Lupus salutări din partea mea şi comu
nică-i această veste. 

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 
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65 

Engels către Marx 
la Londra 

135 

Manchester, sîmbătă [1 1] iulie 1857 ' 

Dragă Marx, 

Cele cîteva rînduri de la tine mi-au fost trimise de la birou 
abia azi dimineaţă : magazionerul, care aduce de obicei scrisorile 
aici, a găsit că e mai comod să se achite de îndatoririle lui a doua 
zi dimineaţă şi nu în seara respectivă. Conţinutul scrisorii tale m-a 
impresionat extrem de mult, în pofida tonului ei misterios, căci 
îmi dau seama cît de greu trebuie că ţi-a fost din moment ce ai 
scris în felul ăsta. Tu poţi suporta stoic moartea copilului, dar nu 
şi soţia ta. Nu-mi scrii cum se simte ea ; asta mă face să cred că 
e bine, totuşi comunică�mi precis cum stau lucrurile, căci altfel nu 
pot fi complet liniştit în această privinţă ; aluziile tale misterioase 
dau loc la tot felul de presupuneri. La urma urmei, important este 
ca ea să se simtă bine ; ce-a fost a trecut. 

Astăzi îţi pot promite cu certitudine pe vineri manuscrisele 
pentru Dana, şi anume articolele „Alma", „Abensberg" ,  „Adjutant" ,  
„Ammunition" 1) ş i  alte articolaşe de acest fel, care cuprind aproape 
toate cuvintele de la litera A (în afară de „Alger" şi „Afganistan") 
pînă la Ap şi Aq. Materialul pentru toate aceste articole l-am adu
nat şi, fiindcă am început din nou să ies la aer, în boala mea a in
tervenit pe neaşteptate o întorsătură favorabilă, care va pune, pro
babil, capăt întregii poveşti, aşa că voi putea lucra nestingherit. 
Această schimbare datează de aseară şi, pentru că mi s-a recman
dat mişcare în aer liber în împrejurimile oraşului, pînă joi nu mă 
voi duce la birou. De îndată ce voi termina cu aceste prime arti
cole, mă apuc de „Army" 2} (perioada mai recentă, de la 1300 la 
1 850) şi de „Artillery" ; începutul articolului „Army" îl voi scrie 
ulterior, iar tu, între timp, va trebui să obţii lista pentru litera B. 
„Artillery" va putea fi  expediat vinerea viitoare ; poate şi „Army" .  

Unele articole mai mici s-ar putea s ă  ţ i  l e  trimit chiar mîine pentru 
a fi expediate cu poşta de marţi. 

Lupus a plecat acum cîteva zile în Franţa şi Elveţia. Vicecon
sulul francez de aici, un negustor, i-a eliberat paşaportul fără nici 

1) - „Mniţii". - Nota trad. 
'l - „Armata". - Nota trad. 
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o dificultate. La înapoiere (peste vreo trei săptămîni) desigur că 
va veni pe la tine. 

Deocamdată nu vreau să mă arăt pe la birou, dar de îndată 
ce-mi voi putea face din nou apariţia acolo îţi voi mai trimite 
ceva bani. 

Transmite-i calde salutări soţiei tale din partea mea şi asigur-o 
de sincera mea compasiune. Salutări fetelor şi ai grijă de sănă
tatea lor. 

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

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

(Londra] 11 iulie 1857 

Dear Frederic, 
In momentul de faţă, principalul este, desigur, să-ţi refaci sănă

tatea. Am să văd cum să-l mai amin pe Dana. Nuţi face griji în pri
vinţa asta. Săptămîna viitoare îţi trimit ceva material despre pro
blema militară în antichitate. 

După cite m auzit, Hastings este singura staţiune balneară 
din Anglia cu adevărat indicată pentru boala ta. Aşadar, du-te 
acolo, pentru ca boala să fie, în sfîrşit, tratată u seriozitate. 

Folosirea fierului, ca măsură preventivă rîmpotriva evoluţiei bolii, 
este în orice caz recomandabilă whatever Mr. Heckscher may think 
of it 1) . Şi în această privinţă ar trebui să mai consulţi şi un al 

treilea ·medic. E de presupus că fiecare dintre aceşti domni îşi cu
noaşte meseria numai pe jumătate ; de aceea e bine să-l controlezi 
pe unul prin celălalt. 

Soţia mea e pe cale de a se restabili. Totuşi, starea ei nu-mi 
permite încă să plec de-acasă. 

1) - oricare ar i părerea d-lui Heckscher despre asta. - Nota !rad. 
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Revoluţia se apropie ; aceasta o dovedeşte mersul afacerilor 
lui Credit mobilier şi situaţia finanţelor lui Bonap[arte] în general. 

Iţi doresc însănătoşire gabnică. 

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

61 

Al tău, 
K.M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Londra] 14 iulie 1857 

Dragă Engels, 

Cu toate necazurile noastre, te rog să mă crezi că şi pe mine 
şi pe soţia mea (care, de altfel, e pe cale de a-şi reveni) ne-au în
grijorat mai puţin propriile noastre probleme decît ultimele veşti 
primite în legătură cu starea sănătăţii tale. Sînt extrem de bucuros 
că lucrurile merg spre bine, dar pur şi simplu mă gîndesc cu groază 
că intenţionezi să mergi din nou la birou şi încă săptămîna aceasta. 
Doar după felul în care a decurs boala ai putut să-ţi dai şi tu seama 
că organismul tău are nevoie de întărire şi de odihnă şi că trebuie 
să scapi pentu un timp de tot praful de la birou. Se impune să 
pleci la mare as soon as possible 1) .  Dacă în acest moment hotărîtor 
te porţi atît de copilăros - iartă-mi expresia - şi te închizi din nou 
în birou, se va ivi o recidivă şi, totodată, rezistenţa organismului 
la această boală va scădea tot mai mult. In cazul unor asemenea 
recidive, boala ar putea afecta în cele din urmă plămînii şi orice 
încercări de vindecare ar fi zadarnice. Doar nu tinzi la gloria de a 
te sacrifica pe altarul biroului Ermen-Engels ? Pe un alt om sufe
rind ca tine, care ar fi obligat de nevoi să se înhame din nou la 
muncă în loc să-şi vadă de sănătate, n-ai putea decît să-l compăti
meşti. n cazul tău însă ar i de ajuns să iei hotărîrea energică de 
a respecta toate prescripţiile medicale. Gîndeşte-te de cînd durează 
boala ta, cîte recidive ai avut şi îţi vei da seama de necesitatea 

1) - cit de curînd posibil. - Nota trad. 
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for some time to let Mr. Ermen shift for himself 1) , iar tu să�ţi în
grijeşti de sănătate printr-o cură de aer marin şi de relativă inacti
vitate. Sper că vei lua lucrurile în serios şi vei renunţa la vechiul 
sistem defctuos de a alterna medicaţia cu biroul. Să persişti în 
această comportare ar fi un lucru de neiertat din partea ta. 

lmprejurările în care a născut soţia mea şi care m-au întors 
pe dos pentru cîteva zile nu ţi le pot relata decît verbal. Despre 
aceste lucruri nu pot scrie. 

Am primit articolele tale 2) 185• My best thanks for them 3) . 
Răscoala din India mă pune oarecum în încurcătură. La „Tri

bune" sînt expected to have some superior views of military af
fairs 4) ; dacă ai putea sămi trimţi îteva fraze generle, reună 
cu materialul pe care l-am adunat aş reuşi uşor să fac un articol 
lizibil. Situaţia insurgenţilor din Delhi şi operaţiile armatei engleze 
sînt singurele probleme despre care, în momentul de faţă, este 
necesar să se scrie cîteva fraze cu caracter militar. Restul nu-i 
decît material faptic. 

D-l Bamberger mă duce cu vorba de două săptămîni şi nu vine 
la nici una dintre întîlnirile fixate. Bineînţeles că voi rupe orice 
relaţii cu acest june. 

Soţia lui Jones a murit încă în aprilie, el însă pare să se simtă 
relativ bine. 

Am primit astăzi o scrisoare de la Imandt. Este în aşteptarea 
unei slujbe cu un salariu de 300 1. st. Despre Dronke îmi scrie că 
trăieşte en famille 5) ou o femeie care a rămas însărcinată. Nu este 
însă vorba de miss Smith. 

Salut. 

Publicat pentru prima oara 
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 

l) - de a-l lăsa pe d-l Ermen să se descurce singur citva timp. - Nota trad. 
2) Vezi volumul de faţă, p. 1 35. - Nota red. 
8) - Multe mulţmiri pentru ele. - Nota trad. 
'l - considerat ca avînd cunoştinţe superioare în problemele militare. -

Nota trad. 
5) - în concubinaj. - Nota trad. 
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68 

Marx către Engels 
la Manohester 

139 

[Londra] 16 iulie (185'] 

Dragă Frederic, 

Astăzi ţi l-am trimis pe Ristow, pe care te rog să mi-l înapoiezi 
cît mai curînd posibil, deoarece Steffen lucrează chiar acum la el. 
I-am cerut cartea pentru ine. 

Notele anexate n-au prea multă valoare, cu excepţia, poate, 
·a cîtorva citate 186• Am răsfoit „Encycl[opaedia] Brit[annica] ", dar 
n-am avut timp s-o citesc ca lumea. De aceea mă tem că notele nu 
conţin nimic nou pentru tine. La întocmirea lor m-am folosit de : 
Ersch şi Gruber, „Encyclopedie universelle" 187 i Pauly, „Realency
clopădie der class(ischen] Alterthumswissenschaft" 1) (1844-1852) .  
Mi-e imposibil să citesc acum lucrările respective. Păcat că nu m-am 
apucat mai demult de acest lucru. „Ency(clopaedia] Brit[annica] " 
este copiată 1aproape cuvînt cu cuvînt după ediţiile germane şi 
franceze şi de aceea e greu ·s�o iei ca bază fără să fi citit Lucrările 
de specialitate propriu-zise. 

Ca stare fizică soţia mea e mai bine, dar continuă să stea în 
pat i moralul îi e foarte scăzut, ceea ce au fond de coeur, under 
present auspices 2) , nu-i iau în nume de rău, deşi mă sîcîie. 

Salut. 

Sper că eşti pe cale de a te restabili 

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 

Ti adus din !!roba german� 

1) - „Enciclopedia reală a antichităţii clasice•.  - Nota trad. 
'l - în adîncul inimii, în împrejurările actuale. - Nota trad. 
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Dragă Engels, 

9. Mx către gls. 4 ie 11 

9 

Marx către Engls 
la Manchester 

[Londra) 24 iulie 1857 

Astăzi am primit materialul pentru ,,Enciclopdie" 1a. 
Dacă ai cumva posibilitatea, trimite-mi ceva bani. Pentru lni 

mă ameninţă vizita portărelului 189 pentru impozite şi a proprietaru
lui casei. In afară de aceasta, din pricina totalei want of cash 1) în 
care mă aflu de două săptămîni, nu i-am putut crea soţiei mele, 
care nu numai că se !întremează foarte greu, ldar şi slăte într-una, 
minimul de confort prescris de medic. 

In timpul acesta am făcut tot felul .de încercări, absolut zadar
nice, fie de a sconta o poliţă, fie - ceea ce la Londra se practică 
foarte des - de a obţine un Ioan 2) de la o societate de împrumut 190• 

Pentru ultima operaţie este nevoie de doi garanţi respectabili, iar 
încercările mele de a-i găsi au suferit n şc total. 

Sumele pe care le am de încasat de la „Tribune" sint atît de 
neînsemnate, îndt nici nu mă pot gîndi să trag o poliţă asupra lor 
dett peste două săptămini. Suma ar fi fost mai mare, dacă, pe de 
o parte, n-aş fi fost nevoit să eit mai de mult o poliţă asup.a lor, 
pentru o smă mai mare deît cea care i se cuvenea, iar, pe de 
altă parte, dacă n-aş fi întrerupt uneori lucrul din cauza grijilor 
de-acasă. 

Nimic nu mi-e mai neplăcut decît să te plictisesc cu necazurile 
mele acum, cind eşti bolnav, dar cum sint atît de singur, nu-mi ră
mîne altceva de făcut. 

Sper că la mare te vei restabili curînd. Nu uita să-mi trimiţi 
imediat adresa ta. 

Salut. 

Am trimis scrisoarea ta către Imandt. 

Publicat pentru prima oară 
î• : K. Marx şi F. Engels. 
ere, d. I rusă, voi. XII, 1929 

1) - lipse e bani. - Nota trad. 
2) - împrumut. - Nota trad. 

Al tău, 
K.M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Trad!s din limba germană 
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Dragă Marx, 

10 
Engels către Marx 

la Londra 
Waterloo, lingă Liverpool, 

30 iulie (miercuri) 157 

De alaltăieri seara mă aflu, în sfîrşit, aici la mare 191, dar în 
prtea de nord a Mersey-ului, la 3 mile depărtare de Newbrigton. 
Din păcate, am sosit aici cu o răceală zdravănă, care imdiat mi-a 
agravat povestea cu glandele şi îmi dă dureri mari şi insomnii. Cel 
mai rău e că de dteva zile nu pot aproape de loc să lucrez ; rapor
tul pe care îl dau zilnic lui Heckscher şi cîteva bileţele pe care tre
buie să le scriu, asta-i tot ce reuşesc să fac. Seara sînt atît de chi
nuit de dureri şi de starea de slăbiciune generală, încît nu pot nici 
măcar să citesc. Şi povestea asta afurisită a trebuit să survină toc
mai acum ! Incepînd de vineri seara sau de sîmbătă dimineaţa, tot 
timpul am fost stînjenit mai întîi de tot felul de treburi, iar acum 
din cauza bolii. Infăţişarea mea e realmente jalnică, merg încovoiat, 
şchiopătez şi sînt foarte slab, iar în momentul de faţă, de pildă, nu 
ştiu ce să mai ·fac de durere. 

Am cerut să ţi se trimită din Manchester un coş cu sticle de 
vin, care îi face bine soţiei tale : 6 sticle de Bordeaux, 3 de Porto 
şi 3 de Sherry. Probabil că le-ai şi primit, dacă c omanda a fost exe
cutată cum trebuie. Scrie-mi ce culoare are sigiliul de la sticlele 
de Porto şi Sherry, ca să-l pot controla pe negustorul meu de vinuri. 
La Sherry ar trebui să ie galben, la Porto verde, cred. Vinul de 
Bordeaux are eticheta companiei Destounel, l-am importat de 
cuuînd. 

La prima ocazie vei primi material pe teme militare. Din păcate, 
nu ştiu dacă poşta ajunge de aici la Londra într-o singură zi ; în 
privinţa acestui lucru am să mă lămuresc abia peste cîteva zile din 
proprie experienţă. 

Să sperăm că aerul de mare îmi va reda curînd capacitatea de 
muncă ; în starea de acum mă plictisesc de moarte. 

Calde salutări soţiei şi fetelor tale. 
Al tău, 

F.E 
Cele 5 lire sterline probabil că le-ai primit. 

Adresa : F.E., care of Mr. Swingwood, 
Bath St. ,  Waterloo near Liverpool 
Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx",  Bd. II, 
Stuttgart, 1913 

Se tipăreşte după ma�.uscris 

Tradus din limba germană 
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Dragă Engels, 

72. Marx către Engels. 15 august 1 85. 

7 1  

Marx către Engels 
la Waterloo 

(Londra] 9 august 1857 

Astăzi n-am posibilitatea să-ţi scriu mai mult de cîteva rînduri. 
Vreau doar să-ţi trimit cele mai bune urări de însănătoşire. Sînt 
atît de îngrijorat de sănătatea ta, de parc-aş fi chiar eu bolnav sau 
poate şi  mai îngrijorat. 

Ce s-aude la capitolul „tuse" ? După cite pot să-mi dau seama 
din scrisorile tale, cel puţin asta nu te chinuie. 

Medicul meu, care a tratat foarte multe cazuri asemănătoare 
cu al tău, spune că, atunci cînd starea bolnavului nu-i permitea să 
facă baie in mare, recurgea ,cu succes la apa de mare încălzită 
(tepid 1)) pentru frkţioniarea 1întreului corp şi, treptat, folosea apă 
tot mai rece. 

Scrie-mi dacă iei fier. La o boală ca a ta, ca şi în multe alte 
cazuri, fierul ajută în mod cert. 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 

Al tău, 
K.M. 

Opere, ed. I rusă, voi. XXII, 1929 

Se tipăreşte după manuscri< 

Tradus din limba germană 

Dragă Frederick, 

72 

Marx către Engels 
la Waterloo 

[Londra] 15 august î 85' 

Mă bucur foarte mult că marea, aşa cum era de aşteptat. ar: 

o influenţă binefăcătoare asupra ta. De îndată ce starea sănătăţii 

îţi va permite să faci băi, efectul va fi şi mai vizibil. 

'l - călduţă. - Nota trad. 
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Marea, ca atare, e, desigur, principalul remediu. Totuşi e ne
voie şi de o medicaţie pe cale internă, pe de o parte pentru a pre. 
veni boala, iar pe de altă parte pentru a-i da sîngelui substanţele 
care-i lipsesc. Pe baza întregii literaturi franceze, engleze şi ger
mane noi pe care am citit-o acum în legătură cu boala ta, voi opune 
afirmaţiilor cuprinse în scrisoarea adresată de tine soţiei mele 192 
următoarele concluzii, pe care le iPOţi prezenta pentru verificare 
oricărui consiliu de medici sau chimişti : 

1 .  In cazurile în care untura de peşte îşi face efectul in 3 luni, 
fierul acţionează în 3 săptămîni. 

2. Untura de peşte şi fierul nu se exclud reciproc, ci, dimpo
trivă, se completează în cadrul tratamentului. 

3. Lipsa temporară de fier în sînge este principala caracteris
tică a bolii tale. Pe lîngă băile de mare trebuie să iei şi fier, chiar 
dacă toate semnele exterioare ale bolii dispar. 

4. în cazul bolii tale, elementul terapeutic din untura de peşte 
îl constituie iodul ; proprietăţile ei, legate de grăsimile pe care le 
conţine, sînt neesenţiale pentru tine. Jodide of iron 1) întruneşte 
ambele elemente de care ai nevoie şi dintre care unul ţi-l oferă un
tura de peşte. Totodată, dacă iei fier iodat, eviţi încărcarea inutilă 
a stomacului, pe care o provoacă consumul unturii de peşte. 

Voila mes theses 2) şi sper că le vei lua în serios, pentru a 

evita, după vindecare, apariţia unor recidive care pot fi extrem de 
neplăcute. 

Situaţia cu Delhi e, după părerea mea, de aşa natură, încît en
glezii vor fi nevoiţi să se retragă de îndată ce va începe rainy 
season 3) . Am riscat să afirm acest lu:ru 1g3 pe răspunderea mea, 
deoaeoe a trebuit să te înlocuiesc provizoriu la „Tribuneu în cali

tate de corespondent militar. N.B. - .on the supposition 4) că ra
poartele de pînă acum sînt reale. S-ar putea să mă compromit. Dar 

în cazul acesta îmi poate veni întotdeauna în ajutor o oarecare 
dialectică. Afirmaţiile mi le-am expus, bineînţeles, în aşa fel, încît 
şi în cazul contrar să am dreptate. Zvonurile permanente despre 
căderea Delhiului sînt răspîndite chiar în India de guvernul din 
Calcutta şi servesc, după cum văd din ziarele indiene, ca principal 
mijloc pentru a ţine în stare de supunere presidencies 5) M:dras şi 

') -- Fierul iodat. - Nota trad. 
') - Iată tezele mele. - Nota trad. 
•j - anotimpul ploios. - Nota trad. 
•i - presupunînd. - Nota trad. 
l - preşedinţiile. - Nota trad. 
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Bombay. Iţi trimit alăturat, ca să-ţi mai treacă timpul, un plan al 
Delhiului, pe care însă trebie să mi-l înapoiezi. 

Din majoritatea rapoartelor Băncii Franţei reiese deja că, la 
cnducrea i, în locul lui d'Argout se află un bonapartist 1) , care 
nu prea se sinchiseşte de operaţiile de scont şi de emisiunea de 
bancnote. In Franţa, crabul financiar va lua, probabil, proporţii 
colosale, întrucît totul contribuie cu înverşunare la aceasta. 

Imandt m-a stingherit foarte mult la lucru. Numai halba de 
bere e în stare să creeze acel medium cu ajutorul căruia se poate 
intra în legătură cu acşti spiritrappers 2) . 

Cele mai calde urări de sănătate din partea mea şi a soţiei. 

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 germani 

73 

Engels către Marx 
la Londra 

Dragul meu Maur, 

Waterloo, 21 august 1 857 

P.obibil că ai primit articolele 8) azi-dimineaţă. 
Tezele 4) tale le consider totuşi open to some observations 5) . 

Afirmaţia că fierul acţionează în trei săptămîni acolo unde untura 
de peşte acţionează în trei luni nu trebuie, desigur, luată textual. 
Despre o vindecare în trei săptămîni, în general, nu poate fi vorba 
în cazul unei boli ca aceasta şi aş spune că, indiferent, dacă iei fier 
sau nu iei, mai frecvente sînt cazurile cînd tratamentul durează 
trei ani decît cele în care durează trei săptămîni. 

Oricum, pentru mine e o noutate că lipsa de fier din sînge este 
principala caracteristică a scrofulozei. Independent de orice litera-

1) Germiny. - Nota red. 
2) Joc de cuvinte : „spiritrapper• - „cel ce se ocupă de spiritism" ; „spirit" 

- „spirit" ,  dar şi „alcool" ,  „băutură spirtoasă".  - Nota trad. 
1) Probabil pentru „New American Cyclopaedia". - Nota red. 
'I Vezi volumul de faţă, p. 143. - Nota red. 
5) - susceptibile de unele observaţii. - Nota trad. 



73. Enges către Marx. 1 aust 1857 145 

tură, este însă cert că de un timp e moda de a e reduce cauza tu
turor bolior la lipsa de fier din sînge, mdă cre a şi început ă 
stîmească o reacţie ; chiar şi în czul unei boli cum este cloroza, 
a cărei caracteristică principală ese îndeobşte considerată ca fiind 
lipsa de fier, unii francezi afirmă în ultima vreme că fierul nu are 
nici un amestec aici. Cu atît mai puţin limpezi îmi par lucrurile 
cînd este vorba de caracteristica principală a scrofulozei. 

Că in untura de pşte se găseşte, printre altele, şi iodul ca 
element activ principal este cert. Dar e departe de a fi singurul. 
Sub altă formă, iodul nu dă nicidecum aceleaşi rezultate. Pe lîngă 
iod, în untura de peşte se mai găseşte clor şi brom şi amîndouă 
aceste elemente acţionează direct sau indirect asupra bolii, dar în 
ce măsură pot ajuta părţile componente ale fierii şi acizii graşi 
volatili nu s-a stabilit încă. Ştiu numai că untura de peşte norve
giană, care are un gust amar de fiere, mi-a ajutat mai mult decît 
cea din Terra-Nova sau din Anglia, care nu are acest gust. 

Fier iodat am luat tot timpul la Manchester (de cînd m-am 
inapoiat de la Londra şi înă cînd am plecat la Waterloo) , concI1i
tent cu untura de peşte, dar inflamaţia s-a agravat într�una şi în cele 
din urmă a devenit cronică. De cînd sînt aici nu am mai luat fier 
iodat, dar m-am înţeles de mult cu H[eckscher] ca după ce voi 
termina tratmentl să iau sau fier iodat, sau fier de Queenne 
asociat cu untură de peşte. 

Grăsimea din untura de peşte, pour le moment 1) , nu este în 
nici un caz un balast inutil pentru mine. De cînd m-am mai înzdră
venit am început din nou să depun grăsime. Desigur că în dieta mea 
grăsimea animală preparată îmi este îngăduită numai în cantităţi 
foarte mici ; din această cauză trebuie să mănînc mai multe făi
noase, şi uneori realmente mă reped la pîine cu o foame de lup ; 
carne mănînc de două ori, iar pîine de patru ori mai mult decît de 
obicei. ln condiţiile unei asemenea alimentaţii, grăsimea din untura 
de peşte îmi face foarte bine, dedarece o iau într-o formă absolut 
inofensivă şi nu are un efect atît de iritant ca grăsimea animală 
sau alimentele gătite cu multă grăsime. 

După cum vezi, niciodată n-am scăpat complet din vedere fie
rul, şi chiar după ce am luat fier timp de 3 săptămîni fără nici un 
rezultat, ba poate chiar, în împrejurările actuale, medicaţia cu fier 

să fi dus la o agravare, totuşi am hotărît ca, după terminarea tra
tamentului să iau din nou fier. Heckscher, u care am vorbit dumi
nica trecută despre acest lucru, s-a declarat categoric împotrivă ca 
după experienţa făcută să iau acum din nou fier, şi  trebuie să re-

1) - pentru moment. - No1 lrad. 
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cunosc că are dreptate. Mai tîrziu voi lua cu siguranţă. De altfel, 
repet că, în pofida părerii unanime din literatura de specialitate, 
reducerea tuturor bolilor la lipsa de fier îmi trezeşte o mare. ne
încredere cît timp nu vom şti ceva mai mult decît acum despre 
forma în care se află fierul în sînge şi chiar despre. cantitatea de 
fier care trebuie să existe în mod normal în sînge. In orice caz, 
cînd a 1început toată povestea asta, eu aveam suficient fier în sînge, 
fapt ce poate fi atestat de orice medic care m-a văzut atunci. Că 
la oamenii cu o înfăţişare scrofuloasă evidentă, palizi, cu pielea 
transparentă etc . ar putea fi vorba de o lipsă de fier, asta sînt dispus 
s-o cred. 

Dar să admitem că aceasta este principala caracteristică a bolii ; 
de aici nu rezultă nicidecum că trebuie să se purceadă imediat şi 
indiscriminate 1) la administrarea fierului. Fierul pătrunde foarte 
greu în sînge dacă nu este administrat în cantităţi mici, aşa cum se 
găseşte în alimentele obişnuite. Dacă presupunem, aşadar, că trăsă
tura caracteristică a bolii mele constă în faptul că sîngele nu mai 
poate asimila fierul din alimente, atunci cu atît mai puţin ar asimila 
el fierul din medicamente. Aerul de mare şi băile de mare întăresc 
în . aşa măsură organismul, încît sîngele va redobîndi această capa
citate. Prin urmare, va asimila din nou fierul din carne şi din pîine 
şi, pentru că mănînc mai mult ca de obicei, va Ii asimilată o canti
tate mai mare de fier. Numai in cazul în care voi redobîndi această 
capacitate, fierul, administrat sub formă de medicamente, va putea 
da rezultate, deşi am impresia că în proporţie de 9/io trece prin orga
nism fără nici un folos ; dar, nici chiar în teoria vindecării cu aju
torul fierului, administrarea fierului nu este considerată recoman
dabilă n toate etapele bolii. Şi apoi trebuie să se mai ţină seama 
de particularităţile fiecărui caz şi de constituţia organismului. Se 
pare, de exemplu, că eu sînt deosebit de sensibil la toate metalele ; 
chiar şi folosirea pe cale externă a mercurului pentru a împiedica 
extinderea locală a inflamaţiei a acţionat extrem de rapid asupra 
mea şi e foarte posibil ca fierul iodat, pe care l-am luat într-o pe
rioadă cînd sîngele meu era prea dezorganizat pentru a-l putea asi
mila, să fi dus la agravarea inflamaţiei. 

În orice caz, nu văd în ce măsură tezele 2) tale, chiar dacă sînt 
conforme cu teoria vindecării cu ajutorul fierului, ar infirma, în 
esenţă, afirmaţiile mele din scrisoarea anterioară 194, în care, de alt
fel, era vorba numai de administrarea imediată a fierului, fără a in
dica sub ce formă anume, şi despre întreruperea tratamentului cu 
untură de peşte. 

1) - fără discernămînt. - Nota lrad. 
2) Vezi volumul de faţă, p. 1 43-144. - Nota red. 
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Astăzi am făcut prima baie în mare ; a avut un efect admirabil 
şi mi-a trezit o foame de lup. Deocamdată pot face baie numai din 
două în două zile. 

Acum însă e timpul să plece poşta. „Army" este în lucru. 
Multe salutări soţiei tale şi copiilor. 

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

74 

Al tău, 
F.E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Waterloo, 25 august 1857 

Dragă Marx, 
A trebuit să-mi întrerup brusc ultima scrisoare, deoarece pleca 

poşta. Voiam să-ţi mai povestesc aventurile lui Lupus în Franţa. Nu 
a avut nici bani, nici timp să se oprească la Londra şi de aceea a ple
cat direct, ajungînd la Manchester cu 2 şilingi în buzunar. De cum 
a ajtuns la Lille a fost depistat şi urmărit de poliţia firanceză. Pe de
asupra, cu norocul lui obişnuit, a nimerit în toiul alegerilor şi al 
unui frumuşel complot terorist. A tras la un mic hotel în apropiere 
de Louvre şi apoi a vrut să meargă Ja Versailles. !n timpul acestei 
călătorii, doi mouchards 1) s-au luat după el, au mers în acelaşi 
vagon cu el la dus şi la întors şi nu l-au scăpat nici o clipă din 
ochi. Cînd s-a întors la hotel, în timp ce-şi lua cina în salon, la 
masa lui s-au aşezat cei doi agenţi, dintre care unul era un evreu 
din Alsacia, şi au început să 1.acă remarci răutăcioase la adresa 
lui n germană, franceză şi într-o engleză stricată. „Cu cîtă poftă 
mai haleşte individul şi capul lui nici doi bani nu face" .  „That 
chap eats with much appetite and his head is not worth a farthing. 
The telegraphic lespatch has just arrived"  2) etc. D.pă ce a xăbdat 
fără să scoată o vorbă - conştiinţa lui politică încărcată l-a deter-

l) - copoi. - Nota trad. 
2) - „Cu cită poftă mănîncă individul şi capul lui nici doi bni nu face. 

Telegrama a sosit chiar acum•. - Nota trad. 
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minat, bineînţeles, să tacă, căci altfel ar fi fost aruncat în carceră 
şi la prefectură ar fi trebuit să arate ce fel de lup 1) este -, după 
ce a băut de necaz un ţap de bere, L[upus] s-a retras în camera lui, 
s-a aşezat la fereastră au premier 2) . De acolo i-a zărit pe prietenii 
lui de la Versailles stînd la poartă. Banda devenea tot mai nume
roasă, îl apostrofa în fel şi chip, iar şeful ei parlamenta cu proprie
tăreasa hotelului. După aceea indivizii au ocupat întreaga casă, 
s-au pus pe chef şi au făcut scandal pînă la miezul nopţii, instalîn
du-se în camerele din dreapta, din stînga şi de deasupra celei ocu
pate de Lupus, pe care, poţi să-ţi închipui, îl treceau sudorile ; pe 
deasupra mai era 1şi îngrozitor de c:ld. In zori flăcăii l-au trezit. 
I-au bătut în eretele din stînga şi din dreapta, în camera de de
asupra Lui au tîrît masa, patul etc. pe podea ca .să-l facă săşi iasă 
din minţi. In sfîrşit, luîndu-şi inima-n dinţi, L[upus] s-a îndreptat 
spre toaletă. Pe scară stătea evreul şi complicele lui şi evreul spuse 
cu glas tare : „Acum individul se duce să se c„. ". Lupus ceru să 
i se aducă micul dejun în cameră şi se interesă cind pleacă trenul 
de Strassb[ourg]. Indivizii dispărură unul cite unul, pentru că era 
ziua alegerilor suplimentare şi apoi scopul lor fusese atins : îl alun
gaseră pe L[upus] din Paris. In timpul călătoriei îl văzu din nou 
pe prietenul său de la Versailles, cre l-a însoţit în acelaşi vagon 
patru-cinci staţii, apoi un altul veni să-l schimbe. Indivizii se îm
pingeau în vagonul supraaglomerat într-un mod atît de bătător la 
ochi, incit un filistin francez spuse în glumă : „Il y a donc un cri
minel parmi nous ?" 3) Aşa a fost escortat pînă la Lyon ; de la 
Châlons sur Sa6ne apăru din nou, pe vapor, individul de la Ver
sailles. La Lyon, L[upus] s-a dus la primul hotel care îi ieşi în cale, 
dar a descoperit că de fapt chelnerul şi toţi ceilalţi stăteau la pîndă 
şi imediat le-au telegrafiat indivizilor acelora anunţîndu-le so
sirea lui. Chelnerul a început să fluiere de îndată ce l-a văzut pe 
Lupus ieşind din cameră, iar omul de la birou strigă : „Le voila I "  4) 
Apoi Lupus a trebuit să treacă prin faţa elitei agenţilor de poliţie. 
Această urmărire a continuat şi în tren pe linia Seyssel, pînă La un 
anumit punct de unde pleacă un tren spre Plombieres, localitate în 
care tocmai se afla atunci d-l Bon[aparte] . Din acel moment, L[upus] 
a fost liber, întrucit au văzut că nu merge în direcţia Plombieres. 
La înapoiere nici gînd să fie urmărit. 

1) Joc de cuvinte : „Wo!ff" - nume de familie ; „Wolf" - „lup " .  -
Nota trad. 

') - la etajul întii. - Nota trad. 
') - „Se află oare un criminal printre noi ?" - Nota trad. 
•j - „Iată-l !" - Nota trad. 
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e a1c1 se poate vedea ce a făcut d-l Bon[aparte] cu Societe 
du dix Decembre 1) .  Pe haimanale1e astea le re:unoşti imdiat mai 
ales după beţiile lor şi după procedele ridicole folosite pentm a 
strica persoanelor suspecte plăcerea şederii la Paris. Dacă L[upus] 
nar fi plecat, probabi'l că unul dintre ei 1-ar fi luat la bătaie ca să 
aibă un pretext să-l care la prefectură. Ce mulţi indivizi trebuie să 
fie în această Slujbă iin moment ce un întreg escadron a fst pus 
pe urmele unui om comparatively 2) neaunoscut lor, aşa cum este 
Lupus. La aceasta se adaugă organizarea cîrciumarilor, a chelneri
lor, a lacheilor etc. în calitate de ajutoare. 

Chiar acum am făcut din nou o baie, ceea ce, în general, mă 
fortifică şi mă 1nviorează foarte mult, dar deocmdată e pare că 
inflamaţia iar s-a agravat. Era de aştptat. ln general mă simt foarte 
bine, iar .rănile nu mă supără prea mult. Probabil că bărrînul 3) a 
sosit deja la Manchester. Mîine voi ala precis acest lucru şi atunci 
voi pleca numaidecît la Manchester, iar peste aîteva zile mă voi 
duce [ntr10 staţiune de pe litoral cu efecte curative mai mari, pro
babil pe insula Man. şadar, scrie-mi deocamdată la Manchester. 
De îndată ce mă voi restabili complet şi nu voi mai avea nevoie 
să fac băi de mare în mod regulat, mă gîndesc să fac o călătorie 
pe mare, probabil cu v1aporul prin Dublin la Porsmouth şi pe insula 
Wi.ght, unde am putea ţine iîmpreună un consiliu de război. Dar 
asta este încă in funcţie de diferite 1mprejurări. 

„Army" progresează, antichitatea este gata, evul mediu va fi 
scurt, iar apoi perioada modenă. Ce-i drept, numai antichitatea are 
-7 pagini ; am să văd dacă nu se poate să scot ceva, dar e im
posibil să respectăm întru totul dimensiunile indicate de d-l D [na] . 
Pînă vineri nu pot preda articolul, căci mă va stingheri bătrînul, 
sper însă că pînă marţi îl voi trimite. Apropo, D[ana] nu scrie nimic 
despre manuscrisele sau despre lista pentru litera B ? Cm se 
poate ? E ciudat să nu mai primim nici un semn de viaţă de la el. 
Calde salutări. 

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

1) - Societatea zece dcembrie. - Nota trad. 
2) - relativ. - Nota lrad. 

Al tău, 
F.E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) Friedrich Engels-senior, tatăl lui Engels. - Nota red. 
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Dragă Engels, 

15. Marx către Engels. 26 august 1857 

75 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 26 august 1857 

Alăturat îţi trimit un bilet de la Schramm pentru tine. Scrie-i 
cîte'a cuvinte. Nu cred că mai sînt multe speranţe în privinţa lui. 

Păţania lui Lupus este foarte amuzantă. 
De ce nu te duci la Hastings, care este renumit pentru acţiunea 

bmefăcătoare pe care o are asupra unor boli ca a ta ? Este singura 
staţiune balneară din Anglia cu acest specific. Insula Man, atît cît am 
avut cinstea s-o văd împreună cu tine - ce-i drept, numai o mică 
parte din ea -, se remarcă numai prin mirosul urît. 

Cu Dana lucrurile nu stau prea strălucit. Am socotit că n-are 
rost să te ţin la curent cu toate amănuntele acestei probleme în pe
rioada grea a bolii tale. Dana mi-a trimis încă demult lista alăturată 
pentru litera B (în care numai două articole nu sînt pe teme mili
tare : „Blum" şi „Bourrienne ") . Totodată mi-a scris că, cu cît va 
primi mai repede materialul pentru volumele următoare, cu atît va 
J mai bine pentru ei. In ceea ·Ce mă Priveşte, aş putea să primesc 
onorariul imediat după e�edierea articolelor. Dar ce putem face în 
acea perioadă cînd materialul pentru A nu putea fi expediat şi cînd 
ar fi trezit bănuieli faptul că nu profit de o propunere atît de insis
tentă şi încă în condiţii atît de avantaj oase pentru mine ? Nu-mi 
rămînea altceva decît un timp să nu scriu de loc la New York, iar 
pe urmă să scriu numai foarte rar, say every fortnight 1) , încît să 
am oricînd posibilitatea ulterior să susţin, nu fără o aparenţă de veri
dicitate, că boala şi troubles 2) casnice m-au Împiedicat să scriu, 
ceea ce o dovedea şi faptul că trimiteam mai rar corespondenţe la 
ziar 3) . In aceste împrejurări n-ar fi ait nici un sens să-i trimit lui 
Dana lista ta pentru B ; poziţia mea ar fi părut şi mai nefirească. 
!ntre timp am mai aflat că maiorul Ripley este acum coeditor la 
„Tribune", sbfel încH în cazul cel mai rău Dana l-ar putea folosi 
pentru „Enciclopedie".  

Ei bine, la 24 iulie am expediat primul lot de material de la 
tine. A venit luna august şi starea sănătăţii tale Părea să se agra-

1) - să zicem o dată la două săptămîni. - Nota trad. 
•j - necazurile. - Nota trad. 
3) „New York Daily Tribune• .  - Nota red. 
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veze din nou. La 1 1  august am primit alt lot de material 1) de la tine. 
Instinctul imi spunea că trebuie să sosească o scrisoare din New 
York care m-ar pune în mare încurcătură, deoarece boala ta făcea 
imposibilă accelerarea ritmului muncii. Aşadar, ca  să-mi .păstrez o 
portiţă de scăpare, i-am trmis lui Dana materialul împreună u o 
scrisoare 105, În care îl anunţam, -în primul înd, că bulk 2) a artico
lelor au fost expediate la 7 august (astfel încît el trebuia să-şi fn
chipuie că manuscrisul s-a pierdut) şi ,în acelaşi timp îi explicam 
că tergiversarea �i amînarea se datoresc unei boli, care încă nu 
a trecut cu totul. m făcut asta ca 1să mă asigur pentru orice even
tualitate. Dacă soseşte reclamaţi.a lui Dana (probabil la începutul 
lunii septembrie) , există două posibili tăţi : manuscrsul pentru A va 
fi gata sau nu va i. In primul caz se pune .problema da.că Dana mai 
are sau nu nevoie de el. Dacă are nevoie de el, nu s-a pierdut n1mic. 
Dacă nu mai are nevoie, vina va cădea, .mbabil, asupra poştei. 
Dacă nsă manuscrisul, in genere, nu va fi gata, înseamnă că mis
tificarea a fost cu atît mai necesară. 

La 17 august 3) am primit o scrisoare de la Dana, pe care ţi-o 
trimit alăturat. 

In ceea ce priveşte litera B, acum nici vorbă nu poate fi să com
pletăm lista, ci doar s-o terminăm cit mai repede. cu putinţă. Dacă 
nu va fi posibil, vom fi nevoiţi să abandonăm totul. 

Rezul+.atul este că situaţia mea materială a devenit foarte ne
sigură şi chiar poziţia mea la „Tribune" se cam clatină. 

Te rog să-mi trimiţi înapoi planul oraşului Delhi şi să-mi scrii 
părerea ta în legătură cu problema indiană 4) .  

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

Al tău, 
K.M. 

Se tipăreşte după maiuscris 

Tradus din limba germană 

'} F. Engels. „Afganistanul" şi „Abatiza" .  (Vezi K. Marx şi F. Enge/s. Opere, 
voi. 14, Bucureşti, Editura politică, 1 963, p. 83-92 şi 93. - Nota trad.) - Nota red. 

2) - cea mai mare parte. - Nota tcad. 
3) In original : aprilie. - Nota red. 
') Vezi volumul de faţă, p. 143-144. - Nota red. 
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Dragă Marx, 

76. Engels către Marx. 8 septembrie 1857 

76 

Engels către Marx 
la Londra 

Kelston Cottage, Trinity st. 
Ryde, !sie of Wight, 8 septembrie 1857 

In sfîrşit, astăzi, pe o ploaie torenţială, m-am instalat în noua 
mea locuinţă şi chiar mîine mă voi apuca din nou de „Army". Ieri 
la Portsmouth am terminat cu toate problemele militare importante ; 
în felul acesta rămîne numai „flota",  care în momentul de faţă arată 
foarte anemic. Cu sănătatea o duc bine şi, dacă vremea se îmbu
nătăţeşte, sper ca în cîl să fiu complet restabilit. e la Ports
mouth iînă aici e un drum ide o jumătate de oră. E un cuib foarte 
aristocratic, dar camerele nu sînt atît de scumpe ca la Waterloo. 
Cum stau lucrurile în privinţa alimentaţiei voi afla, bineînţeles, la 
sfîrşitul săptămînii. Hotelurile etc. însă sînt scandalos de scumpe. 

La Portsmouth ai realmente impresia că te afli în patrie. Mari
nari din navy 1) nu se văd prea mulţi în oraş ; în schimb, aici dom
neşte locotenentul, falsa demnitate, rezerva afectată şi o engleză 
stîlcită, tot ce caracterizează un ofiţer şi un gentleman. Oamenii de 
aici, de asemenea, circulă aproape întotdeauna în uniformă. Am 
văzut Regimentul 47 făcînd exerciţii : numai soldaţi bătrîni din 
Crimeea cu medalii, care abia au sosit de pe Marea Mediterană. 
Exerciţiile mai simple le făceau acceptabil, dar manevrele compli
cate, „ideale" ,  pe care regulamentul englez le prevede în număr 
atît de mare, erau executate cu foarte multă nepricepere. Formarea 
careului dintr-o coloană desfăşurată oblic în marş I I I I I nu a reuşit 
de loc ; a ieşit o încurcătură infernală. In schimb a reuşit foarte 
bine marşul frontal în linie şi batalionul desfăşurat. Ofiţerul co
mandant era foarte calm, dar în companii se auzeau blesteme şi 
înjurături ca la noi. De mărşăluit mărşăluiesc ca ai no�ri, doar cu 
paşi ceva mai mari şi într-un ritm mai rapid ; totuşi soldaţii nu vă
desc prea multă tragere de inimă. Locotenentul prusian ar spune : 
băieţii n-au chemare. Pasul alergător este încă foarte nesatisfăcător, 
tragerile se .fac ca în somn. Concluzia : regulamentul este foarte 
prost, trupele sînt mai bune decît regulamentul, în Crimeea au în
văţat foarte puţin de la francezi ; toate perfecţionările modeme sau 
nu au fost introduse de loc, sau au fost prost introduse. 

1) - flotă. - Nota trad. 
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De îndată ce „Army" va fi gata, ţi-l voi trimite. Salutări căl
duroase soţiei şi copiilor. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechse! zwischen 
F. Engels und K. Marx'' , Bd. II,  
Stuttgart, 1913 

77 

Al tău, 
F.E. 

Se tipăreşte după. man:ris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

[RydeJ 10 septembrie [157] , joi 

Dragă Marx, 
Iţi trimit alturat „Bnnigsen" şi „Barclay" 1) . Goomalil npo

leoneeni îi voi trata ceva mai amănunţit ; ei urmează să fie trimişi 
mîine sau poimîine. „Army" va fi curînd gata. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Enge!s. Opere, 
ed. I rusă, val. XXII, 1 929 
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Al tău, 
F.E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 196 

la Londra 
[Ryde, 1 1  sau 12 septembrie 1857) 

[ . . .  ] Berthier a fost un simplu derk 2) , fără nici un fel de idei, 
dar teribil de sîrguincios şi de punctual ; cînd, în 189, Nap[oleon] 
l-a trimis în Bavaria pentru a pune trupele în ordine pînă la ve-

1) K. Marx şi F. Engels. „Bennigsen".  „Barclay de Tolly". (Vezi K. Marx 
Şi F. Engels. Opere, voi. 1 4, Bucureşti, Editura politică, 1963, p, 121-124 şi 
100-102. - Nota trad.). - Nota red. 

•) - slujbaş. - Nota !ad. 
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nirea 1ui, Berthier, prin ordres et contreordres 1) , a împărţit armata 
în trei părţi, plasîndu-1 pe Davout cu jumătate din forţele franceze 
la Regensburg, e Massena cu cealaltă jumătate la Augsburg, iar 
între ei, la Abensberg, i-a aşezat pe bavarezi, astfel incit, dacă arhi
ducele Karl ar fi înaintat •rapid, ar fi putut nimici Pe rînd aceste 
corpuri .de .armată. Numai sosirea lui Nap [oleon] şi încetineala 
austriecilor i-au salvat e francezi. 

In 1813 Bernadotte nu era general, ci diplomat. El i-a împie
dicat pe generalii subordonaţi lui să treacă la ofensivă, iar cînd, 
în pofida ordinului, Biilow a repurtat două victorii, la Grossbeeren 
şi Dennewitz, Bern [adotte] a oprit urmărirea. El ţinea o legătură 
permanentă cu francezii ; cînd Blticher a efectuat marşul sµre Elba 
pentru a face joncţiunea cu el şi a-l obliga, să treacă, în sfîrşit, 
la acţiune, Bernadotte a continuat să rămînă pasiv pînă cînd 
sir Ch. Stewart (împuternicit englez în armata sa) nu i-a declarat că, 
dacă nu porneşte în momentul acela, nu i se va mai plăti nici un 
pfening. Aceasta a avut efect ; totuşi, pe cîmpul de luptă de lingă 
Leipzig, suedezi! au apărut numai honoris causa 2) şi fa toată cam
pania n-au pierdut în luptă nici 200 de oameni. In 1798 B [ernadotte] 
a fost ambasador al Franţei la Viena ; cu prilejul aniversării victo
riei asupra austriecilor, el a arborat steagul tricolor, oamenii au 
atacat hotelul în care locuia şi au dat foc steagului. El a plecat, dar 
Nap[oleon] a considerat că el n-a avut dreptate şi a determinat Di
rectoratul să muşamalizeze incidentul. 

Poţi afla cum se spune în englezeşte poduri cu căpriori (ponts 
a chevalets) ? Ar fi necesară şi o descriere a pontoanelor austriece 
sistem Birago şi o mică notiţă - numai o indicaţie - cu privire la 
calitatea pontoanelor la diferite armate (vezi sir Howard Douglas, 
„Military Bridges" 8)) .  Oare ruşii .şi prusienii mai au pontoane de 
pînză ? Aici nu am nici un fel de material, iar ceea ce am la Man
chester este foarte învechit. In legătură cu pontoanele engl!ze mai 
am cite ceva. [„.] 

Publicat pntru prima olră Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) - ordine şi contraordine (aluzie la expresia atribuită lui Napoleon I : ordre, 
conrordre, desordre - ordine, contraordine, dezordine) . - Nota trad. 

') - aici : „de formă". - Nota lrad. 
•) - „Poduri militare" .  - Nota lrad. 
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Marx către Engels 
la Ryde 

155 

[Londra] 15 septembrie [1857] 

Dragă Engels, 
Te rog să mă ierţi pentru tăcerea mea şi pentru faptul că nu 

ţi-am confirmat primirea diferitelor colete. In primul rînd, am avut 
mult de lucru, iar apoi multă alergătură care mi-a răpit timp şi pe 
care n-am făcut-o în nici un caz „dintr-un impuls lăuntric" .  Sper că, 
în ciuda vremii proaste, însănătoşirea ta progresează şi nu renunţ 
la  notion 1) că la sfîrşit o să iei şi fier. Mă tem numai să nu-ţi dău
neze faptul că scrii prea mult. 

Vineri aştept o scrisoare de la Dana. Astăzi i-am expediat 
„Barclay" ,  „Berthier" ,  „Blum " ,  „Bourrienne" şi rticolele tale 197• 
Pentru mine este important să trimit săptămîna viitoare a doua parte 
a materialului pentru litera B. Unele întrebări pe care trebuie să ţi le 
pun în legătură cu generalii francezi, despre care mă voi apuca în 
curînd să scriu, ţi le voi formula în scrisoarea următoare. Despre 
activitatea lui Bem în Polonia am găsit următoarele : 

„S-a distins în bătălia de la Iganin, unde a luptat cu 12 tunuri 
uşoare şi 4 grele împotriva a 40 de tunuri ruseşti de calibru mare ; 
apoi s-a distins în bătălia de l a  Ostrolenka. Ai.ci a inaintat in galop 
cu bateria sa pînă la linia infanteriei uşoare a ruşilor, a deschis un 
foc nimicitor asupra unităţilor care trecuseră peste Narev, a rezistat 
canonadei a 80 de tunuri şi l-a silit pe inamic să se retragă. După 
această bătălie a fost înaintat la gradul de colonel ; în scurt timp a 
.devenit comandant suprem al întregii artilerii şi, cînd forţele de 
luptă poloneze s-au concentrat la Varşovia, a fost numit general. ln 
zilele de 5 şi 6 septembrie B [em] a aruncat în luptă toate forţele 
sale ; plasînd tunurile de cîmp între fortificaţiile răzleţe ale liniei a 
doua, în ziua de 6 a înaintat cu 40 de tunuri pînă la Wola, care 
fusese luată de ruşi, dar, nefiind sprijinit nici de infanterie, nici de 
cavalerie, a fost nevoit să se retragă. Cînd, în noaptea de 7 septem
brie, armata polonă s-a retras spre Praga, el, cu 40 de tunuri, a ocu
pat podul, dar în dimineaţa zilei de 8 a primit ştirea despre acordul 
încheiat cu ruşii şi despre ordinul lui Malachowski de a se îndrepta 
cu artileria spre Modlin 2) . Vezi însemnările sale în «A[ngsburger] 

1) - ideea. - Nota !Iad. 
'l Novo-Gheorghievsk. - Nota red. 
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Allgemeine] Z[eitung) » din 1831 ,  în care comentează ultimele eveni
mente şi îl atacă pe Krukowiecki" is. 

Deoarece n-am pic de încredere in auto1·itatea care expune cele 
de mai sus, te rog pe tine să verifici acest fragment şi să-mi expui 
pe scut, preferabil direct în limba engleză, p asajul corectat. 

Mline voi căuta la Museum datele cerute de tine 199• 

Al tău, 
KM. 

Publicat pentru prima oară 
n : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
ed. I usă, vol. XXII, 19 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Dragă Engels, 

80 

Marx către Engels 
la Ryde 

[Londra] 11 septembrie 1) [1857) 

Desre „Bernadottea e greu să scrii. Gnern1ii tfranceJi care 
au scris în tmpul lAi Ludovic-Filip .sînt în cea mai mare parte 
adepţii lui categorici ; scriitorii de azi, din timpul lui Boustrapa 2) , 
sînt in aceeaşi măsură adversarii săi categorici. Principalele puncte 
discutabile e care te g să le elucidezi înt următoarele : 

1 .  Partkiparea sa la bătălia de la Austerlitz, şi anume mane
vrele efectuate de .el înainte de această bătălie. 

2. Comportarea ui în bătălia de la Jena şi înainte de bătălia 
de la Eylau. 

3. Comportar ea ui n băiălia de la Wagram. 
Cu misiunea lui diplomatică la Viena lucrurile nu stau chiar 

a cum le prezinţi ·tu 3) . S-a dovedit printre alţii e către Schlosser, 
„Aprecieri pra lui Napoleon") că ziarele bonapartiste din Pais 
l-au delunţat e B [ernadotte] ca regalist pentru că nu a arborat 
drapelul francez. Ele l-u determinat să facă acest pas, pe care 
ulterior Bona[parte] l-a dezavuat. 

1) In original : aprilie. - Nota red. 
'l Poreclă a li Lulovic-Napoleon Bonaparte, alcătuită din primele silabe ale 

numelor oraşelor Boulogne, Strassbourg şi Paris. - Nota red. 
3) Vi volumul de faţă, p. 154. - Nata red. 
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In genere, Bona a simţit că dintre gneralii săi Bernadotte este 
„omul de stat", careşi urmreşte ,,propriile planuri". Prin intrigi 
meschine 'Şi lmentabile împotriva lui B[ernadotte}, Bonaparte, şi 
mai ales fraţii săi, i-au creat acestuia o poziţie mult mi importantă 
decît cea la care ar fi putut el aspira. 

n general, Napoleon e purta oribil cu orice om, pe care-l 
bănuia de a avea „scopuri proprii" .  

Al tău, 
K. M. 

n legătură cu Bi.cher trebuie să-mi scrii despre principalele 
lui bătălii, să-mi faci o caracterizare generală a lui din punct de 
vedere miHtar şi, în slrşit, să-mi scrii despre meritele lui în do
meniul tacticii, atît de mult subliniate de Griesheim 20• 

La fel despre Besieres, Brune, Brown, Bugaud. 
Bosquet în campania din Crimeea. 
Trimite-mi lista lui nana pentru litera B, .întrucât am pierdut 

copia mea. 

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

81 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 281 
la Londra 

Ryde, vineri 18 septembrie 1857 

Dragă Marx, 
Scrisoarea ta am primit-o ieri după-masă, prea tîrziu ca să 

mai pot p regăti ceva pentru litera B ; în plus, eu eram încă la 
Portsmouth cînd a sosit scrisoarea aici, şi aceasta a făcut să se mai 
piardă timp, altminteri aş fi putut să-ţi traduc datele despre Bem 1) . 
Se pare că la voi e vreme urîtă ; aici e mereu foarte frumos, doar 
că e prea cald ; săptămîna trecută au fost cîteva ploi torenţiale, 
dar în răstimpul dintre ele a fost cald şi frumos. Clima de aici 

1) Vezi volumul de faţă, p. 1 55. - Nota red. 
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este cu adevărat minunată, iar vegetaţia - tot ce nu reclamă un 
soare torid - este aproape sudică, ca la Neapole. Gardurile vii 
sînt din arbuşti de dafin. Starea sănătăţii mele s-a ameliorat remar
cabil, ibo:la propriu-zisă a trecut, nici 0 glandă nu mai mi-e infla
mată şi acum mă strădui numai să-mi vindec rănile - ceea ce, 
fireşte, merge încet - şi să mai pun carne şi grăsime pe mine. 
Băile de mare îmi fac foarte bine ; pot din nou să înot fără greutate, 
iar aceasta dovedeşte ce progrese am făcut în urma tratamentului. 
L-am vizitat pe Pieper la Bognor, o mică localitate foarte plăcută, 
dar u totul neînsemnată în comparaţie cu Ryde ; sînt curios cit 
timp va mai rămÎne aclo : îi merge bine, dar tocmai de aceea 
conşiinţa genialităţii se trezeşte din nou în el ; succesul întîmplă
tor îl atribuie meritelor lui şi se c rede dej a pe jumătate rege al 
Bognorului. Dumini:ă va veni aici ; s-ar putea să vină şi Steffen. 
Sometime next week 1) voi pleca la Brighton, iar acolo mă voi 
îmbarca pentru Jersey, unde intenţionează să vină şi Schramm, 
după cum îmi scrie. Atunci ai putea şi tu să vii la Brighton, iar 
apoi - dacă poţi aranj a cu lucrul - am pJtea pleca împreună 
la Jersey ; călătoria pe mare ţi-ar face şi ţie bine. Ce părere ai ? 
!n orice caz, rămîn aici pînă marţi, poate chiar ceva mai mult, j e  
verrai 2}. 

In legătură cu Bem aş spune numai următoarele : 
In bătălia de la Iganin, unde a comandat artileria, s-a distins 

prin iscusinţa şi perseverenţa cu care a dus lupta împotriva bate
riilor ruse, mult superioare. La Ostrolenka a comandat artileria în 
aceeaşi calitate 3) ; aînd atacurile armatei poloneze împotriva ruşilor, 
care trecuseră Narevul, au fost definitiv respinse, el a acoperit 
retragerea printr-un atac curajos cu toate tunurile sale. Mai tîrziu 
a fost numit colonel, curînd după aceea general şi comandant su
prem al întregii artilerii poloneze. Cînd ruşii au atacat fortificaţiile 
Varşoviei şi au cucerit Wola, Bem a înaintat cu 40 de tunuri îm
potriva acestui punct fortificat, cel  mai important din întreaga linie 
de apărare, dar forţele superioare ale artileriei ruse, care i se 
împotriveau, au împiedicat infanteria poloneză să reînceapă atacul 
şi l-au ·silit pe Bem să se retragă 4) 2oz. 

Celelalte lucruri sînt cit se poate de obişnuite. Despre Iganin 
nu m nici un fel de material aici ; nu a fost o bătălie prea impor
tantă : >ărarea IDui dig, care, aşa cum se întîmplă de obicei, în 

1) - Cîndva în cursul săptăminii viitoare. - Nota trad. 
') - am să văd. - Nota /rad. 
3) Cu gradul de maior de artilerie. - Nota red. 
'J In original acest pasaj. începind de la cuvintele : „In bătălia de la„.•, 

în engleză. - Nota red. 
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urma împresuram şi-a pierdut importanţa ; cit despre cele . 40 de 
tunui de .clibru mare, aeasta e fără 1Ildoială o minciilă, la fel 
şi retragerea 11şilor la Ostrolenka ; acest lucru putea fi valabil 
numai pentru puşcaşi şi pentru personalul auxiliar sau pentru cîteva 
batalioane care au înaintat prea mult. Ceea ce spun eu în rîndurile 
de mi sus e cit se poate de favorabil pentru Bem, căci Dibici 
a interzis urmărirea. 

Multe mulţumiri pentru informaţiile despre poduri. Sînt absolut 
suficiente. Duminică sau luni îţi voi trimite articolele „Battle" ,  
„BaHery" 1 )  şi ce o să mai reuşesc să  pregătesc pentru litera B, şi 
voi continua să muncesc susţinut la ce a mai rămas. Despre Bliicher 
îţi voi trimite cite ceva, tot zilele acestea, de îndată ce-l voi fi 
citit pe Miiffling m. 

Care dintre generalii francezi şi care dintre faptele lor de 
eroism consideri că trebuie să fie tratate mai pe larg 1 Acordă-mi 
cit mai mult timp posibil, căci nu pot să lucrez bine mai mult de 
două ore consecutiv. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 

Al tău, 
F. E. 

Opere, l. I rusă, voi. XII, 1929 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limbile germană 
şi engleză 

Dragă Engels, 

82 
Marx către Engels 

la Ryde 
[Londra] 21 septembrie 1 857 

9, Grafton Terrace, Maitland Park, 
Haverstock Hill  

Faptul că  te simţi mai bine este pentru mine cea mai îmbucură
toare veste. 

Vinerea trecută am primit de la Dana o scrisoare rece şi scurtă. 
I-m răspuns că voi reclama imediat la oficiul poştal. Apoi, pentru 
că „Algier" şi „Ammunition" 2) le aveam gata, i le-am expediat. 

1) F. Engels. „Bătălia",  „Bateria". (Vezi K. Marx şi F. E7gels. Opere,  vol. 14,  
Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 130-134, 135-137. - Nota trad.). - Nota red. 

'l F. Engels. „Algeria" şi „Muniţia". (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. U, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 1 07-1 18,  1 1 9-120. - Nota !rad.). -
Nota red. 
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punîndu-i că mai aveam o copie a acstora ; i-am scris că de  la 
„Army" păstrez încă manuscrisul, că-l voi da •din nou la copiat şi 
i-l voi expedia imediat (am făcut asta pentru că în ultimele tale 
scrisori m-ai anunţat de repetate ori că „Army" este aproape gata) ; 
dît despre „Artillery" i-am spus că cea mai mare parte a acestui 
articol va intra m h:story of Cannon 1) şi că manuscrisul nu-l mai 
am. In general - deşi acum e, probabil, prea îiu - pntru litera A 
.r trebui să mai trimitem, la noroc, „Armata • ,  „Armada",  „Aya
cucho ". Ultimele două articole le-m indicat, deoarece poţi să le 
faci tarte pe scurt, iar în materialul pe care ţi l-am trimis ai să 
găsşti cîteva Lucruri originale despre armada şi Ayacucho (cu 
privire la Espartero) 204• Aşa stau lucrurile. 

Mîine am să mai trimit trei biografii 2) . 
Situaţia mea nu-mi permite să plec la Brighton şi cu atît mai 

puţin să te însoţesc la Jersey. 
In legătură cu generalii de la litera B, după o examinare mai 

atentă am constatat că nu mai m nevoie de nimic de la tine, în 
afară de răspunsul la 1întrebarea pe care ţi-am pus-o cu privre la 
Bernadotte şi esenţialul referitor la Blicher, Bugeaud, Bosquet (în 
războiul Crimeii) . Dspre ceilalţi fran::eJi m mateil suf:ient. 
!n sfîrşit, ar mai fi sir G. Brown, despre care nu ştiu nimic. Mult 
nu e nevoie să scriem despre el. 

I-m trimis lui Dana lista ta pentru literele B şi C. 
Salut. 

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

1) - istoria tunurilor. - Nota trad. 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după mluscris 

Tradus din limba germană 

2) K. Marx şi F. Enge/s. „Benninscn",  „Blum", „Bourrienne" .  (Vezi K. Marx 
şi F. Enge/s. Opere, voi. 1 4, Bucureşti, Ed itura politică, 1963, p. 1 21-124, 125-127 
şi 128-129. - Nota trad.). - Nota red. 
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Ryde, 21 septembrie 1857 

ragă Marx, 
Steffen şi Pieper au ost aici împreună cu un prieten de-al lui 

-[iper] ; acştia i in urmă au plecat chiar acum, aşa că pînă 
la înChidera pştei bia dacă voi mai avea tlllp să revăd puţin 
articolul 1 ) ,  e care ţi-l trimit alăturat, şi să-ţi scriu în legătură cu 
, ,Bead[otte] " 2) .  

Austerlitz ) .  A fost trlllis d e  Nap[oleon] la Iglau 4) , pentru c a  
e acolo să-l ţină sub observaţie pe arhiducele Ferdinand î n  Boemia ; 
la momentul oportun a primit din partea lui N[apoleon] ordinul de 
a se înapoia la Brnn 5) , ceea ce a şi făcut ; a fost plasat cu corpul 
su de armată între Soult şi Lannes (în centru) şi a contribuit la 
respingerea încercărilor întreprinse e aripa dreaptă a armatei aliate 
de a învălui Mmata franceză. e vreo acţiune deosebit de impor
tan-tă a lui B [enadotte] cu acest prilej nu-mi aduc aminte şi nici 
la J omini 25 nu găsesc nimic. 

Jena. Aici este bine stabilit că Bern[adotte] a primit într-adevăr 
0rdin lin partea lui N[apoleon] să plece de la Naumburg spre Dorn
burg, ln timp ce Davout, care se afla şi el la Naumburg, trebuia să 
se îndrepte pe Apolda. In ordinul primit de D [avout] se spunea că, 
dacă Bernad[otte] a făcut deja jon:ţiunea cu el, pot pomi îpreună 
spre Apolda. D [avout] a optat pntru această ultimă alternativă, 
după e, în urma unei operaţii de recunoaştere, s-a lămurit în ce 
direţe înaintează prusienii şi s-a convins că in direcţia Dor.burg 
B-madotte] nu va întilni iinamicul. El s-a declarat chiar gata să 
treă sub omna li Bern[adot te/. Acesta însă a susţinut cu în
căpăln-re că în ordinul primit de el nu exista fraza cu privire la 
Aolda şi a plecat cu armata sa. Urmrea a fost că a mers toată 
a de 14 .fără a-l întîlni pe inamic, în timp ce Davout a fost nevoit 
să lupte singur la Auerstedt ; dacă B[ernadotte] ar fi fost acolo sau 

'l F. Enge/1. „BătăHa". Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14, Bucureşti, 
Ei'. politică, 1963, p. 1 3--1 34. - Nota trad.). - Nota red. 

') Vi volumul de faţă, p. 1 5--157. - Nota red 
1) Denumirea cehă : Slavkov. - Nota red. 
'l Denumirea cehă : Iglava. - Nota red. 
•j Denumirea cehă : Brno. - Nota red. 
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măcar în ziua de 14, la aul. bubuiirilor tunurilor, ar fi pornit în
tr-a;Olo, victoria aceasta, care, în fond, a fost atît de puţin hotărî
toare, ar i putut fi tot atît de hotărîtoare ca şi cea de la Joa. 
Numai datorită faptului că a:rmata prusiană de la Auerstedt s-a în
tîlnit cu cea care a fugit de la Jena şi faptului că bătălia a fost 
pregătită din punct de vedere strategic de Napol[eon] . povestea 
asta a avut oarecare consecinţe hotărîtoare. De ce a p.Iocedat 
Bern[adotte] în felul acesta nu s-a putut afla. Jomini numeşte asta 
une exact-Hude trop scr:upuleuse 1) . Probabil că era bucuros ca, 
prLntr-o interpretare literală a ordinului, să-l compromită pe Nipo
lelll, care 1în acest caz a acţi.onat neîndoios pornind de la ipo� 
teze .false. 

Eylau. Oind Bennig[sen] a pornit cu scopul de a nimici trupele 
lui Ney, care se încumetaseră să înaLnteze p rea mult şi s-au plasat 
în sbînga în spatele trupelor lui Bernad[otte] . Nap [oleon] i-a întins 
o cursă ; Ney s-a retras spre sud, iar Bern[adotte] spre sud-vest, 
avînd ordin să-l atragă pe Bennigsen spre Vistula, î,n timp ce 
Naip [oleon] , din Polonia, a pornit spre nord, tăind comunicaţiile 

lui Bennigsen. Un ofiţer de ordonanţă, avînd un ordin scris către 
Ben[adotte] , a fost prins de cazaci şi astfel Bennigsen a aflat de 
pericolul care-l ameninţase şi de care abia a scăpat. Dar, tot ca 
urmare a acestei întîmplări, Bern[adotte] .a rămas fără instrucţiuni 
şi s-a pomenit în spatele liniei de luptă. Nu cred că în cazul acesta 
i se poate reproşa ceva. 

Wagram. In prima zi de luptă, „Eugene deboucha pres de 
Wagram ; mais, donnant ici au milieu des reserves ennemies, et 
n'etant pas soutenu par Bernadotte qui ne s'etait engage ni assez 
tot ni assez franchement, il fut attaque de front et en flanc, et 
r amene vertement jusqu'a ma garde " 2) 206• In a doua zi a bătăliei 
nu găsesc nimic deosebit despre Ben[adotte] . 

In orice caz, d-l Bern[adotte] n-a fost un foarte mare general, 
nicăieri nu s-a distins în mod special, şi chiar şi in politică se 
simţea de la o poştă gasconul din el. Nu era rea ideea lui de a 
deveni împărat după Napoleon 1 201 

Depre Bessieres nu-ţi pot spune altceva decît că in cea mai 
mare parte a comandat garda, în special cavaleria, un post pentru 

1) - o exactitate prea scrupuloasă. - Nota trad. 
2) - „Eugene (Beauharnais) a apărut în apropiere de Wagram ; trezindu-se 

însă în mijlocul rezervelor ·inamice şi neprimind sprijinul lui Bemadotte, care s-a 
angajat în luptă prea tîrziu şi cu prea multă indolenţă, a fost atacat din front şi 
din flanc şi împins cu vehemenţă înapoi spre garda mea". - Nota trad. 
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care nu era nevoie de prea multă inteligenţă. Curajos a fost, voila 
tout 1). 

Săptămîna asta aş vrea, dacă va fi posibil, să termin sau măcar 
să mă apropii de slrşit cu litera B şi apoi să-ţi scriu şi despre 
Bliicher cele necesare. Acum însă se închide poşta. 

Multe salutări ,soţiei şi copiilor. 

Al tău, 
F. E. 

Ce se aude cu călătoria ? 
Havelock pare să fie omul cel mai capabil în India ; să parcurgi 

în pas de marş 126 de mile in 8 zile în condiţiile unei asemenea 
clime şi să mai susţii şi cinci sau şase bătălii e grandios. Că toate 
acestea trebuiau să se sfîrşească cu o epidemie generală de holeră 
era de prevăzut. 

Aici Proape că nici nu văd „Times " ,  altfel ţi-aş putea scrie 
mai .ănunţit despre India ; este extrem de greu să procuri 
ziare aici. 

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

84 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Ryde, 22 septembrie 1857 

Dragă Marx, 
espre Bem[adotte] la Wagram se mai pot spune următoarele : 

la 5 iulie, cînd, mai ales din cauza încetinelii sale, atacul francezi
lor a fost zădicit, B [ernadotte] ocupase satul Adlerklaa, situat 
în cntru, iintr-un punct mai avansat faţă de linia franceză, iar n 
dimineaţa zilei de 6, cînd auskiecii au înaintat în vederea unui 
atac concentric, el ş i-a dfăşurat trupele în cîmp deschis în fata 
sa.lui Adlerklaa, în loc să se întărească temeinic n interiorul 
satului şi să-l includă în linia frontului său. Cînd s-au apropiat 

•) - asta-i tot. - Nota !rad 
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austriecii, el a considerat această poziţie prea riscantă (cu o zi 
înainte trupele sale sferiseră, n cele din urmă, pierderi îemnate 
din cauza modului său încet de a acţiona) şi s-a retras e un 
podiş di?colo de Adlerklaa, lăsînd neocupat satul, pe care au pus 
imediat stăpînire austrieoii lui Bellegarde. 

Ca urmare, poziţia centrului francez era periclitată, şi Massena, 
care îl conducea, a trimis înainte o divizie pentru a recuceri satul, 
dar a:easta a fost din nou izgonită de aici de grenadirii lui d'Aspre. 
In acest mmmt a venit însşi Nap[oleon] şi a preluat comanda 
supremă, a alcătit un nou pln de luptă şi a zădănicit în felul 
acesta manevrele austriecilor. Aşadar, aici greşelile lui Bern[adotte) 
sînt absolut indiscutabile dacă descrierea făcută de Jomini ste cit 
de cit veridică 20s. 

,,rmy" este gata, în ceea ce priveşte partea istorică, pînă la 
revoluţia franceză. Acum curînd voi termina perioada mai ecentă 
şi partea organizatorică generală, cu care voi încheia, şi, de îndată 
ce va i posibil, voi pregăti iar ceva din litera B ca să ai mereu ce 
expedia şi �n felul acesta să reştigi bunăvoinţa d-lui Dana. Intre 
timp m mai prlllit nişte bani, aşa c ă  anexez o bancnotă de 5 1. st. 
Poate reşeşti totuşi să te repezi pentru o zi sau două la Brighton ; 
eu mai rămin cîteva zile aici şi am să te înştiinţez oind vin acolo. 

Bugeaud. Cele mai multe date au fost deja menţionate [n arti
colul „Algeria" 1) . A fost un general mediooru, iar victoriile obţi
nute de el n Maroc şi .în Algeria nu sînt prea importante. Nu con
sider ca un merit deosebit al lui faptul :ă a cucerit Algeria cu o 
armată de 100 OOO de oameni, că a adaptat modul de d::ere a răz
boiului la ţara şi la inamicul respectiv şi că a înfunt sau, mai cu
rînd, a reprimat împotrivirea arabilor (nu a kabililoT) , deoarece 
nu ored că el a elaborat planurile. El era mai degrabă n sabreur 2) , 
iar la Tafna a dovedit că e nu numai coruptibil, dar, în situaţii difi
cile, şi nehotărît. Cu n efectiv de 100 OOO de oameni şi avînd in 
subordine comandanţi formaţi de-a lungul a zece ani de război, ca 
Lamoriciere, ChaI1garnier, Cavaignac, Negrier, Duvivier, el a Putut 
avea unele ·realizări chiar .fără a fi prea :înzestrat, mai ales că statul
major francez este foarte bun ; activitatea lui se limitează [n cea 
mai mare parte la dispunerea trupelor (şi 1în această privinţă nu 
se ştie ce a făcut statul-major în locul lui) şi la condu:erea rezer
velor, întruoît în fiecare localitate au acţionat numai divizii şi bri
găzi disparate. 

Bosquet. In bătălia de la Ama, unde comanda aripa dreaptă a 

1) F. Engels. „Algeria". (Vezi K. Mrx şi F. Engels. Opere, voi. 14,  Bucureşti, 
Editura politică, 1963, p. 107-1 18.  - Nota !rad.). - Nota red. 

2) - spadasin. - Nota !rad. 
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francezilor, a condus atacul e flanc 'Împotriva aripii slîngi a ruşi
lor cu o npeziciune şi o energie recunoscute şi de ruşi şi a reşit 
chiar să-şi aducă artileria pe podiŞ, ducînd-o Prin defileuri lipsite 
de drumuri şi considerate impracticabile. El ar merita elogii de
osebite pentru această acţiune dacă n-ar fi avut un inamic cu mult 
mai slab sub raport numeric. La B alaklava s-a grăbit să vină în aju
torul aripii drepte a trupelor engleze, astfel încît partea care mai 
rămăsese din c avaleria uşoară engleză s-a putut retrage sub aco
perirea trupelor lui, iar ruşilor le-a trecut cheful să continue ofen
siva. 1n bătălia de la Inkerman, încă din zorii zilei s-a declarat gata 
să pornească la ofensivă cu trei batalioane şi două baterii ; dar, 
după ce ofensiva a fost respinsă, el a aşezat trei brigăzi ca rezervă 
în spatele aripii drepte a englezilor (pe malul abrupt al rîului Cer
naia) ; la ora 1 1  dimineaţa a băgat două dintre aceste brigăzi în 
linia de luptă, silindu-i astfel pe ruşi să se retragă. Englezii arun
caseră în luptă toate trupele, ruşii dispuneau de încă 16  batalioane, 
şi fără Bosq[uet] englezii ar fi fost pierduţi. Cele 16 batalioane in
tacte ale ruşilor au acoperit retragerea, o urmărire nu prea era 
posibilă : la 3 OOO de paşi de cîmpul de luptă era capătul platoului. 
Deci în orice împrejurare Bosq[uet] s-a distins prin promptitudinea 
acţiunilor, vigilenţă şi operativitate, într-un cuvînt un comandant 
exemplar de corp de armată, aşa cum s-a şi vădit în toată perioada 
cit a condus corpul care avea misiunea să acopere forţele aliaţilor, 
situate pe malul abrupt al rîului Cenaia. Dacă funcţia de general 
en chef e potrivită pentru el, e greu de spus ; unele calităţi pentru 
această funcţie are, şi unui eminent general de avangardă cum 
este el, nu-i rămîne decît să-şi dovedească capacitatea de strateg, 
iar campania de la Sevastopol nu prea i-a oferit prilejul s-o facă 209• 

Blicher. ln 1794, n tmpJl campaniei din Pltnat, s-a distins 
în calitate de general de avangardă şi de comandant l cavaleriei 
uşoare. In această privinţă, cea mai bună dovadă o constituie jur
nalul său, care a fost publicat şi care, în ciuda defectuoasei limbi 
germane în care e scris, este considerat o operă clasică 210• El i-a 
ţinut pe francezi într-o stare de alarmă permanentă şi comunica Ia 
cartierul general informaţiile cele mai exacte în legătură cu miş
cările inamicului, întreprindea în permanenţă atacuri şi incursiuni, 
în cele mai multe cazuri încununate de succes. In 186, la Auerstedt, 
şarj a lui de cavalerie a eşuat, iar propunerea lui de a o repeta, pu
nînd în acţiune toate forţele, a fost respinsă (asta o spn in me
morie). Retragerea Jui pre Libeck şi apărarea Liibekului pînă la 
capăt reprezintă unul dintre puţinele episoade eroice ale acestei 
povşti, deşi manevrele lui strategice din acest timp au avut adese
ori un caracter propriu husarilor ; în cele din urmă a fost luat pri-
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zonier, dar nu din vina lui, deoarece el, ca şi întreaga armată pru
siană, a fost izolat şi, în plus, a avut de făcut cea mai lungă ma
nevră de învăluire a ariergărzii. In perioada de dinainte de 1813,  
Scharnhorst şi 1 1Tugendbund" 211 (se ştie că Gneisenau a fost unul 
dintre oonducătorH acestei uniuni, ,şi, de aceea, ână la sfîrşitul 
vieţii, a rămas pentru rege 1) o persoană suspectă) l-au proclamat 
pe Blicher erou, singurul care putea şi era indicat să le fie coman
dant, la fel cum au făcut von Blind şi ceilalţi cu Becker 212 şi ale
gerea lor a fost foarte bună. Era, aşa cum spune Miffling, the model 
of a soldier 2) ; împărtăşea în cel mai înalt grad ura poporului său 
faţă de Napoleon şi de francezi, avea gusturi plebee, vorbea lim
bajul oamenilor simpli şi avea manierele lor, precum şi un talent 
deosebit de a cuceri simpatia soldatului de rînd, iar ca militar a 
dat dovaidă de o bravură neobişnuită, de o mare perspicaclate în 
aprecierea terenului, de capacitatea de a lua hotălÎri rapide, de su
ficientă inteligenţă pentru a găsi singur soluţia cea mai bună în 
situaţiile mai simple şi pentru a se bizui pe Gneis [enau] şi Miffling 
în situaţiile complicate. De strategie habar n-avea. 

„Pentru Europa nu era nici un secret că prinţul Blicher, care 
în 1 8 15 trecuse de 70 de ani, nu înţelegea absolut nimic din con
ducerea strategică a războiului, sau înţelegea atît de puţin, incit 
atunci cind i se prezenta spre aprobare planul unei operaţii, oricit 
de neînsemnată ar fi fost, nu era în stare să-şi facă o idee cit de c i t  
clară despre el  sau să aprecieze dacă e bun sau nu" 3) 21s. 

Nu ştia nici măcar să citească o hartă şi vădea aceeaşi igno
ranţă în materie de strategie ca şi aproape jumătate dintre mare
şalii lui Napol[eon] . Pentru aceasta îl avea pe Gneisenau, în care 
avea o încredere nelimitată. Fără Blicher, campania din 1813  şi 
1814 ar fi avut 'CU totul alt deznldămînt ; nici ,n alt general! din 
acea vreme n-ar i reuşit ceea ce a făcut el : din elementele cele 
mai nesupuse (Langeron şi York s-au răzvrătit pe faţă împotriva 
lui) a reuşit, printr-o vicborie şi o urmărire susţinute (Katzbach 4)) . 
să organizeze o armată unită, capabilă de orice şi cu care a putut 
risca să Întreprindă, pe propria-i răspundere, marşul spre Wartenburg 
şi Saale, marş extrem de temerar din punct de vedere militar, dar 
foarte necesar din punct de vedere politic din cauza lui Bern[adotte] ; 
pentru aceasta el a abandonat toate liniile sale de comunicaţii şi a 

1) Frederic Wilhelm al III-lea. - Nota red. 
•i - un soldat model. - Nota trad. 
3) ln original de la „Pentru Europa• . . .  pînă la „bun sau nu•, în limba en

gleză. - Nota red. 
4) - denumirea poloneză : Kaczawa. - Nota trad. 
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silit chiar şi armata principală, înceată (pe care a salvat-o în Silezia 
după bătălia de la Dresda, urmărindu-i pe francezi pînă la Bautzen, 
din care cauză Nap[oleon] a fost nevoit să pornească împotriva lui), 
să rişte bătălia de la Leipzig. Pe atunci existau, în general, mani
festări de nesupunere şi Bliicher a încheiat cu 3/4 din armata de 
nord (Biilow, Tauentzien, Wintzingerode) o înţelegere potrivit că
reia, aceştia consimţeau pe propriul lor risc să se alăture lui 
Bl[icher] , în cazul cînd Berna[dotte] nu va porni marşul. După 
lupta de la Leipzig, Bl [ii cher] a fost singurul care a întreprins ceva 
în vederea urmăririi, deşi aceasta nu a fost aşa cum ar fi trebuit să 
fie : el a fost stînjenit de prezenţa principilor. In 18 14  toate gre
şelile strategice, pentru care s-a plătit atît de scump în regiunea 
Montmirail, trebuie puse pe seama lui Gneis[enau] şi Miffl [ing] . 
pe cînd hotărîrea de a porni caute que caute 1) asupra Parisului, 
care a decis soarta campaniei, i se datoreşte lui Bliicher ; în 18 15  
un mare merit a l  lui Bl[iicher] l-a constituit marşul spre Waterloo 
după bătălia de la Ligny ; este o faptă de arme aproape fără prece
dent, şi nici un alt general în afară de Blicher nu şi-ar fi putut de
termina soldaţii la un asemenea efort, şi  anume imediat după 
această bătălie să pornească o urmărire exemplară pînă la Paris, 
urmărire ce nu poate fi comparată decit cu acel exemplu clasic pe 
care-l reprezintă urmărirea de la Jena la Stettin 2) . Faptul că 
Bliicher putea să se impună şi unor generali eminenţi îl dovedesc 
relaţiile sale cu Langeron (un emigrant francez cult care a coman
dat o armată mare împotriva turcilor) şi cu York, generali care, în 
ciuda răzvrătirii lor de la început, nu numai că i s-au supus foarte 
curînd, dar au şi trecut cu totul de partea lui, devenind cei mai 
buni secunzi ai lui. Au fond 3) Bl[iicher] era general de cavalerie, 
asta era specialitatea lui, şi în acest domeniu a fost excelent, întru
cît era un domeniu de pură tactică, care nu necesita cunoştinţe 
strategice. El cerea foarte mult de la trupele sale, iar acestea se 
supuneau, şi se supuneau de bunăvoie ; nu cred că un alt general 
din secolul al XIX-iea, în afară de Napoleon şi în ultimul timp de 
Radetzky, ar fi fost în stare să ceară atîtea eforturi din partea tru
pelor ca Bl [iicher] . Mai trebuie menţionat că niciodată şi nicăieri 
nu şi-a pierdut nici capul şi nici curajul şi că era tot atît de dîrz 
în apărare pe cit era de energi c în ofensivă, iar în situaţiile grele 
ştia să ia hotăr'ri r·apide. Enfin 4) , în războiul din 1 8 13-1815 ,  care 

1) - cu orice preţ. - Nota !rad. 
') Sceczin. - Nota red. 
3) - ln fond. - Nota !rad. 
'l - In sfîrşit. - Nota !rad. 
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a avut pe jumătate caracterul unui război insurecţional, a fost ge
neralul cel mai indicat, iar statul său major l-a completat bine ; în  
aCete condiţii, el  a ost un adversar foarte periculos. 214 

Al tăti, 
F. E. 

Bancnota O/H 06012, Manchester, 15 ianuarie 1857 

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

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Dragă Engels, 

85 

Marx către Engels 
La Ryde 

[Londra] 23 septembrie 1 857 

Multe mulţumiri pentru scrisoare şi pentru anexă. 
$ vrea, desigur, foarte mult să te văd încă înainte de plecarea 

ta. Dacă va fi cit de cit posibil, voi veni la Brighton. Patea proastă 
e că la sfirşitul trimestrului se acumulează toate diliculties 1} amî
nate de-a lungul întregii veri. Principalul lucru şi singurul care mă 
poate salva este munca rapidă pentru „Cyclopădie" . La începutul 
toamnei va trebui să răscumpăr şi unele lucruri de la Muntele de 
pietate. 

Sper ca săptămîna viitoare să termin biografiile (toate) 215 •  (Ce 
s-ar putea pune depre măgarul de sir G. Brown ?) 

Am încput în „Tribune" o series 2) despre acţiunile şi aven
turile financiare ale regimului bonapartist 216, de care mă ocup i 
zilele în care nu am veşti din India. Şi în ceea ce priveşte India aş 
vrea să stau de vorbă cu tine, map in haud 3) .  Pînă acum, instin::tiv, 
am găsit întotdeauna răspunsul corect. Dar în curînd va veni vre
mea să fac un fel de sinteză din pUlct de vedere militar a acestei 
porcării. 

1) - greutăţile. - Nota trad. 
') - serie de articole. - Nota trad. 
'l - cu harta în mină, - Nota trad. 
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Acum cîteva zile, în drum spre Museum, am căzut şi am reuşit 
să mă lovesc atît de frumuşel la cap, încît şi acum mă doare 
fruntea. 

Sper că iei fier. ln urmă cu cîteva zile am vorbit cu dr. Lichten
berg de la spitalul german, un om foarte inteligent. El a spus c ă  
după terminarea tratamentului propriu-zis fierul este absolut 
necesar. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwiichen 
F.  Engels und K. Marx" , Bd. II. 
Stuttgart, 1913 
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Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscri; 

Tradus din Jimba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Ryde, 24 septembrie 1857 

Dragă Marx, 
Ceea ce vezi în partea de sus este castelul 217 în care Crom

well l-a aruncat pentru un timp pe Carol I. Duminică  îl voi inspect. 
mai îndeaproape. 

In privinţa Indiei, dorinţa ta coincide cu ideea care mi-a venit 
şi mie, în sensul că te-ar putea interesa părerea mea în această 
chestiune. Acum am posibilitatea să studiez cu harta în mînă prin
cipalele ştiri sosite cu ultima mail 1) şi voici ce qui en resulte 2) . 

Poziţiile englezilor în regiunea Gangelui mijlociu şi superior 
sînt atît de disparate, încît singura acţiune justă din punct de ve
dere militar ar fi ca, în măsura posibilului, să se unească la Agra 
coloana trupelor lui Havelock şi coloana trupelor aflate la Delhi, 
după ce fiecare din ele va fi luat cu sine cît mai multe dintre gar
nizoanele izolate şi blocate din această regiune ; în afară de Agra, 
englezii trebuie să păstreze ocupate numai punctele învecinate, 
la sud de Gange, în special Gwalior (din cauza cîmnuitorlor in 
India centrală) ; să dea ordin ca  punctele Allahabad, Benares, Di
napur, situate pe cursul inferior al Gangelui, să fie menţinute de 

' )  - poşta. - Nota !rad. 
') - iată ce rezultă de aici. - Nota !rad. 
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garnizoanele de care dispun pînă în prezent şi de rezervele din 
Calcutta ; între timp să transporte pe fluviu în jos femeile şi pe cei 
inapţi de luptă, pentru ca trupele să fie puse din nou în mişcare ; 
şi cu ajutorul coloanelor mobile să supună regiunea înconjurătoare 
şi să strîngă provizii. Dacă Agra nu poate fi menţinută, ei trebuie să 
se retragă la Khanpur sau la Allahabad ; acest al doilea punct tre
bu.ie apărat pînă la ultima limită, el fiind cheia de intrare pe teri
toriul dintre Gange şi Djumna. 

Dacă Agra poarte fi menţinută şi airmata din Bombay rămîne 
disponibilă, atunci armatele din Bmbay şi Madras trebuie să ţină 
sub ocupaţie peninsula propriu-zisă pînă la latitudinea de la Ah
madabad şi Calcutta şi să trimită coloane pentru a stabili legăturile 
cu nordul : armata din Bombay prin Indor şi Gwalio" la Agra, 
armata din Madras prin Saugor şi Gwalior la Agra şi prin Djabal
pur la Allahabad. Din Punjab, în cazul cînd acesta poate fi menţi
nut, şi din Calcutta prin Dinapur şi Allahabad vor porni apoi cele
lalte linii de c omunicaţii spre Agra ; în felul acesta s-ar crea patru 
linii de comunicaţii şi, exceptînd Punjabul, trei linii de retragere : 
spre Calcutta, Bombay şi Madras. Concentrarea trupelor în direcţia 
Agra dinspre sud ar putea, prin urmare, să servească în acelaşi timp 
la supunerea principilor din India centrală şi la supunerea regiuni
lor răsculate situate pe linia de înaintare. 

Dacă Agra nu poate fi menţinută, armata din Madras trebuie, 
în primul rînd, să stabilească o legătură permanentă cu Allahaba
dul şi apoi să se retragă cu trupele de la Allahabad spre Agra, în 
timp ce armata din Bombay se retrage spre Gwalior. 

Armata din Madras a fost recrutată, după cît se pare, exclusiv 
din rîndurile golanUor de tot felul şi este deci de nădejde. La Bom
bay, fiecare batalion are cîte 150 sau mai mulţi hinduşi, şi aceştia 
sînt periculoşi, deoarece îi pot face şi pe ceilalţi să se răzvrătească. 
Dacă armata din Bombay s-ar răscula, toate calculele militare ar fi 
date peste cap ; un singur lucru ar fi sigur : un măcel cumplit de 
la Kaşmir pînă la Capul Komorin. Dacă situaţia din Bombay este 
de aşa natură încît nici de acum înainte armata nu poate i folosită 
împotriva insurgenţilor, atunci, cel puţin, coloanele din Madras, 
care au şi înaintat pînă dincolo de Nagpur, trebuie să fie întărite 
şi să fie stabilită cît mai repede cu putinţă legătura cu Allahabad 
sau Benares. 

Absurditatea actualei poziţii a englezilor, determinată de lipsa 
totală a unei adevărate conduceri supreme, se reflectă, în special 
în două elemente care se completează reciproc : 1) în faptul că, 
fărîmiţîndu-şi forţele, ei se lasă blocaţi într-o serie întreagă de 
puncte mici la mari distante unele de altele, în timp ce 2) îşi ţin 
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singura lor coloană mobilă î n  faţa oraşului Delhi, unde n u  numai 
că nu poate face nimic, dar are şi toate şansele să fie nimicită. Ge
neralul englez care a dat ordinul de a porni împotriva oraşului 
Delhi ar merita să fie destituit şi spînzurat, pentru că el ar fi tre
buit să ştie ceea ce noi am aflat abia de curînd, şi  anume că en
glezii înşişi au întărit vechile fortificaţii astfel, încît oraşul poate 
fi luat numai printr-un asediu în toată regula, ceea ce necesită o 
armată de cel puţin 15-20 OOO de oameni, şi chiar mult mai mare, 
dacă fortăreaţa se va apăra bine. Acum, ,pentru că se află deja 
acolo, din considerente politice trebuie să reziste cu orice preţ ; 
o retragere ar echivala cu o înfrîngere, şi totuşi este îndoielnic 
dacă aceasta va putea fi evitată 1) . 

Trupele lui Havelock au realizat foarte mult. Să parcurgi 
1 26 de mile în opt zile, să susţii şase sau opt bătălii în condiţiile 
unei asemenea clime şi într-un asemenea anotimp înseamnă să faci 
mai mult decît posibilul. Dar trupele sînt epuizate şi el se va vedea 
nevoit să se lase blocat după ce-şi va fi sleit şi mai mult forţele, 
pornind expediţii în j urul localităţii Khanpur, pe o rază mai mică. 
sau să se retragă la Allahabad. 

De fapt, linia care urmează să fie .recucerită merge în susul 
văii Gangelui ; Bengalul propriu-zis va fi mai uşor de menţinut 
- populaţia de aici este foarte demoralizată ; regiunea periculoasă 
începe .de fapt la Dinapur. De aceea, poziţiile de la Dinapur, Be
nares, Mirsapur şi în primul fi.nd de la Allahabad sînt deosebit de 
importante ; de la Allahabad ar trebui cucerit mai întîi Doab (între 
Gange şi Djumna) şi oraşele situate pe malurile acestor două riuri, 
apoi Audh şi pe urmă restul. Liniile de la Madras şi Bombay spre 
Agra şi Allahabad nu pot fi decît linii secundare de operaţii. 

Principalul este, ca întotdeauna, concentrarea. Intăr1rile trimise 
pe Gange în sus sînt complet fărîmiţate, pînă la Allahabad n-a 
ajuns dncă nici un om. Poate acest lucru este necesar pentru întă
rirea punctelor respective, poate nu. In orice caz, numărul puncte
lor care ar umna să fie menţim11te trebuie redus la minimum, 
deoarece foţele trebuie concentrate pentru operaţiile 1n cvmp des
chis 2) .  Dacă C. Campbell, despre care pînă acum nu se ştie decît 
că este viteaz, vrea să se distingă în calitate de general, el trebuie 
să-şi formeze caute que caute 3) ,  o armată mobilă, �ndiferent dacă 

1) In manuscrisul acestei scrisori, intregul pasaj a fost insemnat pe margine 
le Marx, căruia i i  aparţin şi sublinierile din text. - Nota red. 

2) In manuscris, primele trei fraze ale acestui paragraf sint insemnate pe 
margine de Marx. - Nota red. 

3) - cu orice preţ. - Nota trad. 
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Delhi va cădea sau nu. Şi acolo unde suma summarum 1) există 
25 0-30 OO de soldaţi europeni, situaţia nu poate fi niciodată 
atît de desperată încît să nu se poată aduna pentru o campanie cel 
puţin 5 OO de oameni, pierderile fiind acoperite pe seama garni
onlor din dferite puncte. Abia atunci îşi va putea da seama 
Campbell în ce situaţie se află şi ce inamic are de fapt în faţă. The 
odds are however 2) ca el ira se b1ottir devant Delhi like a fool 3) , 
să ·privească cum pier cite 10 de oameni de-ai lui pe zi şi să con
sidere că este mai „eroic " să rămînă pe loc pină îi va lua dracu 
pe toţi. Prostia eroică continuă să fie la ordinea zilei 4) . 

Concentrarea forţelor în vederea unor acţiuni militare de cîmp 
în nord, un sprijin energic din partea Madrasului şi, dacă se poate, 
dn partea Bombaului, asta este tot. Chiar dacă principii mahraţi. 
ale căror posesiuni se întind de-a Jungul Narbadei, vor capitula, 
nici aceasta nu va avea prea multă importanţă, ci va dovedi numai 
că trupele lor au şi trecut de partea insurgenţilor. In orice caz, tot 
ce se va putea obţine este ,rezstarea pînă la sfîrşitul lunii octom
brie, cind vor sosi priele întărituri din Europa. Dacă însă se vor 
mai rscula citeva regimente din Bombay, atunci tactica şi strate
gia nu pot face nimic ; asta ar fi hotărîtor 218• 

Marţi cel mai tiziu plec la Brighton, iar de acolo mircuri 
seara, la ora 10, pre Jersey ; .m să-ţi scriu mai amănunţit şi sper 
că vei veni. Mîine mă apuc de „Battery" etc. 219 tăzi .m făcut 
[nconjurul insulei şi, fiindcă noaptea asta am ucrat din nou foarte 
serios ină la 'a 3, astăzi vreau să dorm zdravăn. 

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

') - în total. - Nota trad. 
�) - Există însă toate şnele. - Nota trad. 

Al tău, 
F. E. 

Se bpăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

') - să se ducă să se posteze în faţa Delhiului ca un prost. - Nota trad. 
') ln manuscris, ultimele două propozi\ii ale acestui parngraf sînt înemnate 

pe margine de către Marx. - Nota red. 
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87 

Marx către Engels 
la Ryde 

173 

[Londra! 25 septembrie 157 

Dragă Engels, 
Probabil că astăzi ai primit scrisoarea mea de alaltăieri în 

care-ţi confirmam primirea celor 5 1. st. Nu înţeleg de ce a în.rziat, 
căci u m pus la timp ,scrisoarea la poştă. 

Articolul tău „rmy" e foarte frumos, dar proporţiile lui m-au 
uluit, căci ştiu cit este de dăunător pentru tine să munceşti atît de 
mult. Dacă mi-aş fi închipuit că i să te apuci să lucrezi noaptea, 
ş fi preferat să dau totul dracului. 

Istoria armatei confirmă cm nu se poate mai pregnant jus
teţea concepţiei noastre despre legătura dintre forţele de producţie 
şi relaţile sociale. In genlal, armata joacă un rol important în 
dezvoltarea ecoomică. Aşa, de pildă, salariul îl întîlnim pentru 
prima oară în armatle antice. De asemeea, Ja romani, peclim 
castrense 1) este prma formă juridică prin care e recmoşe o
prietatea mobilă a celor ce nu erau capi de fmilie. Tot astfel şi 
sistemul breslelor îşi trage originea din corporaţiile fabrilor 2) . Tot 
aici găsim, pentru prima oară, folosirea pe scară largă a maşinilor . 
.Şi chiar valoarea specială a metalelor şi folosirea lor ca bani s-au 
bazat, pare-se, iniţial - o dată trecută epoca de piatră a lui 
Grimm - pe însemnătatea lor din punct de vedere militar. Şi dii
ziunea mci în cadrl unei Tmuri a fost ·înfptuită pentru pr,ima 
oară în armată. n istoria armatei este rezumată foarte pregnant 
întreaga istorie a societăţii civile. Dacă vei avea vreodată timp, 
va trebui să tratezi problema respectivă din acest punct de vedere. 

Singurele puncte e care, socot eu, le-ai omis în expunerea ta 
sînt : 1) apa.iţia pentru prima oară pe scară mare l at once 3) a 
unei adevărate armate de mercenari la cartaginezi (voi căuta să 
consult pentru private use 4) al nostru lucrarea unui berlinez despre 
armata cartagineză 20, despre care am aflat ulterior) ; 2) dezvoltarea 
armatei în Italia în secolul al XV-lea şi începutul secolului l 

1) - proprietate asupra bunurilor personale de care se bucurau soldaţii în 
tabără, după vechiul drept roman. - Nota red. 

2) Detaşamente de lucrători de pe lingă armată, meseriaşi militan la vechii 
romani. - Nota red. 

'l - şi dintr-o dată. - Nota trad. 
'I - zai personal. - Nota trad. 
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XVI-lea. In orice caz, stratagemele tactice aici au fost perfecţionate. 
Totodată, extrem de comică este descrierea modului de luptă a 
condottierilor 221 (am să ţi-o copiez) , pe care o face Machiavelli în 
a sa „Istorie a Florenţei " .  (De altfel ar fi mai bine să-ţi aduc volu
mul lui Machiavelli oind voi veni la tine la Brighton [cînd 222 ?] . „Is
toria Florenţei 11 e o capodoperă.) In sfîrşit, 3) meşteşugul războiu
lui [n Sia şa cum apare pentru prima oaTă la perşi, apoi, mult 
modifkat, la mongoli, la turci etc. 

Pentru biografiile mele am fost, desigur, nevoit să consult tot 
felul de enciclopedii, printre care şi cele germane. Cu această oca
zie am constatat că la rubricile „muncă" ,  „clase" ,  „producţie "  etc. 
sîntem copiaţi cu sîrg, dar prost. In schimb, toţi evită să amintească 
de noi, chiar şi atunci cînd d-lui Edgar Bauer şi altor mărimi ase
mănătoare li se dedică coloane întregi. Tant mieux pour nous 1) . 
B�ografiile din enciclopediile gemane sî1 scrise pentru copiii pînă 
la opt ani. Cele franceze - tendenţioase, dar au, cel puţin, un ori
zont larg. Enciclopediile engleze copiază cu sîrg din cele franceze 
şi germane. Chiar şi în cele germane se pare că unii şi aceiaşi 
domni prezintă unul şi acelaşi spanac la diferiţi editori. Brsch şi 
Gruber sînt buni abia în volumele ulterioare, unde e mult material 
ştiinţific m. 

Salut. 

Al tău, 
K. M. 

„Enciclopedia reală a antichităţii 11 a lui Pauly e o lucrare se
rioasă. 

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

1)  - Cu atit mai bine pentru noi. - Nota /rad. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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88 

Engels către Marx 224 

la Londra 

175 

3, Edward Place, St. Helier, Jersey 
6 octombrie 1857 

Dragă Marx, 
Afacerea Harney s-a încheiat prin aceea că nobilul 1) a venit 

aseară la Schramm, unde mă aflam şi eu. Şi-a lăsat o barbă mare, 
neagră ca smoala, şi asta îi dă o înfăţişare ciudată şi-l face să se
mene oarecum cu evreul acela slinos care era cu noi în barcă de 
la steamer 2) la debarcader ; e certainly un improvement 3) . Priveşte 
politica e care o face la Jersey 225 sub aspectul ei comic : pretinde 
că-l amuză foarte mult etc. ; concepţiile mai serioase, pe care de
siur � are, probabil abia mai tîrziu vor ieşi Ja iveală. După aceea 
am mai băut puţin cu el şi l-am făcut să-mi vorbească despre pro
blemele de aici etc. ; despre trecut nu s-a vorbit. Deocamdată pare 
dam'd glad 4) că s-a retras din maFea politică în mica sa royaume 
ds aveugles 5) . El, fiind borgne 6) , este aici rege l opoziţiei ; la 
dreapta sa îl are pe the first grocer ) şi la stinga pe the first tallow
chandler in the town 8) . Bătăliile se dau in Roya! Square, unde ne
gustorul l-a snopit în bătăi pe redactorul-şef al lui „lmpartial" din 
Jesey, un spion bonapartist pe nume Lemoine, ceea ce a dus la  
un proces care se tărăgănează de un an de zile şi se va încheia 
lunea viitoare. De cînd a izbucnit criza financiară la Paris şi pe 
toată durata acesteia, „lmpartial" a fost suspendat. Pentru Harney, 
întreaga poveste din Jersey se împarte în două perioade : înainte 
şi după hegira, adică expulzarea crapauds 226• Amîndouă aceste 
perioade se caracterizează prin faptul că în timpul lor nu s-a în
tîmplat nimic. 

Schr[amm] face tot felul de planuri în legătură cu mutarea în
tr-o nouă locuinţă, dar pînă la urmă va rămine, probabil, în c ea 
veche. Am stăruit să se stabilească undeva mai la sud, dar el, ca 

'l Julian Harney. - Nota red. 
2) - vapor. - Nota trad. 
) - desigur un progres. - Nota Irod. 
•) - teribil de fericit. - Nota trad. 
'l - ţară a orbilor. - Nota lrad. 
'l - chior. - Nota trad. 
7) - primul neustor. - Nota trad. 
8) - primul Jumînărar al oraşului . - Nota lrad. 
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maj oritatea oamenilor în situaţia lui, e tocmai de părere contrară, 
şi apoi spune că asta e o chestie de bani şi că şi aşa rudele lui fac 
tot ce pot. Harney spune că iarna, cînd bate vîntul de răsărit, aici 
este adeseori frig de-a binelea, iar partea oraşului în care locuieşte 
Schr[amm] e cea mai expusă vînturilor de nord-vest. Dacă, după 
cum spunea, în trei ani sta.rea lui nu s-a schimbat, adică nu are 
putere să meargă, atunci s-ar putea, desigur, ca boala să mai du
reze ; de altfel, dovada că şi aici oamenii se îmbolnăvesc de ftizie, 
din care cauză pot muri, mi-a oferit-o un caz chiar aici în casă ; 
fiica solidei mele gazde a murit de ftizie. Nu mai vreau să vorbesc 
cu el depre o mutare în sud ; asta îl enervează, căci, aşa cum e şi  
firesc, e foarte irascibil. Aşa stînd lucrurile, n-am început încă să 
scriu ; m şi o mulţime de scrisori de scris ; de mîine însă mă voi 
pune pe treabă. 

Ieri m-am pl.bat pe coasta de nord a insulei - vreo 5-6 mile 
de aici ; drumuri foarte bune, pe alocuri alei frumoase, o puzderie 
de minunate tufe de mure şi pe coastă cîteva golfuleţe de· toată 
frumuseţea. lnSula reprezintă un podiş ; dacă-l priveşti de sus, vezi 
cum se înalţă încetul cu încetul pînă aproape de coasta nordică, 
brăzdat uşor la suprafaţă de albiile pîrîurilor. Din partea de nord 
se vede o fîşie .lungă din teritoriul Franţei (coasta de vest a de
partamentului la Manche) şi insula Sercq. Insula Guernsey n-am 
putut-o vedea. 

Fratele lui Schramm 1) îl anunţă că un prieten de-al lui, un ju
rist (probabil prusian) pe nume Berger 2) , în vîrstă de vreo 50 de 
ani, va sosi peste cîteva zile şi va petrece aici şi iama. tl cunoşti 
pe individul ăsta ? Tipul locuieşte, probabil, la Londra şi nidodată 
nu strică să ştii cite ceva despre cunoştinţele d-lui Rudolf Schramm. 
Imi amintsc foarte vag că odată, la Londra, se învîrtea pe lingă 
noi un tip ca ăsta ! 

De asemenea am dat de sursa din care s-a inspirat Steffen în 
lucrarea lui despre războiul de partizani din Berg şi Mark : Hol
leben, „Milita.rische Betrachtungen aus den Erfahrungen eines 
preussischen Offiziers " 3) . Pentru el, această carte constituie cea 
mai mare autoritate şi în ea se spune că terenul cu valuri şi şanţuri 
al unei părţi din Mark şi Cleve aminteşte de Vendee şi pare a fi 
anume creat pentru un război popular. Din păcate, nu acelaşi lucru 
se poate spune despre oamnii care locuiesc acolo, în această parte 
de şes, aricolă din Mark. In general, cartea este bună, dar parcă 
ar fi scrisă anume pentru a-i întări lui St[effen] predilecţia pentru 

1) Rudolf Schramm. - Nota red. 
2) Este vorba de Hermann Buck. - Nota red. 
"l - „Consideraţii militare din experienţele unui ofiţer prusian•. - Nota trad. 
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lupte de trăgători şi război de partizani - în această direcţie exa
gerează. 

Anexez lista pentru litera C cu observaţii marginale. 
Salutări cordiale soţiei tale şi copiilor. 

Al tău, 
F. E. 

Publicat pentru prima oară 
fn întregime n : K. Max şi F. Engels. 
Oere, ed. I rusă, vol. II, 129 

e tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

89 

Engels către Marx 227 

la Lonra 

Dragă Marx, 

[St. Helier) 3, Edward Place, Jersey 
19 octombrie 157 

Alăturat îţi trimit o balance 1) pentru vechile omisiuni de care 
m-am făcut vinovat, precum şi extrase dn orignalul cu privire la 
armadă ; unele nume nu le-am putut descifra, aşa că va trebui să 
le completezi tu 228• Acum mă voi apuca de histoy of cannon 2) . 

Am impresia că Schramm se simte mai rău ; de altfel, starea lui 
se schimbă de la o zi la alta. 11 are acum aici pe erger 3) , filistinul 
trimis de fratele său 4) , care şi-a luat un apartament în aceeaşi casă 
şi căruia l îi dă lecţii de engleză ; un porc bătrîn prusac, care po
vesteşte anecdote fără h az despre toată adunătura de la curtea din 
Berln, que le diable l"emporte 5) . Pe .prietenul meu Haney nu l-âm 
văzut de o săptămînă. E îngrozitor de prost şi e simte �trem de 
bine în rolul lui de filistin de aici, deşi chiar şi ziarul său 8) se gă
seşte în mod evident sub cenzura proprietarului. El speră, bine
înţeles ,  că, mai devreme sau mai tîrziu, muncitorii . englezi vor în
treprinde cîndva, undeva, ceva, dar aceasta nu va avea nicidecum 
un caracter cartist ; în general, la el toate acestea nu sînt decît 
frazeologie goală, căci i-ar fi, fireşte, foarte neplăcut dacă ar fi 

') - compensare. - Nota trad. 
') - istoria tunului. - Nota tad. 
1) Este vorba de Hermann Buck. - Nota red. 
') Rudolph Schramm. - Nota red. 
•) - dracu să-l ia. - Nota trad. 
1) „Jersey Independent • .  - Nota red. 
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tulburat a1c1 m mărunta lui agitaţie filistină. He îs very busy, but 
busy doing nothing 1) . Prietenul său băcanul, care l-a snopit î: 
bătaie pe spionul 2) francez, a fost condamnat la o amendă de 5 1. st. 

Pe lîngă history of cannon am să mai scriu cîteva articole 
mici, pe care ţi le voi .trimite din timp în timp pentru ca Dana să 
vadă că treaba progresează. Trimite-mi însă şi cele cîteva date 
despre care ţi-am scris şi lista articolelor militare pentru litera D. 
Sper •că ai primit scrisoarea cu copia listei pentru litera C şi ar
ticolul „Military Bridges "  3) , trimis ulterior. 

Mă gîndesc serios ca peste două săptămîni să mă întorc la 
Manchester. Afacerile au luat acolo o întorsătură foarte proastă şi 
e important să fiu la faţa locului. De altfel, cu sănătatea o duc 
bine i ieii am călărit şapte ore şi mi-am luat şi adio de la virtute. 

Al tău, 
F. E. 

Publicat pentru prima oară 
în întregime în : K. Marx şi  F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, vot. XXII, 1929 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

90 

Marx către Engels 229 
la St. Helier pe insula Jersey 

[Londra] 20 octombrie 1857 

Dragă Frederick, 
Te ·rog să mă ierţi pentru tăcerea mea îndelungată. fn primul 

rînd, am avut o vizită de o săptămînă, şi anume pe Imandt-junior 
( 13  ani) din Trier, care era în drum spre unchiul său, şi a trebuit să 
plimb băiatul prin diverse locuri. In al doilea rînd, am avut mult 
de lucru. 

D'abord 4) 1în legătură cu planul tău ide a te întoarce la Man
chester. Tu ştii mai bine dacă prezenţa ta acolo este necesară. Bine 
în orice ·caz nu ţi-ar face, căci aici vremea e abominable 5) . Allen e 

1) - Este foarte ocupat, dar ocupat să nu facă nimic. - Nota trad. 
'l Lemoine. - Nota red. 
1) - „Poduri militare•. (Acest articol al lui Engels a fost publicat în „Noua 

enciclopedie americană" ,  sub titlul de „Podul militar" ; vezi şi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 14, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 166-171.  - Nota trad.). -
Nota red. 

'l - Mai întii. - Nota trad. 
6) - îngrozitoare. - Nota trad. 
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de părere că ai  datoria faţă de tine însuţi să rămîi cit mai mult 
într-o climă mai bună decît cea de la Manchester ca să te între
mezi, căci orice recidivă îţi poate fi fatală. Dar e de la sine înţeles 
că înainte de a lua o hotărîre te vei sfătui cu medicul tău. 

Criza americană - despre care, în cronica noastră din noiem
brie 1 850 1) , am prevăzut că va izbucni la New York - este beau
tiful 2). Repercusiunile ei asuprn indStriei franceze s-au făcut simţite 
imediat, căci, în prezent, la New York mătăsurile se vînd mai ieftin 
deoît se produc la Lyon. Lamentările moneyarticle-writers 3) en
glezi, care susţin că ·comerţul englez e sănătos, .dar clientela lor 
din străinătate nu e sănătoasă, lînt originale şi amuzante. Cum stau 
lucrurile  cu fabricanţii •din Manchest·er ? Cei din Gl asgow, după 
cum reiese aoum, au trimis multe mărfuri în consignaţie. 

Ce părere ai despre englezi în India ? Indivizii ăştia, ca de obi
cei, au noroc şi în ghinion. Am acum o listă detaliată a trupelor 
trimise începînd de la 18 iunie, cu indicarea datei la care, conform 
calculelT făcute de guvern, ar trebui să ajungă, precum şi a locu
lui ude Jrmează să ajungă. Dau mai jos un rezrnat : 

Day of Total Calcutta Ceylon &mbay Car aci Madras arrival 4) 

Septembrie 20 214 214  

Octombrie 2 300 300 
15 1 906 1 24 1 782 
1 7 288 288 
20 4 235 3 845 390 

30 2 028 479 1 549 
Octombrie 8 757 5 036 3 721 

Noiembrie 1 3 495 1 234 1 629 632 
5 879 879 

1 0  2 700 904 340 400 1 056 
1 2  1 633 1 633 

1 5 2 6 1 0  2 1 32 478 
1 9  234 234 
20 1 216 278 938 
24 406 406 
25 1 276 1 276 
30 666 462 204 

Noiembrie 15 115 6 782 3 593 1 542 1 922 1 276 

- --
1) „A treia cronică internaţională. Din mai pină în octombrie".  (Vezi K. Marx 

şi F. E.gels. Opere, voi. 7, Bucureşti, Editura politică, 1 960 , p. 457-504. - No !a 
trad.) .- Nota red. 

') - minunată. - Nota trad. 
3) - comentatorilor financiari. - Nota trad. 
') - Ziua sosirii. - Nota trad. 
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Day of Total Calcutta Ceylon obay araci a rrival 

Decembrie 1 354 354 
5 459 201 

10 1 758 607 1 1 5 1  
1 4  1 057 1 057 
15 948 47 301 
20 693 1 85 300 208 
25 624 624 

Decembrie 5 893 1 85 607 2 559 2 284 

Ianuarie 1 340 340 
5 220 

15 l40 
20 220 

Ianuarie 920 340 

Sept.-ian. 30 899 12 217 7 921 4 431 4 26 

Troops despatched by Overlandmail 1) 

Octombrie 2 
12 
14  

Octombrie 

5 
221 
44 
70 

engeneers ') 1 1 7  
artilerişti 

engeneers 122 
460 

1 18 

122 
240 

Madras 

28 

258 

220 
140 
220 
580 

2 1 1 4  

Dintre aceşti 
infanterişti : 
artilerişti : 
cavalerişti:  

30 899 de 
24 79 

2 34 
3 826 

oameni : Din artilerie, în octombrie au ajuns la 
Calcutta numai 100 de oameni. Arrivals 1) 
propriu-zise ale acesteia vor începe la 
15  noiembrie. Prtmele detaşamente de 
cavalerie vor sosi la 10 noiembrie ""· 

Fiindcă tot sînt la cifre, îţi dau şi c îteva date cu pnvire la 
economia lui Bonaparte. Funded debt 4) este autentică. Cea floa
ted 5) , pentru 1856 şi 1857, este calculată în medie. Ceilalţi ani după 
„Moniteur" .  (Francezii afirmă că această floated debt reprezintă 
2 OOO mil. , şi aproximativ aşa şi reiese.) 

1)  - Tue trimise pe uscat. - Nota trad. 
'l - pioiri. - Nota trad. 
3) - sosirile. - Nota trad. 
4) - Datoria consolidată. - Nota trad, 
5) - neconsolidată. - Nota trad. 
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Funded debt 

L u d o v i  c-F i l i p  (18 ani) 
Ani Mil. franci 
1831  1621/2 
1 832 150 
1841 1 871/2 
1 844 325 
1 847 871/2 

Total 9121/2 
Average 4) pentru 1 8  ani : 50 

B o n a p a r t e  
(6 ani : 1 852-1857) 

Ani Mii. franci 
Decree of 1) aprilie 1852 1 00 

martie 1853 250 
decembrie 14 500 

iulie 1 855 750 
august 1855 (Filiatd din 
excess of subscr�ption 2)) 3 l 1/t 
1857 (B11k of France on 3)) 10 

Total .1 731 250 OOO 
A verage pentru 6 ani : 
Near 5) 300 

Floating debt 

Mil. franci 
L u  d o  v i  c-F i 1 i p  

a b o u t 6) • 1 OOO 
R e p u b l i c a  l a  

s f î r ş i t u l a n u l u i 
1 8 5 1 n u m a .j • 700 

A d a o s  b o n a ·p a r t i s t  
Mil. franci 

1852 
1853 
1854 
1 855 
1856 
1857 

50 
2621/4 
2053/ 4 
1521/4 

} 3351/s 

TotaJ 1 005 şi o 
fracţie 

Adăugînd şi suma din 
1timpul republicii 700 

1 705 mil. 

La aceasta se adaugă toate casele municipale şi departamen
tale, care însă, par ordre de Muphti 7) , sînt de asemenea înglodate 
în datorii. 

Dacă  ne amintim că la urcarea pe tron a acestui individ, fun
ded debt era about 4 OOO mil. de franci, prin urmare din momentul 

1) - Decret dJ. - Nota lrad. 
2) - Formată din depăşirea subscripţi ei. - Nota trad. 
1) - ln monede ale Băncii Franţei. - Nota trad. 
'l - Media, - Nota trad. 
5) - Aproximativ. - Nota trad. 
'l - aproximativ. - Nota trad. 
') - din ordinul muftiului (se referă la Napoleon al lil-Jea) . - Nota trad. 
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consolidării era echivalentă cu o treime din datoria publică a pri
mei Republici şi că în şase ani s-au adăugat circa 2 700 mil. de 
franci funded şi floating debt, nu se poate contesta că vizita lui la 
Londa i-a fost de folos. Şi în calculele sale privitoare la delte ilot
tante 1) s-au 1făcut asemenea eror·i amuzante u sinking fund 2) al 
datoriilor etc., înaît orice audHing 3) devine dt se poate de indoiel
nic. Dar tipul ăsta are un oarecare umor de jucător. El consideră 
că în 1 852 - an iprimul an l domniei de 1 000 ·de ani a .periului -
nu a existat de loc nici ideficit, nici floating debt. El a transferat 
50 mil. de franci pe 1851 (printr-o ridicolă metodă franceză : stabi
lind bugetul pe 1 851 în august 1 850, el este Încheiat abia [n 1854) , 
iar cealaltă parte a transferat-o e 1853. După ce a anunţat că gu
vernirea 1ui, spre deosebire de cea a 1ui Ludovic filip este No 
Deficit 4) ,  in 1853 el nu s-a jenat de loc să declare deodată exis
tenta celei mai mari floating debt pe care a avut-o Franţa din 1800 
încoace. Cînd Passy, în calitate de ministru, i-a propus în 1849 să 
limiteze floating debt şi s-o consolideze, el l-a concediat imediat şi 
l-a angajat pe Achille Fould. La o examinare mai atentă, sistemul 
său financiar se dovedeşte a fi identic cu cel al lui Ludovic-Filip, 
cu singura deosebire că este mai sans gene 5), conţine invariabil 
grosolane slei.ghts of hant 6) şi este dus la extrem. 

în ce priveşte „Enciclopedia" ,  îţi voi trimite cele necesare de 
îndată ce voi avea timp liber. 

Al tău, 
K. M. 

Me:.i pentru articolul 7) trimis. Numele pe care nu l-ai putut 
descifra era al lordului Burleigh. 

Calde salutări lui Schramm. 

Publicat pentru prima oară 
în întregime în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, vol. XXII, 1929 

1) - datoria neconsolidată. - Nota trad. 
') - fondul de amortizare. - Nota trad. 
1) - bilanţ. - Nota trad. 
') - fără deficit. - Nota trad. 
5) - fără jenă, făţiş. - Nota trad. 
8) - înşelătorii. - Nota trad. 
1) Varianta iniţială a articolului „Armada" 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limbe. germană 

al lui Marx şi Engels. - Nota red. 
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Engels către Max 231 

la Londra 
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[St. HelierJ 3, Edward Place, Jersey 
9 octombrie 157 

Dragă Marx, 
De azi într-o săptămînă mă voi mapoia la Manchester ; pe ce 

rută voi merge încă nu ştiu. Heckscher, pe care în urma scrisorii 
tale l-am consultat încă o dată cu toată seriozitatea în privinţa pe
ricolu1ui mortal pe care-l prezintă o recidivă (bineînţeles că şi îna
inte îl cerusem sftul în legătură cu înapoierea mea) , îmi scrie că 
pericolul nu există decît în cazul cînd sînt atacaţi plămînii, iar el 
garantează că acesta nu este cazul meu. In orice caz, el consideră 
că Jersey nu prea mai îmi foloseşte şi că sau s-a terminat toată po
vestea, sau va trebui să plec mult mai la sud ; oricum, trebuie să . 
mă duc la Manchester, fie şi cu titlu de încercare ; de acolo voi 
putea pleca oricînd. Acum aştept doar bani şi apoi o pornesc. Pînă 
atunci termin „History of cannon" 1) ; celelalte lucrări - cu ex
cepţia, poate, a unor lucrări mai mici - le voi scrie mai bine la 
Manchester, unde îmi am şi cărţile. Aş vrea să primesc cit mai 
curînd lista pentru litera D ; altfel Mr. Dana ne-o va lua din nou 
înainte. Ce mai scrie nobilul domn, n-ai mai auzit nimic despre el ? 

Fierul a avut un efect atît de puternic -asupra sîngelui meu, încît 
mi-a aiurit complet pulsul şi în permanenţă mi se urcă sîngele la 
cap ; de aceea mblu ca beat şi mi-e c apul tulbure ; de asemenea 
nu pot dormi noaptea din cauza stării de agitaţie. Am fost, deci, 
nevoit să  suspend din nou tratamentul. Dacă îl voi relua la Man
chester, va trebui să reduc considerabil doza. 

Sezonul înaintat are totuşi un efect foarte prost asupra lui 
Schramm. Acum, bineînţeles, nu poate ieşi decît foarte puţin din 
casă şi vine extnm de rar şi numai cu mare greutate în oraş. Bă
trinul filistin 2) , pe care i l-a trimis fratele său 3) , e un om spurcat 
la gură, care ştie o mulţime ide bîrfeli berlineze, altfel e plicticos 
şi prost. Dar el îl poate influenţa pe domnul frate să se intereseze 
de soarta lui Konrad, lucru pe care mi l-a promis. Schramm şi-a făcut 
o uşă între dormitor şi camera de zi, astfel încît să mai treacă pu-

'J - „Istoria tunului " .  - Nota !rad. 
•1 Hermann Buck. - Nota red. 
J Rudolf Schramm. - Nota red. 
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ţină căldură şi în dormitor şi să nu fie nevoit să iasă iarna pe cori
dor. Asta a pus capăt şi căutatului de loouinţă. Bietul băiat, nu 
cred so ducă mai mult decît pînă în primăvară. 

Harmey se prosteşte din ce în •ce mai mult. Poveştile feudale 23t 
de aici sînt într-adevăr de aşa natură, încît el şi-ar putea aduna pe 
baza lor a deal of politkal capital 1) , dar nu le inţelege absolut de 
loc şi, în plus, şi micului avocat - care îi furnizează nu numai ma
terilul, dair şi articoJele gata făcute - îi strică cele mai bne 
ponte. Această economie foodlă postumă de aici este realmente 
plină de umor şi tot ahatul ăsta e de un r�dicol copios. .n avocat 
odern 2) fn chip de senior feudal, iar shopkeepers 3) din Saint-He
lier in chip de vasali : mascarada este extem de amuzantă. Indi
vizii au am un tribunal feudal, pTevot du Seigneur 4) este un car
ver şi gilder 6) , care nu ştie nici un cuînt franţuzeşte şi, cu •toate 
că este l doilea personaj principal, U pricepe nimic din ceea ce 
se petrece. Seniorul îi ameninţă pe vasalii săi nesupuşi, care repre- · 
zintă cica 60-700/o dn lllărul total, cu confiscarea caseLor, iar 
vasalii - drapers şi tallow-chandlers 6) - ameninţă că vor răs
punde la vioenţă prin violenţă. Iată care este situaţia aotuală. 

Dacă îmi scrii luni, dar in time for the mail 7) , scrioarea ta mă 
mai găseşte aici ; nu Ştiu precis dacă joi voi mai fi aici. 

Calde salutări soţiei tale şi copiilor. 

Al tău, 
F. E. 

Sipaii 233 au apărnt, pare-se, prost fortificaţiile oraşului Delhi ; 
momentul cel mai critic l-au constituit luptele de stradă, cind na
tive troops 8) au fost, probabil, trimise înainte. Asediul propriu-zis 
a durat deci de la 5 la 14 ; ceea ce a urmat n-a mai fost asediu. 
Acest interval a fost suficient pentu ca de la distanţa de 300-400 
de yarzi, la care trupele engleze ajun·seseră deja pe 5 sau 6, să se 
facă cu tunurile grele de pe vase breşe în zidurile descoperite. S e  
pare că tunurile aşezte p e  ziduri nu au fost mînuirte prea bine, 
altfel englezii nu s-ar fi putut apropia atît de repede. 

Crahul american este minunat şi departe de a se termina. Mai 
avem de aşteptat falimentul întregii mase a firmelor de import ; 

1) - mult capital politic. - Nota trad. 
2) Fran�ois Godfrey. - Nota ied. 
') - negustorii. - Nota trad. 
') - magistrat al seniorului. - Nota trad. 
•) - strungar în lemn şi aurar. - Nota trad. 
1) - negustori de pinzeturi şi de luminări. - Nota !rad. 
7) - pină la plecarea poştei. - Nota trad. 

6) - trupele de indigeni. - Nota trad. 
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pima acum au dat faliment, pare-se, numai oîteva. Repercusiunile 
asupra Angliei s-au făcut simţite, după cite se pare, şi la Borough
Bank din Liverpool. Tant mieux 1) . Comerţul este acum din ou 
zdrllcinat pe o perioadă de 34 ani ; nous avons mainlen.nt de 
la chaice 2) . 

Nu am nici un timbru în casă şi e ora 12  noaptea. 

Publicat pentru prima oară 
în întregime în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, voi. XXII, 1929 
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Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la St. Helier pe insula Jersey 

[Londra] 31 octombrie [ 1 857] 

Dragă Frederic ,  
A m  primit două scrisori d e  l a  Dana. In primul rînd, scrie c ă  

„Army" a ajuns încă l a  timp. ln al doilea rînd, că din cauza crizei 
comerciale toţi corespondenţii europeni, în afară de mine şi de Ba
yand Taylor, au rost concediaţi ; dar trebuie să  mă limitez strictly 
la 1 article per week 3) . In ultimul timp încercasem să trec peste 
aceste restricţii ; acum însă trebuie să scriu exclusiv despre răz
boiul din India şi despre criza financiară. 

It would be a great boon 4) dacă aş primi history of cannon 5) 
pînă vineri. De îndată ce va sosi următoarea poştă din India, va 
trebui să-mi dai date amănunţite despre istoria de la Delhi s au, mai 
bine, să scrii, dacă e posibil, tot articolul, fiindcă de data aceasta 
el trebuie să aibă un caracter pur tehnic. 

La rubrica „Bliicher "  le-am trimis acestor domni about 6) 8 pa
gini de tipar şi, ca sousrnbrik 7) , „The Silesian army in the cam
paigns "  8) etc. Intrucît am. fost nevoit să-mi pierd timpul cu critica 
lui Clausewitz, Miiffling etc. 234, trebuia să am o oarecare com
pensaţie. 

1) - Cu atît mai bine. - Nota lrad. 
'l - acum avem noroc. - Nota !rad. 
') - strict la un articol pe săptămînă. - Nota !rad. 
'l - Ar fi foarte bine. - Nota !rad. 
5) - istoria tunului. - Nota !rad. 
'l - circa. - Nota !rad. 
7) - subrubrică. - Nota !rad. 
8) - „Armata sileziană în campanii" .  - Nota !rad. 
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Oit despre hotărîrea ta în l egătură cu Manchester, mi se pare 
cu rezervele făcute de Heckscher - absolut raţională. Şi Allen 

spune că viaţa poate fi în pericol numai în cazul cînd sînt atacaţi 
plămînii, dar că după o asemenea poveste oricine trebuie să se pă
zească un timp. 

S-ar putea ca dozele de fier să fi fost prea mari. ln orice caz 
însă, efectul pe care-l va avea mai tîrziu asupra organismului tău 
va fi excelent. Aici de citeva zile e vreme frumoasă. 

I should much like, old boy, to see you before your return to 
Manchester 1) .  O oarecare ironie a soartei fa.ce ca şi pe mine să mă 
tortureze blestematele de crize. Ce satisfacţie ar fi pentru Heinzen, 
s'il le savait 2) . 

Veştile despre Schramm sînt din ce în ce mai triste, deşi era de 
aşteptat. Ce spui de moartea lui Cavaignac şi de idioţia părintelui 
patriei noastre ? 3) 

Calde salutări din partea întregii familii. 

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

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 235 
la Manchester 

!Londra) 13 noiembrie 1 857 

Dragă Engels, 
Joia trecută 236 am aşteptat în cele două locuri pe care mi le-ai 

indicat - unul dintre ele era în orice caz de prisos - de la ora 1 1  
la 3. Apoi, pierzând orice speranţă, am renunţat. 

Nu-ţi pot scrie decît vreo două rînduri, deoarece după termi
narea articolului 4) mi-au mai rămas numai cîteva minute pînă la 

') - Mi-ar face mare plăcere, bătrîne, să te văd înainte de înapoierea ta 
la  Manchester. - Nota trad. 

') - dac-ar şti. - Nota trad. 
8) Se referă la boala psihică a lui Frederic Wilhelm al IV-iea. - Nota i ed. 
') K. Marx. „Zguduirea comerţului britanic". (Vezi K. Marx şi F. EngelJ. 

Opere, voi. 1 2, Bucureşti, Editura politică, 1 962, p. 321-326. - Nota lrad.). -
Nota red. 
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închiderea poştei. Comunică-mi data exactă cînd voi pnmI „can
non " 1) . Important e acum să .tr.imit „marfă" în America în acest mo
ment hotărîtor (pentru mine) . 

Deocamdată n-am scris nimic despre India. Pentru aceasta m 
nevoie de cîteva date militare exacte, căci evenimentele ne-au cam 
făcut de ruşine şi pe mine şi pe „Tribun e " .  

Deşi şi eu trec printr-o .financial distress �) , totuşi din 1849 nu 
m-am simţit atît de bine ca 1în timpul acestui crah. In afară de aceasta, 
p oţi să-i spui lui Lupus, ca săil linişteşti, că acIl, aînd avem 
tot materialul în faţa noastră, într-un articol fundamentat din „Tri
buneu am demo..strat, cu ajutorul unui singur tabel statistic al dis
count-rates 3) pe perioada 1 848-1854, că în mod normal -criza ar fi 
trebuit să izbucnească cu doi ani mai devreme. Acum şi întîrzierea 
ei îşi găseşte o explicaţie atît de raţională, încît însuşi Hegel, spre 
marea lui satisfacţie, ar găsi din nou „conceptul " în „dezordinea 
-empirică a lumii intereselor finale " .  

Salut. 

Al tău, 
K. M. 

Trimite-mi, aşa cum ai început, cît mai multe ziare din Man
chester. Nu numai pentru „ Tribune•.  Mă gîndesc să scriu despre 
criză şi pentru patrie. 

Publicat pentru prima oară 
în întregime în : K.  Marx şi F. Enge!s. 
Opere, ed. I rusă, voi. XXII, 1929 
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Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 237 
la Londra 

Ma.chester, 15 noiembrie 1857 

Dragă Marx, 
Imi pare rău că ai aşteptat lunea trecută : abia după 6 am ajuns 

fo Buston Square, thanks to bad arrangements of the Railway Com-

1) - „tunul" . - Nota tcad. 
•) - depresiune financiară. - Nota !rad. 
'J - rata scontului. - Nota !rad. 
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pany 1) din Brighton şi în aceeaşi noapte am plecat la Manches
ter. 

Starea sănătăţii e bună, toată lumea se miră , şi Heckscher de 
asemenea, că m-am întremat atH de mult. Memoria [mi este focă 
slabă, mă simt oleşit şi nu mai pot suporta alcoolul. Ultima rană 
e vindecă admirabil. Călăritul şi mai puţină muncă la birou vor 
contribui la vindecare ; în ceea ce p riveşte munca de birou, am în
ceput, în înţelegere cu fabrica noastră, să lucrez short time 2) . 

„Cannon" îl vei primi categork pînă vinerea viitoare. Mai cu
rd nu e posibil. Vor fi circa 10 pagini de format mare. Restul in 
litera C va urma în curînd ; cele mai multe sînt nişte fleacuri, pe 
care aici, unde am cărţile mele, le pot termina repede. 

De îndată ce mă voi dumiri puţin 1în pr.iviţa propriilor mele 
chestiuni financiare (care sînt foarte încurcate) , îţi voi trimite bani. 

De data aceasta criza se desfăşoară .într-un fel oarcum speci
fic. Secula eu acţili n Franţa şi din Genmania se află de aproape· 
un an intr-o situaţie de precriză ; dar abia a:um specula cu aoţiuni 
în prncipalul ei centu, New York, a ajuns m stare de colaps, 
împinind astfel lucrurile într-un punct hotărîtor. Demn de reţinut 
ese că yankeii - care e drept că întotdeauna au speculat cu ca
pital străin - de această dată au speculat în special cu capital de 
pe continent. Funcţionarii şi rentierii, care au cumpărat în Germa
nia tot ce era american, vor pierde acum serios. Perioada de pre
criză a speculei cu acţiuni de pe continent, precum şi faptul că ea 
u avea prea mule puncte de contact direct cu specula americană, 
fînează inluenţa nefostă imediată a operaţiilor de speculă ameri
cane asupra celor contnentale, dar va veni .şi asta în cu1înd. 

Spcula a cuprins, în afară de acţiuni, toate materiile prime şi 
prdusele collale, deci, şi toate mărfurile industriale în al căror 
preţ se reflectă putenic preţul materiilor prime ; aşadar, ou cit 
produsele sînt mai apropiate de materiile prime şi cu cit aceste ma
terii prime sînt mai scumpe, cu atît mai mult au fost cuprinse de 
speculă : firele mi mult decît ţesăturile brute, acestea mai mult de
cît ţesăturile iprimate şi colOrate, produsele din mătase mai mult 
deît :ele din bumbac. Producţia de mătase de aici se află în pre
ciză încă din august ; vreo 0 de fabricanţi au dat faliment, avnd 
o masă falimentară pe care ş evalua-o la cel puţin 200 OOO e 1. st. 
şi din care se va putea realiza în cel mai bun caz 340°/o. Noi sîn
tm băgaţi în p ovestea asta cu 6 OO 1. st. - din care 300 I. st. sînt 
ai mei ! ! I - ceea ce însenă că, după plata dividendelor, în cel 
mai bun caz, tot voi pierde 1 80 1. st. In aceste condiţii va trebui să 

11 - datorită proastei organizări a Societăţii căilor ferate. - Nota lrad. 
') - u program rds. - Nota lrad. 
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dnchei o nouă ,înţelegere cu băt:înul. Asta pri:re altele. Criza n 
producţia de mătase ia proporţii. Falimentul firmei Bennoch, Twn
tyman & Rigg (concurenţii firmei Blank) atrage după sine în Coven
try falimentul a cinci fabricanţi de .panglici de mătase cu o datorie 
totală ide 100 OOO de 1. st., dintre care 'Cea mai mare parte e de 
40 OOO 1. t., iar cea imai mică de 6 OOO 1. st. In afară de aceasta, ime
diat dipă falimentul firmei Bennoch, şi ca urmare a lui, T. S. Reed 
& Co. din De1by, nişte fabricanţi cunoscuţi, proprietari ai unor fila
turi .de mătase şi ţesătorii, au dat f:lienit. La Glasgow, în afară ·de 
cei ciltaţi în ziare, au mai .sărit în aer şi ·o serie .întreagă de alţi Între
prinzători mici sau mijlocii, de care nimeni nu se interesează şi des
pre care nimeni nu vorbeşte. Dacă şi firma lui Ernst Dronke face 
parte din această categorie, nu ştiu. Poate ·Că n-a avut destulă minte 
:a să profite de acest moment şi să părăsească onorabil scena. 

Care este situaţia pe piaţa bumbacului în acest an, poţi vedea 
din diagrama alăturată 1 ) ,  întocmită de mine pe baza rapoartelor, 
publicate oficial, ale agentului nostru. Acolo unde linia neagră 
orizontală se întîlneşte cu linia de mijloc dintre două optimi în
seană că preţul e la nivelul şaisprezecimii distanţei dintre ele, de 
exeplu, dacă linia este între 7 3/s şi 7 1/2 pence, înseamnă că pre
·ţul e 7 7 /te pence. 

In ceea ce priveşte producţia industrială însăşi, se pare că în 
merJca stO'curi exesiv de mari se află, în specitl, tn aps ; în por
turile răsăritene, stocurile de mărfuri textile sînt, după toate datele 
.de care dispun, oarte reduse. Că şi acestea sînt deja a drug on the 
.market 2) o dovedesc încărcăturile întregi expediate de la New York 
inapoi la Liverpool. Aioi 3/4 dintre proprietarii de filaturi lucrează 
pentU stocuri şi doar cel mult 1/4 mai au unele contracte ,în vigoare. 
Săptămîna de lucru incompletă a fost introdusă aprope pretutin
deni. O firmă foarte activă de consignaţie de aici pentru vinderea 
lirelor, care, u trei stăptmîni în UI.ă a.ea contracte în vigoare 
în sumă de 45 OOO 1. st., acum nu mai are deoît în sumă de 3 OOO, 
.atît de repede au putut livra proprietarii de filaturi marfa, cu toate 
că au introds săptămîna incompletă de lucru. 

Ştirile favorabile in felul lor din Madras şi Bombay (vînzări cu 
profit, cum nu s-au mai făcut din 1847) aduc o înviorare în comrţul 
cu India. Oricine poate, se năpusteşte într-acolo. S. Mendel, agent 
în tranzacţiile comerciale din India, ţine tot depozitul lui mare de 
mărfuri luminat pmă la orele 1 0  seara, spre necazul celorlalţi co
misionari, şi trimite n India tot ceea ce are. Fără îndoială, sute de 
proprietari ide filaturi şi ţesătorii trimit icolo mărfuri în consigna-

1) Vezi volumul de faţă, p. 193. - Nota red. 
2) - de nevindut. - Nota lrad. 
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ţie. Aşadar, acolo se pregăteşte o criză de rezervă pentru cazul în  
care acest )rim impuls se  va dovedi a nu fi în  stare să înlăture ve
chea por.cărie. 

In ultima săptmînă, tabloul general al bursei de aici a fost cît 
se poate de amuzant. Pe domnii din jur îi înfuria la culme starea 
de bună ispoziţie care m-a cuprins dodată. Iitr-adevăr, bursa 
este singurul loc unde actuala mea dulness 1) se transformă în vioi
ciune şi bouncing 2) . Şi totodată, evident, fac întotdeauna preves
tiri sumbre ; asta îi înfurie de două ori mai tare pe măgari. Joi a 
fost cea mai desperată situaţie ; vineri domnii îţi spărgeau cpul 
cu problema efectului pe care l-ar avea suspendarea actualei legi 
bncare 238 şi, fiindcă preţul bumbacului a crescut din OU cu 1 penny, 
s-a spus : ·Ce a fost mai rău a trecut. De ieri însă domneşte din 
nou cea mai îmbucurătoare despondency 3) ; tot triumful era o sim
plă flecăreală şi aprope nimeni nu voia să cumpere, aşa că starea 
pieţei de aici a rămas la fel de proastă ca pînă acum 239• 

Ceea ce promite actualei crize o desfăşurare strălucită este ne
cesitatea imediată, chiar la primul impuls, de a suspenda actuala 
lege ba:ară. In felul acesta, banca însăşi ar fi tîmtă în criză. Căci 
în 1 847 a fost posibil ca povestea, începută îcă din 1 845, să fie ter
giversată şi  abia În ultimul moment, şi cel mai grav, să se treacă la 
.ceastă măsură. 

Extinderea şi prelungirea crizei este de asemenea asigurată. 
Criza din producţia de mătase, care a lăsat deja fără pîine cea mai 
mare p arte a ţesătorilor de mătase (hand-loom 4)) ,  şi săptămîna de 
lucru incompletă sînt suficiente pentru a ruina cu desăvîrşire home 
trade 5) pe toată iarna ; ână la slrşitul lunii octombrie, acesta 
mergea încă bine. Criza aericană i-a atras în ghivedul ăsta e 
smallware manufacturers 6) din Barmen ş i  Elberfeld, pe .fabricanţii 
de mătăsuri din Elberfeld, Krefeld şi Lyon, pe fabricanţii de pînze
turi germani, francezi şi belgieni. Smallware manufacturers din 
Bamen suferă încă de pe una falimentu1ui firmelor Bennoch, Twen
tman. Draper, Pietroni & o. atrag în criză Italia, -în spcial Mi
lano, ducatele 7) , Bologna etc. 

Dacă bumbacuJ nu ajunge la preţul de 6 pence pfundul, atunci 
nioi o înviorare, nici măcar vremelnică, a industriei e bumbac nu 
va ii cu putinţă aici. Or, acum el este iîncă de 7-7114 ence. De aici 

'l - slăbiciune. - Nota !rad. 
') - voie bună. - Nota !rad. 
9) - descurajare. - Nota !rad. 
•) - război de ţesut manul. - Nota !rad. 
') - comerţul interior. - Nota !rad. 
•) - fabricanţii de produse de galanterie. - Nota Irod. 
1) Toscana, Parma şi Modna. - Nota red. 
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îţi poţi da seama dt de îndepărtată este chiar şi eventualitatea unei 
schimbări. Totuşi, n prmăvară e posibil, ba chiar probabil să in
tervină o chimbare vremelnică, o chimbare nu spre „o stare de 
lucruri bună 11 , dar de şa natură incit să se poată face din nou afa
ceri asfel ca maşnăria comerţului să rămînă în funcţiune şi să nu 
ruginească. P.înă n prezent nici o criză n-a încetat atît de repede 
şi dintr-o dată şi cu atit mai puţin se va întîmpla acest lucru cu 
atuala criză, care a urmat unei perioade de 10 ani de prosperitate 
şi sculă. Şi apoi acum nu mai există o nouă Australie sau Cali
fornie pentru a salva situaţia, iar China s-a afundat în rahat pen
tru 0 e ani. Forţa cestei prime lovituri arată însă ce proporţii 
olosale a povestea asta. Şi nici nu putea fi altfel după uriaşa creş
tere a producţiei de aur şi după colosala extindere corespunzătoare 
a industriei. 

Ar fi de dorit numai ca această „îmbunătăţire" în direcţia unei 
cronicizări a crizei să survină înante de o a doua lovitură hotărî
toare. Presiunea cr.kă este necesară un ti> pentru a încălzi ma
sele populaţiei. Proletariatul va lovi atuni mai bine, întrJ mai 
bună conaissance de cause 1) şi mai la unisn ; întocmai aşa cum un 
atac de cavalerie reuşeşte mult mai bine atunci cînd caii sînt mai 
întîi lăsaţi să meargă 00 de paşi la rap, pntru a se apropia de 
inamic pină la o distanţă de la care pot porni în galop. Eu n-aş vrea 
ca evnimentele să în.ceapă prea devreme, înainte de a fi antrenată 
întreaga Europă ; altfel lupta ar fi mai grea, mai de durată, cu mai 
multe oscilaţii. Mai sau iunie, aproape că ar fi prea dev.reme. In 
urma îndelungatei perioade de prosperitate nu se poate ca masele 
să nu fi căzut într-o letargie îngrozitoare. Dar acum trebuie să ne 
şteptăm ca prietenii ntri Kinkel & Co. să ne prezinte spre plată 
poliţa trasă asupra revoluţiei ; never mind 2) , le-o vom plăti destul 
de curînd donilor ăstora. 

E foarte bine că stringi material referitor la această criză. As
tăzi iar îţi trimit două numere din „Guardian 11 ; vei primi ziarul 
cu regularitate şi din timp în timp vei prmi şi „Examiner and Ti
mes " .  e asemenea îţi voi raporta cit voi putea de des tot ceea ce 
aflu ca să avem o bună stock of facts 3) . 

De altfel, ,şi cu mine se întimplă acelaşi lucru ca şi cu t,ne. De 
cînd specula a suferit n crah la New York, n-am mai avut linişte 
la Jersey şi mă simt extrem de bine în această general downbreak 4) . 
In ultimii şapte ani, noroiul burghez se lpise totuşi oarecum de 

1) - cuno�tin\i de cauză. � Nota Irod. 
} - nu-i nimic. - Nota trad. 
l - provizie de materia� faptic. - Nota lrad. 
'l - prăbuşire generală. - Nota trad. 
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mine ; acum se va spăla şi voi deveni din nou alt om. Fizic, criza 
îmi va face tot atît de bine ca băile de mare ; am şi început să simt 
acest lm:ru. In 1848 am spus : acum va veni vremea noastră, şi ea a 
veni:t in a certaiin sense 1) ; acum însă va veni definitiv, acum este 
vorba de cp. e aceea preocupările mele militare vor căpăta ime
diat o însnătate mai practică ; mă voi· puca imediat de studierea 
organizării aCtuale şi a tacticii elementare a armatelor prusină, 
austriacă, bavareză şi franceză şi, în afară de aceasta, numai de 
călărie, adică de vînătoa.rea de vulpi, care este o adevărată coală. 

Calde salutări soţiei tale şi copiilor. Sper că şi ei sint bine dis
puşi, cu toate ghinioanele de care sînteţi . urmăriţi ; gîndul că nu 
te pot ajuta să scapi de aceste ghinioane nu-mi dă pace nici ziua, 
nici noaptea. 

Al tău, 
F. E. 

La Failsworth, 4 mile e aici, momiia fabricantului Lddle a fost 
spînzurată ieri în optima formă 2) şi i s-a citit burial servi� 3) de 
către un ţesător îmbrăcat ca preot. tn Locul .pasajului : ,May the 
Lord have mercy upon your soul" 4), 'el a citit : „May the Lord blst 
your soul" 5) . Acum e momentul pentru Jones dacă va şti să-l folo
sească. 

Publicat pentru prima oară 
în întregime în : K. Marx şi F. Engel5. 
Opere, ed. I rusă, voi. XXH, 1929 
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Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germnă 

Engels către Marx 
la Londra 

Dragă Marx, 

Manchester, 7, Southgate. 
16 noiembrie t a57 

Iţi anexez diagrama 6) . de ::are ieri am uitat. Văd c ă  ,în „Guar
dian" de astăzi se găseşte totul în legătură cu Delhi. Mă duc acum 

1) - într-un anumit sens. - Nota trad. 
2) - în toată regula. - Nota trad. 
3) - liturghia pentru morţi. - Nota trad. 
J - Binecuvintează, do amne, sufletul său. - N ; ta trad. 
5) - Blestemă, doamne, sufletul său. - Nota trad. 
") Vezi volumul de faţă, p. 1 93.  - Nota red. 
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Fluctuaţia preţurilor Ia bumbacul „mid/Jng• orleans lnceplnd din 1 ianuarie 1857. 
Pînă la sfîrşitul lui iulie sini indicate 2 date, după aceea 3 dale pentru fiecare lună. La 12 ianuarie a intervenit o 
scădere bruscă, întrucît Binca Scoţiei de vest a dat dispoziţii să fle v!ndută toată rezerva sa de bumbac indi· 

ferent la ce preţ. La 1 3  noiembrie preţul era de aproximativ 7 pence. Agenţii 1-au înregistrat nici o operaţie, 
(Textul explicativ al lui Engels) 
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acasă (ora 6) şi voi face tot ce-i cu putinţă ca să citesc tot mate
rialul şi să pregătesc un articol 1) pentru tine, fie chiar şi unul scurt ; 
va putea pleca cu poşta a doua ; sper să-l termin înainte de ora 12.  
De sistematizare şi de stilizare nu poate fi vorba la un articolaş 
atît de scurt. 

E foarte 1îndoielnic ca în aceste condiţii să-ţi pot trimite „Can
non" Înă joi 240• Nu-mi rămîn decît două seri şi nu pot scrie · în fie
care seară, că-mi simt capul năucit. De aceea va trebui să mai aş
tepte vreo săptămînă. 

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

Se tipăreşte după textul cărţii 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Dragă Marx, 

Manchester, 7, Southgate. 
1 7  noiembrie 1 857 

Mă 1ndoiesc că articolul 2) a mai sosit la timp ieri. Cînd am 
ajuns la poştă, tocmai bătea ora 12 şi ghişeul era î:his. Am băgat 
deci plicul în cutia specială, aşa că probabil a plecat astăzi dimi
neaţă la 9, 15 de aici, la 3,45 a fost la Londra, iar în jurul orei 6 se 
găsea în mîinile tale. 

Acum vreo 4 săptămîni a avut loc la Viena o prăbuşire a acţi
unilor ; cu această ocazie, se spune, au dat faliment 105 firme, cu o 
masă falimentară de 14 OOO OOO de florini, sau 1 400 OOO 1. st.  

Astăzi n-am făcut nimi1c aici. Mîine vei primi un teanc întreg de 
„Guardians " şi, sper, ceva bani de la mine. 

Publicat pentru prima oară în . 
K. Marx şi F. Engeis. Opere, 
ed. I rusă, voi. XXII, 1 929 

1) Vezi scrisoarea următoare. - Nota red. 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

'l F. Engels. „Cucerirea oraşului Delhi " .  (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 1 2, Editura politică, Bucureşti 1962, p. 327-335. - Nota trad.). - Nota red. 
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-
Marx către Engels 241 

la Manchester 
[Londra] 24 noiembrie, 1857 

Dragă Frederick, 
Te rog să mă ierţi că nu ţi-m confimat nici primirea banilor 

şi  a articolu1ui 1) şi nici. a diverselor scrisori. Alergătura pentru tot 
felul de treburi casnice mi-a răpit atîta timp, încît abia mi-a mai 
rămas timpul necesar pentru lucru. 

Monetary panic 2) de la Londra a mai slăbit în ultimele zile, dar 
va relÎncepe în curind, şi la aceasta, pr<intre alţii, va contribui şi 
Fould, care a sosit aici cu un director de bancă francez pentru a re
glementa exportul de aur din Anglia în Franţa. Singurul efect pe 
care l-r avea suspendarea actualei legi bancare ar i doar înlătu
rarea surplusului artificial de panică pe care-l crease această tege. 
In zilele următoare, departamentul băncilor ar trebui să se declare 
insolvabil, deoarece fondul de rezervă ar reprezenta numai 400 000-
500 OOO 1. st., în timp ce depozitele instituţiilor publice - persoane 
juridice şi particulare - ar atinge peste 17 OOO OOO. Pe de altă parte, 
acest p eriool a fost creat exclusiv de legea bancară, deoarece re
zerva de metale nobile din issuing department 3) nu era cu mult sub 
o treime din issued Notes 4) . Legea a accelerat izbucnirea panicii fi
nanciare, şi prin aceasta a făcut, poate, ca ea să fie imai puţin inten
sivă. Pe de altă parte însă, creditele băncii cu o dobîJdă de maxi
mum 1 0°/o (garantate prin first-rate papers 5)) fac posibilă încheierea 
unei serii de tranzacţii, care pînă la Ulă, vor duce totuşi la un nou 
crah. De exemplu, preţul grînelor, zahărului etc. se menţine încă la 
vechiul nivel, datorită faptului că prprietarii lor scontează poiţele 
trase asupra acestor măuri în loc să le vîndă G) . Deoarece scăderea 
preţurilor la mărfurile respective, după părerea mea, este inevitabilă, 
cred că aceşti domni nu fac decît să-şi pregătească un faliment to
tal. Exact acelaşi lucru s-a întîmplat în mai 1847. Ceea ce la Lon
dra, spre deosebire de crizele anterioare,. mai menţine încă în oare
care măsură aşa-numita money-m arket 7) sînt joint-stockbanks a) , 

'l Vezi scrisoarea precedentă. - Nota red. 
21 - Panica financiară. - Nota trad. 
•1 - departamentul emisiunii. - Nota trad. 
'l - bancnotele emise. - Nota trad. 
'l - titluri de valoare de prim rang. - Nota trad. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 199. - Nota red. 

'') - piaţă financiară. - Nota trad. 
SJ - băncile pe acţiuni. - Nota trad 
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care, de fapt, s-au dezvoltat abia în ultimii zece ani. Acestea plă
teau filistinilor, micilor rentieri etc. o dobîrdă cu 1°/o mai mică de
cît dobînda oficială a Băncii Angliei. Momeala de 90/o este prea 
mare pentru ca să-i opună o rezistenţă serioasă. Atfel, adunătura 
din City dispune acum, în mai mare măsură decît oricind, de micile 
capitaluri ale micilor burghezi. Dcă măcar una dintre aceste bănci 
ar da acm falrnen'l, ar fi un tărăboi general. e aceea este f,oarte 
regretabil că Royal British Bank a explodat prea devreme. 

Ca urmare a crizei, în America pare aproape sigur că vor tri
umfa protectionists 1) . Asta va insemna pentru domnii englezi un 
ghinion de lungă durată. 

Nu ştiu dacă Steffen ţi-a comunicat dej a că părăsşte nglia. 
Şi anume fimdcă sora lui şi-a pierdut mica ei avere din cauza cri
zei (cum ? nu ştiu) . l pleacă în Germania pentru a o lua la el şi 
pntu ca, ajutîn.u-se unul pe altul, să se poată decur.ca. Cred că 
pasul e totl greşit. După cm ştiu din sursă sigură, dornna .uge 
(care nu vorbeşte decit n dialect saxon) este singura profesoară 
de gemană la Brighton şi cererea depăşeşte atît de mult oferta, 
incit acum Î'Şi lansează şi 'fiica 2) in aceeşi trade 3) .  Sora lui S [tef
fen] ar găsi, aşadar, la Brighton o OCPaţie bună dacă S[teffen] ar 
şti să se poarte cu oamenii. Apropo de Ruge. lncă de cm cîteva 
luni, măgaul ăsta b ă.tîn a răspindit în lumea întreagă un proiect 
de reluare a publicării a ci-devant 4) „Deutsche Jahrblcher " ,  prin
cipala lor menire U'mînd să fie lupta împotriva materialismului în 
ştiinţele naturii şi în industrie, de asemenea împotriva lingvi·siicii 
comparate, care e la modă etc . ,  pe scurt împotriva a tot ceea e pre
supune cunoştinţe exacte. Pentru realizarea acestui proiect, el ere 
1 OOO de subscripţii a cite 10 taleri. !n două luni s-au găsit smma 
smmarum 5) 40, vreau să spun 40 de admiratori ai „libertăţii spi
rituale" .  Aşadar, rezultatul trecerii 1n revistă a adepţilor lui în 
Germania a fost  cit se p oate de ruşinos pentru el. 

espre d-l Dronke nu ştiu decft că [n urmă cu cîteva luni i-a 
cerut lui Freiligrath să-i ofere postul de intermediar în operaţii cu 
poliţe de complezenţă (adică el să le sconteze) ; operaţiile acestea 
avea de gînd să le efectueze împreună cu bătrînul Naut. F(reili
grath] , fireşte, l-a idit pe 5ă afară. Scurt timp după aceea, el i-a soris 
li Freiligrath că, deşi are o situaţie „foarte bună" , totuşi ar fi gata 

1) - adepţii protecţiei vamale. - \"oia trad. 
') Hedwig Ruge. - Nota red. 
") - afacere. - Nota trad. 
') - vechii. - Nota trad. 
�) - în total. - Nota trad. 
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să intre undeva ca funcţionar cu un salariu de 200-250 l .  st. F[reili
grath) a-r trebui să se intereseze să�i găsească o astfel de slujbă. 
Toate astea arată, pare-se, că în cu\înd va dispărea de e firmamen
iul lumii comerciale. 

Becker1) a ieşit din închisoare ; Birgers însă, dipotrivă, este 
supus la noi restricţii. 

Spui într-una din scrisorile tale că fabricanţii nu pot să conti
nue producţia decît dacă preţul bumbacului va ajunge la 6 pence 2) . 
Dar importanta reducere a producţiei nu va face oare ca preţul bum
bacului să scadă în mod necesar pînă la acest nivel ? 

Jones joacă un rol stupid. După cum ştii, cu mult înainte de 
criză - fără vreun alt s·cop precis decît ace1a de a găsi în perioada 
de acalmie un pretext oarecare pentru agitaţie - el a stabilit cn� 
vocarea unei conferin,ţe a cartiştilor, la care să fie invitaţi totodată 
şi radicalii burghezi (nu numai Bright, ci chiar şi indivizi de felul lui 
Coningham) 242• In general, •urma să se încheie n compromis cu 
burghezii, venfad în întmpinarea lor ,n ce priveşte vtul secret dacă 
ei ar fi fost de acord să li  se acorde muncitorilor votul universal 
pentru bărbaţi. Această propunere a constituit un pretext pentru 
sciziuni în partidul caitiştilor, sciziuni care, la rîndul lor, l-au de
terminat pe Jones să se cramponeze şi mai mult de proiectul său. 
Acum însă, în loc să folosească criza şi să înlocuiască pretextul 
prost ales pentru agitaţie cu o agitaţie reală, el se cramponează 
cu încăpăţânare de născocirea lui absurdă, îi şochează pe muncitori 
prin propagarea colaborării cu burghezia, în timp ce şi aceasta din 
urmă este departe de a-i inspira încredere. Unele publicaţii radicale 
îl linguşesc pentru a-l distruge complet. Ln propriul său ziar 3), bă
trînul măgar Frost, pe care el însuşi l-a ridicat la rangul de erou şi 
l-a numit preşe.intele conferinţei sale, s-a ridicat împotriva lui în
tr-o scrisoare grosolană, în care, printre altele, îi spune lui Jones 
că, dacă socoate necesară colaborarea cu middle class 4) - şi fără 
aceasta nu se poate face nimic -, să acţioneze bona fide 5) . Cine i-a 
dat lui dreptul să elaboreze programul conferinţei fără a-i c onsulta 
pe aliaţi ? Cine l-a îputenicit să numească pe Frost preşedinte, 
iar el să�şi asume rolul de dictator etc. ? 243 :şadar, Jones a feşteli:-0 
şi, pentru pr,ima oară, are nu numai un 'rol ridicol, ci şi echivoc. Nu 
l-am văzut de mult, dar acum îl voi vizita. Eu îl consider cinstit şi, 

1) Hermann Heinrich Becker. - Nota red. 
2) Vezi volumul de faţă, p. 190. - Nota red. 
') „The People"s Paper". - Nota red. 
') - clasa de mijloc. - Nota trad. 
'! - de bună-credinţă. - Nota trad. 
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fiindcă n nglia a public charcter 1) , oricîte prostii ar face, nu 
poate să-şi >iardă autoritatea, important este să se mulgă cât mai 
curînd din cursa pe care singur şi-a întins-o. Măgarul trebuie mai 
î.tîi să creeze partidul, şi pentru asta va trebui să meargă în dis
trictele industriale. Aunci burghezi·i radicai lor veni ei singuri la 
el pentru a ajunge la compromisuri. 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
în întregime în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, voi. XXII, 1929 
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l tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 244 
la Londra 

Manchester, 7 decembrie 1 857 

Dragă Marx, 
Criza, u veşnicele ei oscilaţii de preţuri şi cu stocurile care se 

îngrămădesc, mi-a dat mult de lucru săptămîna trecută i de aceea 
n-am putut să-ţi trimit nici o scrisoare, ci numai „Guardian".  

ln ultima ta scrisoare 2 )  este o mică grşeală. Tu scrii că „pre
ţul grînelor, zahărului etc. se menţine încă la vechiul nivel dato
rită fapiului că proprietarii lor scontează poliţele trase asPra lor 
pentru aces.e mărfuri, în loc să le vîndă" .  Ei, ca persoane asupra 
cărora sînt trse poliţele, nu le pot sconta ; cu poliţele nu POt face 
altceva dcât să le ac.cepte şi să le ahite la scadenţă. Posesorii de 
măui pot evita vînzările silite numai primind creite pe m ărfuri. 
Asta e greu llder the circumstances 3) şi, în orice caz, cuantumul 
acestor credite se reduce o dată cu colosala scădere a preţurilor la 
mărlri (350/o la zahăr I )  şi cu certitudne că vor i suficiente numai 
cîteva vînzări silite pentru ca preţurile la mărfuri să scadă şi mai 
mult. Aşadar, de unde înainte posesorii de mărfuri obţineau credite 
egale ll 2/3 sau 3/4 din valoarea mi ridicată a mărfurilor, acum 
primesc el mult 1/2 din valoarea lor redsă, deci aproximativ ju-

1) - o personalitate publică. - Nota !rad. 
') Vezi volumul de faţă, p. 16. - Nota red. 
') - în aceste împrejurări. - Nota trad. 
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mătate din creditele pe care le puteau obţine înal.e. Aceasta tre
buie să ducă urind la o eplozie. Dar mai este psibil şi ca afacerile 
din ncing Lane şi Mark Lane 1) ă se restingă în md lent şi abia 
după aceea să survină tteva falimente mari. Şi că asemenea fJi
mente vor surveni aici, ca şi la Liverpool şi n alte porturi, e cert. 
La zahăr, cafea, bumbac, lină, piei, coloranţi, mătase etc. se înre
gistrează pierderi uriaşe. Dacă socotim rcolta de bmbac din 1 857 
ca fiind de 3 OO OO de baloturi (ea va fi de 3 20 00) ,  întreaga can
titate valorează acm cu 15 OO OO 1. st. mai puţin decît în sptem
brie. O firmă din localitate are pe drum n trnsport de 35 OO de 
saci de cafea ; la fiecare sac pierde cHe o liră. La bumba·cul din 
Indiile orientale pierderea e tot atît de mare : 330/o. Pe măsură ce 
cambiile emise pentu aceste mărfuri devin scadente, vor surveni 
şi falimentele. 

Marea firmă americană care a primit de curîd, după tratative 
care au durat două zile, un avans de 1 OO OO de la Banca ngliei, 
şi prin aceasta sa salvat, a fost a lui Mr. Peaody, care a organizat 
bnChetul la aniversarea zilei de 4 iulie 25• Se spune că, pînă şi o 
fimă atît de solidă ca Suse & Sibeth, singura, în afară de 
Frihling & Goschen, ale cărei poliţe - după 1847 - mai erau 
negociabile în Indiile orientale fără conosamentul mărfii drWt ga
ranţie, a fost nevoită de cunînd să implore banca s-a salveze. Aceşti 
S[use] & S[ibeth] sînt nişte zgirciţi fără pereche şi atît de friwşi, 
iit ar prefera să nu facă de loc afaceri - dacă acest lucru ar fi 
;wsibil - decit să rişte ceva. 

Pe aici deocamdată totul arată ca şi pînă acum. In urmă cu opt 
sau zece zile, pe piaţă au apărut pe neaşteptate cumpărători indieni 
şi levntini, care s-au ,provizionat la preţurile cele mai scăzute cu 
tot ce le trebuia şi prin aceasta au salvat dintr-o situaţie desperată 
cîţiva fabricanţi care aveau stocuri mari de brunbac, fire, stofe. 
ln�pind de marţi 2) ste din nou linişte peste tot. Che'tuielile fabri
canţilor îşi urmează cursul lor. Costul cărbunilor, lubrifianţor etc. 
rămîne absolut ace!Şi, indiferent dacă sptămîna de lucru este 
completă sau incompletă ; numai salariile se reduc n jur de 1/3 
pină la 1/2. ln plus, nu se vinde nimic, majoritatea proprietarilor 
de filaturi şi a fabricanţilor de aici u n cap.tal lichid foarte mic 
şi situaţia multora dintre ei este cum nu se poate mai precară. Zilele 
acestea s-au şi dat peste cap pt sau nouă firme mici, şi asta nu-i 

1) - Mincing Lane - str;dă din Londra unde se află centrul comerţului 
cu ridicata de mărfuri coloniale ; Mark Lane - stradă din Londra pe care se 
află bursa de cereale. � Nota trad. 

2) ln manuscris, după cuvintul „marţi" urmează scris de mina lui Marx : 
(4 noiembrie) . - Nota red. 
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decît primul indiciu că criza a atins şi această categorie. Astăzi am 
aflat că familia Coke, proprietarii uriaşei fabrici de e Oford 
Road (Oford Road Twist Comp.) , şi-a îndut cînil de vînătoare 
- cpoii, grii etc. -, că unl din ei şi-a concediat servitorii şi 
şi-a părăsit palatul to be Jet 1) . Incă nu int ruinaţi, dar cuînd se 
vor duce pe cpcă. Vor mai trece vreo două săptămîni şi dansul va 
i aici în toi. 

Prn falimentul lui Sewell şi Neck, Norvegia a primit o lovi
tură serioasă ; p1nă acum a nu fusese încă atinsă. 

La Hmburg, lucrurile merg straşnic. Ulberg & Cramer (sue
dezi) care au dat faLimnt, rămînind cu o datorie de 12 OOO OO de 
mărci (dntre care 1 OO OO în poliţe trase asupra lor !) ; ei au avut 
n capital de numai 30 OOO de mărci I I O mulţime de indivizi au 
intrat la apă nmai pentru o singură poliţă scadentă, întucît n-au 
putut să�şi pro.cure numerar, deşi aveau, poate, în seifurile lor o 
sumă însutită în ,poliţe, pntru moment lipsite de ialoare. Niciodată 
n-a existat o panică atît de totală, atît de clasică um a fost aceea 
care s-a creat acum la Hamburg. Nimic nu mai are valoare, absolut 
nici o valoare, în afară de aur şi argint. Christ. Matth. Schroder, o 
firmă foarte veche şi foarte bgată, a dat şi ea faliment sptmîna 
trecută. J. H. Schroder & Co. din Londra (fratele său) i-a telgrfiat 
că, dacă 2 OOO OO mărci numerar ar fi uficient, este gata săi tri
mită această sumă în argint. I-a răspuns : 3 OOO OOO sau nic. 
3 OO OOO nu i-a putut trimite şi fima Christian Matthias s-a prăbu
şit 246• Avem debitori la Hamburg şi nu ştim dacă mai există sau 
dacă şi-au frînt gîtul. Toată povestea de la Hamburg are la bază cea 
mai grozavă speculaţie cu poliţe de complezenţă care a existat 
vreodată. Acest sistem s-a practicat cu multă frenezie între Ham
burg, Lldra, Copenhaga şi Stockholm. Crahul american şi scă
derea preţurilor au scos la lumină întreaga afacere şi, pentru 
moment, din punct de vedere comercial Hamburgul ete distrus. 
Pentru industriaşii germani, în special pentru cei din Berlin, din 
Saxonia şi din Silezia, acesta va constitui o nouă lovitură grea. 

Preţul bumbacului a scăzut acum la 6 9/16 pence pentru cdi
tatea mijlocie şi în curînd va scădea, probabil, la 6 pence. Dar 
fabricile de aici vor putea lucra iarăşi o săptămînă de lucru com
pletă numai dacă iproducţia lor sporită l felul acesta nu va deter
mina imediat o nouă creştere a peţlui la peste 6 pence. Or, în 
momentul e faţă acest lucru s-ar produce fără îtîrzire. 

Efectul crizei se ace simţit asupra fstinilor de aici, care s-au 
pus serios pe băutură. Nimeni nu mai are răbdare să stea acasă sin-

1) - ca ă-l închirieze. - Nota !rad. 
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gur cu grijile în mijlocul famiUei, cluburile sînt foarte animate şi 
consuml de băuturi alcoice creşte considerabil. Cu cît n individ 
este mai înglodat în treaba asta, cu atit se străduieşte mai mlt 
să se înveselească, iar dimineaţa următoare oferă exemplul cal mai 
izbitor de mahmreală morală şi fizică. 

Săptăm:a aceasta mă ;oi apuca iar de „Enciclopedie" şi voi 
căuta, pe dt posibil, să mai avansez cu articolele de la litem C. 
Acm nu pot lucra mult şi sistematic ; voi faoe însă tot ce-i posibil. 

Calde salutări soţiei tale şi copiilor. 

Al tău, 
F. E. 

Criza 1îl atinge şi p e  Lupus, dar pre noroc! lui. Samson l lui 
a dat faliment şi astfel acum are lib.re orele de dimineaţă. 

Publicat pentru prima oară 
în întregime în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, voi. XXII, 1929 
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Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

. Marx către Engels 
la Manchester 

(Londra] 8 decembrie 1857 

Dear Fredrkk, 
Ln ti1P ce eu mă aflam la etaj şi îţi scriam scrisoarea prece

dentă, la p arter soţia mea era asaltată de nişte lupi înfometaţi care, 
sub pretext de „h:avy tmes" 1) , căutau să-i stoarcă banii pe care 
ea nu-i avea. (Din fericire, citeva zle mi tîrziu au sosit din Ger
mania 1 5  I.st., care ne-au permis să amînm catastrofa cu vreo săp
tămină sau dUă.) Bun. ln aceste împrejurări am fost destul de 
zăp!cit cînd am scris, dar nu într-atît de zăpăcit încît în aceeaşi 
seară, după ce am expediat scrisoarea, ·să nu-mi dau seama de zăpă
ceala mea şi să nu-i p ovestesc soţiei mele ce figură uluită i fae 
cînd vi citi că i-am pus pe datoici să încaseze bani pentru poli
ţele e oare chiar ei trebuie să le plătească etc. Soţia mea ee foarte 
iritată din priciina acestui „petite guerre " 2) pe cre a trebuit să-l 

1) - „vremuri grele". - Nota trad. 
') - „război de guerilă". - Nota trad. 
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ducă u mizerabilii ăia şi am înveselit-o făcînd tot felul de presu
puneri despre modul, cît mai de.icat cu putinţă, în care vei căuta 
tu să-mi expHci acest lucru. Dar n-am putut merge lină acolo încit 
să-mi închipui că această „ridicu1ous blunder" 1) , o vei numi o 
„slight mistake" .  My best thanks or this grace, Sir 2) . 

Acum, referitor la problma în sine, indivizii din Mincing Lane 
şi Mark Lane 3) , lupă cum spune ,1Eoonomist" , au primit iar loans 4) 
pe baza produselo' lor, dar, cam de miercurea trecută, acest move 5) 
a încetat. ueţul giîJlui, în special, a aut, tP de cîteva zlle, o 
upward tendency 6) , dar a scăzut (şi anume, la făină) cu 3 şilingi 
per 280 de Hre ca urmare a decretelor din Franţa, care Îllgăduie 
eportul liber la gnîu şi făină ; ieri, în special, a scăzut considera
bil din cauza downbreak 7) preţurJlor la grîu în Ţările Baltice. 
(Nota bne : această măsură a lui Bonaparte, în Franţa a avut 
nmai un efect temporar ; preţurile au crescut puţin în Fraţa, dar 
această ·creştere a dus imediat la increased supplies 8) ,  care pînă 
au.m n-au fost aruncate pe piaţa franceză) . Aici, unii comercianţi 
de cereale au dat faliment, dar, deocamdată numai firme nînsem
nate şi nlai speculanţi l a  bursa cerealelor care au încheiat tran
zacţii pe temen lung. Vapoare amerioane cu marJ încărcături vor 
sosi în primăvară, francezii vor bombarda Anglia  cu giîu, la orice 
preţ, de îndată ce acolo presiunea va deveni mai serioasă. După 
,părerea mea - dacă, potrivit regulei, acm vor urma cîteva recolte 
bogate la înd - efectele abrogăr.ii legilor cerealelor în Anglia 
abia acum se vor face simţite asupra landlords 9) şi a fermierilor, şi 
antiquated agricultural distrSs 10) va reveni în toată splendoarea. 
O situaţie bună pe planul home trade 11) -.ca urmare a prosperităţii 
industriei şi a unui şir de recolte proaste, n-a dat acestui experi
mnt posibilitatea de a se î1făptui din 1847 pînă în 1857 şi a 
transform.at abrogarea leg.ilor cerealelor într-o literă moartă 247• 

Gu „Tribune• m avut o satisfacţie. La 6 noiembrie scriam în 
artiolul pe care d l-am trimis şi 1în care eplicam legea din 1844 
cu privire la Banca Angliei că p este oîteva zile va avea loc co-

1) - „greşeală ridicolă". - Nota trad. 
2) - „mică eroare". Mulţumesc foarte mult pentru această bunăvoinţă, dom-

nule. - Nota trad. 
Sj Vezi volumul de faţă, p. 200. - No ta red. 
') - împrumuturi. - Nota trad. 
5) - joc. - Nota !rad. 
•) - tendinţă de creştere. - Nota trad. 
7) - scăderii. - Nota !rad. 
8) - creşterea rezervelor. - Nota trad, 
8) - proprietarilor funciari. - Nota trad. 

ID) - vechea criză agrară. - Nota trad. 
li) - comerţului interior. - Nota trad. 
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media supendări legii, dar că nu trebuie să se acorde o atît de 
mare iportanţă acestei panici finncime, întoît esenţa constă 
în iminentul orah industrial 1). „Tribune" a publiat acest atico! ca 
leader 2) . Trei zile mai tîrziu, „New York Times" (are a intrat în 
relaţii de vasa.tate cu „Times" dn Londra) i-a ră�uns lui „Tri
bune" în primul 1înd că banca nu va uspenda legea, a lăudat-o în 
mniera autoilor de articole financiare din Printig-House-Square 3) 
şi a declarat că ceea ce spune depre „industrial rash• din Anglia 
este „pur şi simplu absurd" .  Asta a fost pe drta de 24. ln ziua 
următoare, prin elegraf de pe „Atlantic " ,  a prmit vestea că legea 
cu privire la bancă a fost suspendată şi, n acelaşi timp, inromaţii 
referitoare la industrial distress 4) . De altfel, e minnat că Loyd
Overstone şi-a eplicat am e faţă devotamenul lui fanatic faţă 
de legea din 1 844, c are ar da, chipurile, posibilitate „calculatori
lor lucizi " să stoarcă -300/o din commercial world G), 

E sb"aşnic că, dpă ce au făcut atîta zarvă împotriva lui „drit 
au travail • 6), c apitaliştii cer acm pretutindeni un „ajutor public" 
de 1a guverne, revendicîndu-şi astfel la Hamburg, Berlin, Stockholm, 
Copenhaga şi chiar în Anglia „droit au profit" 7) pe seama socie
tăţii. Tot aşa şi faptul că tilistinil din Hamburg au refuzat să mai 
dea de-acum înainte poeni capitaliştilor. 

Neplăcută în toată povestea :sta e situaţia din Franţa şi felul 
în care este ea tratată e cea mai are parte a presei ngleze. 
Dacă, după prăbşirea din America, John Bull, în calitate de 
comerciant liştit, stpîn pe el, era ps fratelui Jonathan, acum 
lui John Bull îi este opus Jtcques Bonhmme. n lgătură cu 
aceasta, corepondentul de la Pars al lui „EcIlist "  din Londra 
remarcă foarte naiv : „Nu a existat nici cea mai mcă tendinţă de 
panică, deşi împrejurăr1le, fără îndoială, ar fi juslficat-o şi deşi, 
pnă acum, fra.-cezii cu orice prilej erau foar.te dispuşi să e lase 
cprşi de panică" a) . Panica de care burghezia franceză, cu tot 
temprmentul ei sanguin, este cuprinsă numai la :îndul paniaii 
arată, desigur, cum nu e poate mai bine ce înseamnă de data asta 
panica în Franţa. Dar acestă vtuoasă stare de spirit a burghe-

'l K. Marx. „Legea din 144 cu privire la Banca Angliei şi criza financiară 
lin Anglia". (Vezi K. Mrx şi F. Engels. Opee, voi. 12, Bucureşti, Editura politică. 
1 62, p. 31-30 şi p. 447. - Nota trad.). - Nota red. 

'l - articol de fond. - Nota trad. 
) - piaţă in Londra unde se ală redacţia ziarului „Times". - Nota trad. 
') - criza industrială. - bta trad. 
1) - lumea comercială. - Nota trad. 
) - „dreptului a muncă•. - Nola lrd. 
) - ,.dreptl la profit•. - Nota Irod. 
') !n original, citatul în limba engă. - Nta red. 
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z1e1 pariz1ee nu va avea mai mult efct dectt a at acivitatea 
Societăţii de asigurare împotriva panicii de la Hamburg 248• „Obser
ver" e duminica trecută relatează că, în urma zvonurilor nefavo
rabile care s-au răpîndit cu privire la Credit mobilier, toată lumea 
a dat buzna la bursă penu a-şi iinde cu orice preţ acţiunile. Capi
talul francez - �n pofida naturii cosmopollte pe care i-a desco
perit-o d-J Pereire - în cmerţul pripriu-.is a rămas fricos, zgîrcit 
şi prudent, aşa cum a fost întotdeauna. Febra speoulaţiilor (care, 
ce�i drept, a ajuns şi ea, din nou, o premisă a comerţului solid şi a 
industriei} se observă de fapt numai în acele ramuri unde adevă
ratul întreprinzător, d:rect sau indirect este statul. Dar că un cai
talist atît de mare ca guvenul francez, chiar dacă este falimentar 
în siue, cum ar spune Hegel, poate rezista mai muH decît un capi
talist particular, este sigur. Măsurile luate de poliţie împotriva 
exportului de metale nobile, care practic este acum �n Franţa in 
full V·igor 1) ,  dar în şi mai mare măsură exportul de produse din 
noua recoltă - g;îu, mătase, vin etc. ,  indiferent la e preţ - a 
împiedicat pentru oîiteva săptămîni surgerea metalelor nobile din 
Banca Franţei. Cu toate acestea va avea loc o scurgere a metalelor 
nobile, iar dacă aceasta va ajunge la proporţiile din 1856 (odom
brie) , totul se va duce dracului. In timpul acesta, fab ricanţii din 
Franţa îşi tratează muncitorii cu atîa grosolănie, de parcă nicidată 
n-ar fi avut loc vreo revoluţie. This wll do good 2) .  Pe de ltă 
parte, d-l Bonparte transformă Banca Franţei îutr-un întnwrnză
tor l construcţiei e căi ferate, oare a fost suspendată. Umătorul 
pas va fi, probabil, emisinea de asi.gnate, de îndată ce va începe 
drain 3) metalelor nabile. Dacă idi'Vidul nu şi-a ;pierduit .curajul, 
şi cit timp oate plăti cum se cuvine armata, e putm ştyta să 
asistm la n splndid preludiu. 

Infomaţiile tale în legătură cu situaţia din Manchester sînt de 
cea mii mare importanţă pentru ine, căci ziarele caută să mşa
ma1izeze chestiunile astea. 

Eu lucrez ca un nebun, nopţi de-a rindul, la sinttizarea stu
diilor mele econmice, pentru ca cel puţin ideile pric�ale să-mi 
fie clare înainte de ptop 249• 

Al tău, 
K. M. 

Cm îţi merge cu sănătatea ? e mult n-ai mai trimis un 
buletin medical. 

') - în plnă vigare. - Nota trd. 
') - Cu allt mi bine. - Nota trad. 

3J - scurgerea. - Nota trd. 
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ndcă Lupus ţine în pennţă contalltata previziiilor 
noastre cu priviTe la criză, pune-i că, potrivit de1araţiei lui „co
n.tu de Simbăta trută, în ultimele li le anului 1853, in 
tot cursul anul.i 1 854, în tona anului 1855 şi ,,n timpul schim
b ărilor neaştPtate din 1856u ,  de fiecare dată Europa a fost la un 
pas de crah. 

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

1 00 

Se tipăreşte după manusris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 250 
la Londra 

Mnchester, 9 decembrie 1 857 

Dragul meu Maur, 
Îţi dau în grab ă cîteva amănunte despre criză. La Hamburg, 

unde vechea şi foarte cunoscuta Bancă e scont a agravat i mai 
mu.t criza prin pedanteria ei,  s-au întîmplat următoarele : Schunck, 
Stchay . o. au emis aici cambii aslPra Hamburgului. Deşi cam
biile eau garantţte cu mărfuri etc., Pentru a merge absolut la 
sigur ei au mi mis rraşilor cambii pe termen la Bank of Enland 
cu plata la şapte zile. Acestea au fost inapoiate cu protest ca o 
slmplă maculatură, iar primele cambii au fost protestate în toată 
regula. Nimic nu maii are nicăieri azi valoare, în afară de argint t 
Sptă1îna treută, poliţe pe termen de două luni, urtînd girul lui 
S[chunck] , S [ouchay] & Co. şi a altor două firme tot atît de solide, 
n-au putut fi scontate sub 121/2o. 

N. B. Se înţelege că, dacă ţi-am dat numele firmelor respective, 
asta rămîne între noi. ş putea avea mari neplăceri dacă s-ar fla 
că am abuza: astfel de informaţii confidenţiale„ 

Firmele comerciale-industriale din Liverpool şi Londra vor sări 
cu:înd în aer. La Liverpool siuaţia e îngrozitoare, indivizii sînt pe 
geantă şi abia mai au energia să dea faliment. Cineva care a fost 
luni pe acolo spunea :ă indiizii de la bursa din localitate au Lişte 
mutre de trei ori mai lungi decit cei de aici. De altfel, şi aici se 
adună nori tot mai negri. Proprietarii de filaturi şi ţesătorii chel
tuiesc pe salarii şi pe cărbuni banii pe c are-i încasea.ă pentru măr-
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furi şi, cînd îi vor termina, vor fi daţi peste cap. Ieri pe piaţă dom
n-ea deprmarea şi amosfera era mai apăsătoare ca oricînd. 

Cneva mi-a WS că l cunoaşte cinci-şase iir.e n India care 
trebuie să se prăbşească zilele acestea din cauza stocurilor pea 
mari de măfuri. 

Aceşti indivizi abia acum observă că speculaţiile băneşti au 
jucat rolul cel mai neînsemnat în această criză, şi cu cit îşi dau 
mai bine seama de acest lucru, cu atît se întunecă mai mult la 
faţă. 

Cu sănătatea o duc bine. Mîine sau ponîine îţi voi scrie mai 
mult. Alăturat îţi trimit un teanc de „Guardians" .  Citeşte micile 
informaţii locale ; ai să găseşii n ele lucruri foarte frilloase. 

Publicat pentru prima oară 
în întregime în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, voi. XII, 1929 

1 0 1  

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 1 1  decembrie 1857 

Dragul meu Maur, 
Sînt încă foarte ocpat cu datoriile, a căror achitare e foarte 

indoi.nică, şi cu diverse probleme legate de scăderea preţurilor. 
In această criză, supriproducţia a fost mai generală ca oricînd ; 

la mărfurile colniale este l·a fel de incontestabilă ca şi la grîu. 
Ast..i straşnic şi va avea consecinţe colosale. Atîta timp cit supra
producţia se limita la industrie, nenorocirea nu era dcît pe jumă
tate, dr după ce a cuprins şi .agricultura atît în zonele tro:gicale, 
cit şi în cele temperate, POVestea a luat amploare. 

Foma sub care se ascunde supraproducţia este întotdeauna, 
mai mut sau mai PUţin, extinderea creditului ; de data aceasta însă, 
n mod cu totul spe.cial se manifestă în practica poliţelor de com
plezenţă. Sistemul de a pocura bani prin trate asupra unui bancher 
sau supra nei firme care se ocupă cu „afaceri cambiale" şi de a 
plăti aceste trate înainte de scadnţă sau de a nu le plăti, dpă cum 
a fost înţe1egerea, a devenit o regulă atît pe continent cit şi pen-
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tru fimele continentale din Anglia. Toate casele de comision prae
tică aici acst sistm. El a fost foarte răpîndit la Hmburg, unde 
au Circulat poliţe emse de bănci în valoare e peste 10 OO OO 
de mărci. Dr �i lu alte locuri u fost puse în circulaţie enomn de 
nulte poliţe de complezenţă şi din această cauză Sieveking Sillam, 
Karr, Josling & Co., Draper, Piet.oni & Co. şi alte firme din Londra 
s�au dus de ripă. In aoeste operaţii ele au figurat cel mai âdesea în 
calitate de taşi. Aici, 1in industria de fabrice engleză şi in comerţul 
interior, s-a procedat astfel : oamenii, în loc să plătescă în nume
rar în fiecare lună, cereau să se tragă asupra lor poliţe pe un ter
men de trei luni şi Plăteau dobînzile respec:ive. ln industria 
mătăsii, acest proceeu s-a extis pe măsură ce crşteau preţurile 
la mătase. lntr-un cuvînt, fiecare şi-a extins afacerile mult peste 
posibiUtăţile sale, overtraded. Overtrading 1) nu este chiar sinnim 
cu supraproducţia, dar, în fond, e aeelşi lucru. O mec:ntile com
muni:y 2) care posedă un cpital de 0 OO OO l. t. are astfel o 
anumită capacitate de producţie, de schimb şi de consm. Dacă cu 
ast capital face afaceri pe bază de poliţe de CO>lerenţă, care 
presupun un capital e 30 OO OO l. t., îşi sporeşte producţia cu 
50°/o ; ca urmare a prosperităţii, cr.te şi cosmul, dar nici pe 
deprte în ceeaşi proporţie, ci. disons 3) , cu 250/o. a sfîrşitul uei 
anumite per.oade se ajuge in mod necesar la o acumulare de măr
furi care dpăşeşte cu 25% bona fide, id est 4) chiar c onsumul mediu 
al perioadei de prosperi tate. Numai acest lucru şi ar fi suficient 
pentru a duce la izbucnirea crizei, chiar dacă piaţa financiară, acest 
barometru l c omerţului, n-a prevestit-o încă. Dacă suie crahul, 
atunci, în afară de aeste 250/o, mai sînt pe .piaţă încă cel puţin 
25°/o dn stocurile de mărfuri de primă necesitate care nu mai pot 
fi vîndute. In cia actuală e poate studia în toate amănu:ile ei 
această aparLţie a supraproducţiei ca urmare a extinderii creditu1ui 
şi a overtrading. Faptul în sine nu conţine nnic nou : nou ese 
numai forma deosebit de clară în care se desfşoară astăzi lucru
rile ; n 1 847 şi în 1837-1842 situaţa nu era ii pe �arte atit 
de lide. 

Aceast. ete strălucita situaţie n care se află Machster şi 
industria de bmbac în mmentul de · faţă : preţurjle sînt destul 
de scăzute ntru a permite ceea ce filistinul nmşte o afacere 
sănătoasă. e îndată ce intervine însă cea mai mkă creştere a 
producţiei, preţl bmbacului face un salt, deoarece a Liverpool 

1) - Extndere xagerată a activităţii industriale-comerciale. - Nota !rad. 
1) - asociaţie comercială. - Nota !rad. 
) - !ă spnem. - Nota tld. 
l - cea reală ,  adică. - Nota !rad. 



! O l .  Engels către Marx. l i  decembrie 157 209 

nu există de loc bumbac. De a:eea trebuie să e continue cu prac
tica s.ptnînii de lucru incomplete, chiar dacă ar fi comenzi. cm 
sînt, e-i drept, menzi, dar din Jocuri în care intesitatea crizei 
nu s-a făcut încă simţită ; casele de comision ştiu acest lucru şi e 
aceea nu cumpără nimic ; nu s-r alege decît cu ificultăţi fără 
sfirşit şi cu datorii nesigure. 

Pe piaţă s-au înregistra1 din nou astăzi :ăderi de preţuri. Fin� 
care valorau 1-141/2 pence au fost oferHe cu 1 1 114 pence, şi cine 
dădea 13/4 le căpăta. Indienii au diJJărut de pe piaţă. Gr:ii sint 
în mare încurcătură u griul lor, cu care aproape toţi fac comerţ 
şi care constituie principala lor încărcătură la înapoire (de la 
Galaţi şi Odesa). Din motivele pe care le-am arătat, germanii nu 
pot cumpăra nimic. Fiele care se ocupă cu comerţul interior 
au interzis achizitorilor lor să cumpere cel mai mic lucru. merica 
este out of the question 1). Italia suferă de pe uma scăderii preţu
rilor la toate materiile ei rime. focă patru stmîni şi se va 
încinge o horă nebună. Zilnic proprietarii de mici filatur.i şi ţesă
torii dau faliment. 

Firma Merck dn Hamburg a reuşit să e menţină numai dato
rită avansului de 15 OO OOO acordat de g-ven, iar sucursla ei de 
aici a refuzat - cel puţin într-una din zile - pe filatorii ale căror 
plăţi erau scadente. Conducătorul firmei Merck in Hamburg este 
dr. Et Merck, fost ministru al Rekhului, jurist, dar şi asociat 
al tinei. 

Calde salutări soţiei tale şi copiilor. La scrisoarea ta cu privire 
la Frana etc. n-am timp să-ţi răspund astăzi ; trebue să mă mai 
gîndesc. 

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

') - în afara discuţei. - ota trd. 

Al tău, 
F. E. 

e tipăreşte după manuscis 
T1 adus din Jimba germană 
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Dragă Marx, 

1 02 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 17 decembrie 1857 

Criza mă ţine într-o încordare îndrăcită. Pe i ce trece, preţu
rile saad t: mai mult. ln plus, criza se aprope din ce în ci mai 
mult de noi. Bătinul meu s-a împotmolit ziJele acestea şi am fost 
nevoiţi să-i avansăm bni. Nu ored totuşi că lucurile vor lua o 
întor·sătură serioasă ; acm însă e totuna. 

Manchester se scuflldă tot mai adînc. Permanenta încordare 
de pe piaţă are un efect copleşitor. Nimeni nu mai poate vinde. 
ln iiecare i se fac oferte l1a prnţmi tot mai scăzute ; cine mai are 
un pic de demnitate nici nu-şi mai oferă marfa. Situaţia proprieta
rilor de filaturi şi de ţesătoiii e desperată. Nci un agent pentru 
plasarea firelor nu mai vinde fabrfoilor fire de ţesut deaît cntria 
nmerr sau c ontra garanţie sigură. Unele firme mid s-au şi dus 
de rpă, dar asta încă nu-i :ic. 

Fima Merck s-·a impomolit rău de tot atît aici, oit şi la Ham
bulg, deşi a primit în două rînduri subvenţii serioase. Se aşteaptă 
ca zilele aceste. să dea faliment. Numai un concurs de împrejurări 
e;traordinare ar putea-o salva. Se JUne că, la un capital de 
4 OOO 000-5 OOO OOO în b ancnote, fina din Hamburg ar avea liabi
lities 1) de 22 OOO OOO ( 13  mărci = 1 1. st.) .  După alte infomaţii, 
aiiza ar mai fi redus acest c.pi tal la 600 OOO de mărci. 

Vm mai avea criză în patru domnii diferite : 1 )  în domeniul 
mărfurilor coloniale, 2) al cerealelor, 3) la proprietarii de filaturi 
şi de .ţesătorii, 4). in home tirade 2), aceasta cel mai devreme la 
primăvară. ln districtele unde e;istă o industrie a linii, criza a 
înciput şi încă dest. de frumuşel. 

Nu uita să-ţi notezi în lista falimentelor : Bennoch, Twentyman, 
Reed din Derby, Mendes da Costa, Hoare Buxton etc. Toate sînt 
extrem de edicatoare. 

Părerea ta în privinţa Franţei a fost, între timp, proape tex
tul c ollfimată de ziare. Acolo crahul este sigur şi va atrage după 
sine, în primul rînd pe speculanţii din centml şi din nordul 
Germaniei. 

1) - obligaţii de plată. - Nota lrad. 
•) - comerţul interior. - Nota lrad. 
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Ored c-ai urmă1it dezbaterile procesului Maodonald, Monteith, 
Stvns (L[ondon] :nd E [xchan1e) Bank) . Chestiunea cu L[ondon] 
and E [ichange] Bnk şi cu titlurile împ.utate care figurează ca 
garanţie este cel mai skaşnic lucru pe care l-m citit vreodată. 

n afară de Hmburg, nordul Germaniei nu este încă aproape 
de loc atins de criză. Acum înc,pe însă şi acolo. La Elberfeld a 
dat falime1: Heimendahl (fabricant de căptuşeli de mătase şi cner
cint) , la Baanen - Linde & Trippenberg (fabricnt de articole e 
galantrie) . .�ndouă sînt firme serioase. In gene1al însă, germa
nii din nord au avut deocamdată aproPe numai pierderi ; la ei, 
ca şi aici, piaţa financiară, momentan dezorganizată, nu are n 
efect aÎt de dănător ca mposibilitatea, care durează de multă 
vreme, de a vinde mărfuriie. 

Viena va veni şi ea la lînd. 
Lupus nu mai spune acll nimic ; recunouşte că noi am at 

dreptae. 
Calamitatea incepe să se simtă şi în uîndurile proletariatului. 

Deocamdată nu prea se observă mnifetă•ri revoluţionare ; înde
lungata p&ioadă de prosperitate a avut o nfluenţă îngrozitor de 
demoralizatoare. Şomerii cerşesc şi hoinăresc şi acum pe străzi. 
Nmăll jafurilor şi l crmelor reşte, dar nu prea mul:. 

Circl aiît de mult p e  la diverşi omeni p entru a putea umări 
mersul crizei, încît îmi rmîne p!rea puţin mp să lucrez pentru 
Dana. Trebe totişi să fac şi asta. Ce mai scrte el 1 Şi cum stau 
lucruile cu plata pentru aricole ? 

Cale salutări soţiei rtale şi copiilor. 

l tău, 
F. E. 

Buletinele pieţei din Mnchester se găsesc întotdeauna în 
„Guardian u sîmbăta şi miercurea. Azi îţi e.pediez n pachet în
trg. In numărul de azi se găseşte şi o statistică a muncitorilor. 

Te feHcit pentru puofeţia ta în legătură cu legea băncii 1) . 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, Bd. II, 
Stuttgart, J'91 3  

1 )  Vezi volumul d e  fâţă, p. 20-204. - Nota red 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Dragă Frederick, 

1 03 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra) IB decembrie 1857 

Iţi sriu în mare grabă aceste cîteva rînduri. Chiar acum m 

primit l treilea şi ultimul avertisment de la mizerabilul de percep
tor în sensul că, dacă pînă luni nu plătesc, luni dpă-masă va fi 
trmis la mine acasă broker-ul 01• De aceea, dacă ai posibilitatea, 
trimite�mi .l.ă luni oîteva Lire. Acum am greutăţi băneşti mai mari 
decît de obicei, fiindcă de vreo trei săptămîni trebuie să plătesc 
totul în bani peşin şi anthing like credit 1) a încetat, în tp ce 
din banii pe care îi încasez, întotdeauna 2/s se duc imediat pentru 
achitaTea datoriilor mai ve:hi. ln plus, încasările sînt foarte mici, 
căci pînă acm nu i-am putut trimite lui „Tribune" mai mult de un 
artiool. So far as to private matters 2) . 

Lucrez enorm de mult, de cele mai multe o.i pînă la ora 4 dimi
neaţa. De fapt, m o muncă dublă : 1 .  Elaborarea princ�piilor de 
bază ale e:onmiei. (Este absolut necesar  pentru public să pătrundă 
in miezul problemei, iar pentru mine personal - să scap o dată 
de acest coşmar.) ; 

2. Criza actuală. ln legătură u aceasta, în afară de articolele 
din „Tribune•, nu fac de:ît să înregistrez datele, ceea ce îmi 
răpeşte însă mult timp. Cred că spre primăvară va trebui să sorim 
împreună o broşură 3) cu privire la această poveste, ca să reamin
tim publicului german că existăm încă şi .sîntem mereu aceiaşi. 
Ţin trei rgistre mari - Anglia, Germania, Franţa. n oea ce 
privşte merica, în „�ribune" este tot materialul. Mai tiriu îl 
vom putea sistatiza. De altfel, mi-ar plăea, dacă s-ar utea, 
să-mi trimiţi „Guardian• zilnic. Munca mea e de două ori mai ma·re 
şi mult stînjenită cînd trbuie să citesc dintr-o dată numerele pe o 
sptmînă întreagă, sau cam atit. 

In Franţa (în comerţ) prbabil că „nemţii" ,  cărora, în general, 
de acIl încolo va trebui să le dăm atenţie, vor fi aceia care vor 
înepe hora, îndeosebi a Havre. In afară de ceasta - ca să nu 
mai vorbim de descompunerea generală a acesh1i stat falimentar -, 

1) - orice fel de credit. - Nota lrad. 
2) - Atit despre problemele particulare. - Nota !rad. 
3) Această intenţie a lui Marx a rămas nerealizată. - Nota red. 



1 4. Marx către Engels. 2 dcembrie 157 213 

la Marsilia şi Bordeaux comerţul însuşi este deosebit de utred, ca 
şi pretutindeni unde amesteul şi intervenţia unor elnte străine 
au făcut să iasă la suprafaţă zgîrcenia şi timidity 1) mchină şi 
păduchioasă a mizeraililor crapauds 2). e fapt, numai într-o ţa·ră 
atît de imobilă a fost posibil ş.i necesar un Credit mobilier. The 
more you become acquainted with „the Messias of nations" ,  tfrn 
less you like him 3) . 

Scrie-mi ori de ite ori îţi pite timpul, căci, după aceea, 
vei uita atît de necsara „Chronique scandaleuse" a crizei ; eu fac 
extrase din scrisorile tale şi le trec în rgistrl principl. 

Salut. Salutări lui Lupus. Pieper are satisfacţia că ex-şefl său, 
Saalfeld, cu a cărui soţie a avut un mare scandal, a dat falent. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•,  d. II ,  
Stuttgart, 1 91 3  

1 04 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

T1 adus din limba gemană 

Marx către Engels 
la anchester 

[Londra) 22 decembrie 157 

Dear Frederick, 

M-ai smuls victorios din ghearele fiscului, lăudat fie numele 
tău - aleluia I 

Alăturat îţi trimit o scrisoare (împreună cu o anexă 252) a mare
lui Lassalle, care mă asigură că, datorită succesului său, a început 
să fie realmente seriously 4) cunoscut la Berlin, Aceste efuziuni ale 
unui suflet frumos vă vr amuza, e tine şi pe LUs, Bunul Lassalle 
s-a apucat de filozofie, de Hera-clit 5 ) ,  tot aşa cum s-a apucat şi de 

1) - teama. - Nota trad. 
') - filistini francezi. - Nota trad. 
"J - Cu cit îl runoşti mai bine pe „Mesia al naţiunilor• ,  cu a tir îl iubeşti 

mai puţin. - Nota trad. 
'J - serios. - Nota trad. 
'l F. Lassalle. „Filozofia lui Heraclit, obscurul din Efes". - Nota red. 
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procesul Hatz�eJdt, şi, dacă e să-i dăm crezare, a cîştigat, în sfîrştt, 
„procesulu său. Se pare că, într-adevăr, bătrînii - filologii şi hege
lienii - au fost surprinşi de faptul că le„a fost dat să trăiască din 
nou o aSemenea ânflor..re postumă a unei epoci apuse. Noi, totşi, 
o să cercetm această lucrare şi, deşi e cal de dar, îl vom căuta 
totşi la dinţi - on the express condition, of course 1) - ca He
raclit să nu miroasă a usturoi. Fancy only this fellow going up and 
down the streets of Berlin and „asking for himselfu strutting like a 
peacock, a stride .and a stand : biting his lips, with „a  political re
gardu as who should say : „This is the man who has written Hera
'litu 2). Poate tipul ăsta ne-ar putea fi de folos 1în găsirea unor editori, 
dacă nu cumva se teme că gloria, pe cire o caută şi pe tărîmul eco
nomiei, ar avea de suferit de pe UNDa concurenţei şi că, în felul 
acesta, „procesul" lui ar fi pierdut. Lui Friedlănder i-am răspuns prin 
intermediul d-lui Lassalle că ş. eu sînt „anti-francez" ,  dar nu mai 
puţin lecit „anti-englez " şi în nici un caz n-aş putea scrie în apă
rarea „l0rlului Pam u .  Aşadar, am refuzat propunerea. Dacă Friedlăn
der îmi va trtmite ziarul „Presseu ,  astfel incit să văd mai întîi al 
cui copil piritual este, şi dacă indivizii aceştia mi-ar cere numai 
un Money article 3) pe săptăm1nă, pentru care ar trebui, bineînţeles, 
să plătească, s-ar putea ca, in lipsă de ceva mai bun, să accept pro
punerea lor. De politică în acest caz nici vorbă nu poate fi. 

Lui Lassalle i-am scris scurt şi ,rece. Am primit, .e drept, scri
soarea de la Freiligr[ath] , dar n-am răspuns din motive care sînt 
greu de redat în scris. La scrisoarea aceasta am adăugat doar ctteva 
rînduri 4). 

Schramm i-a scris din Jersey soţiei mele ; o scrisoare extrem 
de spirituală. Kosmos Leiden a fost pedepsit : i-au murit trei copii 
- două fete !printre care şi doamna Mevissen) au murit de ftizie, 
iar unul dintre băieţii lui s-a înecat în Pacific. 

Numărul din „Reynoldsu apărut duminica trecută conţine un 
atac vehement la adresa apostaţilor cre predică un.rea cu midle 
class 5). Se referă la Jones. Pe băiatul ăsta nu l-am vzut de mult. 

1) - cu condiţia expresă, bineînţeles. - Nota trad. 
'J - Imaginează-ţi-I pe acest individ, străbătînd în sus şi în jos străzile 

Berlinului şi „revendicîndu-şi Jocul" ,  umflat în pene ca un păun, muşcîndu-şi 
buzele, cu „o privire politică" de parcă ar vrea să sp.1ă : „Acesta ste omul 
care a scris Heraclit". - Nota trad. 

) - articol financiar. - Nota trad. 
'J Vezi volmul de faţă, p, 48-490. - Nota red. 
&) - burghezia. - Nota trad. 
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Se pare că mă evită şi probabil că are „motivele" lui. Totuşi, am 
să-i fac o ·SUrpnza şi am să mă duc la el - one fine morning 1). 

Salută-l pe Lupus. 

Al tău, 
K. M. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briewechsel zwischen 
F. Engels und K. Mrx•, Bd. II, 
Stuttgart, 1913 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1 05 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra) 25 decembrie 1857 

Dear Frederick, 
Intrucîtt în momentul de faţă principala noastră sarcină cotă 

în a ne edifica asupra situaţiei din Franţa, am revăzut toate extra
sele mele referitoare la French commerce, industry and crises 2) şi 
am ajJS la unele concluzii, pe care vreau să ţi le comunic pe scurt : 

1 .  Crizele din Anglia, din ţările nordice şi din America nu au 
provocat niciodată [n Fraţa, în mod nemijlocit, o „criză franceză" ,  
c i  au avut doar o influenţă pasivă - lîncezeală cronică, limitation 
of production, stagnation of trade şi general uneasiness 3) . Cauza : 
Franţa are o balanţă activă în  comeţul cu Statele Unite, orşele 
hanseatice, Anglia, Danemarca. Balanţa ei în comeţul .cu Suedia 
şi Norvegia este pasivă, dar acest lucru este mai mult dedt com
pensat prin comer,ul cu Hamburgul. Consequently 4) aceste c!ie 
nu pot produce niciodată în Franţa o drain of bullion 5) şi deci ici 
properly so-called monetary panic 6) .  Dacă banca urcă totuşi do
bînda, aşa cum a procedat de data aceasta, ea face acest lu.cru 
numai pentru a-i lîmpi.ica pe capitalişti săşi plaseze mai avan
'tajos banii în ţările sus-menţionate. Atîta timp cit exportul de me-

11 - într-o bună dimineaţă. - Nota trad. 
2) - comerţul, industria şi crizele din Franţa. - Nota trad. 

'J - limitarea producţiei, stagnarea comerţului şi nesiguranţa generală. -
Nota trad. 

') - Prin urmare. - Nota trad. 
a) - scurgere a metalelor nobile. - Nota trad. 
') - o aşa-numită panică financiară propriu-zisă. - Nota trad. 
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te nobile nu este o consecnţă inevitabilă a balanţei comerciale, 
ci  doar rezultatul setei de cîştig a profitmongers 1) , el poate fi cu 
succes împiedicat, aşa cum a axătat acum din nou Bonaparte, cu 
ajutorul j andarmilor. Dacă ţara cu o balnţă comercială favorabilă 
nu a acordat credite pe termen lung şi nici nu a acumulat produse 
pentru exportul în centrele cuprinse de criză - şi una şi alta con
travin naturii de mic comerciant a fabricantului şi negustorului 
francez -, ea va suferi pierderi etc., dar nu va trece printr-o criză 
acută. uccesul aparent cu care Franţa scapă în acest fel de prima 
fază a crizei generale l-a amăgit şi pe Ludovic-Filip. In mesajul 
regal rostit în faţa Camerelor în ajunul revoluţiei din februarie, el 
felicită ,,la belle France"  upon this privilege 2) . 

2. Recunoscînd acest lucru, trebuie să spunem că prima fază 
a crizei a afectat dej a industria şi comerţul Franţei mult mai grav 
decît oricînd pînă acum în împrejurări asemănătoare. 

3. Primul rezultat al crizei în Franţa - agreeaJe to the nature 
of the crapaud 3) - este o reducere plină de temeri a cheltuielilor 
şi a afacerilor. e aici - acumularea de bani la Banca Franţei are 
loc concomitent cu enorma reducere a operaţiilor de scont ale 
băncii. Şi - legat de faptul că crizele au loc întotdeauna toana 
şi c ă  fiecare guvern francez se teme la sfîrşitul anului de tulburări 
politice dacă la soldarea conturilor dobînda se dovedeşte ridcată -
scăderea dobinzii în luna decembrie. In decembrie 1847 Ludovic
Filip a cerut băncii ă reducă dobînda la 46/o. 

4. Eliberarea capitalului în comerţ şi industrie determină în 
acelaşi timp o mare înviorare la busă. In timpul lui Boustrapa acest 
lucru are loc în şi mai mare măsură decît în timpul lui Ludovic
Fiip, întrucirt prin decretul din 1852 el a obligat banca să acorde 
credite garantate u acţiuni ale căilor ferate, titluri de stat şi 
titluri ale lui Credit foncier 4) şi să soonteze din nou pol1ţele de 
compleznţă scontate de Comptoir National d'ecompte 53, pre
cum şi să acorde acestei instituţii credite grantate cu ·titlurile 
de valoare pentru care acordase deja credite. Aşa se explică, de 
pildă, cursul ridicat al acţiunilor şi bonurilor căilor ferate franceze, 
deşi de la izbucnirea crizei din Anglia veniturile căilor ferate 
frceze au scăzut incomparabil mai mult decît veniturile căilor 
ferate engleze. De exemplu, de la 29 octombrie pînă la 26 noiem
bre, veniturile căilor ferate Orleans au scăzut cu 246/o, iar după 
aceea şi mai mult. Cu toate acestea, la 22 decembrie acţiunile 

1) - vînătorilor de profit. - Nota trad. 
) - „frumoasa Frnţă " pentru acest privilegiu. - Nota trad. 
"l - corespunzător naturii filistinului francez. - Nota trad. 
') - Credit funciar. - Nota lrad. 
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liniei Orleans au cotat 1 355, în timp ce la 29 octombrie cotau 2 985. 
Din monthly report 1) al Băncii Franţei pe luna decembrie reiese de 
asemenea că, în timp ce în decembrie operaţiile de scont s-au redus 
cu 94 236 520 k în comparaţie cu octombrie şi cu 49 955 00 fr. în 
comparaţie cu noiembrie, creditele garantate cu titludle de valoare 
ale căilor ferate au crescut. 

5. Criza franceză propriu-zisă izbucneşte abia atunci cînd criza 
generală a ajuns la o anumită intensitate în Olanda, Belgia, Uniunea 
vamală 2) , Italia (inclusiv Triest) , Levant şi Rusia (desa) , deoarece 
balnţa comercială cu aceste ţări e în mare măsură nefavorabilă 
pentru Franţa şi, prin urmare, presiunea directă provoacă panică 
financiară în Franţa. Dar de îndată ce Franţa este lo'ită, aest lucu 
se repercutează d'une maniere vraiment admirable 3) asupra acestor 
ţări. Cu Elveţia, iranţa se află în aceleaşi relaţii ca şi St[atle] 
U[nite] cu Anglia. Balanţa comercială provizorie este întotdeauna 
în favoarea Franţei. Dar cum Franţa datorează foarte mult Elveţiei, 
aceasta poate oricînd, în perioade'e de criză, heavily to draw 
upon it 4) . 

6. Cînd va izbucni criza propriu-zisă în Franţa, atunci se va 
duce dracului secudty market 5) şi security 6) acestei pieţi - statul. 
(Aceasta va avea repercusiuni şi asupra Angliei, care în momentul 
de faţă speculează în toată splendoarea cu foreign securities 7) ) .  
Specula p e  care l a  Hamburg, in Anglia ş i  î n  St[atele] U[nite) au 
făcut-o capitaliştii particulari, în Franţa a făcut-o statul însuşi, iar 
micii comercianţi francezi erau toţi jucători la bursă. Ecoul crizei 
anglo-americane a şi dus căile ferate to a dead-lock 8) . Şi ce face 

domnul Bon,p[arte) ? Sileşte banca to become in fact railway con
tractor 9) şi să acorde acestor indivizi credite pe baza bonurilor, a 
căror autorizaţie de emitere au primit-o în virtutea acordului din 
30 noiembrie 1 6. Aceste bonuri reprezintă n 1 858 o valoare de 
aproximativ 9 OO OO I. st. Credit mobilier, care la 3 decembrie era 
afundat pînă peste cap în mocirlă, face de asemenea prgătiri în 
vederea contopirii cu Credit foncier şi cu Comptoir National 
d'escompte. De ce ? Pentru că aceasta din urmă este autorizată 

') - raportul lunar. - Nota trad. 
") Este vorba de Uniunea vamală germană. - Nota red. 
3) - într-un mod de-a dreptul uluitor. - Nota trad. 
4) - să exercite presiuni asupra ei. - Nota trad. 
') - piaţa de efecte. - Nota trad. 
') - garanţia. - Nota trad. 
) - hîrtii de valoare străine. - Nota trad. 
Bj - într-o situaţie fără ieşire. - Nota trad. 
'l - să devină e fapt un antreprenor e căi ferate. - Nota trad. 
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prin lege să primească de la bancă credite garanrtate u hîrtii de 
valoare şi 'Să :sconteze din nou poliţele deja scntate. 

Aşadar, e evident că, potrivit planului lui Boustrapa, Banca 
Franţei trebuie să devină, nu cu ajutorul propriului ei capital, ci 
cu ajutorul capitalului pe care-l are în depozit şi care va dispărea 
la primul semnal dat de ţările vecine, principalul antreprenor al 
tuturor speculaţiilor lui. Acesta ete un mijloc foarte bun de a duce 
şi banca de rîpă. Ceea ce, de altfel, nru-i poate trece prn cap nici 
chiar 1dnnli Bona este de a deermina Banca Franţei să eiec
tueze plăţi la cererea acţionarilor. Numai pentru căile ferate 
franceze, în 1858, dpă icordul din 30 noimbrie 1856, aceste cerefi 
reprezintă peste 10 OOO OOO 1. st. Ele se ridică la cel puţin 
30 OOO OOO 1. st. pentru toarte concernele de speculă, such as 1) : Mer
cantile and Industrial Oo. of M!drid · (a lui Rothsohild) , Compania 
navală franco-americană, Compania căilor ferate Victor-Emanuel, 
Compania metalurgi:că Herserange, Căile ferate austriece, Sara
gossa Comp., Căile ferate franco-elveţiene, Lausane-Fribourg 
railway, Nassau-Company, Societe Generale des Tanneries, Com
pagnie de la C'bonisation des Houilles, Chimay to Marienburg 
railway, 'Căile ferate lombardo-veneţiene, Compania navală sud
americană etc. Francezii vor fi pe dracu în stare să facă faţă tuturor 
acestor cereri. ln afară de aceasta, fie la prima alarmă serioasă in 
Rranţa, fie în condiţiile unei situaţii de depresiune pe piaţă la ei 
acasă, nemţii, olandezii, elveţienii - marii deţinători de titluri 
franceze - vor începe să le vîndă at any price 2) la bursa din Paris. 
Astfel, se pare că Boustrapa cu greu va putea face faţă anului 1858, 
în afară de cazul :cînd va reuşi să se mai menţină cîtva timp cu 
ajutorul stării de asediu şi al emisiunii de asignaţii. Acum toată 
aceată veche porcărie se duce dracului, iar avîntul temerar şi ri
dicol, care a dominat pînă acum piaţa de efecte în Anglia etc. ,  va 
avea de asemenea n sfîrşit îngrozitor 254, 

Salut, 

Al tău, 
K. M. 

Pieper a fost azi aci în vizită. 
Despre Comptoir National d'escompte de Paris mai trebuie să 

spunem că această instituţie ,creată de guvernul provizoriu pentru 
scontarea poliţelor 'Care au numai două semnături şi, în general, 
de nu prea ună calitate, în 185 1 ,  la numai cîteva zile după lovitura 

1) - ca, de exemplu. - Nola lrad. 
•) - la orice preţ. - Nola lrad. 
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de ·stat, a fost împuternicită de Boustrapa to make advances on 
Rentes Fran:aises, Ies actions et obligations industrielles ou de 
credit constituees en 1societes anonymes 1) . In 1854-1855 creditele 
garantate cu aceste titluri erau de 940 OOO 1. st. ,  în 1855-1856 - de 
aproximativ 1 500 OOO 1. st. In afară de aceasta, în 1851 Comptoir 
a primit dreptul să îfiinţeze o „Sous Comptoir des Chemins de 
Feru 2) , a călfei unică funcţie era acordarea de credite garantate cu 
acţiuni şi bonuri ale căilor ferate. n 1852, la sfîrşitul lunii iunie, 
creditele acordate de această ucursală erau de 520 OOO 1. t., la 
sfîrşi1ul anului 1852 - 1 240 OOO 1. st. ; în 1852-1853 - 3 600 OOO 1 .  st. ; 
la sfirşitul anului 1854 - 4 560 OOO 1. st., adică aproape de nouă ori 
mai mult decît creditele din 1851. Este aceeaşi drăguţă afacere în 
care 1şi„a foînt gîtuJ Scotch Exchange Bnks în 184---1847. 

Has Dr. Borchardt not yet suspended his payments ? 3) 
Sper că în 1impul tulburărilor din Manchester şi n timpul săr

bătorilor nu vei chefui prea mult şi vei av,ea grijă de sănătatea ta. 
Calde Salutări lui Uipus. 

What is friend Charley about ? şi old Hill ? 4) 

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

1 06 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limbr. germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 30 decembrie [157) 

Dragă Frederkk, 
iebuie neapărat sa scriu pînă vineri (lst of January) 5) artico

lul despre ope;aţia Lucknow-Audh. Poţi să-mi trimiţi pînă poimîine 

1) - să acorde credite gar.ntate C4 rente franceze, acţiuni şi obligaţii ale 
companiilor industriale sau de credit constituite în societăţi anonime. - Nota !rad. 

2) - „Sucursală a Cmpaniei căilor ferate•. - Nota lrnd. 
3) - Dr. Borchardt nu şi-a suspendat încă plăţile 1 - Nota trad. 
'l - Ce face prietenul Charley (Charles Roesgen) 1 dar bătrînul Hill 1 -

Nota trad. 
I) - (1 ianuarie) . - Nota !rad. 
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any article, however short 1) despre aceasta ? It would he extre
mely season:able 2) . 

An nou fericit I 
Al tău, 

K. M. 

Lps trebuie să primească felkitările anexate abia Îll ziua de 
anul nou. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, voi. XII, 1929 

1 07 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Max 255 
la Londra 

[Manchester] 31 decembrie 1857 

Dragul meu Maur, 
Am căutat în tot oraşul ziare care să conţină Indian news 3) ; 

numerele din „Guardian" conţinînd acest material, pe care le aveam, 
ţi le-am trimis alaltăieri. Nici la redacţia lui „Guardian" şi nici la 
cea a lui „Ex[aminer] & T[imes] " nu pot obţine numerele respec
tive şi nci Belfield nu le mai are. Credeam că încă de marţi ai 
terminat cu toată povestea asta. In asemenea condiţii nu pot scrie 
articolul 4) , şi mi-e cu atît mai necaz cu ct într-o perioadă de patu 
săptămîni asta e singura după-amiază în c are l-aş fi putut scrie 
fără a neglija alte chestiuni urgente. Pe viitor comunică-mi cit mai 
din tip intenţiile tale referitoare la articolele milirtare ; în special 
acum, fiecare zi contează foarte mult pentru mine. 

e altfel se dau atît de puţine amănunte şi totul este în aşa 
măsură bazat pe telegramele sosite din Khanpur a Calcutia, incit 
e aproape cu neputinţă să apreciezi evenimentele în spirit critic. 
Singurele puncte sînt următoarele. De la Khanpur la Luchnow 
(A1ambag) sint 40 de m�le, iar marşurile forţate ale lui Havock 

) - un articol oric1t de sc.rt. - Nola lrad. 
) - r fi foarte binevenit. - Noli lrad. 
) - ştiri dn Inia. - Nota trad. 
) F. Engel. „Asdiul şi asaltul Lucknowului". Vezi K. Mrx �i F. EngeJ. 

Opee, vol. 12, Bucureşti, Edira olitică, 192, p. 55. - Nota trad.). - Nola ed. 
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demonstrează că, în condiţiile Indiei, 15 mile nseamnă un marş 
foarte greu, care necesită un timp mai îndelungat. De aceea Colin, 
care avea de făcut doar două-trei marşuri, �rebuia în orice caz să 
fie la Alambag a treia zi după plecarea sa din Khanpur, with pleRty 
of daylight stU left to atta:k at once 1) .  e această bază se 
poate aprecia marşul 1ui Colin ; datele nu mi le amintesc. In al 
doilea rind, el avea totuşi circa 7 OOO de oameni (se conta pe un 
număr muk mai mare ; marşul între Calcutta şi Khanpur a fost, 
probabil, îngrozitor de greu şi mulţi oameni au pierit) . şi dacă, avînd 
un efectiv de circa 7 OO de oameni (inclusiv ganizoanele din Alam
bag şi Lucknow) , i-a învins .pe cei din Audh, asta nu înseană mare 
lucru. An army of --7 OOO Englishmen has always ben thought fully 
sufficient to go anywhere and do anything in the open field in India. 
That stamps he opponents at once 2) . Totodată, trebuie să se ţină 
seama că .cei din Audh - deşi sînt consideraţi neamul cel mai 
războinic de pe valea Gangelui -, tocmai fiindcă nu au cunoscut 
niciodată în mod direct organizarea europeană sînt cu mult în 
u.a sipailor în ceea ce priveşte lisei.plina, coeziunea, armamen
tul etc. De aceea, principala bătălie care s-a dat a fost o luptă pen
tru asigurarea retragerii, adică o serie de ciocniri în care cei din 
Audh au fost împinşi înapoi de la un post la altul. ste adevărat 
că englezii au, ca şi ruşii, cea mai proastă infanterie uşoară din 
Europa, dar ea a învăţat cîte ceva în Crimeea ; în orice caz faţă 
de oamnii din Audh avea marele avantaj că linia ei de trăgători 
era sprijinită în mod ordonat şi regulat de .pichetele şi trupele de 
linie, că totul era subordonat unui comandament unic şi urmărea 
un singur scop, în timp ce adversarii lor erau, după obiceiul asiatic, 
disersaţi în grupuri dezordonate, fiecare dintre ele aântându-se 
spre front şi oferind englezilor nenumărate ţinte, deoarece nu aveau 
o acoperire ca lumea şi nici rezeve ; fiecare grup se afla sub co
manda propriului său şef de trib şi acţiona independent de cele
lalte triburi. Căci nu trebuie să uităm că pină acum nu se cunoaşte 
nki n caz în care o armată răscul.tă din India să i fost organi
zată cum se cuvine, ub conducerea unei căpetenii 'ecunosute 3). 
In telegrme nu se dau alte indicaţii referitoare la caracterul bătă
liei, lipsesc orice descrieri de teren, orice amănute cu privire la 
folosirea trupelor, aşa că nu ot spne asolut nimic mai mult (şi 
încă din mmorie) . 

1) - încă pe lumină, pentru ca un atac imediat să fie posibil. - Nola trad. 
") - Intotdeauna s-a considerat că o armată de 5 0--7 OO de englezi e 

absolut de ajuns ln India pentru a erge oriunde şi a efectua orice operaţie 
militară în cîmp deschs. Asta ii caracterizeZă imediat pe inamic. - Nota lrad. 

3) ln original de la : „o luptă pentru asigurarea„.  • şi plnă la „căpetenii 
recnnoscute•,  în limba engleză. - Nota r. 
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Referitor la Franţa, în măsura în care pot eu aprecia, ai drep
tate, in every p at1oular 1). Şi acolo, pînă n momelltl de .faţă, otul 
merge normal. Aici, in home trade 2), povestea acum incipe ; ambele 
firme din Londra care fac comerţ cu mărfuri din Manchester fac 
p arte din această categorie. Dar asta e numai începutul ; categoria 
respectivă poate fi antrenată efectiv în această poveste .numai dacă 
starea de itensiune va dura 8-12 luni. Lmpresia mea este că felul 
în care se desfăşoară întreaga criză - abstraoie fădnd de gran
diosul ei c aracter ·general şi atotcuprinzător - aminteşte mai mult 
de riza din 1 837-1842 dedt de oricare alta. In momentul de faţă. 
oamenii de aid se amăgesc cu gîndul că crisis is over 3) , fiindcă 
a trecut prima fază - criza financiară cu urmările ei nemijlocite. 
In adîncul letului, fiecare burghez I1ai crede 'Că ramura sa spe
ci..ă de comer1ţ, şi, mai ales, propr1ia sa afacere are o bază ibsolut 
sănătoasă, şi cm potru compara.ţie au în faţă exlplul atîtw pe
culanţi renumiţi, de ferul lui Monteith, Macdnald etc., e firesc 
să aibă impresia că ei sîn deosebit de virtuoşi. Şi totuşi, aceasta 
nu-l va despăgubi pe d-l Troost, c are la cei 35 OOO de saci de cafea 
a pierdut 2/s-3/4 din averea sa, şi nki pe d-l Senator Merck pentru 
că navlul şi alte operaţii în valoare de 22 OOO OOO în b ancnote îi vor 
înghiţi întregul capital. John Pondu, o ciupercă .locală, o.riginar din 
Scoţia, .care în ultmii cinci ani a avut o ascensiune colosală, are 
împreună cu alţi cinci 1 OOO de baloturi de mătase, care e află încă 
pe drum pe mare şi la care va pierde 300 OOO 1. st. Toate acestea 
se vor face simţite abia prin martie-aprilie, şi marile eforturi depuse 
în vederea ridicării preţurilor pe piaţă vor fi zădărnicite în mod 
sistematic de vapoarele .care intră în port. Acum se pare că va 
veni gerul şi crivăţul, aşa că nu va mai putea sosi niei un vapor. 
Dacă asta va dura o săptămînă sau două, preţurile la toate pro
dusele vor creşte, desigur, pentru ca apoi, la prima adiere a austru
lui, care va aduce o flotă întreagă, să scadă şi mai vertiginos. 
Voila ce qui s" appelle l 'offre et la demande en temps de crise 4) . 
La Liverpool stocul de bumbac începe şi el să crească - 400 OOO de 
baloturi, după cum este estimat acum -, dpăşind ,cu mult stocul 
mediu. Şi dacă va continua să crească, la primăvară preţul bum
.bacului va scădea, fră îndoială, şi mai mult ; în prezent, el a cres
cut din nou cu 1/2 penny, deoarece firma de aici Jesey & Co. care 
aprovizionează aproape întreaga piaţă rusească, a primit săptămîna 
trecută ştirea că anularea tuturor comenzilor făcute de ea în Ame-

1) - în toate privinţele. - Nota trad. 
2) - comerţul interior. - Nota trad. 
8) - criza a trecut. - Nota trad. 
'I - Iată ce înseamnă cererea şi oferfa în timp de criză. - Nota irad. 
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rica a sosit la timp, şi atunci a cumpărat de la Liverpool circa 
6 OO de baloturi. Asta a dus la înviorarea pieţei, şi p roprietarii de 
filaturi, care aveau bani, s-au dus acolo şi au făcut unele cupără
tui pntru a se asigura cu marfă la preţ scăzut. Acest fapt a în
grijorat sau mai degrabă a încurajat şi 11mele firme de aici, care 
au cumpărat şi ele fire şi ţesături, tot pentru a nu scăpa „nivelul 
cel mai scăzut". Asta nu va mai dura mult ; la început cred că se 
vor înregistra şi aici mici oscilaţii n sus şi în jos, în general, cu 
tendinţa de scădere, dar, poate, şi de oarecare creştere ; precis, 
acest lucru nu se poate spune atîta timp cît nu izbucneşte undeva 
o nouă furtună I In orice caz, proprietarii de filaturi şi ţesătorii vor 
avea un an prost chiar şi numai din cauza cererii insuficiente şi 
a ofertei prea mari. Stagnarea prelungită în afaceri este pericolul 
cel mai mare pentru burgaezii de aici. Crizele financiare nu au aici 
o importanţă prea mare, deoareoe toate creditele sînt acordate pe 
termene extrem de scurte (două piînă la şase săptămîni). 

Sîmbătă am fost la vînătoare de vulpi, şapte ore călare. Asta 
îmi creează întotdeauna o dispoziţie afurisit de bună pentru cîteva 
zile ; e cea mai mare delectare fizică pe care o cunosc. Pe tot 
cîmpul n-am văzut decît doi care călăreau mai bine decît mine, dar 
aveau şi cai mai buni. Asta mă va restabili complet. Cel puţin 
20 de oameni au căzut de pe cai, 2 cai nu mai sînt buni de nimic, 
o vulpe a fost ucisă (am asistat at the death 1)) .  Alte accidente n-au 
mai fost. De altfel, n-au participat ad!văraţi vînători de vulpi, aceş
tia ·călăresc, bineînţeles, mult mai bine decît mine. Voi duce la în
deplinire comisionul pentru Lupus. 

Şi acum, la începutul anului rebel 1 858 urez întregii familii la 
mulţi ani. 

Publicat pentru prima oară 
în întregime în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere. ed. I rusă, voi. XXII, 1 929 

') - Ia moartea e
.
i .  - Nota !rad. 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba german. 
şi engleză 
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Dragă Engels, 

1858 

1 8  

Marx către Engels 
la Manchester 

[ondraJ 1 ianuarie 18 

Intrucît atăzi n-a sosit nici un articol de la tine, n-am trimis 
nimic la New York, aşa că sptămina viitoare voi trimite două 
articole. Ser că ,pînă maţi unul îl vei termina. Este absolut ne:e
sar să scriem în special despre India, deoarece în problemele mili
tare „ Tribune4 duce o luptă tot aît de crîncenă cu „New York 
Times• ca şi în cele omerc.ale. Şi asta pentru .că „Times# umează 
orientarea lui „Times" din Londra. 

Anexez : 
1 „Star" , 
1 „D[aily) News " ,  
1 „Overland Mail• (ultimul număr n-a apărut încă) . 
Astea, probabil, vor fi de ajuns. 

Al tău, 
K. M. 

Publicat pentru prima ară 
ln : K. Marx şi F. Engels, 
Opere, d, I să, ol. XII, 19 

Se tiăreşte după manscris 

Trads din limba gemană 

Dragă Engels, 

1 9  

Marx către Engels 26 
a Manche$ter 

Londra) 5 iantrie (181 

m primit rîndurile tale. Nu omeneşti nimic despre primirea 
scrisorii ele la care m anexat scrisorle e la Lassalle şi Friedln

der ; aş vrea să ştiu că aminouă ace crisori e ală tn siurnţă. 
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In ce priveşte litera C sînt în mare încurcătură. Din 27 noiem
brie nu i s-a mai trimis nimic lui Dana 267, deoarece partea care 
îmi revine mie (adică cea nemilitară) am terminat-o de mult. Dacă 
treburile din Mnchester nu-ţi permit să te ocupi serios de această 
chestiune, în luna în cuS trebuie să închei cu toată afacerea şi, sub 
un pretext oarecare, să-i comunic lui Dna că reziliez contractul 
cu Enciclopedia. Pînă la U.ă o să i se pară suspect că-i trimit 
mereu alte liste lungi, iar pe cele vechi nu le temin, şi asta mă va 
c0mpromite. De aceea el nu-mi mai răspund€ şi nici nu face co
menzi noi. i, apoi, o astfel de muncă nici nu poate fi rentabilă dacă 
trec de fiecare dtă luni întregi fără să facem nimic. 

Pînă acum am evitat să-ţi vorbesc despre acest lucru deoarece 
n-am vrut, cu nici un preţ, să te supun unui efort dăunător sănătăţii 
tale. Dar uneori am impresia că, dacă la fiecare 2-3 zile ai pregăti 
cît€va mici porţii, asa te-ar putea reţine de la chefuri, care, după 
infomaţiile pe care le m în legătură cu Manchester, mi se par 
„inevitabile" în această perioadă agitată, iar ţie nu-ţi pot i, în 
nici un caz, de folos. 

Acum nici vorbă nu poate fi să iau asupra mea partea militară 
- în vederea acestui lucru ar trebui să-mi pierd mult timp la 
Museum, şi nici n-aş reuşi să scriu ceva ca lumea -, căci orice 
ar fi, chiar de s-ar dărîma casa peste mine, trebuie să termin cele
la11e lucrări - şi acestea îmi iau tot timpul ! 

Aşa că, my boy, try o come to a definitive resolution - one 
way or the other 1). 

Cu bine. 

Publicat pentu prima oară 
!n întregime în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, d. I rusă, vol. XII, 19 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) - băiete, cau� să iei o hotlrlre deinitivă - aşa &au aşa. - Nota lrad. 
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Dragul meu Maur, 

1 1 0 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 6 ianuarie 1858 

Ai primit desigur la timp articolul 1), căci eu l-am pus la cutie 
luni seara, înainte de ora 12, aşa că probabil ţi-a fost predat între 
12 şi 1 .  

Scrisoarea d e  l a  Lassalle am primit-o şi, într-una din sclsori, 
ţi-am şi spus cum ne-am amuzat, Lupus şi cu mine, pe seama omului 
car·e a scris Heraclit 2) . Să se fi pierdut oare scrisoarea ? 

Cînd :riza se afla în faza ei acută mi-a fost absolut imposibil 
să mă gîndesc la altceva decît la crahul general. Nu puteam nici 
să scriu, nici să citesc şi, în plus, după boală am rămas foarte iras
cibil. Apoi au venit sărbătorile, vînătoarea de vulpi şi alte chestii, 
dar toate astea au trecut şi acum simt nevoia de o viaţă şi o acti
vitate liniştită. In aceste condiţii, la care se adaugă şi un gJturai 
zdravăn, litera C soseşte tocmai la timp, şi în seara aceasta mă 
apuc 1să lucrez la ea. Cred că n-o să-mi ia mult timp, în orice caz 
voi luora cit pot de repede şi vei putea trimite în fiecare săptămînă 
ote ·ceva. e aJtfel, dacă în luna oob.brie „Armata• a ajuns la 
timp pentru volumul I, cu siguranţă că în luna ianuarie litera C va 
ajunge la timp peutru volumul al III-lea. Pe .criza asta oamenii nu 
se vor grăbi prea tare cu tipărirea, altminteri ar fi scris D[ana] 
de mult. Dacă primeşti ceva de la el, •comunică-mi şi mie. 

In actuala criză se observă, de altfel, o acalmie şi o nouă în
torsătură, cel puţin î. ceea ce priveşte Manchester şi industria de 
bumbac. Luni un mare număr de proprietari de filaturi au plecat la 
Liverpool şi au .cumpărat 12 OOO de baloturi pentru a-şi face iarăşi 
oarecare rezerve, ·căci mulţi dintre ei le epuizaseră complet. Asta 
a făcut să crească preţul bumbacului ; totodată, pe piaţa de aici 
şi-au făcut apariţia grecii, oare au cumpărat o cantitate destul de 
mare, eeea ce a dete.inat urcarea corespunzătoare a preţului. Aici 
şi la Liverpool preţul bumbacului a şi crescut cu 3/4 pence per 
pfund) , faţă de nivelul cel mai scăzut. Acum cumpărătorii iar se 

1) F. Enge/s. „Asediul şi asaltul Lucknowului" .  (Vezi K. Marx şi F. Enge/s. 
Opere, voi. 1 2, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 355-361 .  - Nota trad.). 
Nota red. · •j F. Lassalle. „Filozofia lui Heraclit, obscurul din Efes• .  - Nota ied. 
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codesc, dar, cînd va .pomi vîntul de răsărit, cantitatea de bumbac 
şi de fire se va micşora şi mai mult pină cînd nu vor sosi, în fe
bruarie şi în martie, transporturi mari. Nu e rea ideea de a face 
să crească preţul firelor şi al bumbacului datorită fabricilor care 
practică o săptămînă de lucru incompletă ! Singuia consecinţă este 
că limitează şi mai mult cererea, a cărei reducere, deocamdată, nu 
iRfluenţează asupra preţmilor numai fiindcă produc�ia creşte şi 
scade o dată cu oererea. Bumba:ul m�d1ing 1) costă acum n nou 
61/4-63/s pence, astăzi probabil 61/2 pence, dar n-am văzut încă 
ultimul buletin. 

Şi la produse, 1înt'ueiît e greu de investit b ani, aceşti domni au 
reuşit temporar să realizeze, pare-se, o mică creştere a preţului, 
care se va men�ine pînă cînd va începe să adie vîntul de apus. 

Uriaşul surplus de capital de pe piaţă este, de altfel, de-a drep
tul uluitor �i dovedeşte, o dată în plus, ce proporţii colosale a luat 
totul de la 1847 încoace. Nu m-ar mira de loc dacă acest .s'plus 
de floating capital 2) ar determina o nouă speculă cu acţiuni încă 
înainte de a se fi dezvoltat celelalte faze ale crizei. Acest surplus 
de capital disponibil a contribuit, fără îndoială, şi la menţinerea 
febrei speculaţiilor din Franţa şi a făcut ca, după ce a trecut panica, 
Credit mobilier să poată pretinde un loc printre cele mai solide 
instituţii din lume. 

Scrisoarea referitoare la Lassalle ai primit�o, desigur, mai 
caut-o o dată. m scris-o la două sau tri zile după primirea scri
sorJi lui Lass[alle]. 

Cînd ţi-am trimis articolul alaltăieri, Lupus a adăugat cîteva 
cuvi:e către soţia şi fetiţele tale. Transmite-le calde salutări din 
partea mea. 

Al tău, 
F. E. 

Astăzi am primit citeva rînduri de la Schramm, care spune că 
s-a nţit mai rău, dar acum merge din nou spre bine. Domnii fraţi 
ai lui, sub pretextul crizei, l-au cam lăsat în părăsire. Vorbeşte 
despre o plecare sau la Krefeld, sau în Virginia, căci vrea să scape 
de grij a hranei. Ii voi trimite 5 lire. 

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

1) - de categorie mijlocie. - N>la lrad. 
2) - capital disponibil. - Nota lt ad. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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1 1 1  

Engels către Marx 258 
la Londra 

Manchester, 7 ianuarie 158 

Dragul meu Maur, 
Iţi trimit alăturat începutul de la C 259• Mîine seară voi căta 

iă mai termin drteva a'ticole. Doar două artiole am aici pentru 
care îmi va fi greu şi poate chiar imposibil să procur material su
ficient, şi anume : caps (percussion) 1) 20 şi „camps" 2) (romane, 
evreieşti, greceşti) . Extrasele mele din Ristow 3) cu privire la ta
băra 1ui Cezar u cuprind aproape nimic, deoaece eu mi-am co
mandat n R[istow) , dar librarul mi-a adus cu totul altă carte. La 
per[cussions] caps, cea mai mare importanţă prezintă istoria es
coperirii peoxidului clorhidric de potasiu şi a e:ploziWtăţii sale, 
precum şi datele referitoare la introducerea puştii u percuţie în 
diversele armate. Aceste două chestiuni ar fi de dorit să le tratez. 
Dacă ai putea odată, cu o ocazie, cînd te duci la British Mruseum, 
să-mi găseşti ceva material referitor la aceste probleme, aş putea 
termina curind şi aceste artkole ; altminteri va fi greu, căci în bi
blioecile de aici nu se găseşte nimic pe tema asta. 

De aUfel, dacă monsieur Dana nu se osteneşte să răspundă în 
legătură cu lstele trimise de noi, vina e numai a lui. De muLt ar 
fi trebuit să trită o listă pentru litera D, acum o voi alcătui u 
aici. e altfel, pul pare să ia foarte uşor toată această poveste ; 
sper, :el puţin, că ţi-a trmis banii pentru articole, altfel ar fi timpul 
să facem gălăgie. 

Charley 4) este în Olanda şi pleacă 1în Elveţia. Din fericire, nu
mărul redus de comenzi îmi dă posibilitatea să las cea mai mare 
parte a lucrărilor curente pentru bilanţul anual în seama băieţilor, 
aşa că nu am prea mult de lucru. Şi asta e un l::ru bun. 

Din numărul de astăzi al lui „Guardi,n" ,  pe care ţi-l trimit 
alăturat, vei putea vedea că aici short time 5) este Încă practicată 
în foarte mare măsură. Săptămîna viitoare probabil că din nou va 
fi mai puţin practicată. Acum îţi voi trimite numai acele numere 

1) - focos (cu percuţie) . - Nota trad. 
1) - „Tabere•. - Nota trad. 
3) W. Rîstow. „Arta militară şi arta de comandant de oşti a lui Iuliu Czar•. 

- Nota red. 
I) Charles R�en. - Nota red. 
5) - săptămîna de lucru Incompletă. - Nota lrad. 
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in „Guardian • care cuprind ceva interesant despre chestiunile 
comeciale. 

ll citesc acum, printre altele, pe Clauseitz, „Despre război " .  
Ciudat mod d e  a filozofa ; în ceea ce priveşte conţinutul însă e 
foarte bun. La întrebarea dacă trebuie să se folosească denumirea 
de artă militară sau de ştiinţă militară, răspusul este că războiul 
se aseamănă cel mai mult u comerţul. Bătălia în război este ceea 
ce-i plata cu bani peşin în comerţ şi, aricit de rar trebuie să re
curgi la ea în realitate, totuşi spre ea se tinde şi, în cele din urmă, 
ea trebuie să aibă loc şi să hotărască problema m. 

Multe salutări soţiei tale şi copiilor. 

Al tău, 
F. E. 

Publicu! pentru prima oară 
in întregime în : K. Marx şi F. Engel. 
Opere, ed. I rusă, vol. XII, 199 

e tipăreşte după manuscris 

Tradus din Jimba germană 

Dragă Frederic, 

1 1 2 

Marx către Engels 262 

la Manchester 

[Londra] 7 ianuarie 1 858 

m prlit articolul 1) tău marţi la ora 5 după-amiază. E highly
musing 2) şi va plăcea foarte mult yankeilor. De altfel, ştirile so
site din India, în general, nu mai sînt tocmai favorabile domnilor 
eglei. Poor 3) Havelock I 

Precis n-am primit scrsoarea ta în legătură cu Lassalle 4) . Aşa 
că sau s-a împotmolit la Man::hester, sau a fost interceptată aici. 

Scrisoarea lui Lupus către familia mea, c are îţi trimite calde 
salutări, has prducd a great sensation 5) . 

Pieper a fost aici în vacanţa de crăciun ; a venit foarte mahmur 
şi a fost mai anost şi mai plicticos ca oricînd. Pe măsură ce îmbă-

1) F. Engels. „Asediul şi asaltul Lucknowului" .  (Vezi K. Mrx şi F. Engels. 
Opere, voi. 12,  Bucurşti, Editura politică, 1962, p. 355. - Nota trad.). - Nota red. 

2) - foarte amuzant. - Nota trad. 
") - Bietul. - Nota lrad. 
•J Vezi volumul de faţă, p. 21. - Nota red. 
') - a produs o mare �ezaţie. - Nota trad. 
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trîneşte, individul ăsta se strică tot mai mult. Se pare ică acum are 
plăcutul obicei ca de cum se scoală din pat să bea, în loc de o 
băutură colonială, o halbă de bere tare, din care cauză are toată 
ziua o privire îndobitocită. Cu amestecul acesta de ,trîndăvie şi 
didacticism, de platitudine şi pedantism devine, într-adevăr, tot mai 
greu de suportat. In plus, ·  aşa cum se întîmplă adeseori la indivizii 
ăştia, sub veselia aparentă se ascunde o proastă dispoziţie, toane, 
o stare de mahmureală. I-a onorat pe copii cu două dagherotipuri 
ale drăgălaşei sale persoane, care sînt într-adevăr nepreţuite şi 
pot fi denumite . .  Pieper u chipul descoperit" .  Ambele au fost fă
cute în aceeaşi d1mineaţă în care a sosit cu trenul la Londra. Prima 
încă adormit, pe jumătate beat, a most abject picture of nental and 
moral dejection 1) : o gură mare, obraji căzuţi 1 trăsături şterse şi 
în ochi o uimitoare expresie de goliciune. In cea de-a doua ima
gine, prietenul nostru îşi venise deja  în fire şi-şi amintise că el 
este frumosul şi amabilul Pieper. E trezirea şi triumful amoului 
propriu asupra e:tremei degradări. Primul portret - pieper s he 
is 2) , al doilea - as he appears 3) lui însuşi şi lmii rîn general. 
Jennychen a .remarcat, pe bună dreptate, că acum, dacă am cu
noaşte şi drama sa „What is the matter" 4) , l-am avea pe acest 
individ ca în pamă. 

Iţi anexez aici n document interesant, pe care urquhartiştii, 
cu imperturbabla lor insistenţă, l-au smuls de la Board of Trade 5)23, 
In afară de situaţia proastă a balanŢei comerciale a Angliei ân 
ultimii trei ani, din el îţi vei putea da seama, printre altele, şi cîţi 
bani a realizt Prusia în rtpul războiului Icu u.sia ; apoi că oraşele 
noastre hanseatice se 1ă în fruntea listei ţărilor a căror balanţă 
comercială este în favoarea Angliei. 

Acalmia momentană a crizei mi se pare foarte avantajoasă 
· pentru interesele noastre, vorbesc de interesele Partidului. Chiar 

şi în 1848 în Anglia, după prima acalmie, au urmat, la două sau 
trei intervale e timp, alte zguduiri destul de importante, şi atunci 
craterul intrase în acţiune încă din aprilie 1847 etc. 

„Problma napolitană" 24, care le-a pricinuit atîtea griji pro
funzilor politicieni, acum, datorită cutremurului, a fost rezolvată 
în modul cel mai îmbucurător. Cel puţin aşa spun politicienii de 
cafenea de la „Morning Advertiser• .  

Sper -că n-ai să  uiţi să-mi itrimiţi „Gurin• ? 

1) - imagine dezgustâtoare de decădere spirituală şi morală. - Nota trad. 
•) - aşa cum este. - Noi! trad. 
1) - aşa cum îşi apare. - Nota trad. 
'l „Ce s-a întimplat ?" ,  - Nota trad. 
5) - Ministerul Comerţului şi al Transporturilor. - Nota trad. 
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Te rog, în primul rînd, să ai grijă de sănătatea ta. Timpurile 
se îmbunătăţesc şi organismul tău va fi foarte solicitat. Deci că
leşte-l şi să nu faci nimic care să-i dăuneze. 

Salut. 

Al tău, 
K. M. 

Apropo. In ultimul număr al lui „PionierN al său, Heinzen spune 
că dacă în Germania doi sofişti au reuşit să le bage în cap munci
torilor germani îndobitociţi că ei formează o clasă aparte, fiindcă 
minuiesc rindeaua, este încă de înţeles ; dar ca în prezent strigătul 
de clasă să răsune în rîndurile muncitorilor la toate mitingurile din 
întreaga Americă, asta e prea absurd. El se indignează împotriva 
întunecării conştiinţei maselor, la care nu ajunge glasul înţelep
ciunii. Proclamă „revoluţia spiritului" şi profeţilor de clasă le 
opune noul triumvirat : Goethe, G. St. Hilaire şi Karl Heinzen ! ! ! 

Credit mobilier a făcut să crească în ultima săptămînă cursul 
acţiunilor sale, anunţînd un dividend de 25°/o, care, de data aceasta, 
va fi, fără îndoială, plătit din capital. 

Publicat pentru prima oară 
în întregime în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, voi. XII, 1929 

1 1 3 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra[,  11 ianuarie [1 858[ 

Dragă Frederick, 
Am primit „Campaign" etc. 215 ZileLe acestea mă voi duce la 

Museum şi voi căuta materialul pe care mi l-ai cerut 1� . 
Poveştile din India - eroul Windham - iau din nou o întor

sătură interesantă. Dacă săptămîna aceasta, cam pînă miercuri, 
sosesc ştiri mai amănunţite, va trebui să trimit la „Tribune " ceva 
în legătură cu asta. 

!n elaborarea principiilor economice sînt atît de mult stînjenit 
de greşelile de cakul, incit, de desperare, a trebuit să mă apuc 

1) Vezi volumul de faţă, p. 228. - Nota red. 
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să revăd în grabă algebra. Aritmetica n-am ştiut-o niciodată. Pe 
cale algebrică însă repede o voi scoate din nou la capăt. 

Buletinele tale medicale sînt prea sumare. Aş vrea să cunosc 
mai multe amănunte. F. i. 1) mai ai 1încă vreo rană deschisă ? 

In scrisoarea următoare îţi voi scrie mai pe larg. 

Al tău, 
K. M. 

Pe Clausewitz 2I l-am răsfoit superficial cu ocazia lui Bhicher. 
Individul are un bun-simţ vecin cu inteligenţa. 

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 

Dragă Marx, 

1 1 4 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 1 ,  Southgate, 
14 ianuarie 1 858 

Alăturat îţi trimit articolul 2) în care, după cum am constatat 
acum, am făcut o greşeală ridicolă şi pretutindeni am scris Wilson 
în loc de Inglis ; te rog să îndrepţi tu, căci eu nu mai ·am timp să 
fac asta. 

Pînă marţi voi mai scrie cîteva articole din C şi voi încheia cu 
„Cavaleria", care va fi un articol bun şi ceva mai lung. 

Apropo. „Coehoon" (bairon) l-ai făcut ? Dacă nu, eu am un 
material excelent. 

N.B. Pentru „Catapultă• n-am nici un iei de material ; se gă
seşte, probabil, la Ersch şi Gruber 2&7• 

Cel mai mare eroism al ganizoanei de la Lucknow a constat 
în aceea că they had to face every day the „coarne beef" cooked by 

1} - For instance (de exemplu). - Nota trad. 
'} F. Engels. „Despresurarea Lucknowului" . (Vezi K. Marx şi F. Engels. 

Opere, voi. 1 2, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 311-379. - Nota tcad.). -
Nota red. 
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the ladies „entirely unaided" 1) . Trebuie că era îngrozitor de .prost 
gătită. „D[aily] News" are, ce-i drept, ceva despre Windhm, dar 
nu-i suficient. 

Calde salutări soţiei tale şi copiilor. 

Al tău, 
F. E. 

Cu sănătatea o duc bine. Toate rănile s-au închis încă de acum 
şase săptămîni. Heckscher e foarte mulţumit de cum merg lucrurile, 
dar mai îmi recomandă restricţii la mîncare şi băutură, nu în ceea 
ce priveşte cantitatea, ci felurile. 

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

1 1 5 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba qermană 

Engels către Marx 
la Londra 

[Manchester] 15 ianuarie 1858 

Dragă Marx, 
După scrisoarea de la Harney, pe care ţi-o alăturez, e puţin 

probabil oa Schram 1să mai fie 'În viaţă. I-am scris imediat lui 
H[arney] . De îndată ce mai aud ceva, îţi ·comunic şi ţie. 

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

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) - a trebuit să facă zilnic faţă „cărnii de vacă tari" , pe care o găteau 
doamnele „fără a fi ajutate de cineva". - Nota trad. 
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Dragă Frederic, 

1 1 6 

Marx către Engels 268 
la Manchester 

/Londra, în jurul datei de 1 6] 
ianuarie 1858 

Probabil că şi u ai primit o scrisoare de la Harney în legătură 
cu prietenul Schmm 1) . Speranţe de insănăt,oşire nu existau. Păcat 
numai că grijile financiare - şi vina o poartă filistinul cel gras de 
la Londra 2) - i-au întunecat ultimele zile de viaţă. 

Articolul tău 3) este strălucit rşi aminteşte întru totul, ca stil şi 
manieră, de cele mai bune vremuri ale lui „N[eue] Rh[einische] 
Zfeitung] " .  Cit despre Windham, el !ste, poate, un foarte prost ge
neral, dar de data aceasta tipul a avut ghinionul să comande o ar
mată formată din novici - la Redan asta a fost norocul lui. In 
general, părerea mea este că această a doua armată pe care en
glezii o sacrifică indienilor - şi nici un om din această armată nu 
se va întoarce înapoi - în nici un caz n-o va putea egala, în ceea 
ce priveşte curajul, sentimentul demnităţii şi tenacitatea, pe prima 
armată, care se pare că a pierit aproape complet. In legătură cu 
efectul climei asupra trupelor, pe baza unor calcule exaote am 
demonstrat în diferite articole - în timpul cit m-am ocupat vre
melnic de rubrica militară - că mortalitatea a fost incomparabil 
mai mare decît reieşea din depeşele engleze oficiale 29• India, ca 
urmare a pierderilor în oameni şi metale nobile pe care le va pro
voca englezilor, este acum cel mai bun aliat al nostru. 

Luni mă voi duce din nou la Museum şi-ţi voi trimite date 
depre catapult - şi ce mi-ai mai cerut - din cele mai bune surse. 
Pe „Coehoorn" nu l-am făcut, căci căutarea unor izvoare indicate 
mi-ar fi luat foarte mult timp. 

Mă bucur e:rem de mult că o duci mai bine cu sănătatea. 
Eu, de vreo trei săptămîni, iau iarăşi tot felul de medicamente şi 
abia stăzi am terminat cu asta. Am exagerat prea mult cu munca 
e noapte - în timpul căreia am băut, e drept, numai limonadă, 
dar am fllat o cantitate imensă de tutun. Am obţinut însă rezul-

1) Konrad Schramm. - Nota r. 
') Rudolf Schramn. - Nota red. 
3) F. Engels. „Despresurrea Lucknowului" .  (Vezi K Marx .şi F. Engels. pere, 

voi. 12, Buureşti, Editura politică, 162, p,  371-379. - Nota trad.). - Nota red. 
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tate frumoase. De exemplu, am răsturnat întreaga teorie de pină 
acum cu Privire la profit. In metoda mea de prelucrare a materia
lului mi-a fost de mare ajutor „Logica"  lui Hegel, pe care am răs
foit-o din nou cu totul întîmplător ; Freiligrath a găsit cîteva vo
lume de Hegel, care au aparţinut cîndva lui Bakunin, şi mi le-a 
trimis în dar. Dacă aş mai avea vreodată timp pentru asemenea 
lucrări, mi-ar face multă plăcere să expun într-o lucrare de 23 coli 
de tipar, într-o formă accesibilă unei minţi omeneşti obişnuite, ele
mentul raţional din metoda ,pe care H[egel] a descoperit-o, dar tot
odată a mistificat-o. 

Dintre cele mai recente lucrări ale economiştilor, cea mai con
centrată ciorbă de platitudini o găsim în „Harmonies eoonomiques" 
a d-lui Bastiat. O pot-au-teu 1) atît de armonioasă nu era în stare 
s-o zurechtzubruddeln 2) lecit un crapaud 3) . 

Ce zici de prietenul Jones ? Nu-mi vine încă să cred că indi
vidul s-a vîndut. Probabil că experienţa lui din 1848 i-a căzut greu 
la stomac. Cu marea încredere pe care o are în sine, s-ar putea 
ca el să se considere în stare să exploateze clasa de mijloc sau să-şi 
înoh1puie că, dcă l, Ernest Jones, iintr-un 1fel Sau altul, ar ajunge 
în parlament, istoria omenirii n-ar întîrzia să facă o nouă coUtură. 
Lucrul cel mai n este că Reyolds se manifestă acum în ziarul 
său 4) ca adversar .înveşunat al clasei de mijloc şi respinge orice 
compromis - ca să-i facă, desigur, în ciudă lui Jones. e asemenea, 
d-l B. O'Brien a devenit acm un cartist care nu poate fi cu nici un 
preţ redus la tăcere. Singura scuză pentru Jones este apatia de care 
este cuprinsă în preent clasa muncitoare din Anglia. Oricum ar fi, 
pe calea pe care merge el acum, ori va fi păcălit de burghezie, ori va 
ajunge un rneg.at. Faptul că el, c!re de ·Obicei mă consulta cu tîta 
grijă pentrn orice fJeac, mă evită acm cu tot atîta grijă nu dove
deşte nkidecum o coştiinţă curată. 

Alăturnt îţi trimit o sofi.soare de la Laura şi Jenny pen1ru 
Lupus. Cele două fete 1şi închipuie, probabil, că tu te-ai putea fensa 
din piicină că-i scriu întiîi lui Lupus şi, de aceea, m-au însărcinat în 
mod special să te anunţ că acum va veni rîndul tău. 

Mai aştept încă trei săptămîni, pînă cînd relaţiile vor deveni ş i  
mai încordate ş i  apoi î i  scriu d-lui Dana c ă  n u  pot continua să co
labo;ez la „Tribune " scriind numai patru articole pe lună ; şase ar
tiole, 1asta e minimll. De fapt, acum sînt nevioit să concentrez de 

1) - supă. - Nota trad. 
') - cuvint format de Marx de la „zu brudeln" - „a face ceva în grabă",  

„a drpăci " ,  („Brudel" - „baltă" ) .  - Nota lrad. 
3) - broască riioasă (fig. filistin). - Natu trad. 
'l „Reynolds's News)aper " .  - Nota red. 
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fiecre dată materiaLul pentru două articole într-unul smgw, aşa 
că fac o muncă dublă pentru jumătate de preţ. This will never do 1) . 

In plicul cu scrisoarea referitoare la Lassalle 2) ,  care s-a pier
dut, erau şi scrisorile lui Lassalle şi Frielănder ? Din motive poli
tice, ar fi de dorit ca ele să mai existe. 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
pere, ed. I rusă, vol. XXII, 1929 

1 17 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte dupa manuscris 

Tradus din limba german. 

Marx către Engels 210 

la Manchester 

!Londra) 23 ianuarie 185\ 

Dragă Engels, 
m prit : 1) numerle din „Guardian" ; 2) C („Carabina"  

etc.) 1 •  Nu i�i comunicat dacă ai  p rimit scrsoarea mea, expedi
ată am o .sptă,nă, cu o anexă pentru Lupus. 

Iţi trimit alăturat o scrisoare de la Dana, pe care trebuie să mi-o 
reLui, întrucît nu i-am ră>uns îcă. O chestiune neplăeută pen
tru mine este că - după cum reiese din °a:eastă scrisoare - sînt 
dator o smă mare acestor domni, fiindcă mi-am calculat grşit pre
tenţiile şi, după ce am epediat „Tunul " ,  m tras din nou o poliţă. 
De altfel, plata nu reprezintă nici măcar un penny de 1înd. 

Cît privşte articolele e care Dana le-a mai ut la litera B 
- şi pntu mine se important să mă aci•t t mi rpde de ceea 
ce datorez ca unare a faptului că m emis asupra li pplton po
lie entru > Sllă mi mare decît mi e cuvenea, cci lfl nu pot 
rae o poliţă asupra lui „Tribune" şi rălîn defin.tiv în nt -, ace
te .cle Înt, cu o singură excepţie, luate toate din lista întoc
mită de tie. it despre această singură excepţie - The history of 
te Bengal Rebellion 3) -, socot că cel mai indicat ar fi să-l rel
zm irct pe Da. De unde să găsim, într-un imp atH de scuit. 

1) - Asta nu mai merge. - Nota lrad. 
•) Vei volumul de faţă, p. .7, 29. - Nota red. 
1) - Istoria răscoalei din Bengal. - Nota trad. 
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materialul necesaT ? Intrncît articoLul „trebuie ip.redat mediat" şi  
trebuie să fie „ci.t mai scurt posibil " ,  onornriul n-ar echivala în nici 
un caz munca depusă, şi povestea asta n-ar faoe decît să ne împie
dice să scriem celelalte articole. Care e părerea ta ? Cea mai i>mpor
taită e latura mhliltară, dar consider că totul laolaltă, aspectul mi
litir şi cel poliltk, nu e •Într-.un stadiu destul în înaintat pentru a 
putea fi „preda: imediat" .  

D e  greşeala din battle o f  1 )  „Albuera" 2) . menţionată d e  Dana, 
nu-mi amintesc. 

D>ă cum iimi scrie Freiligrath, marele Ernst Dronke a sosit de 
la Paris la Londra, părăsind pentru prima oară locul din pricina 
atentatului 272• 

Salut. 

Al tău, 
K. M. 

ln coresondenţa de la Paris apărută în „M[alchester] G [uar
dian] " ,  pe care mi lai trmis, sînt lucruri foarte interesante. Cum 
merg .reburtle la Manchester ? După cum se pare, mai bine decît 
era de aşteptat. 

Publicat pentru prima oară 
în întregime în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, voi. XXII, 1929 

1 1 8 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 273 
la Londra 

Manchester, 25 ianuarie 1858 

Dragă Marx, 
Toate scrisorile au sosit la timp. Este absolut imposibil să scriem 

articolul despre răscoala din Bengal 3) în timpul care ni se cere şi 
te-aş sfătui să profiţi de acest prilej şi să-i atragi atenţia d-lui Dana 
că, dacă ar fi acceptat propunerile noastre şi lista pe care i-am 

1) - bătălia de Ia. - Nota trad. 
'l Este vorba de articolul lui F. Engels „Albuera•. (Vezi K. Marx şi F. Engels. 

Opere, voi. 1 4, Bucureşti, Editura politică, 1 963, p. 57-58. - Nota trad.). -
Nota red. 

'l Vezi volumul de faţă, p. 236. - Nota red. 
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trimis-o de mult ar fi avut toate aceste articole. Dar poate băga 
„Bengal Rebellion" la „Hindostan Rebellion " 1)  sau la alt capitol. 
In ceea ce priveşte pretinsa greşeală 2), acum nu pot să controlez, 
căci n-am timp, dar mîine o voi face. Nota este luată din „Brock
haus" ,  aşa că, probabil, nu e greşită. 

Scrisoarea lui Lassalle o mai m la mine. 
Pentru „Blenheim" 3) , „Borodino" şi multe altele an materialul 

gata, şi vineri vei p.imi un teanc întreg dacă poşta care va veni din 
India nu mă va determina să scriu un articol, ceea ce, judecînd după 
telegrame, nu cred să fie cazul. Pentru „Bidassoa" etc. va trebui mai 
întîi să culeg date. Dar, oum de spune D[ana] că articolele astea 
le-a cerut mai de mult ? Nu ştiu nimic despre acest lucru. 

Harney ţi-a scris, probabil, că bietul Schramm a murit săptă
mîna trecută, vineri. Amănuntele nu le cunosc încă. I-am scris lui 
Haney că, dacă va găsi la Schramm vreo hîrtie scrisă de tine sau 
de mine, s-o ia la el şi să ne-o păstreze ; asta ar mai lipsi ca aseme
nea lucuri să ajl.gă în mina dJ.ui Rudolf 4) , care a devenit un pru
sac veritabil. Nu credeam că Schramm o să aibă vro criză gr·avă 
pînă în primăvară. Cit m fost acolo, bietul om a luptat eroic îm
potriva bolii, ş i, se pare că aşa a fost până la sfîrşit. Vechea noastră 
gardă se topeşte văzînd cu ochii în această lungă perioadă de pace ! 

Aici afacerile sînt foarte instabile. La fiecare două săptămîni se 
observă o încercare de a face să crească preţl bumbacului, profi
tindu-se ·de momentul cînd unii proprietari ide filaturi sînt nevoiţi să 
cumpere. Asta reuşeşte pentru 34 zile, apoi preţurile scad din nou. 
n general, preţul la noi este acum u 6/s penny peste cel mai scă
zut nivel. Aici se observă acelaşi lucru. De îndată ce, în urma unei 
stagnări de două siptămîni, preţurile au scăzut serios, pe piaţă apar 
cumpărătorii indieni şi levantini şi astfel ridică preţurile ; atunci ni
meni nu mai vrea să cumpere, şi, treptat, preţurile scad din nou. 
Deooamdată nu este incă nimic limpede. Proprietarii de filaturi trec 
la săptămîna de lucru completă nu fiindcă ar exista o cerere reală, 
ci fiindcă şi ceilalţi fac acest lucru şi s-au săturat pînă peste cap de 
short time 5) . In general, si·tuaţia proprietarilor de filaturi se înrău
tăţeşte din cauză că s-a redus diferenţa dintre preţul bumbacului 
brut şi cel al ifirelor. Germanii continuă să cumpere foarte puţin. în 
nici un caz situaţia nu e strălucită, du fiecare zi intervine cite ' 
check 6) în comerţ din pricina încercării de a obţine preţuri mai 

1) - „Răscoala din India". - Nota trad. 
I) Vezi voluml de faţă, p. 6. - Nota red. 
I) ,,Blindheim". - Nota ied. 
'l Rudolf Schramm. - Nota red. 
'l - săptămina de lucru incompletă. - Nota lrad. 
) - piedică, întrerupere. - Nota !rad. 
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mari, şi, dacă acest lucru nu reuşeşte, se spune că starea de spirit 
care domneşte pe piaţă s-a îmbunătăţit. Blestemată fie această îm
bunătăţire I 

Scrisoarea pe care aţi anexat-o pentru Lupus l-a măgulit foarte 
mult pe bătrînul domn şi i-a făcut mare plăcere. El roagă să trans
mitem cele mai calde salutări autoarelor 1) . De altfel, săptămîna tre
cută nu l-am văz,ut aproape de lc ; n-am reuşit să ne întîlnim şi 
apoi el a căpătat un tic douloureux 2) . 

Multe salutări familiei. 

Publicat pentru prima oară 
in : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, voi. XXII, 1929 

1 1 9 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 28 ianuarie 1858 

Dragul meu Maur, 
Iti trimit trei artioole pentiu litera B 3) . Aş fi vrut pe cit posi

bil să lucrez astăzi şi articolul despre Windham, dar, în primul 
rînd, amănuntele sînt încă foarte confuze şi trebuie neapărat să 
aştept raportul oficial, întrucît pînă acum totul a fost cocoloşit, şi, 
în al doilea rînd, azi după-amiază n-am avut timp, abia am reuşit 
să recitesc aceste trei articole ; şi, apoi, sînt p rea răcit ca să risc 
să ies la 1 2  noaptea în oraş şi să duc scrisoarea la poştă. Spune-i 
lui D[ana] că materialul încă nu este complet. 

I-ai trimis lui D[ana] lista pentru C întocmită de mine ? Dacă 
nu. trebuie să faci asta imediat, ca să poată ră>unde la timp, lista 
lui pentru C este din nou ridicol de incompletă. 

1) Jenny şi Laura Marx. - Nota red. 
!) - nevralgie facială. - Nota trad. 
BJ F. Engels. „Berma" ,  „Blindheim", „Borodino•.  (Vezi K. Mrx şi F. Engels. 

Opere, voi . 14, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 273-280. - Nota trad.). -
Nota red. 
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Din păcate, n-am izbutit să-l fac pe „Borodino" mai scurt fiind
că pînă în prezent această luptă a .fost prezentată cu totul greşit. 

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

1 20 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Frederick, 

[Londra] 28 ianuarie (1858] 
9, Grafton Terrace, Maitland Park, 

Haverstock-Hill 

Din cauza frigului cumplit, care s-a lăsat aici şi a totalei lipse 
de cărbune din gospodăria noastră mă văd din nou silit să fac apel 
la tine, deşi nimic nu mi-e mai penibil pe lume. M-am hotărit să-ţi 
adresez acest apel numai în urma unor serioase presiuni din afară. 
Soţia mea mi-a demonstrat că, întrucît din J ersey ne-ai expediat 
un mandat care a sosit înainte de termenul obişnuit, tu ai încurcat, 
poate, socoteala şi, de aceea, dacă n-o să-ţi amintesc eu în mod 
special, luna aceasta nu vei trimite nimic ; că ea şi-a amanetat şa
lul etc. etc . ,  că nu ştie cum poate s-o scoată la capăt. .Pe scurt, sînt 
nevoit să-ţi scriu •şi de aceea o fac. Drept să-ţi spun, dacă situaţia 
aceasta mai durează, aş prefera să zac la 100 de stînjeni sub pă
mînt decît să vegetez aşa şi de acum încolo. Să fii mereu o po
vară pentru alţii şi, în acelaşi timp, să fii în permanenţă torturat 
de cele mai meschine necazuri de zi cu zi - asta nu se poate 
suporta la infinit. Eu mai pot să uit de mizerie fiind foarte ocupat 
oeu problemele de ordin general. Soţia mea nu are, desigur, aceleaşi 
resurse etc. etc . 

Astăzi a sosit cartea lui Lassalle 1) , costă 2 şilingi ; această 
sumă nu reprezintă preţul cărţii, ci cheltuielile de transport. Din 
pricina aceasta nu s-a bucurat de o primire prea bună ; două vo-

1) F. L:ssalle. „Filozofia lui Heraclit obscurul din Efes". - Nota red 
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lume a cîte 30 de coli fiecare. Deocamdată m-am uitat numai prin 
ea. In prefaţă, tipul îşi minte cititorii, spunînd că încă din 1846 clo
ceşte în minte această lucrare. Pare să fie scrisă în spiritul vechi 
hegelian. La interpretarea şi compararea unor pasaje i-a fost, pro
babil, de ajutor obişnuinţa cu hemeneutica 1) juriştilor. Vom ve
dea, deşi lucrarea e prea voluminoasă pentru a fi citită în între
gime. 

D-l Pieoer a scris şi el şi mi-a împărtşit interesantul secret că, 
în timpul cit a fost aici, suferea de „dureri sub ,Pîntecu ·Şi de aceea, 
„poate " ,  a părut plicticos. 

Complotul Orsini etc. ar putea zădărnici amnistia prusiană 174• 
Al!ltăieri, pe la miezul nopţii, pliţia a dat buzna în cuinţa lui 
Orsini, au silit servitoarea să-i urmeze la Scotland Yard 2) , unde a 
fost interogată de d-l Richard Mayne şi de nişte copoi francezi. 
Această faptă, care l-a compromis pe d-l Pam, n-a dus la nici un 
rezultat, mai ales că toate scrisorile ce i-au fost adresate lui Orsini 
la Londra după arestarea lui se află în mina lui Martin Bernard, iar 
pe celelalte le-a ars Orsini înainte de a pleca din Londra. 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Ma1x•,  Bd. II, 
Stuttgart, 1913 

1 2 1  

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din l imba germană 

Marx către Engels 275 
la Manchester 

[Londra] 29 ianuarie 1858 

Dragă Frederick, 
Am primit cele trei airticole pentru B 3) . E foate bine că ai 

făcut articolul „Borodino" mai lung, căci coloanele prevăzute de 
aceşti indivizi sînt atît de uriaşe, iar onorariul atît de mic, încît 

1) - teoria şi practica interpretării unui text (în special a unui text aparţinind 
culturii antice). - Nota trad. 

21 - poliţia din Londra. - Nota trad. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 39. - Nota red. 
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singura măsură pe care o poţi lua împotriva lor este să lungeşti ar
ticolele. Sper că, atunci cînd te vei apuca de „Cavalerie" ,  vei căuta 
s-o înrtinzi dt mai mult, ca să scap de datoriile pe care le am la 
aîinii ştia. 

n Franţa }ucrurile stau minunat. Pe individ 1) , răceala cu care 
au primit negustorii vestea despre atentat l-a exasperat. Iar secre
tul acestei răceli a negustorilor se explică, probabil, prin dorinţa 
intimă a multora dintre ei ca un eveniment politic survenit pe ne
aşt�ptate să-i scoată din încurcătură. Din ordinul lui Boustrapa, 
băncile, societăţile de scont etc. au prelungit majorităţii acestor 
domni termenele de achitare a poliţelor. Dar amînare nu înseamnă 
anulare. O mare parte a burgheziei franceze, care vede cu ochii 
inevitabilul crah comercial, aşteaptă cu teamă ziua scadenţei. Ei 
se găsesc aproape în aceeaşi situaţie în care se găsea Boustrapa 
înainte de lovitura de stat. De aceea, întocmai oa şi în urmă cu 
10  ani, indivizii ăştia blestemaţi se vor crampona bucuroşi de orice 
pretext politic pentru a-Şi asigura o ieşire onorabilă. Boustr[apa] 
şi-a dat seama de acest lucru şi acum vrea să se comporte ca un 
adevărat „despot" .  Vom vedea. Dacă se va b aza pe Magnan, Castel
lane etc., va fi abandonat de toată lumea. 

ln lucrarea mea economică am ajuns acum la un punct unde am 
nevoie de unele explicaţii practice de la tine, căci în scrierile teore
tice nu · găsesc nimic referitor la această problemă. Şi anume, re
feTitor la circuitul capitalului - diversitatea circuitului în diverse 
întreprinderi ; influenţa lui asupra profitului şi a preţurilor. Dacă ai 
vrea să-mi dai unele explicaţii referitoare la acest lucru, ar fi foarte 
bine. 

ln pr�faţa la „Filozofia lui Heraclit obscurul din Efes" ,  d-l Las
Salle spune, printre altele : 

„La începutul anu'lui 1846, ea (locrarea) era elaboraită, cu ex
cepţia unei mici părţi, şi tocmai voiam s-o termin cînd, deodată, 
un interes de altă natură m-a împins în vîltoarea unor lupte prac
tice şi timp de aproape zece ani m-a împiedicat să mă ocup de ter
·minarea acestei lucrări, deoarece în orice împrejurare rămîn ade
vărate cuvintele lui Sofocle : 

lo„oc 'C OE�IC xouoev &vopwtoI o: �IO':pov t:.e2) 

'l Napoleon al III-iea. - Nota red. 
2) - ln lume-s multe mari minuni ! 

Minuni mai mari ca omul nu-s. 
Sofocle. „Antigona• .  (Vezi „Tragicii greci" - Antologie, Bucureşti, E.L.U. 
1 958, p. 446). - Nota trad. 
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In traducerea germană a lui Lassalle, versurile lui Sofocle tre
buie, probabil, să însemne : „Nu există om mai ingrozitor şi mai 
mirav deÎt contesa Hatzfeldt ! "  

Silut. 

Al tău, 
K. M. 

Publicat pentru prima oară 
in întregime în : K. Marx şi F. Engels, 
Opere, ed. I rusă, vol.  XXII, 1929 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Dragă Marx, 

1 22 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 30 ianuarie 1 858 

Astăzi dimineaţă am primit ambele scrisori de la tine şi-ţi 
trimit alăturat o hîrtie de cinci lire. Din păcate, şi eu sînt foarte 
strîmtorat cu banii şi, la începutul lui ianuarie, Schramm mi-a ce
rut 5 lire - şi în condiţiile de atunci, ,în nici un caz nu-l puteam 
refuza -, iar asta a făcut să fiu şi mai strîmtorat. Pînă marţi voi 
scrie articolul „Windham".  

Apropo, mai  trimite-mi o copie a listei cu articolele cerute de 
Dana pentru B (atît a celor iniţiale, cit ş i  a celor cerute ulterior) ; 
pe a mea am pierdut-o. 

Ce e cu articolele „Camp " ,  „Catapults " şi „Caps" 1) (cu per
cuţie) ? 

Aşadar, atentatul, deşi l-a . lăsat nevătămat pe Bonaparte, pe 
K. Heinzen însă l-a ucis. Iţi aminteşti, probabil, că în 1848 me
ninţa cu moartea şi distrugerea şi se lăuda cu mijloacele de distru
gere descoperite de ştiinţa modernă, mijloace pe care, bineînţeles, 
el nu le cunoştea. Kossuth este un om mare, dar K[ossuth] a uitat 
de fulminatul de argint etc. h bien 2) , dup ă  această poveste nu 
vom mai auzi nimic de fulminatul de argint. Am spus de la început 
că numărul îngrozitor de mare de răniţi şi numărul mic de morţi 
denotă că grenadele au fost supraîncărcate şi, de aceea, la explozie 

1) - „Tabere",  „Catapulte" ,  „Focoase". - Nota trad. 
'l - Ei bine. - Nota lrad. 
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s-au spart într-o mulţime de bucăţi mici, avînd fiecare o forţă re
dusă. Dobitocii au făcut pe deştepţii. Dac-ar fi fost umplute cu pul
bere obişnuită, grenadele ar fi avut mult mai mult efect. Dar, în Joc 
să procedeze aşa, ei le-au îndesat pînă la refuz cu fulminat de 
mercur şi au provocat o ploaie de schije mici şi relativ inofensive. 
Dr. Larrey a confirmat părerea mea. Asta în legătură cu Heinzen. 

Pe data de 2 1 ,  luna curentă, în B[ois] de Boulogne cineva a fă
cut din nou o tentativă de a-l asasina pe Bon[aparte] cu un pistol ; 
individul a fost prins înainte de a apăsa pe trăgaci. Povestea a fost 
muşamalizată. De îndată ce mă voi putea dispensa de numărul res
pectiv din „Guardian" ,  ţi-l voi trimite. 

Voi comanda „Cent jours" 1) a lui Charras 276• N-am putea scrie 
critică literară pentru America ? Un articol despre această lucrare 
ar fi, desigur, interesant şi uşor de scris. 

Multe salutări soţiei şi copiilor. 

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

1 23 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Frederick, 

[Londra) I februarie 188 
9, Grafton Terrace, Maitland Park, 

Haverstock Hill 

Cele 5 I .st. au sosit. Fptul că ai primit ambele scrisori o dată, 
deşi eu am eipediat una joi şi pe cealaltă vineri, deno.tă că poşta 
reţine 'crisorile emigranţ�lor, le cercetează etc. 

Articolele noi, cerute pentru B, sîut : „Bidassoan (bătălia de 
la), „Blindheimu (de asemenea), „Birmania• (războiul din) , „Bomar
sundn (asediul) , „Borodino" (bătălia) , „Brescia" (atacul) , „Bridge
headu 2) , „Bilow", „Budau (asediul) , „Beresford", „Berma" .  Dana 

') - „O sută de zile". - Nota trad. 
') - „Capul de pod". - Nota trad. 
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spune că „pe cele mai multe dintre ele le-am mai cerut" ,  dar se în
şală. Confundă lista întocmită de tine cu cea întocm1tă de el. N-a 
cerut deoît : 

„Barbe.tte " ,  „Bastion " ,  „Baioneta " ,  „Barclay de Tolly " ,  „Bate
rie " ,  „Bătăli e " ,  „Bem'' , „Benigs-en ",  „Benthier " ,  , ,Bemalote " ,  „Bessi
ere s " ,  „Bivuac " ,  „Blindaj " ,  „Blicher " ,  „Blum " ,  „Bolivar " ,  „Bomb ă " , 
„Bombardier " ,  „Bombardament " ,  „Bomb (Ketch, Proof, Vessel) " 1) , 
„Boneta",  „Bosquet " ,  „Boulrienne " ,  „Bridge• 2) (onon) , „Brown " 
(sir George) , „B·rune " ,  „Bugeaud".  (Pe toate a:esitea măgarul le-a 
primit.) 

Materialul pentru „ Catapulta" (nu e mare) ţi l�am pregătit. D e  
asemenea, cea m a i  mare parte din articolul „Castrum• 3)  (dar trebuie 
să mă mai uit în „Antichitatea eLină" a lui Wachsmuth pentru ta
băra 1a greci şi în de Wette 1pentru tabăra la evrei 277) . Povestea cu 
Jocoasele cu percuţie a ieşit mai amănunţită, fiindcă a trebuit să în
şir aici un mare număr de diferite inchizătoare de puşti. ş fi termi
nat deja rahatul ăsta daCă n-ar fi venit noua dispoz�ţie de la D ana. 
Iţi trimit toată mîzgăleala. De cite ori mă ·dc Ia Museum am atî t de 
mJlt material de cercetat, incit nici nu ştiu oind trece pu. (a·cum 
nu e deschis deaît pînă la ora 4) . ln Plus, mai e şi drumul pînă aoolo. 
Aşa e pierde o grămadă de timp. 

„Heracliit obCuml" al lui Lassalle luminosul este, în fond, o pla
titudine j alnică. la fiecare din numeroasele imagini cu care Hera
cl [it] 'işi lămureşte unitatea dintre .afirma.ţie şi nega1ie intervine Las
salle şi ne oferă, cu acest prilej, run pasaj din „Lgiaa" .lui Hgel 
- cre nu prea are de cîştigat de pe uruna acestui fapt - •îtr-o 
formă foarte prolixă, ca un şcolar icare 1a leoţie iea să arate că şi-a 
însuşit şi „esenta" Juri, şi „fenomenul" ,  •şi „procesul iiilectic " .  Cî:d 
şol. a ajuns la această concluzie, poţi ,fi sigur c ă  el nu reuşeşte 
să�şi e;priline procesul de gîndire icu exacUtate decWt lupă o 'eţetă 
prescrisă şi în formele pe care le;a consacrat obiceiu.. La l şi Las
sa1le . nostru. S-ar părea că tipul şi-a pus ca scop săşi lucideze 
„Logica" lui Hegel pe baza lui Heraclt şi c ă  nu osteneşte s ă  reia 
veşnic de la început acest proces. Oit 'iveş:e emdiţa, de asta se 
face mare paradă. Dar orice cunoscărror ştie cit de uşo r  este să 1n
tocmeşti o asemenea expoziţie de c itate 'dind ai timp şi b an i  şi cînd 
ţi se trimite acasă ad libitum 4) întreaga bibliotecă universitară din 

1) - „Galiota de bombardament" ,  „adăpost împotriva bombelor" ,  „vase de 
bombardamnt".  - Nota lrad. 

2) - „Pod" . - Nota trad. 

3) - „Tabere" .  - Nota trad. 
4) - după dorinţă. - Nota Irod. 
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Bonn, şa cum i se trimite d-lui Lassalle. e vede dt de „mare" 1) se 
sIl.e ·acst indiv�d în LllPărăţia filologică de flsă strălu.re şi um 
se mişcă cu graţia unui m care a îmbrăcat pentru pdma oară un 
costum elegant. Intruaît majoritatea filologilor nu sînt familiarizaţi 
cu noţiunea speculativă oare predomină la ieraclit, orice hegelian 
are deoi avaltajul incontestabil de a înţelege ceea ce filologul nu 
înţelege. {De .altfel, ar fi şi ciudat ca, ânvă�înd limba greacă, un indi
vid să devină fi1o1f în limba greacă, fără a fi filozof în limba ger
mnă.) ln loc să 1ia, pur şi simplu, toate acestea ca un lucru e la 
sine înţe!es, d-l Lassa1le ni le ofe.ră în sphit cvasilessingian. împo
triva concluziilor a1e ale filologilor, concluzii care rezultă din ne
cunoaşterea fondului probleelor, e promovată interpretarea hege
liană, recurgîldu-se la toate metodele prolixităţii juridice. �adar, 
avem o dublă satisfacţie : în primul rînd, ni se reproduc în toate 
amănuntele subtilităţile dial·ectice pe care aproape că le uitasem, 
iar în al doilea ·I1Înd această , ,moştenire speculativă" ni se oferă ca 
rod ail inteligenţei şi erudiţiei filologice şi juridice a d-lui L[assalle] 
îpot.va filologilor nespeculativi. De altfel, deşi individul se laudă 
că Heradit a fost pînă acum o carte cu şapte lacăte, ÎIl fond 1 n-a 
adăugat absolut nimic nou la ceea ce a spus Hegel în „Istoria filo
zofiei" .  El nu face decît s-o dezvolte în toate amănuntele, ia" pentru 
aceasta două coli de tipar ar fi fost absolut suficiente. Şi mai puţin 
îi trece b ăiatului ăsta prin minte să-şi exprime v•reo pă.rere eratică 
referitoare la dialectica însăşi. Dacă s-ar aduna la n loc toate frag
mentele din Heradit, nu cd că s-ar umple o jumătate de coală. 
Numai un individ care tipăreşte cărţi pe cheltuiala „omului " cel în
grozitor 2) ,işi poate permite să publice două volume a 60 de coli sub 
un asDenea pretext. 

Există la „Heraclit obscurul " o maximă în care el, dorind să 
explice rtransformarea tuturor lucruirtlor în opusJ. lJor, spune : „Aşa 
cum aurul e trnnsformă !În roate lucrurile, tot .işa .toate lCrurile 
se transformă în aur" .  Aurul, spune Lassalile, aici înseamnă bani 
(c'est juste 3) ) , iar banii însemnă valoare. Aşadar, idealul, generalul, 
unicul (valoarea) , iar lucrurile sîn.t realul, .particularul, multiplul. 
Acest raţionllent uluitor e o1osit de el .pentru ca, ÎlJtr„o lungă 
notă, să arate serio1�tatea desaoperi:rilor lui în ştiinţa eoonomiei 
politice. Fiecare cuvî1nt e o greşeală, dar totul este expus cu o 
remircablă .preţiozitate. Din această niă .mi dau seama că i11divi-

1) In manuscris : „ grauss" - pronunţia din germana de sud a cuvintului 
„gross" (la Marx - ironic). - Nota trad. 

'I Este vorba de contesa Sophie von Hatzfeldt ; vezi volumul de faţă, p. 43. 
- Nota red 

'J - asta e exact. - Nota t •ad. 
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iul lltenţionează ca, •În a doua mare creaţie a sa, să expună eco
nomia poliitică in manieră hegeliană 278• Dar, spre necazul lui, va 
constata că na e, cu ajutoml 'Criticii să duci pentru prima oară 
ştiirrţa la un asemenea nivel incit să poată fi prezentată dialectic, 
şi cu tot:l altceva să aplici un sistem abstract, luat de-a gata, al 
logicii la ideea nebuloasă despre un asemenea sistem. 

Dar, după cum ţi-am scris încă după prima lui scrisoare plină 
de aUttoîncîntare, băJrînii hegelieni şi filologi trebuie să fi fost într-a
devăr b11curoşi să găsească un ford abît de demodat la un om tî
năr care şi-a cîştigat reputaţia de mare ,revoluţianar. In afară de 
.aceasta, el linguşşte pe toată lumea şi se ploconeşte în faţa tuturor 
pentru a-şi asigura o primire favornbilă. De îndată ce temin de 
1 ăsfoit luorarea, ţi-o trimit şi ţie. 

Salut. 

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

1 24 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus d in limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 8 februarie 1 858 

Dragul meu Maur, 
Săptmîrra l'recută am avut unele stări de indispoziţie, se pare 

că de la vechea mea boală mi-a rămas o uşoară urmă ; e însă prea 
slabă ca să plllă serfos stăpînire pe mine, şi-mi face numai tot soiul 
de mici şicane : pielea e foarte sensibilă, rănile se vindecă greu, 
degetele se umflă şi alte plictiseli de acest gen. Din fericire, nu se 
mai observă nici cea mai mică tendinţă de infecţie glandulară, aşa 
că nu are rost să-mi fac griji în această privinţă. Mizeriile asea, 
c.re de altfel provin din răceală, mă vor mai chinui din cînd în cînd 
pînă aînd mă voi duce din nou la mare. In orice caz, deocamdată, 
trebuie să mă ,păzesc. Ca derivativ �mi servesc, de altfel, hemoroizii, 
care de cîud m-am întms au crescut foarte mult ; de fiecare dată astu 
mă ajută imediat, în schimb însă cîteva zile nu mai pot şedea pe 
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nimic altceva decît pe cal. Aşa se explică tăcerea mea de săptămîna 
trecută şi volumul redus al „livrărilor"  înc�înd de luni. De cele 
mai multe ori, seara nu puteam sta deoît culcat. Răceala 1însă este 
pe cale de a trece, aşa că ieri am putut din nou călări 28 de mile 
şi de mÎine mă voi apuca din nou de lucru. 

După cm se pare, în fond, d-l Lassalle l-a luat foarte uşor pe 
Heraclit obsc!l. Pe Lpus l-a amuzat extrem de mult felul în care 
ai dscrs me:oda lu. Lassalle şi i-a făcut plăcere să ale că eruli
ţia greacă a acestui domn nu este chiar atît de impresionantă. Cînd 
va sosi cartea i-o voi da s-o studieze. 

uietenul Belfield şi-a depus astăzi din nou canlidatura pentru 
consiliul municipal şi a căzut cu succes. 196 de voturi contra faţă 
de 143 pentru. 

·Mi am acasă cîteva „Guard ian" cu corespondenţe interesante 
de la Paris ; ţi le voi trimite zilele cestea. 

Multe salutări familiei. Pentru vineri îţi trimit din nou cîteva 
articole de enciclopedie. 

PubUcat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, voi. XXJI, 1929 

1 25 

Al tău, 
F. E-

Se tipăreşte după manuscris. 

Tradus din limba germană 

Max către Engels 2i9 

la Manchester 

[Londra) to februarie [ 1 858f 

Dragă Engels, 
Măgarul de Dana (înr-o sersoare pe care ţi-o voi trimite mai 

tîrziu şi în care nu pune hotănît dacă va onora sau nu poliţa trasă. 
de mne la siîrşitul lui decembrie) îmi scrie printre altele : „ln ar
ticolul «Artileria», oînd vorbiţi despre înarmarea armatei prusiene, 
flosiţi cuv:înrtul seam-horses ; ce însemnă ? Nu găsesc cuvântul în 
nici n licţionar" .  Răspunde-mi, te rog, urgent n legătură cu acea
sta, ca să-i pot scrie încă vineri măgarului despre ce este vorba. 
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m bănuit că nu te si.mţi prea bine. Vezi, ai grijă. Ai ale·rgat 
c m  mulit în periodd de „Sturm und Drang" de la Mancheste.r. Data 
viitoare îţi voi scrie mai pe larg. 

Al tău, 
K. M. 

Drăguţul Harney ţi-a trimis şi ţie „independenta" 1) sa absurdi
tate ? Cne o fi înşirat atîtea minoiuni în biog·rafia lui Schramm ? 
Harney îl prezintă pe celebrul poet Erecligrath - aJ.turi e care 
Engels Esq 2) cHăta atît .de caraghios - ca pe editorul lui „Revue 
der N[euen] Rh[einischen) Z [eitung) " .  

Publicat pentru prima oară 
în întregime în : K. Marx şi F.  Engels. 
Opere, ed. I rusă, voi. XXII, 1 929 

1 26 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Eng els către Marx 280 

la Londra 

Manchester, 1 1  februarie l BSB 

Dragul meu Maur, 
Dana nu ştie să citească, cuvîntul este team-horses, ceea ce în

Seamnă cai de tracţiune, caii de tracţiune înhămaţi la tunuri sau 
care militare. E.p.resia „team" se întîlneşte destul de des în arti
col şi, dacă are nevoie de o autoritate, să citească articolul „Arti
leria" din „Encycl [opaedia] Br�t[annica] " .  

Din păcate, astăzi nu�ţi pot trimite n�mic. Ieri m-am lăsat ispi
tit de o invitaţie ·la o vîn.toare călare, la oaDe iepurii erau hăituiţi 
de cîini de vintoare ; 7 ore am stat în şa. În general, mi-a prins 
foarte bine, da:r m-a susbras 'de la lucru , iar la aDticolele Îllcpute 
- „B�rmania" etc. - am lJcrat prea puţin ca să pot spera că le voi 
termiina încă La timp, 1în seara aceasta. A11ticolul „Birmania" e foarte 
saîrbos, citesc volJme î.utregi şi t1t •nu pot scoate ceva ca lllea, 
fiindcă articolul trebuie să fie oit mai scurt. îmi voi lua, în schimb, 
revanşa la „Cavalerie" ; Dana va primi tot ce a· spus Griesheim 3) , 
în această problemă. 

1) „Jersey Independent". - Nota red. 
ii - Esquire {onorabilul). - Nota trad. 
•) G. Griesheim. „Lecţii despre tactică". - Nota red. 
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Lpus vrea, pare-se, să renunţe la frecventarea cîrciumilor : 
l-am căutat e patru ori, şi numai o singură dtă l-am găsit în cÎT
ciuma lui preferată, Chatsworth. Cum eu nu mă duc acolo decît din 
cauza lui, asta înseamnă pentru mine o mare pierdere de timp, care 
trebuie remediată. 

Am primit şi eu prostia t'imisă de dear 1) Harney. Cred că vina 
cea mai mare o poartă Harro Haning, oare se află la Jersey {deşi 
eu nu l-am văzut niciodată) . Descrierea Krefeldului e divină. Ace
laşi vechi Haney. Din moartea lui Schr,mm a făcut din nou o mare 
reprezentaţie melodramatică, în care G.J.H. 2) a jucat, bin·eînţeles, 
rolul principal. Toată această ceremonie a înmormintării şi restul, 
scrisorile sale cu menţiunea : Urgent ! Imediat ! ,  apoi pretenţia pe 
care a avut-o la  mine să n la  Jersey ca să figurez şi  eu printre 
crapauds şi Jde Waschlpski 2811 tot acest bilei îmi repună. E un 
b iet golan care la Jersey şi-a găsit locul potrivit şi, în plus, e nes
pus de fericit c ă  şi-a atras un PfOCes l ile.rar pentru calomnierea stă
pînului feudal al Jersey-ului, Fr. Godfrey. 

Jones, după cum se vede, face şi el tot felul de trăznăi. Grăsu
nul Livesay, pe care l-a numit prşedinte al clerinţei sale, e un 
mic-burghez prăpădit, care jură e Miall şi care încă în 142, cînd 

s-au separat toţi mic-burghezii 282, a provocat o sciziune împreună 
cu Sturge & Co. .ansînd lozinca votului complet. 

Dar nu-i nimic l Mr. Bonaparte lucrează pentru noi .  Nici n-am 
putea cere ceva mai bun decît  să acţioneze în felul acesta Espi
nasse - mi.istm de in1tme, aista le întrece pe toate. In plus, prostia 
de a permirte ipări'rea adreselor 283 . 

a să nu-ţi fad o idee greşită depre starea mea fizică, vreau 
să-ţi mai spun că ieri am sărit cu calul meu peste n val de pămînt 
şi un gard înalt de 5 picioare şi cîţiva ţoli, cea mai înaltă săTitură 
pe care ll realizat-o vreodată. Pentru a putea face cu uşurinţă ase
menea eforturi trebiie, oricum, să ai membre sănătoase. In general, 
vom putea să facem cavaleriei .prusiene o demonstrnţie de călărie 
cînd ne vom întoarce din nou în Gemania. Domnilor acestora le 
va fi g'eu s ă  se ţină după mine, am făcut foarte mult antrenament 
şi mă .prfecţionez zilnic ; 1ncetul cu încetul îmi ouceresc şi o repu
taţie în acest domeniu. Dar de adevăratele geutăţi pe care le în
tîpin la călărit pe n teren dificil abia acum îmi dau seama. E o 
poveste foarte complicată. 

' )  - scumpul. - Nota !rad. 
2) George Julian Harney. - Nota red. 
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Multe salutări soţiei şi copiilor. Pe luni vei avea ne�ărat oî
teva articole. In ceea ce priveşte India, ored că e bine să şteptăm 
pînă mai vine o poştă, s-ar putea să priim amănunte interesante. 

Al tău, 
F. E. 

Acest „Engels-esquire" e într-adevăr foarte comic. N-am să-i 
iert niciodată lui H[aney] că n-a găsit nimic mai bun să spună des
pe mine deaît acest esquire. Mare vită I 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă,  voi. XXII, 1929 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Dragă Engels, 

1 27 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 14 februarie 1858 

Miil promis că-i trimiţi „Guardian• .  De aceea l-am ateptat 
astăzi, �ăci Franţa constituie acum unica tmă entru corespdenţe, 
şi domnii ăştia sînt mai bucuroşi de primirea cîtorv.a anecdote şi 
bîfli decît a unei anumite cantităţi de idei. Cred că nDeuele pro
mise vor sosi mîine, te rog însă insistent ca pe viitor să tmiţi în
totdeauna corespondenţele pentru joi sau cel tîrzJu vineri, căci după 
ce mi-am trimis articolele, ele nu-mi mai sînt, fireşte, de nici un 
folos pentru munca mea de corespondent. 

Acm, v.reo trei zhle voi sta ca pe ace pînă cînd voi şti dacă po-
11ţa mea, care se pare c-a fost expediată de aici abia la cîteva sptă
mîni afber its drawing 1) , va fi sau nu ono;ată. In cel mai bun caz, ll
tru :rticoleJe trimise voi putea trage o nouă oliţă asupra lui „Tri
bune" numai după ce va fi reiolvată chestiunea ieu Appleton. M-am 
înşelat totalmente în calculu� „mărfii" trimise acestuia. ln afară de 
asta, D.a îşi ermă îndoiala în legătură 11 n articol mai lung 
despre „Bolivar• 2) , întruoît ar fi scris într-un stil „părtinitor" ; cere 
să-i iudic suSeJe din care m-am informat. Sursele, fi.reşte, le pot in-

1) - după emiterea ei. - Nota trad. 
2) K. Marx. „Bolivar y Ponte".  (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14, 

Bucureşti, Editura politică, 1963. p.  241-257. - Nota trad.). - Nota red. 
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ic, deşi, în sine, cererea e ciudată. Ci.t priveşte stlul „păTtinitoT" .  
intT-advăr m-am îndepărtat oacum de tonul enciclopedic. E pre. 
asud să-l vezi proslăvit, la fel ca pe Napoleon I, pe cl mai laş, 
mai joic şi mai jaln'c nmrnic. Bolivar este adevăratul Soulou
que 4• 

I congratulate you upon your equestrial performances 1) . Nu
mai ă nu faci sărituri periculoase, căci în curînd se vor ivi ocazii 
mai import.ante ca să-ţi Jrngi gîtul. Tu pari to ride somewhat hard 
ths hobby-home 2). In orice caz nu cred că tocmai cavaleria este 
seciiitatea pentru c1ue eşi cel mai necesar în Germania. De ase
menea, îmi pemit să-mi eprim o uşoară îndoială n privinţa fap
tului că over-exertion in any line 3) este ndkat rpentru sănătatei 
ta. Me, l puţin, mdicii mi-au spus că un timp trebuie să reecţi 
aurea mdioc�.itas 4) n oice eforturi. 

Povestea cu Bonapairte, datorită spaimei PTOVCate, a ,s ca
păt şi proiectatei amnistii prusiene 285• Pe alel, Ludovic nu face 
de!it să-l cpieze pe pretinsul său unchi 286• In fact 5) el nu te Na
poleon le petit 1) numai în sensul e care i-l dă Vicitor Hugo 287, c: 

ps al lui NapoJeon le grand 7) , ci el personates in a most arnirn
ble way the littleness 8) marelui Napoleon. M<m uitat în Cobbett, 
volumul din 1802-1803, şi am văzut că „cuibul ucgşilor" şi toate 
celelalte se găsesc textual în revista „Moniteia 288 din acea vreme. 
Printre altele, în „Moniteur" din 9 august 1802 scrie texitual unmă
toarele : 

„Ori .guvernul englez autmizează şi îngăduie aceste crime poli
tice şi de drept comn, şi fn acest caz nu e poate Une că o ase
menea atitudine este ontibilă cu generozitatea, civilizaţia şi 
onoarea .tanică, ori g.uvernu! englez lU ste l stare Să le îm
piedice, şi Î. acest caz el nu .e.r:ă numele de grvem iideoebi 
dacă nu �une de mijloace pentru a reprima asasinatul şi calmnia, 
şi pentru a apăra ordinea socială• 9) . 

Salut. 

Al tău, 
K. M. 

1) - Te felkit pentru performanţele tale în materie de călărie. - Nota trad. 
') - (în sens figurat) să fi foarte absorbit de această marotă. - Nota trad. 
3) - un efort exagerat, indiferent în ce direcţie. - Nota trad. 
•1 - mediocritatea de aur. - Nota trad. 
•j - De fapt. - Nota trad. 
1) - Napoleon cel Mic. - Nota trad. 
7) - Napoleon cel Mare. - Nota lrad. 
8) - personifică admirabil micimea. - Nota trad. 
9) ln original acest pasaj, începînd de la cuvintele : „Ori guvernul„. •, în 

limba rngleză. - Nota ed. 
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Dacă n-ai expediat Jncă numerele restante din „Guardian" ,  aran
jează astfel incit e acestea să le primesc pînă luni, iar următoa
rele PÎnă vineri. 

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

1 28 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
şi engleză 

Engels către Marx 289 

la Londra 
[Manchester] 18 februarie 1858 

Dragul meu Maur, 
Săptănîna asta în fiecare zi mill propS să-ţi scriu, da·r n-am 

apucat din cauza continuei creşteri a preţurilor. Ţii mile ce ţi-am 
spus 1) : 6 ,pence pentru sortul de bumbc m�ddling orleans !) este 
:el mai ridicat peţ cmpatibil cu full time 3) . Acum 7/s dntre 
propirietari·i de filaturi au trecut la săptămîna de lucru completă cu 
53/4 pence .per miiddling orlens rşi din pricina acestei rostii, dcă 
n-au wut pur şi simplu răbdare, rîn 6 săptini au ridicat mid
dling oileans la 73/, pence I Bineînţeles că preţul firelor şi l .ţesă
.milor n-a .rescut în aceeaşi măsură ; penbru fabricant diferenţa 
dintre preţul mateTiilor prime şi cel a·l produselor sale f.nite a scăzut 
sub prnţ. de cost, şi acum dobitocii ăştia vor să facă aeea ce altfel 
n-ar fi amis, şi anume să recurgă din nou la short time 4) . 

Numerele din „Guardian" vor fi expediate atăzi o dată cu 
această scrisoare. 

Sper că poliţa ta a fost onorată. Cum bu, or.icum, ai avizat-o 
cu atîta timp înainte, ei ţi-ar fi scris de mult dacă ar fi avut in

tenţia s-o înapoieze. 
Alăturat îţi trimit din nou un ·fleac pentru Dana 5 ) .  Dacă indivi

·dul ăsta începe să facă pe deşteptul pentru nenorociţii lui de doi 
dolaii, merită să-i spui cîteva. Oricum, nu poate prtinde mai mult 

1) Vezi voluml de faţă, p. 201 .  - Nota red. 
2) - orleans mijlociu (sortiment de bumbac) . - Nota trad. 
3) - săptămîna de lucru completă. - Nota trad. 
') - săptămîna de lucru incompletă. - Nola trad. 
5) F. Engels. „Catapulta" �i „Tabăra" .  (Veii K. Marx şi F. Engels. Opere, 

voi. 1 4, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 293, 294-297. - Nota trad.). - Nota red. 
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de.cit îi dăm noi, în marea majoritate a cazurilor lucrări e sine 
stătătoare, şi nu oompllaţihle entabile pe care le primşte de la 
a1ţii. pune-i să plătească mi bine şi que puis nous verrions 1) . n 
privinţa lui Badajos 2) , într-adevăr, mizerabilul „Br.ockhaus" m-a in
dus în eroare. 

Arti:o1ul „Birmania" implică foarte multă muncă. N-ai putea 
să iei tu „Biilow" .şi „Berebord" ? Eu n-am aici scheletul biografii
lor, iar ţie ş putea .să-ţi indic P'rincipalele momente militare. 

Despre călărie am să-ţi scriu altă dată. - fond, ea este baw 
matenială a tuturor studiilor mele mi.litare ; Ce vrei ? Pe infectul 
Bonaparte toţi filistinii francezi îl consideră un erou deoarece călă� 
reşte frums, chiar dacă nu grnzav, or iici sînt mulţi care ş.tiu că 
el este a very indifferent fencer 1) şi că 'Se oprşte ·în faţa unor ,obsta
cole pe care your humble servant 4) le-ar trece Jără să stea )e gîn
duri. fo afMă de asta, călăria e.te singurul exerdţiu fiic în care 
am obţinut, cel puţin, rezultate medii, şi apoi în timpul hăiltuielii 
şi al urmăririi primej dia este atît de mică (probabilitate 1 : 1 0  OOO) , 
incit tentaţia e irezistibi1ă. De alfel, poţi fi tranquille 5) , gîtul o să 
m1-l frîng în alte împrejurări,  nu căzînd de pe cl. Multe salutări 
întregii familii. 

Publicat pentru prima oa1 ă 
în întregime în : K. Marx şi F, Engels. 
Opere, ed. I rusă, voi. XXII, 1929 

1 29 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limb a ·  germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 22 februarie 1858 

Dragă Engels, 
Alăturat îţi trimtt o scrisoare de la Lassalle, care prezintă n

teres datorită pasajelir referitoare la Rudolf Sch�mm. Ceea e 

'l - apoi vom vedea noi. - Nota trad. 
') Este vorba de asediul fotăreţei Badajos al cărei istoric este expus în arti

coltl lui Engels „Albuera", (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, val. 14,  Bucureşti, 
Ed:!ura politică, 163, p. 7-8. - Nota trad.). - Nota red. 

"' - săritor de obstacole foate mediocu. - Nota trad. 
') - luga voastră prea plecată. - Nota trad. 
�) - liniştit. - Nota trad. 
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spune individul despre „logica" mea e reduce la smplul fapt că nu 
vrea să mă înţeleagă. Il anunţasem simpleent 1) că nu i-am scris 
penru că lucr:urie ajunsseră la n punct unde, pentru a continun 
corondenţa, ra nevoie de o explicaţie verbală. lntr-adevăT, acest 
pasaj delicat l-m epus într-un stil foarte diplomatic. 

I-am răspuns, desigur, şi l-am rugat să se intereseze pe la ed1-
rnrii berlinezi. Intenţia mea este să public lucrarea în Jascicule 200, 
căci n-am nici timp ?i nici fonduri ca să stau liniştit şi s-o lucrez in 
întregime. Publicarea în fasci:ule ar purtea Să-i dăuneze sub raportul 
formei, dar, în orice caz, pentru difuzare este mai bine şi va fi mai 
uşor de găsit editori. 

Ct despre mizerabilii de yankei, le-aş fi s cu cea mi ma1 e 
plăcere dnilw Dana şi Apleton să mă„. Dar situaţia este, p·ir 
şi s)lu, rmătoarea : 

Am tras asupra lui Ap.leton o poliţă .care dpăşea cu 20 1. st. 
suma ce mi se cuvenea. După socotela mea, nu depăşea decît cel 
mult cu 5 1. st. Dar nu puteam .ce altfel, deoarece trebuia să achit 
unele conturi scadente la sfirşiul lui decembrie. Bn. AclIl, cele 
20 1. st. - pentru care chiar mîine urma să trag o poliţă asupra lui 
„Tribune - d-l Dana le-a trecut deocamdată în contul curent al 
lw „Tribune0 şi, în felul acesta, mi-a retezat oce sursă de v:nit 
pîă îo toată această porcărie va fi acoperită prin manuscrisul 
trimis lui Appleron. Deci pînă atunci mă aflu in a deadlock 2) . e 
îndată ce acest Appleton va fi achitat în mărfuri şi voi deschide din 
noU luza spre „Tribune, scot că vom putea renunţa total la Ap
pleton - mi ales dacă „Presse" din Viena va ac�ta propuerea 
mea e a publica în colanele ei cîte un articol financiar pe săptă
mînă 291• In orice caz, părerea mea este că simpla ameninţaore e 
a nu le mai uniza articolele va da de gîndit lui Dana şi lui Apple
ton şi-i va determina să consimtă la un onorariu mai bun. Dar la 
această manevră voi putea recurge numai după ce actualul punct 
mort va fi depăşit. Dacă porcii ăştia de cîin·e au primit articolul „Bo
livar" ,  atunci, după calculul meu, n-au mai rămas de trimis decit 
vreo 30-32 de coloane. Pînă atunci sînt realmente în aer. In arară 
de aceasta, dinii ştiu acum că mă au la mînă. Aşadar, tot ce treh uie 
să facem acum este să scriem cit mai puţin concis - în măsura în 
care acest lucru e posibil fără a deveni plicticoşi. 

In ceea ce priveşte „Biilow'· şi „Beresford", eu pot scrie partea 
biog:afică, dar tu să scrii toată partea milltară, în Jimba engleză. 
pentru ca aceste articole să nu difere de clelalte. In plus, simplele 

1] - pur şi simplu. - Nota Irod. 
•) - la un punct mort. - Nota lrad. 



25G 1 29. Marx către Engels. 22 februane 1858 

indicaţii nu mi-ar fi în acest caz de nici un folos, căci pentru a 
elabora articolele ar trebui să fac unele cercetări - ceea ce acum 
mi-e cu neputinţă. De îndată ce termini cu litera B, apucă-te de 
„Cavalerie " ,  şi cu asta vom l�chida dtoria. 

Such, my boy, ,rs the situation 1) . Din fericire, Pe plan extern 
se întîmplă acum multe lucruri îmbucurătoare. Altminteri, în pri
vinţa vieţii 1particulare, cred că ·duc cea mai frămîntată existenţă 
care se poate imagina. Nu face nimic. De altfel, pentru un om cu 
preocupări de ordin general cred că nu poate face prostie mi me 
decît să se însoare şi astfel să se expună micilor mizerii ale vieţii 
casnice şi per.sonale. 

Ce va mai spune acum înţeleptul „Guardian• ? Răzbunarea lui 
Milner Gibson şi Bright este, într-adevăr, alasiică 292• lntre noi fie 
vorba, cred că Pam a avut motivele lui să-şi distrugă propriul gu
ven şi că toate greşelile aparente, care au dus la aicest rezultat, 
au fost calculate de el. 

Dintr-n document .părut de cm1înd în „Moniteur• reiese că 
stocurile de mărfo1i cam s-au str,îns în antrepozitele vamale din 
Franţa sînt urişe, în compa'aţie cu 1856 şi 1855, iar corponden
tul J�awlui „Economist• spune făţ�ş că Bonp[arte] sileşte bca să  
acorde .prmuturi pe  baza acestor mri, dînd istfel pseso
rilor lor ,pos�bi.ittea de a restitui împrmuturile. Dar, o dată cu 
venirea primăverii, ei vor fi nevoiţi să le an� pe piaţă şi atunci. 
fără îndoială, ll Franţa se va pwuce un crah, care va fi urmat de 
crahuri fo Belgia, Olanda, Pusia renană etc. 

In Italia situaţia economică este, într-adevăr, îngrozitoare. In 
afară de criza industrială -- mizerie în agricultură. (Potriv1t conclu
ziilor congresului agricol din Franţa, situaţia catastrofală din agri
cultură se face şi acolo foarte mult simţită. La congres s-a spus că 
n-o pot scoate la capăt dacă plătesc 17  franci pentu un hectolitru 
de griu.) 

In general, criza a răscoln totul ca o cîrtiţă bătrînă şi în
ţeleaptă. 

Salut. 

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

1 )  - Asta e, băiate dragă. situaţia - Nota lrad. 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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1 30 

Engels către Marx 
la Londra 

257 

[Manchester] 24 februarie IBSB 

Dragul meu Maur, 
Alăturat îţi trimit o bancnotă de cinci lire 1) , de care, din 

păcate, n-am mai putut face rost ieri, altfel ai fi primt-o cu 24 de 
ore mai devreme, şi articolul „Bresda H .  Acum pentru B au mai 
rămas numai „unh H 2) (gata e jumătate - sînt greu de procu
rat datele referitoare la ultimul război) şi „Bomarsund •, apoi cele 
două biografii. In legătură cu acestea, despre „Beresford" pot 
procura curînd materialul necesar, dar cu „Bilow" am greutăţi 
pentru c. nu ştiu absolut de loc unde pot găsi o carte bună despre 
rzboaiele de eliberare. Fermitatea de care a dat dovadă la Gross
beeren_ e demnă de laudă (el i -a bătut pe francezi 1împotriva voin
ţei lui Benadotte) , iar victoria de la Dennewitz este cu tot!l remar
cabilă, 40 OO de prusieni au bătut 70 OOO de francezi. Am să mai 
caut totuşi. Cum termin porcăriile astea pentru B, .ă apuc de 
„Cavalryn 3) . 

Nu sint de părere ca, eventual, să renunţăm la Appleton ; s-ar 
putea să fim nevoiţi să ne mutăm pe continent. Munca la enciclo
pedie mi-e foarte folositoare, şi, la uma urmelor, treaba asta se 
tărăgănează atît de mult, incit, dacă nevoia de bani ar fi mai puţin 
stringentă, s-ar putea lucra foarte comod. !n orice caz, de îndată 
ce împrejurările o vor permite, va trebui să punem problema pe 
tapet ; şi eu cred că aceasta va avea un efect imediat. 

!n aceste condiţii, marele Lassalle poate deveni foarte utiJ. 
Sper că va face tot ce-i necesar atît în privinţa economiei politice, 
cît 1şi n privinţa lui „Presse " din Viena. Pe acesta probabil că 
l -a  uitat de tot, căci tu i-ai scris doar mai de mult în legătură cu 
articolele financiare. Scrisoarea lui o m ai reţin ca pă i-o arăt şi lui 
Lupus, tu doar i-ai răspuns. 

Ironia istoriei, care a făcut ca Gibson şi Bright să-i ceară d-lui 
Pam să-şi dea demisia e foarte amuzantă. Ce spune „Guardian" 
despre asta vei putea vedea imediat, căci astăzi îţi trimit trei nu-

1) In original sînt şterse următoarele : R/J 56 641 , Manchester, 16 ianuarie 
1857. - Nota red. 

•J „Birmania " .  - Nota red. 
1) - „Cavalerie". - Nota red. 
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mere. De a1tfel Pm, după cum reiese, vrea să-şi taie complet orice 
cale de întoarcere - a-ceastă urmărire a micului şi nenorocitului 
editor 1) din Londra, hăituiala din pivniţele Birminghamului (vezi 
„Sun" de alaltăieri - a capital hoax 2)) .şi alte dovezi zilnice de 
slugărnicie faţă de Bonap [arte] vor izbuti pînă la urmă să-l înfurie 
pe John Bull. 

ln Italia situaţia nu poate fi chiar atît de proastă. E adevărat că 
ei se plîng de ritmul lent în care se achită datoriile, dar în general 
acolo lucrurile nu stau mai prost decît aici în privinţa comerţului 
interior. Noi nu avem cu mult mai multe datorii al căror termen a 
expirat deoît rămîn de obicei neachitate în Italia. Iar tipii ăştia, 
foarte degajaţi, fac din nou comenzi. E drept că marfa noastră nu 
constituie un criteriu hotărîtor, dar ea dă totuşi unele indicii. Acolo 
afacerile contfouă, fireşte, să meargă prost, :dar nu exagerat. Dar, 
de altfel, o înrăutăţire mai poate surveni. 

Bonapartiştii sînt acum, probabil, foarte speriaţi. La b alul mas
cat de la Fould au fost poftiţi 15 de sergents de ville 8) deghizaţi în 
dominouri. Vezi „Guardian" .  

Calde salutări întregii tale famiLii. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briewechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, Bd. II, 
S tuttgart, 1913 

1 3 1  

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 1 martie 1858 

Draga Marx, 
Miercuri 24 februarie ţi-am trimis o scrisoare recomandată con

ţinînd o bancnotă de cinci lire R/J 56 641 ,  Manchester, 16 ianuarie 
1857. Sper că ai p.rimit-o, dacă nu, anunţă imediat la bancă ca să 

'l Edward Truelove. - Nota red. 
') - o farsă colosală. - Nota trad. 
3) - poliţişti. - Nota /ad. 
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stop payment 1) . Astă-seară îţi trimit şi diverse numere din „Guar
dian" ,  miecurea trecută ţi-an e�pediat o dată cu scrisoarea şi un 
pachet conţinînd citeva numere ale ziarului. In cele de azi vei găsi 
unele lucruri interesante despre Orsini. 

Josnicia pe care a vădit-o Pam dispunînd înainte de a se 
retrage tot felul de .urmriri politice împotriva lui Bernard, Allsop 
şi acum a amărîtului editor 2) este într-adevăr amuzantă ; dar John 
Bull nu-şi va pierde nici acum încrederea în al său truly British 
minister 3), abia dacă ici-colo se crîcneşte puţin la Neapole împo
triva celor doi cives Romani 93• Verily 4) , individul ăsta a lăsat un 
miros urît în urma lui. 

Din numărul de astăzi al lui „Guardian " vezi, de asemenea, că 
la Preston etc. sho1t time 5) este încă la ordinea zilei. ln curînd se 
va generaliza din nou. In condiţiile preţurilor actuale, manufactu
rers 6) pierd la majoritatea produselor lor, proprietarii de filatmi 
ot încă să se menţină ; la cîteva articole preţurile sînt stabile. De 
indată ce creşterea preţurilor va face să scadă cererea pină acum, 
tema de preţri şi mai ridicate a dus la creşJerea ei temporară) , va 
înceta şi asta, şi tot .ghiveciul va fi luat de la început. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, vol. XXII, 1929 

1 32 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după mauuscns 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 294 
la Manchester 

[Londra] 2 martie 1858 

Dragă FrederiCk, 
Despre prnirea celor 5 1. st. te-am anunţat imediat, în cîteva 

cuvute. Bileţelul nu conţinea nimic altceva, în afară de cîteva 
comentarii politice, în total nu mai mult de 20 de rînduri. Totuşi 

1) - oprească plata. - Nota trad. 
1) Edward Truelove. - Nota red. 
') - adevărat ministru englez. - Nota trad. 
') - Intr-adevăr. - Nota trad. 
6) - săptămîna de lucru incompletă. - Nota tral. 
1) - faricanţii. - Nota lrad. 
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mă înfurie grozav faptul că se1vidul poştal de aici se interesează, 
pare-se, efectiv de corespondenta mea. Nu de mult s-a pierdut o 
scrisoare pe care i-am scris-o onorabilului Collet, iar reclamaţiile 
n-au folosit la nimic. :cum voi urmări cum evoluează amestecul 
serviciului poştal. Dacă se mai întîmplă şi a treia oară, voi trimite 
o scrisoare semnată la ziarele londoneze prin care voi denunţa 
cazul. Ceea ce scriu despre politică, n-au decît canaliile să citească 
oit poftesc. Chestiunile mele personale însă nu sînt de asemenea 
natură incit să-şi bage nasul în ele un pion geman de la pştă -
se spune că 50 de asemenea ticăloşi de diferite naţionaiităţi sînt 
angajaţi permanent ca interpreţi la „Cabinetul negru" 295 din Lon
dra, cel puţin aşa pretind urquhartiştii. 

.Ceea ce ţi-am sa'is de cu;î1nd referitor la situaţia cmerţului 
din Italia, în special din Milano, am găsit în ziarele din Torino, care 
publică mu1te corespo!denţe din această reg�une. Ce-i drept, Torino 
e interesat să prezinte situaţia din Italia austriacă în culori cit mai 
sumbre. Dar scrisorile din Mil ano oferă amănunte care par să 
poarte pecetea adevărului. In ceea ce priveşte situaţia comerţului 
din Franţa, vezi articolul de astăzi al corespondentului de la Paris 
al ziarului „Times" .  Corespondentml caută acum, ce-i drept, să 
arunce totul în spinarea lui Orsini şi a coloneilor francezi, mais 
c'est ridicule 1) . 

Iţi trimit alăturat o lamentabilă mîzgălitură a lui Pyat, Talan
dier & Co. 296 Pe indivizii ăştia nu i-a lăsat să doarmă gloria lui 
LedU-.ollin, Mazzini şi Bernard, în timp ce guvenul francez 
părea să-i fi u:tat de tot. Ei cred că revoluţia este iminentă şi era, 
indeed 2) , dureros ipentru aceşti mari bărbaţi să vadă că, după toată 
„act.vitatea" desfăşurată la Londra - Talandier a răguşit de alÎta 
zbierat, ca odinioară Bornstedt -, alte incidente au făcut să se 
abată de la ei atenţia Europei revoluţionare. De aceea, la momentul 
oportun au scos galimatias pe care ţi-o trimit alăturat. Nici stil, 
nici idee, nici măcar o franceză cumsecade, de la un capăt la altul 
numai petite bouche 3) de cocotă din Porte St. Martin a fostuiui 
colaborator de la „Charivari" şi autor de mici toasturi 297• Pentru 
ca lucrarea să-şi atingă scopul au trimis această mizerie tuuror 
ziarelor. Jenkins, al lui Persigny-Palmerston, - „Morning Post• -
a căzut imedi1at în cursă. Intr-un articol de fond, el i-a denunţat pe 
aceşti indivizi şi opusculul lor onorabilului Mr. Walpole şi, ca 
măsură de prevedere, a tradus în întregime pamfletul într-o proastă 
limbă engleză. Mai mult, Derby, în discursul său de deschidere, 

1) - dar e ridicol. - Nota trad. 
') - într-adevăr. - Nota trad. 
') - izmeneală. - Vota trad. 
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a informat Camera lorzilor că avocaţii coroanei au fost însărcinaţi 
să cerceteze dacă H se poate intenta un proces. Astfel, pr4n lucrarea 
lor idioată, cetăţenii Talandier, Pyat şi Besson şi-au realizat integral 
planul de a-şi face reclamă, şi încă to a degree 1) în care nici nu 
sperau. 

Git despre Bernard, acesta va trebui, probabil, să mai mîrîie 
un timp. 

Impertinenţa, neruşinarea cu care Pam s-a situat în fruntea 
opoziţiei Hberale, numindu-se singur un onorabil domn din opo
ziţie 298, este într-adevăr uluitoare, dar cu Camera comunelor, pe 
care el însuşi a fabricat-o, îşi poate, bineînţeles, permite orice. 

Apropo. N-ai putea să-mi spui la cit timp înlocuiţi maşinile, de 
exemplu, în fabrica voastră ? Babbage susţine că, în medie, la 
Manchester cea mai mare parte a maşinilor sînt înlocuite la fiecare 
oinei ani 299• Asta mi se pare oarecum surprinzător şi nu tocmai 
verosimil. Intervalul mediu de timp în care se înlocuiesc maşinile 
este n moment important în explicarea ciclului de mai mulţi ni 
e care-l parcurge dezvoltarea industrială de cînd s-a consolidat 
marea industrie. 

Ce face Lupus ? Salută-l din partea mea. 

l tău, 
K. M. 

Astăzi a sosit n nou n teanc de „Guardian" .  Săptămîna tre
cută am primit şi „Bidassoa " .  

PubHcat pentru prima oară 
în întregime in : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, vol . XXlI, 1929 

1 33 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 4 martie 1 858 

Dragul meu Maur, 
Aşadar, sîntem într-adevăr, din nou onoraţi cu atenţia „Cabi

netului negru".  De fapt, mă aşteptam la asta, dar ca scisorile să 
ne fie pur şi smplu interceptate, e prea de tot. Cred c-ar fi mai 

1) - într-o măsură. - Nota lrad. 
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bine dacă ai pune pe altcineva să scrie adresele şi atunci nu vor 
deschi!de decît scrisori'1e către tine. Intruoît .işteptrn veşti e la  
tine, în  fiecare z i  î l  întrebam în  mod Pecial pe  curierul nostru 
dacă n-au sosirt scrisori pentru mine, şi de fiecare dată primeam 
un răPuns negativ. Iar măgarul de .Felix Pyat mai strigă în cele 
patru vînturi că .în A..glia nu există poliţie politică ipropriu-zisă. 
O asemenea mîzgăleală, o asemenea limbă şi, în general, toate 
celelalte rar mi-a fost dat să întîlnesc. Din nou vec�ea credinţă 
în constituţia de la 1848 ; ai crede că în faţa ta sînt măgarii conti
tuţiei imperiului de la noi. Şi ce limbă oribilă ! Apres tou: 1 ) .  mai
muţoii şi-au atins scopul, ·şi-şi vor cuceri, poate, ieftin o cunună 
de martiri. Dobitocul ăsta de Derby, care s-a lăsat atît de uşor 
prins şi face pe plac bandei ăsteia ! 

In problema maşinilor este greu de spus ceva categori·c, în 
orice caz Babbage 2) se înşală foarte mult. Criteriul cel mai sigur 
este pmcentul pe care fiecare fabricant îl scade anual pentru uzura 
şi pentru reparaţiile utilajului ; astfel încît într-o anumită perioadă 
de timp îşi recuperează cheltuielile făcute pentru maşini. Acest 
procent este de obicei de 11/26/0, astfel că în 131/s ani cheltuielile 
făcute pentru utilaj sînt acoperite din scăzămintele anuale din 
venit, şi astfel el poate fi complet înlocuit fără mc1 o pierdere. 
De exemplu, eu m maşini în valoare de 10 OOO I.  st. La sfîrşitul 
unui an, cînd fac bilanţul, scad 

din 
71/26/0 pentru uzură 

cheltuiesc pentru reparaţii 

acum maşinile mă costă 
La sfîrşitul celui de-al doilea an scad 
71/20/o [din] 10 OOO I .  st„ şi 71/20/o [din] 
100 I. st. 

plătesc pentru -reparaţii 

tot utilajul costă acum 

10 OOO 1 .  st. 
750 

9 250 1 .  st. 
100 

9 350 1. st. 

757 10 l. st. 

8 593 10 1 .  st. 
306 10 

8 900 1 .  st. 

etc. E adevărat, 1 31/s ani reprezintă o perioadă lungă de timp în 
decursul căreia survin numeroase falimente şi schimbări, oamenii 

1) - După toate astea. - Nota trad. 
') Ch. Babbage. „Despre natura economică a maşinilor şi a fabricilor•. -

Nota red. 



133. Engels căre Marx. 4 martie 158 263 

se lansează în alte ramuri, maşinHe vechi sînt vîndute, se introduc 
noi perfecţionări ; dar dacă acest calcul n-ar fi fost, în general, 
just, practica l-ar fi modifrcat de mult. Nici maşinile vechi vîndute 
nu devin numaidecît fier vchi : ele găsesc amatori printre micii 
proprietai e filaturi etc. ,  care le mai folosesc. Noi avem maşini 
care au cu siguranţă o vechime de cel puţin 20 de ani şi, dacă 
m arunca o privire în vechile întreprinderi dărăpănate de aici, am 
vedea un utilaj antediluvian, cu o vechime de cel puţin 30 de ani. 
Cum la cele mai multe maşini numai puţine piese e uzează atît 
de mult incit trebuie înlocuite după cinci, şase ani, iar dică prin
cipiul de bază de funcţionare a maşinii nu este înlăurat în urma 
unei noi invenţii, piesele uzate pot fi cu uşurinţă înlocuite chiar 
şi după cincisprezece ani (mă refer aici în special la maşinile de 
filat şi la cele pentru operaţii anterioare filatului) , este greu de sta
bilit cu precizie limita viabilităţii unor asemenea mşini. Şi nici 
perfecţionările aduse în ultimi. douăzeci de ani maşinilor de filat 
nu au fost de aşa natură incit să nu poată fi aplicate aproape toate 
la maşinile existente ; în cele mai multe cazuri, ele sînt neînsem
nate. (E adevărat, la cardare, principala perfecţionare a constat în 
mărirea linrului de cardare, care la produsele de calitate blă 
a înlăturat maşinile vechi ; dar pentru produse de calitate obişnuită 
maşinile vechi vor mai fi încă multă vreme destul de bune.) 

Afimaţia lui Babbage este atît de absurdă, încît, dacă ar fi 
adevărată, capitalul industrial din Anglia ar t:ebui să scadă în per
manenţă, şi banii ar fi, pur şi simplu, aruncaţi în v.n:t. Un fabricant 
al cărui capital total face în decurs de patru ani cinci rotaţii, 
deci 61/4 rotaţii în decurs de cinci ani, ar trebui să cîştige, în afara 
profitului mediu de 100/o pe an, încă 20°/o la circa trei sferturi din 
capitalul său (maşinile) pentru a putea înlocui fără pierderi maşinile 
vechi scoase din uz - ceea ce ar face deci 25°/o. Asta ar duce, mai 
mult poate decît cre�terea salariilor, la o uriaşă creştere a preţului 
de cost la toate articolele ; şi ce folos ar mai fi atunci de pe urma 
maşinilor ? Salariile plătite anual reprezintă, poate, o treime din 
preţul maşinilor - la filaturile şi ţesătoriile rudimentare, desigur, 
mai puţin -, cum ar putea atunc. uzura să reprezinte o cincime ? -
e ridicol. Nu încape îndoială că printre întreprinderile obişnuite 
ale marii industrii din Anglia nu există nici una care să-şi înlo
cuiască la cinci ani maşini1e. Dacă cineva ar fi atît de prost, s-ar 
duce inevitabil de ripă la prima înlocuire ; maşinile vechi, chiar 
dacă sînt cu mult mai proaste, ar . mai rentabile . decît cele noi 
şi ar produce mult mai ieftin, deoarece piaţa nu se orientează după 
cei care adaugă 1 50/o pentru uzură la fiecare pfund de fire răsudte, 
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ci după cei care adaugă numai 6°/o (circa patll cincimi din uzura 
anuală de 71/20/o) şi care deci vînd mai ieftin. 

Zece, doisprezece ani sînt suficienţi pentru a da un alt caracter 
celei mai mari părţi a utilajului, deci pentru a reînnoi într-o mă
sură mai mi::ă sau mai mare maşinile. In decursul perioadei de 
1 31/s ii au loc, desigur, falimente, intervine deteriorarea unor piese 
principale, ceea ce face ·ca repararea maşinilor etc. să fie prea 
costisitoare, şi întîplările de acest fol au o asemenea influenţă, 
incit se poate socoti un temen ceva mai scurt, dar în nici un oaz 
mai puţin de zece ani. 

„Birmania" era dej a gata, dar am fost nevoit să fac unele com
pletări necesare din altă sursă. Incă n�am ternint, va trebui să-l 
amin pînă marţi. Articolul va avea aproape trei pagini. Pentru 
„Bomarsund" mai e nevoie să verific unele amănunte. Va trebui 
să prind un mment favorabil, căci orele de bibliotecă coincid cu 
orele mele de bi0u, astfel încît nu pot merge oricînd. De îndată 
ce voi termina aceste două fleacuri, precum şi „Bl.low " şi „Be
resf[ord] " ,  oare întîrzie din aceea.şi cauză, am din nou cale liberă 
în faţa mea şi mă pot apuca de „Cavalerie" . 

Multe salutări soţiei şi copiilor. 

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

1 34 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra) 5 martie 1858 

Dragă Frederic, 
In legătură cu scrisoarea anexată, -cae a sosit în md vădit cu 

întîrziere 300, te rog să ii atît de bun şi să hotărăşti împreună cu 
LpS -ce xs consideraţi indicat. Nu o trimite înapoi (dar 
păstreaz-o) , căci asemenea lucruri sînt acum ai în siguranţă la 
tine decît la mine. In prezent, Londra este centrul spionilor de toate 
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naţionalităţile. De altfel, acum nu trece o zi fără ca acestri cîini să 
fie plus ou· moins 1) linşaţi. 

Multe mulţumiri pentru lămuririle date cu privire la utilaj . 
Numărul de treisprezece ani corespunde atît cît e necesar teoriei, 
deoarece stabileşte o unitate de măsură pentru dolul reproducţiei 
industriale care coincide, mai mult sau mai puţin, cu perioadele 
în care se repetă marile crize, a căror desfăşurare, în ceea ce pri
veşte intervalul de timp dintre ele, mai este determinată, fireşte, şi 
de cu totul alte momente. Important pentru mine este să găsesc 
în premisele materiale nemijJocite ale marii iindustrii un moment 
care determină aceste cicluri. Cînd studiezi reproducţia maşinilor, 
spre deosebire de reproducţia capitalului circulant, fără să vrei îţi 
vine în minte alde Moleschott, care, de asemenea, acordă prea pu
ţină atenţie perioadei de reproducţie a scheletului şi preferă, ca şi 
economiştii, să se mărginească la media perioadei generale de rein
noire a corpului omenesc. O altă problemă pentru care am nevoie 
de o ilustrare, fie şi numai aproximativă, este n legătură cu felul 
cum se împarte, de exemplu, în întreprinderea voastră, sau mai 
bine zis în fabrkă, în general, captalul circulant în materii prime, 
salarii, şi ce parte din acest capital o aveţi depusă în medie la  
bancher ? Apoi, cum calculaţi rotaţia în .registrele 'Oastre ? Legile 
teoretice privitoare la aceste probleme sînt foarte simple şi evi
dente. Dar e bine să ai o idee de felul cum arată toate astea în 
practică. Sistemul de calcul al negustorilor în pal:e se bazează, 
fireşte, pe iluzii şi mai mari decît cele ale economiştilor, dar pe de 
altă parte prin iluziile practice ei corctează iluziile teoretice ale 
econoiştilor. Tu vorbeşti de un profit de 100/o. Cred că nu pui la 
socoteală dobînda la capital, şi aceasta figurează, desigur, alături 
de profit. In „The first Report •Of the Factory commissioners� 2) am 
găsit, ca o ilustrare aproximativă, uI1ătorul tabel : 

Capital investit în clădiri şi maşini 
Capital circulant 
500 1. st. dobîndă la 10 OOO capital fix 
30 1. st. idm la capitalul circulant 
1 0  1. st. chirii, impozite, taxe 

· 

650 1. t. fond de amortizare de 61/�0/o pentru 
talului fix --

1 0 I. st. 

1- mai mult sau mai puţin. - Nota lrad. 

1 0  OOO 1. st. 
7 OOO „ 

uzura capi-

J - „Primul raport al inspectorilor de fabrică". - Nota trad. · 
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1 100 1. t. cheltuieli neprevăzute (?) , transport, cărbune, 
ulei 

2 750 1. st. 
2 00 I. st. salarii şi lefuri 

5 350 1. st. 
1 0  OOO 1. st. pentru circa 400 OOO de pfunzi de bumbac 

brut a 6 pence 

15 350 1. st. 

1 6  OOO pentru 363 OOO de punzi de fLre răsucite. Valoarea 16 OOO. 
Profit 650, sau a>roximativ 4,20/o. Deci salariile municitorilor consti
tuie aici aproximativ o şesime 1) . 

E adevărat, aici profitul total este de numai aproximativ 100/o, 
inclusiv dobinda la capital. D-l Senior însă, care doar a scris în 
interesul fabricanţilor, indică 1 50/o ca profit mediu (inclusiv do
bînda la Cpital) 301 la Manchester. E foarte regretabil că în tabelul 
de mi sus nu se indică numărul muncitorilor ; şi nici propwţia 
dire ceea ce figurează ca leafă şi salariul propriu-zis. 

De altfel, în e măsură chiar şi cei mai buni economişti, ca şi 
ipsissimus 2) Ricardo, ajung la o flecăreală pur copilărească atunci 
cînd alune:ă pe făgaşul obişnuit al gîndirii burgheze m-a izbit din 
nou cinl am citit psajul de mai jos al lui Ricardo, pasaj care ieri 
mi-a căzut în.mplător în mină. Ii aminteşti că Adam Smith, care 
are încă concepţii foarte învechite, pretinde că, în comparaţie cu 
comerţul interior, stimulentul pe care-l prezintă comerţul exterior 
pentru munca productivă a unei ţări etc. este de două ori mai mic. 
La aceasă afimaţie Ricardo răspunde ou următoarea ilustrare : 

„Argumentul lui Smith mi se pare greşit : căci, deşi au fost 
folosite, după cum presupune Smith, două capitaluri - unul portu
ghez şi unul englez -, pentru comerţul exterior va fi întotdeauna 
folosit n capital de două oii mai mae deaît cel Eolsit tru 
comer�ul interior. Să presupunem că Scoţia investeşte un caital 
de 1 OOO I. st. în producţia de pînzeturi, pe care le ::himbă pe un 
capital, de acEaşi valoare, investit în producţia de mătase din 
Anglia. In ambele ţări vor fi astfel cheltuite 2 OOO 1. st. şi cantitatea 
core8punzătoare de muncă. Dacă Anglia constată că din Germania 
poate obţine mai multă pînză pentru mătasea pe care o exporta 
înainte în Scoţia şi dacă Scoţia constată că din Franţa poate obţine 
mai multă mătase în sclrimbul pînzei ei dedt obţinea înainte din 
Anglia, în acest caz nglia şi Scoţia încetează imediat să facă 

1) ln original, tabelul în engleză. - Nota lrad. 
21 - însuşi. - Nota lrad. 
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comerţ între le, iar comerţul interior de bunuri de consum este 
abandonat în favoarea celui exterior. Dar, deşi în acest comerţ vor 
intra două capitaluri adiţionale - cel din Germania şi cel din 
Franţa -, oare nu va continua să fie folosită aceeaşi sumă din 
-capitalul Scoţiei şi al Angliei şi nu vor continua aceste capitaluri 
să pună în mişcare industria în aceeaşi pmporţie ca şi înainte în 
comerţul interior ?"  3o2 Ipoteza că, în aceste condiţii, Germania va 
cumpăra mătase din Anglia în loc s-o cumpere din Franţa, iar 
Franţa va cumpăra pînză din Scoţia în loc s-o cumpere din Ger
.mania e o flecăreală care nu se potriveşte unui tip ca Ricardo. 

A murit priltenul Thomas Tooke, ultimul economist englez 
de seamă. 

Ai observat într-unul dintre numerele din „Guardian" ,  pe care 
mi le-ai trimis, o notă în care David Urquhart figurează ca prunc
ucigaş ? Zăpăcitul şi-a tratat copilaşul, în vîrstă de 13 luni, cu o 
baie turcească, care i-a provocat o congestie cerebrală şi, ca ur
mare, moartea. Coroner's inquest 1) a acestui caz a durat trei zile, 
şi Urq[uhart] a fost la un pas de a fi acuzat de omor  din impru
denţă. Quel triomphe pour 2) Pam ! 

Sal.t. 

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

1 35 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limbile germană 
şi engleză 

Engels către Marx 
la Londra 

[Manchester] 11 martie 1653 

Dragul meu Maur, 
Alăturat îţi trimit ceea ce m putut încropi din Napier 363 despre 

.,Ber·esford". In legătură cu expediţia făcută de el la începutul 
Secolului la Buenos Aires, n-am reuşit să găsesc nimic, or, este o 

1) - Ancheta juridică . - Nota trad. 
1) - Ce riumf pentru. - Nota tcad. 
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expediţie glorioasă şi ar merita să fie menţionată. El a c apitulat 
rump nd stump 1) , împreună cu toate trupele engleze. 

„Bilow" este in hand 2) . „Cavalry" 3) de asemenea. în legătură 
cu „Bomarsund" trebuie să mai cercetez unele izvoare speciale. 
Vom avea curind material pentru un arUcol despre India, căci 
acolo se pregătesc evenimente pe care le voi urmări. 

„Campagne de 1815"  4) a lui Charras nu se mai găseşte la 
Bruxelles, se spune că a fost epuizată şi nu se ştie dacă va apărea 
o nouă ediţie . ;adar, Bonaparte l-a cumpărat pe editor. Dacă ai 
putea cumva să proouri la Londr,a un exemplar la un preţ con
venabil (adică nu exagerat de scump) , aş ţine foarte mult să mă 
anunţi, căci tocmai acum studiez a·ceastă campanie. 

Il suspec�ez pe prietenul Dana că retează considerabil arti
colele noastre, altfel n-ar fi fost cu putinţă să e înşeli atît de mu't 
în privinţa sumei pe care o aveai de încasat. Uită-te odată, cînd i 
ocazia, la Tribner în „Encicl[opedie] " .  

Altceva nimic nou, dcît c ă  aici este o iană îngroitoare, vre
mea se schimbă de „n" ori e zi. Cu sănătatea o duc foarte bine. 
Inghit şi fier. 

Calde salutări soţiei şi copiilor. 

Al ău, 
F. E. 

Astăzi epdiez un pa;het cu mai multe numere din „Guar
dian".  Corespondenţele lăpsesc acum deseori. In numărul de astăzi 
apare din: nou o statistică a şmerilor 5) . 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Enges und K. Mrx•,  Bd. II, 
Stuttgart, 1913 

'l - complet. - Nola trad. 
) - în lucru. - Nota lrad. 
) - „Cavaleria" .  - Nota trad. 
•) - „Campania din 1815".  - Nota trad. 
•j Jn manuscris acest ultim pasaj este scris 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

cu 'l elonul. - No/a 1ed. 
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1 36 

Marx către Engels 
la Manchester 

269 

(Londra] 15 martie [1858] 

Dragă Frderick, 
Am primit „Birma", „Beresford" 1), „Manchester Guardian" .  Nu 

m-ai anunţat dacă ai primit sau nu o scrisoare de la mine la care 
era anexată şi o scrisoare din New York 2) . A vînd în vedere felul 
cum funcţionează şta acum, e foarte important să ştiu acest 
lucru. Drop, therefore, two lines 3) . 

In curînd iţi voi scrie mai pe larg. 

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 

1 radus din limba germană 

1 37 

Engels către Marx 
la Londra 

[Manchester, 16 martie 1 858] 

Dragul meu Mcur, 
Scrisoarea cu anexa de la New York 4) a sosit la  timp a1c1 ; 

săptămîna trecută, oind am trimis „Beresford" 5) , eram atît de grăbit, 
încît am uitat să-ţi confirm primirea. 

1) F. Engels. „Birmania" ; K. Marx şi F. Engels. „Beresford", (Vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 14, Bucureşti, Editur. politică, 1963, p. �0411 1 şi 
p. 313-314.  - Nota trad.). - Nota red. 

2) Este vorba, probabil, de scrisoarea de la F. Kamm (vezi si volumul de 
faţă, p, 264) . - Nota red. 

3) - De aceea, scrie-mi cîteva rînduri. - Nota trad. 
'l Vezi scrisoarea anterioară. - Nota red. 
5) K. Mux şi F. Engels. „Beresford" .  (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 

voi. 1 4, Bncureşti, Editura politică, 13, p. 313-314. - Nota trad.). - Nota red. 
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Pe Lupus încă n-am reuşit să-l văd şi în momentul de faţă i-e 
din nou capul atît de plin cu comerţul ăsta afurisit, incit abia pot 
să-mi adun gîndurile ca să scriu articole1e pentru Appleton. 11Bomar
sund • şi, dacă va fi posibil, 11Bilow",  vor fi gata .pentru vineri, adică 
1 1Bi.ilow" ţi-l voi trimite, dacă voi putea, mîine, ca să i timp să 
adaugi partea biografi.că ; de altfel n-am alte surse decît Siborne 
şi J:ini 304• In legătură cu „Bomarsund" trebuie să caut iarăşi 
date prin ziare, în hîrtiile mele nu mai găsesc nimic despre asta. 

Apoi mă apuc serios de „avalry" 1) . Din păcate, nu pot să-mi 
procur material despre războiul de şapte ani, şi aceasta a fost 
perioada de glorie a cavaleriei. Dar, nous verrons 2) . 

ie necaz că nu pot înainta mai repede cu articolele astea, 
dar completarea listei la litera B a reprezentat într-adevăr o muncă 
foarte obositoare, şi efectiv nu pot 1ucra seara tîrziu, căci asta aduce 
după sine insomnii prelungite. Două nopţi la înd e maximum ce 
pot rezista, totuşi acum merge mai bine dcît la început. 

De sîmbătă nu mai .apare în 11Guard[ian "] bsolut nici o cores
pondentă din Paris. 

Publi�at pentru prima oară 
în : „Der Briewechsel wischen 
F. gels d K. Max" ,  Bd. l i ,  
Stuttgat, 1913 

1 38 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Trads din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester] 17 martie 18 

Dragul meu Maur, 
Cl vei primi scrisoarea aceasta şi „Guardian • de astăzi, ex

pediat o dată u ea, dă-i soţiei tale să c1tească corespondenţa din 
Paris. Ai un sentiment foarte ciudat cind auzi e un fu::ţionar şi 
un bonapaist povestind că 10 OOO de muCiori din Faubourg 
St. Antoie u răspuns la executarea lui Orsini prin strigătul 
11Triască repubHca • .  Deportările şi arestările în stînga şi-n dreapta 
au dat, dr, tot aât de puţine rzultate ca şi ls dtes ouvrieres 3) 

1) - „Cavalerie". - Nota lrad. 
) - l vdea. - Nola llad. 
•) - coloniile mncitoreşti . - Nola !rad. 
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şi Ies national-ateliers en gros 1) , iar .într-o perioadă cînd marea horă 
e gata să se încingă e îmbucurător să vezi că, de îndată ce e lansat 
un asemenea apel, 100 OOO de oameni răipund : Prezent ! Imi pare 
numai rău că Orsini n-a mai putut auzi acest strigăt. 

Un filistin de aici care a fost de curînd la Paris, a adus vestea 
că, după Orsini, s-au mai comis două atentate împotriva d-lui Bous
trapa. D�pre primul s-a scris şi în ziarele engleze : individul a fost 
prins în Bois de Boulogne în momentul dnd se pregătea să apese 
pe trăgaCi ; despre al doilea nu auzisem pînă atunci, se pare că un 
individ ar fi încercat să tragă asupra lui sau să-l înjunghie în gră
dina Tuileries şi că ar fi fost împuşcat imediat d€ către soldaţii din 
gardă, în galeria 2) cunoscută din iunie 1848, de sub terasa de pe 
malul apei. 

Pentru ca toate decăzutele somităţi patriotice să se compromită 
a mai trebuit şi bătrînul nebun de Lan.or să trimită astăzi ziarului 
„Times" scrisoarea sa 35• Acum nu mai lipseşte decît ca Venedey 
să protesteze împotriva lui Orsini. 

Boustrapa se află într-adevăr într-o situaţie minunată, şi e mare 
păcat ică „Constitutionnel" nu mai are poziţia care să-i permită să 
spună că l'horizon politique s'obscurcit 3) , Căci nici nu se poate 
imagina o farsă mai reuşită decît faptul că „Moniteur" relatează 
chiar el că, înainte de a-şi risca viaţa şi rangul pentru împărat, ofi
ţerii din Châlons aleargă mai întîi la subprefect să se asigure că, 
într-adevăr, la Paris republica n-a fost proclamată. De aici se vede 
de asemenea că, chiar şi în armată, numai vîrfurile sînt cu ade
vărat bonapartiste, fiindcă Sînt compromise şi atrase de perspectiva 
unor răsplate cu adevărat strălucite. De altfel, Ce-ar putea ofuri 
Boustrapa masei de ofiţeri inferiori ? Ticălosul ştie, probabil, la fel 
de bine ca şi noi că, în afară de gardă, nu sînt multe trupe pe· care 
se poate bizui. Garda este, din păcate, puternică şi ştie că sub 
oricare alt guvern va fi din nou transfonată în trupe de linie sau 
va fi dizolvată. Ea se compune din unităţi de infanterie, şi anume 
4 reg.imente de gnnadieri, 2 regimente de puşcaşi, 1 regiment de 
jandarmi, unul de zuavi , 1 batalion de vînători (în total 17 bata
lioane de infanterie), n 2 regimente de cuirasieri, 2 e dragoni, 
1 de grenadieri călări , 1 de husari, 1 de trăgători - 2 1  d� esca
droane şi o altilerie putenică. ln total între 18 OO şi- 20 OOO. de oa-" 

1} - atelierele naţionale e scară mare, - Nota !rad . 
• 2) - galerie subterană care unea palatul Tuileries şi cheiul Senei ; în această 

galene au fst aruncaţi după înfrîngere participanţii la inurecţia· din iunie 18 
a proletariatului parizia. - Nota !rad, 

1) - orizntul politic se întunecă. - Nota trad. 
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meni ·cu 40 sau 0 de tunuri, un nucleu suficient de puternic pentru 
a oa o anumită stabilitate trupelor de linie cam şovăitoare. In plus, 
totul e aranja: pentru o ,concentrare rfPidă a trupelor din provincie 
(e de ajuns să te ;uiţi pe o hartă a căilor ferate din Franţa) , astfel 
încît o mişcare previziJhilă s-ar găsi cu siguranţă în faţa a 60 000-
80 OOO de oameni. Nu exi·stă deoît două posibilităţi pentru a învinge 
o aseenea amată : ori asociaţii secrete în rîndurile armatei în
săşi - şi acestea sînt, pare-se, în număr mare -, ori o acţiune anti
bonapartistă, la fel de categorică -ca şi ·cea dn februarie, a burghe
ziei. Nu cred că o viotorie ar i posibilă fără una sau chiar fără 
amîndouă aceste condiţii. Că armata este 1subminată în păturile ei 
de jos de către roşii, iar în cele înalte de către orleanişti şi legiti
mişti - asta e sigur, aşa cum e sigur şi ·că legea cu privire la sus
pecţi 306 ca şi celelalte măsuri fac viaţa imposibiJă burgheziei. 
Greutăţile mereu mai mari pe ·care le întîmpină Boustr[apa] îl îm
ping pe zi ce trece la aventuri tot mai disperate ; un război cu 
Prusia nu se încmetă să rişte, spre Italia şi-a închis el singur 
calea ; în socialismul lui Boustr [apa] nu mai crede nimeni ; Algeria 
nu mai oferă nici un .prilej de campanii. S-a sfîrşit cu toate diver
siunile, nU mai rămîne deCÎt la repression ·croissante 1) , adică Îm
pingerea directă a burgheziei spre r·evoluţie. Orleaniştii şi legiti
miştii trebuie să considere chiar de pe acum restauraiea republicii 
constuţionale sub dominaţia lor comună drept cel mai mic dintre 
relele care pot surveni în viitor, dacă evenimentele nu vor face 
verosimilă victoria imediată a unuia dintre aceste partide. Le cas 
de soulevement donne 2) , şi ea trebuie să .survină în cursul acestui 
an, există toate şansele ca ei să acţioneze ca şi în februarie 1 848, 
pentru ·ca, ulterior, să arunce trupele asupra suburbiilor oraşului. 
Şi atunci şim ce Ullează. Intocmai aşa cum teama lor de Bo
nap[arte) a zdruncinat atît de mult trupele, încît a făcut ca victoria 
insueaţiei să fie inevitabilă, teama 1pe cre le-o vor in1pira pro
letarii îi va sili să prelucreze din nou tru,pele, pentru ca acestea 
să înăbuşe revoluţia - trop tard I 3) -, torentul va trece peste 
capetele lor, tr1pele vor privi .cu gura căscată - şi atunci vom 
vedea cit teren a cucerit apa de la ultimul flux violent din 1 848. 

Comerţul din Franţa se află acum, din fericire, într-o situaţie 
în care nu poate surveni nici o îmbunătăţire Lnante ca criza cro
nică să ducă la o revoluţie polit1că. După părerea mea, situaţia 
comerţului din Franţa nu se poate îmbunătăţi atîta timp cît se află 
la rîrmă Boustr[apa] . Frazele în sensul că Orsini, Espinasse etc. 

'l - rPpresiunea crescîndă. - Nota trad. 
•1 - Jn cazul unei insurecţii. - Nota trad 
'I - prea tîrziu. - Nota trad. 
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ar zdruncina „înorederea" ,  în tiimpul crizei rămîn nmi nişte 
vorbe goale ; dacă vor .dispărea împrejurările care determină criza, 
într-un asemenea regin, această vorbărie va deveni un ·adevăr. De 
altfel, împărtăşesc întru totul ipărerea ta că în Franţa Credit mobi
lier n-a fost nicidecum un produs întîmplător al spculei, ci o insti
tuţie absolut necesară şi că la fel de necesare au fost şi urturile lui 
Momy, cărora ea le-a oferit un teren propice ; căci fără speranţa 
într-o îmbogăţire rapidă, în Franţa n-ar fi luat iinţă nici un Credit 
mobilier. Cine, în aceste împrejurări, va cădea cu o i înainte 
- Boustrapa sau Credit mobilier -, asta va fi o toss-up 1). Prelun
girea termenului de achitare a poliţelor duce, în mod firesc, la  
pierderi enorme. O asemenea metodă de a ·înlătura criza poate 
ajuta numai Îl cazul cînd reluarea afaceriiOr ar avea într-adevăr 
loc şi în industrie ; dar o piaţă financiară ieftină, ca atare, nu-i 
poae ajuta aceluia care nu are credit - şi ·eu cred că acum în 
Franţa nu se mai aoordă noi credite, ci doar se iprelungeşte terme
nul de achitare a 1creditelor acordate mai înainte. 

!n Prusia, lucrurile par să meargă foarte prost. Ace1e vagi 
aparenţe de Cameră au făcut să ·crească foarte mult patriotismul 
local prusian al filistinimului de acolo şi mă tm că micul burghez 
îşi ipune şi el speranţele în căsătoria engleză 307 care-i va aduce cu 
siguranţă O constituţie engleză, doar mai democratizată. De s-ar 
coprmite mai curînl subofiţerul 2) I Mă tem că în Prus:a nu va 
fi prea uşor să scăpăm de familia regală, în afară doar dacă pro
letariatul a făcut progrese uriaşe. In orice caz, de la 1'848 încoace, 
burghezii şi filistinii s-au degradat şi mai mult. Nici în Austria 
germană se pare că nu ne putem aştepta la prea mult. Germanul 
Michel, după cum se vede, nu s-a trezit încă din hibernare după 
greaua încordare din 1848. Despărţirea de Ungaria şi Italia şi răs
coalele lavilor se vor face simţite şi în Austria ; · apoi în marile 
oraşe şi în regiunile industriale există şi umările crizei, pe care, 
în momentul de faţă, de aici nu le putem aprecia. In sfî.şit, e va 
încinge o horă de toată frumuseţea. 

Dar ce se va întîmpla dacă Boustrapa va reuşi să înfîngă 
prima mare încercare de insurecţie ? Eu consider acest lucru 
aproape cu neputinţă tocmai fiindcă el a luat asemenea măsuri care 
nu pot duce la rezultate serioase decît în cazul c înd intervin eve
nimente foarte iportante. Dacă însă B[oustrapa) ar ·'uşi aest 
lucru, poziţia lui ar deveni le două ori mai trainică : împrt ar i, 
de fat, Pelissier ; trupele de line, cam aT da, în rice z, semne 

· , 
1) - simplă întîmplare. - Nota lrad. 
9 Pri2ţul Wilhelm al Prusiei. - Nota red. 
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de slăbiciune şi de şovăială, ar fi boicotate ; privigiată ar l 
nll1ai garda, şi încă 1ntr�o măsură şi mai mare tdeoît înainte, ceea 
ce ,reprezintă n mijLoc ,sigur pentru a determina urzirea unor com
ploturi în amată. B[oustrapa] va trebui atunci să se ia SBrios de 
orleanŞti şi legitmi.ti, iar Thiers nu va mai scăpa doaT ct obligaţia 
ca tilmp de citeva zile să-şi spele sin-gur oala de noapte în închi
soarea Mazas sos. Or acesta e o cale sigură de a ruina complet co
merţul. Dacă B(oustrap.a] va fav,inge, pieirea lui va fi cu atît mai 
sigură. 

Eu per, însă, că individul nu va fi asasinat. Cred că în acest 
caz s-ar întimpla şa cum i-a spus Morny : „Nous commenceTions 
pir jeter tous les Jerâmes par la fenetre et puis nous tacherions 
de nous arranger tant bien que mal avec Ies Orleans 1) . Inainte de 
a se dezmetici submbiile, Morny şi-ar i făcut revoluţia de palat, 
şi, deşi acest lucru n-ar amina decît pentru scurtă vreme revoluţia 
de j os, baza .ar fi totuşi alta. 

Revenind la problemele noastre particulare, ţin să-ţi pun că 
în Jomini şi Cathcart 309 n-am găsit aproape nimic în legătură cu 
„B.ilow",  voi încerca să văd dacă nu mai găsesc şi altă sursă. Arti
colul „Bomarsund" mă voi strădv.i .să-l termin astă-seară. Aceste 
două articole îmi stau pe cap. 

De îndată ce poşta din India va aduce amănunte cu privire la . 
campania lui CampbeH 'Împotriva Lucknowului (peste >roximativ 
o săptămînă, două), trimite-mi tot materialul pe care-l poţi aduna 
ca să mă apuc imediat de lucru. Ziarul „Tme·s " N ot C>ăra 
aici, dar 0celalalte ziare din Londra nu (mă refer la nmere izolate) . 

Transmite calde salutări soţiei şi copiilor. Ţi-aş trimite bucuros 
ceva bani, dar trebuie mai întîi să văd precis ce plăţi am e făcut 
luna asta. De îndată ce mă 'oi lămuri, voi face tot ce-mi va sta în 
putinţă, poţi fi convins. 

Al tău, 
F. E. 

Povestea festivă de la New Y0rk se află la Lupus 2) .  Nu cumva 
Ka;mm este „proletarul" kinkelean care a ţinut o casă de oleranţă ? 
F. Jacobi este un referendar ridicol din M.inster pe care în Elveţia 
toată lume. î1 consider. un dobitoc. 

Publicat etru prima oară 
fn : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx",  Bd. II, 
Stuttgart, 19.l J 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba grmană 

') - „ Vom începe lHin a-i aruuca pe fereastră pe toţi Jeromii, şi apei vom 
încerca ă ne inţeleJem de bine, de rău cu famlia Orleans" .  - Nel1 tr1d. 

1) Vezi V1lllul de faţă, p. 26-2.t. - Nota red. 
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1 39 

Marx către Engels 
la Manchester 

(Londra] 19 martie (1858] 

Dragă Enges, 
Astăzi, din cauza corespondenţei 1), nu m timp să scriu. Numai 

un locru. Lasă-l e „Biilow" - despre care pentru a comon bio
graphy 2) (scurtă) am destule date - da·că adunarea materialllui te 
reţine prea mult şi mai bine mergi mai departe cu „Cavaleria" .  
Periculm in mora 3) , In l doilea rînd, îţi trimit din „Star" cîteva 
documente copioase despre farsa Congresului italian aio. 

Scrisoarea 4) am folosit-o astăzi în foarte mare măsură la elabo
rarea corespondenţei. 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
ed. I rusă, voi. XXII, 1 929 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) K. Marx. „Actuala situaţie a lui Bonaparte• .  (Vezi K. Marx şi P. Engels. 
Opere, voi. 12,  Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 41-18. - Nola lrad.). -
Nota red. 

'l - o biograiie obişnuită. - Nota lrad. 
1) - Pericolul este-n î ntîrzieri. (Titus Livius. „Istoria Romei•,  vol. XXXVIII, 

cap. 25). - Nota trad. 
') Vezi volumul de faţă, p. 27-274. - Nota red. 
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Dragul meu Maur, 

1 40 

Engels către Marx 
la Londra 

[Manchester, 26 martie 1 858) 

Alăturat îţi trimit o bancnotă de dnci lire, numărul e cel de 
mai jos 1) . „Cavalry" 2) înaintează, am găsit iar unele materiale in
teresante în „Istoria Romei" a lui Mommsen (cavaleria lui Hanibal). 
Din ipăcate, despre războiul de şapte ani e greu să-mi procur date. 

Ai primit, probabil, nI1erele din „Guirdin" trimise ierJ. Erau 
singurele ca're conţineau corespondenţe din Paris sau, în general, 
ştiri interesante. 

Mă grăbesc - este ora şapte şi jumătate -, funcţionarii aş
teaptă să închidă. 

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

1 4 1  

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte dupâ manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Frederic, 
Am primit cele 5 l. st., multe mulţumiri. 

British Museum 
[Londraf 29 martie 1 858 

De la Lassalle astăzi - o ser.soare. Duncker va accpta să 
editeze „Economia 0 3)  mea în următoarele condiţii : din două ân 

1)In original, numărul bancnotei nu s-a păstrat. - Nota red. 
')- „Cavaleria".  - Nota trad. 
"J Vezi volumul de faţă, "· 279. - Nota red. 
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două luni îi predau o fasciculă între 3 şi 6 coli. (Chiar eu i-am 
făcut această propunere.) La a 3-a fasciculă l are ·dreptul să între
rupă editarea. ln general, abia după a 3-a fasciculă încheiem con
tractul definitiv. Deocamdată plăteşte 3 friedrichsdori 1} pe coală. 
(Lassalle scrie că profesorii de la Berlin nu primesc decît 2.) Prima 
fasciculă, respectiv manusc:dsul, trebuie să fie gata la sfîrşitul 
lui mai. 

ln următoarea mea scrisoare va trebui să-ţi prezint un schelet 
al primei fascicule, ca să-ţi spui părerea. De vreo două săptămîni 
sînt iarăşi serios bolnav şi iau medicamente pentru ficat. Din cauza 
muncii de noapte susţinute şi a numeroaselor necazuri mărunte 
de peste zi, resulting from the economica! conditions of my do
mesticity 2) . în ultimul timp survin adesea recidive. 

Sper că te-ai pus pe picioare. Să-mi scrii în legătură cu asta. 
De la Harney am primit astăzi o scrisoare în care îmi resti

tuie - ceea ce-i foarte plăcut - scrisoarea soţiei mele către 
Schramm 3) . Micuţul, pare-se, e supărat că nu-i scriu. Numi mai 
spune dear 4) M[arx] . ci dr. M[arx]. Fie I Am să-i scriu, poate, cîteva 
rînduri ca să-l consolez pe omuleţul ăsta jalnic. 

In Franţa hora devine din 1ce în ce mai frumoasă. E puţin pro
babil ca vara să treacă în linişte. Ce părere ai despre cele cinci 
paşadkuri 311 ? Iniţial se spunea că Pernssier va fi nmit şef suprem 
peste ele. Dar, după ce s-a gîndit mai bine, Bonaarte şi-a dat 
seama că, în ceea ce-l priieşte, asta ar însemna într-adevăr o re
nunţare la putere. Astfel, măsura a fost luată numai pe jumătate, 
şi în Franţa a fost pretutindeni introdusă organizarea spaniolă a 
Captain-generalships 312• Oare asta nu înseamnă o desfiinţare a cen
tralizării ·Şi, în fond, o slăbire a puterii armatei ? Să sperăm că po
vestea din Franţa nu va lua o întorsătură spaniolă, iar această des
centralizare nu va face decît să diminueze rezistenţa pe care o va 
avea de întimpinat revoluţi.a. 

Salut. 

Al tău, 
K. M. 

1) - veche monedă de aur prusiană reprezentînd 15 mărci ge1 mane. -
Nota trad. 

'l - cauzate de condiţiile ec11ice ale vieţii mele de familie . ... Nota trad. 
') Vzi volumul de faţă, p. 57981 . - Nota red. 
I - dragă. - No1a ·trad. 
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Ai observat că în ultimul timp 1cea mai mare parte din compa
niile franceze, organizate după modelul lui Credit mobilier, sînt 
citate în faţa tribunalului penal ? 

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

1 42 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 2 aprilie 1 858 

Dragă Frederick, 
Poveştile din „Guardian " sînt extrem de amuzante. Un cores

pondent al lui „Daily Telegraph• (sub auspiciile directe ale lui 
Pam) sorie că la Pa'iS e foarte periculos să fii „surd" .  Toţi englezii 
surzi ·iînt urmăriţi de poliţie, care-i ia drept Allsop. El pretinde că 
englezii părăsesc în masă Parisul fie din cauza şicanelor poliţiei, 
fie de teamă să nu izbucnească ceva. In cazul din urmă, dacă in
ving bonapartiştii, John Bullii se tem că vor fi masacraţi de mad
dened soldiers 1), şi corespondentul însuşi .scrie cu toată naivitatea 
că în aceastâ situaţie ar prefera să fie oriunde în altă parte, numai 
nu la Paris. In actuala stare de depresiune comercială, negustori
lor şi proprietarilor de imobile, precum şi cocotelor etc. din Paris, 
această dezertare a Bullilor le va strica socotelile. Ai observat că 
în prezent se recunoşte deschis că din buget „au dispărut" 
300 OOO OOO de franci, şi nimeni nu ştie ce s-a întîmpiat cu ei. In
cetul cu încetul vor · ieşi la suprafaţă alte dezvăluiri referitoare la 
finC1ţele bonllpartiste, iar măgarii .de la „Tribuneu îşi vor da seama 
ce deştepţi au fost că nu au publicat articolele minuţios elaborate, 
pe care le-am •trimis acm vreo şase luni în legătură cu aceste pro
bleme 313• Indivizii sînt nişte dobitoci ; sînt înclinaţi să dea la o 
parte, ca neinteresant, ceea .oe nu e „de actualitate" ,  în sensul cel 
mai primitiv al cuvîntului, pentru 1ca apoi, cînd aceeaşi problemă 
ajunge la ordinea zilei, tSă compileze cele mai mari inepţii. 

Nota bene, în cluburile militare de aici se zvoneşte că printre 
hirtiile rămSe de la Raglan s-a găsit dovada că : 1) în timpul bătă-

1) - soldaţii ieşiţi din minţi. - Nota trad. 
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liei de la A1ma, el a făcut propunerea justă de a nu-i ataca pe ruşi 
dinspre mare, ci din p artea opusă, şi de a-i împinge spre mare ; 
2) după bătălia de la Alma, el a propus să se înainteze spre Sim
feropol ; 3) la Inkerman numai în urma unor rugăminţi insistente 
şi a unor ameninţări i-a smuls lui Canrobert ordinul către Bosquet 
de a-i veni în ajutor. Totodată se mai adaugă că, dacă de partea 
cealaltă a canalului nu încetează lăudăroşeniile, hîrtiile acestea 
vor fi date publi:cităţii şi  se va dovedi că francezii au fost întot
deauna gata să-i trădeze pe scumpii lor aliaţi. Unele aluzii aruncate 
de Lacy EvaS în House of Commons indică şi ele ceva asemănător. 

Mă simt atît de rău din cauza fierei, incit în săptămîna aceasta 
n-am putut nici gîndi, nici scrie, nici citi, în general n-am putut 
face nimk, cu excepţia ar,ti:colelor pentru „Tribune" .  La acestea în 
nici un caz nu putem renunţa, căci va trebui cî t mai repede cu 
putinţă să trag o poliţă asupra acestor cîini. Indispoziţia .aceasta 
îmi este însă fatală, căci, pînă cînd nu mă voi simţi din nou bine 
şi nu voi avea putere să scriu, nu mă pot apuca de lucrarea pentru 
Duncker 1) . 

Ceea :e UIlează reprezintă o scurtă schiţă a primei părţi . Toată 
porcăria e împarte în 6 cărţi : 1) Despre capital. 2) Proprietatea 
funciară. 3) Munc. slariată. 4) Statul. 5) Comerţul internaţional. 
6) Piaţa mondială. 

I. Capitalul se împirte în patru secţiuni : a) capitalul în ge
neral. (Aceasta constituie conţinutul primei fascicule.) b) Concurenţa 

sau acţiunea mai mulror capitaluri .nul asupra altuia. c) Creditul, în 
care întregul capital apare faţă de diferitele capitaluri ca un element 
general. d) Capitalul pe acţiuni ca forma cea mai desăvîrşită (care 
luce la comunism) , împreună cu toate contradicţiile lui. Trecerea 
le Ja capital la prQprietatea funciară este prezentată şi  istoricşte, 
deoarece forma modenă a p roprietăţii funciare este produsul ac
ţiunii capitalului asupra proprietăţii funciare feudale etc. Tot astfel 
şi trecerea de la prprietatea funciară la munca salariată este pre
zentată nu numai ca un proces dialectic, ci şi ca un proces istoric, 
întrucît produsul final al proprietăţii funciare modene este stator
nicirea generală a muncii salariate, care apa'e apoi ca bază a în
tregii porcării . 

. Ei, asta e (astăzi mi-e greu să  scriu) , dar să trecem la 
corpul delict. 

1) K. Marx. „Contribuţii la critica economiei politice". (Vezi K. Marx şi 
F, Engels. Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura politică, 1962, p.  507-516. - Nota 
trad.). - Nola red. 
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I .  Capitalul. Secţiunea întîi. Capitalul în general. (In toată!. 
această secţiune se porneşte de la ipoteza că salariul este întot
deauna egal cu minimul său. Variaţiile salariului însuşi şi scăderea·. 
sau creşterea acestui minim ţin de problema muncii salariate. Mai 
departe, proprietatea funciară ·este luată ca fiind = O, adică proprie
tatea funciară .ca relaţie economică aparte nu intră încă aici în di·s-· 
cuţie. Numai în felul acesta am putut evita ca, atunci cînd tratez: 
o anumiită relaţie, să nu vorbesc despre toate relaţiile.) 

1. Valoarea. E -redusă pur şi simplu la cantitatea de muncă, 
timpul ca măsură a muncii. Valoarea de întrebuinţaire - conside-
rată fie subiectiv, sub aspectul utilităţii muncii, fie obiectiv, al uti
lităţii pldusului - apare aici numai ca o premiSă materială '. 
valorii, premisă care, deocamdată, este lăsată cu totul în .afara deter-· 
minării economice a formei. Valoarea, ca aitare, nu are ailtă „sub
stanţă" decît însăşi munca. Această definiţie a valorH, la început 
abia schiţată la Petty şi pe deplin elaborată la Ricardo 314, nu este
decît forma cea mai abstractă a avuţiei burgheze. Valoarea ca atare 
presupune 1) desfiinţarea comunismului primitiv (India etc .) , 2) a 
tuturor modurilor de producţie nedezvoltate, preburgheze, în care· 
schimbul nu este pe deplin dominant. Deşi este o abstracţie, este to-· 
tuşi o abstracţie istorică, caire nu putea apărea decît pe baza uner 
anumite dezvoltări economice a societăţii. Toate obiecţiile împo
triva acestei determinări a valorii sau decurg din relaţiile de pro
ducţie nedezvoltate, sau se bazează pe o confuzie : determinările· 
economice mai concrete, din care valoarea a fost dedusă ca o no
ţiune abstractă şi care, pe de altă parte, tomai de aceea pot fi 
considerate ca o dezvoltare ulterioară a a·cesteia, sînt opuse valorii 
în Ceastă formă abstractă, nedezvoltată a ei. Dat fiind că nici chiar 
domnilor economişti nu le era limpede raportul dinrre această ab
srracţie şi formele mai concrte ulte.ioae ale auţiei burgheze" 
acete obiecţii erau, mai mult sau mai puţin, îndreptăţite. 

Din contradicţia dintre caracterul general al valorii şi existenţa• 
ei materială într-o anumită marfă etc. - e vorba de acelaş-i caracter 
general care apare mai tîrziu ·l a bani - rezultă categoria banilor. 

2.  Banii. 

Cîte ceva despre metalele nobile ca purtătoare ale relaţiilor 
băneşti. 

a) Banii ca măsură. Cîteva observaţii despre măsura ideală la� 
Stewart, Attwood, Urquhart ; într-o formă mai inteligibilă la pro
povăduitorii banilor-muncă. (Gray, Bray 315 etc. In treacăt, cîtev� 
impunsături la adresa proudhoniştilor.) Valoarea mărfii tradusă Î' 
bani este preţul a·cesteia, care, deocamdată, apire numai n aceastăi 
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deosebire pur formală faţă de valoare. Potrivit legii -enerale a va
lorii, o anumită cantitate de bani nu exprimă decît o anumită c anti
tate de muncă materializată. lntrucît b anii sînt o măsură, variabili
tatea propriei lor valori nu are importanţă. 

b) Banii ca mijloc de schimb sau circulaţia siplă. 
Aici trebuie să luăm în consideraţie numi forma simplă a 

.acestei circulaţii. Toate celelalte împrejurări care o determină mai 
simplu se află în afara ei, şi de aceea vor fi luate în consideraţie 
abia mai tîrziu (ele presupun relaţii mai dezvoltate) . Dacă numim 
marfa M şi banii B, deşi circulaţia simplă ne arată cele două circui
turi sau pu11cte finale : M - B - B - M şi B - M - M - B (aceasta 
din Jrmă formează trecerea la ·c) , punctul de plecare şi punctul 
le reventre nu coiicil nicidecum sau ooinctd numai întîplător. 
Cea mai mare parte a aşa-ziselor legi stabiMe de economişti nu 
consideră circulaţia banilor înăntrul propriilor ei graniţe, ci ca 
fiind subordonată şi determinată de mişcări mai dezvoltate. Toate 
acestea trebuie înlăturate. (In parte acesta face parte din teoria 
creditului ; în parte însă trebuie tratat şl în acele puncte lde 
banii apar din nou, dar determinaţi m ai pe larg.) Deci aici banii 
ca mijloc de circulaţie (moneda), dar şi ca realizare (nu numai 
trecătoare) a preţului. Din simpla precizare că marfa exprwată 
în preţ este sohimb ată ideal pe b ani 'Înainte de a fi schimbată real 
rezwtă de la sine Portanta lege economică că masa mijloacelor 
de circulaţie este determinată de preţuri, şi nu invers. (Aici voi 
da cite ceva din istoria polemicii :in legătură cu acest punct.) Apoi, 
mai rezuLtă că viteza circulaţtei POate înlocui cantitatea banilor, 
dar că pentru actele concomitente .de schmb este nevoie de o anu
mită cantitate de bani, întruoît aceste aote de schimb nu sînt unI 
faţă de celălalt în raport de + şi -, ca o copensare reciprocă ; 
eu mă refer la ele la acest punct, nmai ca o obser.aţie prealabilă. 
Nu voi intra aici 1în mnunte în legătură u fell în care voi dez
volta acest capitol. Mai menţionez nmai că separarea dintre M-B 
şi B-M este cea mai abstraotă .şi cea mai sficială formă n 
care se e.primă .posibilitatea crizelr. Din epunerea legii potrivit 
:ăreia masa banilor aflaţi n circulaţie este deteminată de preţmi 
rezultă că s-au făcut aici ipoteze care nu sînt niddecum valabile 
pentru toate formaţiunile sociale. De aceea, e stpid să pui, de 
pildă, pe aceeaşi treaptă afluxul de aur dLn Asia spre Roma şi in
fluenţa acestuia asupr. preţurilor de a·colo cu relaţiile comerciale 
modere. Determinările cele mai abstracte, studiate mai îndeproape, 
indică întotdeauna o anumită bază istorieă cncretă. (E şi fiTes•c, 
de vrme ce tocmai din această bază au fost absrase ele în această 
detelinaţie) . 
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c)  Banii ca bani. Aceasta înseamnă dezvoltarea fomei 
B�M - M-B. Bnii ca existenţă a valorii independentă de cir.cu
lţie ; exist1J1ţa materială a avuţiei abstracte. Acest lucru iese la 
iie.lă .chiar în circuliţ�e, întruoît banii apar nu numai .ca mijloc 
de circulaţie, ci şi ca realizare a preţului. .Jn aoeastă cali:te c) , aţă 
de care a) şi b) apar numai ca funcţii, banii apar ca ma.fă genernlă 
la încheierea contractelor (aici devine importantă variab.ilitatea va
lorii lor, a valoii dete•rminaite prin timpJ de muncă) , ca obiect a? 
tezaurizării. (Această furucţie are şi '!Stăzi un rol important 
în Asia, iar 1în antiohitate şi în evUJl .mediu avea prertutindeni un rol 
important. In ;prezent nu mai apare deoîit ca subordonată în sistemur 
bancar. In perioada de criză, hnii sub această formă capătă din 
nou importanţă. Sub iceastă fonă, banii .sin� consideraţi dn •legă
tură cu iluziile istorice-mondiale cărora le dă naştene etc. proprie
tăţile lor distuctive etc.) Ca realizare a tuturor formelor mai 1înaJte 
sub care va apărea valoarea ; forme defintive n care toate relţiile 
valorioe .îşi găsesc desăvinşire exteriorizată. Dar, fixaţi n aeaistă 
formă, banii încetează de a mai i o relaţie ecnomică, •care, dato
riită a€stei forme, dispare în purtătorii ei materia<li ,  aurul şi a•rgiltuJ. 
P,e e ltă ,parte, 1în măsura 1în care intră în circulaţie şi se schmbă 
din nu pe M, procesul finl, consumul mărfii, cade din nou în 
afara re'laţiei ecnmice. Circulaţia simplă a banilor nu cuprinde 
în sine princpul auioreproduoerii şi, de aceea, necesită o depăşire 
a 'limitelor isale. !n bani - după cum arată evoluţia determinărilor 
lr - e cuprinsă cerinţa existenţei valorii care să itre în cir
claţie, Să se menţină în ea şi să presupună, totodată, această cir
culaţie, adică exilenţa capitalului. Trecerea respectivă este, în 
acelaşi timp, şi o trecere istorică. Forma antediluvină a caprtalu
lui este capttalul comercial, care dezvoltă 'Întotdeauna banii. Tot
odftă, aare adevăratul capital din bani sau din capitalul negusto
resc, cre pune stăpî.ni•re 1pe producţie. 

d) Această ciirculaţie simplă cnsiderată ca atare - şi ea ete· 
sprafaţa ocietăţii burgheze, în care se ascund "Ocesele mai ro
funde dn care izvorăşte - nu dă 'la iveală nici o eosbire intre 
subiectele schimbului, în .afară de unele .deosebrri mnaJe şi trecă
toare. Aceasta este împărăţia libertăţii, egalităţii şi a proprietăţii 
întemeiate pe „muncă0 •  Acumularea, aşa m apare aici, sub forma 
de tezaurizare ete prezentată numai ca rezultatul unor .mai mari 
eomii etc. Deci, pe de o 11arte, platitudinea propovădui:orilor 
a1nmome1 economice, a adepţLlor moderni ai libeului schimb 
(Bastiat, Carey 316 tc. ) ,  care vor să plice rlaţiilor de producţie 
mai dezvoltate şi .antagonimelor lor această eză, cea mai super
ficială şi mai abstractă dinte toate, ca pe n devăr al lor. Plati-
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tudinea proudhoniştilor şi a unor socialişti de aceeaşi teapă care 
ideilor de egai1itate ec., corespunzitoare acestui schimb de eci
valente (sau presupus ca atare), le opun inegalita-ea etc. la care 
duce şi din care provine acest schimb. Lege a însuşirii .în acestă 
sferă este însuşirea iprin muncă, sohinbul de echivalente, astfel 
înoît schimbul nu aduce decît din nou aceeaşi valoare, dir in altă 
formă materială. Pe scurt, aici ttul este „fr1os u 1) , d:r va avea în 
curind n sfîrşiit groaznic, şi tocmai ca urmare .a legii echivalenţei. 
Căci acum ajungem la 

3. Capi tal 
Aceasta este, de fapt, 1partea cea mai importantă a acestei 

prime fascicule, în privinţa ·căreia aş Jrea, în mod desebit, să cu
nosc părerea ta. Astăzi însă nu mai pot continua să scriu. Din 
pricina porcări,ei ăsteia cu fierea nu mai pot ·ţine conleiJl n nă, 
şi cind stau cu capul aplec: asupra Mr.tiei am ameţeli. Deci pe 
altă dată. 

Salut. 

Al tău, 
K. M. 

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

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1 43 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 9 aprilie 1858 

Dragul meu Maur, 
Studierea abstract 2) -ului din prima jumătate a fasciculei mi-a 

dat mult de furcă. Este, într-aldevăr_, un rezumat foarte abstract, 
ceea ce, de atfel, era greu de evitat, avînd în vedere onciziunea 
expunerii, şi cum am pierdut deprinderea de a gîndi abstract, 
adesea trebuie să fac .multe eforturi pentru a găsi trecerile dialec
tice. lmpă1irea .întregului material în cele ş:se cărţi este o idee 
foarte reuşită şi .îmi place foarte mult, deşi trecerea dialectică de 

l) ln original „scheene" (germ. schimonosit) . - Nota trad. 
'l - rezumat. - Nota trad. 
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la propr.iiatea .llciară Ja munca salariată nu mi-e încă destul de 
liipede. Dezvolt-ea Problemei banilor este de asemenea foarte 
reuşită ; dar nici aid nu sînt le deplin lămurit supra or rnă
nunte, astfel că adeseori trebuie mai întîi să caut )unotl de plecare 
istoric. red îsă că, atunci cînd voi avea sfîrşitul capttoluJui, voi 
înţelege mai bine înlănţuima ideilor şi îţi voi scrie mai amănunţ1t. 
Tonl absraat dialectic al acestei scJrte expuneri va dispare, de
sigT, cî:d :extuJ va fi elaborat mai pe larg. 

Ieri ţi-oon trimis rdin nou două numere din „Guardian" ; m im
presia că de cind preţul ziarului a scăzut la 1 peny, indivizii caută 
să reducă cheluieliJe pentru corespondnţe etc. Inercrea lr de 
a crea un first-class provincial paper 1) a eşuat complet. Aşa se ex
plică ş tirile eoteme foarte lapidare şi corespdenţele foame rare 
dn Paris. Piovestea cu .Fould idin numărul de ieri J lui „Guandian" 
nu este rea. DaT şi mai frumos este raportl lui Cotton SupJy As
sociation 317• E straşnic că Jiberul schllb e 1enegat . modl cel 
mai direct chiar de free-traderi 2) după numai 1 0  ani de la introdu
cerea ·ui. Această Cotton pply Association nu este altceva decit 
o instituţie 1înfiinţată în toată lmea chiar de adepţii libeului schimb 
cu scopul - n opoziţie cu toate principiile liberului scimb - de 
a foTţa cultura bumbacului cu ajutorul prmelor, l prlIluwri
lor, seminţelor, acordate gratuit, al închirierilor de maşini etc. etc. ,  
acolo unde olima şi solul nu sînt cmplet neptrivite. Dacă statul 
face aşa ce'a, e un luaru rău, dacă o fa.c însă proprietarii fila
turiloT ode bmbac din Manchester, cire ngrilor, beduinilor etc . 
din Africa le sînt, desigur, mult mai străini deît prpriul lor rege, 
atunci e a�l right 3) . Nici nu se poate imgina o satiră mai reuşită 
la ;dnesa itutJmr ,"azelor laissez•faire 318 dett acest raport. Mi
nunată este .i mărturisirea că iportul de mărfuri englezeşti fa
bricate din bnbac mer�can a subminat cultura bumb acului 
aproape în toate ce1e1lte ţări şi că -aceasta va trebui :refăcută 
acIl din nou pe cale artificială I Acti j alnici en-glezi consideră 
monopolul lor în ifiJtura şi ţesătoria de .bmbac n lucru atlt de 
frumos şi de fiTesc înâlt împotriva lui nimeni nu oate avea reo 
obiecţie ; dar monopolul Statelor Unite asura culturii bmbaCu
lui, -generat rde aceeaşi piaţă .mondială, treue zdrobit chiar şi 
prin măsuri ce contravin lilui schimb I Acst lucru urmează 
să poarte numele : Associatio: for enabling he sngle spinners to 

buy cotm in the dearest maTket, the collective spinners paying the 

producer the diference between the market value nd his cost 

1) - ziar de provincie de mina fntîi. - Nota trad. 
') - adepţi i liberului schimb. - Nota trad. 
3) - în ordine. - Nota trad. 
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of pmduction 1 ) .  Bineînţeles că acest lucru va rămîne în vigoare 
doar pină cînd cultum de bumbac subvenţionată va putea sta pe 
propriile-i picioare ; dar, de fapt, tocmai asta şi urmăreşte mon
sieur LJst cu taxele s ale vamale protecţioniste I Povestea aceasta 
ţi-ar putea oferi material pentru un articol, căci pe yankei îi in
teresează direct, iar „Trib [une] " este şi el împotriva liberului 
schimb. 

Prorodrile mele în sensul că fluctuaţiile preţurilor la produse 
vor depinde întru totul de vîntul de răsărit şi de apus şi că, dacă 
preţul bumbacului middling orleans dpăşeşte 6 pence, nici vorbă 
nu poate fi de o reglementare şi de o înviorare a afacerilor s-au 
adeverit întocmai 2) .  In ceea ce priveşte bumbacul, adeverkea 
primei mele prorociri reiese din continuarea, pe cre ţi-o anexez, 
a tabelului e care ţi l-am trimi1s mai înainte 3) referitor la pre
ţurile [nrgistrate pînă în prezent de bumbacul middling orleans . 
Aceeaşi situaţie este şi în ceea ce priveşte zahărul, cafeaua şi 
ceaiul, cu singura deosebire că rezervele încă foarte mari care 
există nu permit creşterea importantă a preţurilor, care a fost 
posibhlă la bumbac datorită stocurilor neînsemnate. Cit despre a 
doua prorocire, se mai observă cazuri destul de numeroase de 
short time 4) , greve şi sistarea producţiei din cauza nerentabilităţii ; 
şi, întrucât recolta a dat 3 OOO OOO de baloturi, iar produoţia completă 
necesită acum cel ,puţin 3 500 OOO de bJoturi (în ce[elalte ţări cu 
industrie de bumbac raportul este acelaşi) , pină la sfîrşitul acestui 
an, independent de zguduirile poltice, fiecare încercare a indus
triei de bumbac de a se ddica din nou va fi zădărnicită de creş
terea preţurilor la materiile prime, aşa cum s-a şi întîmplat la 
sfîrşitul lui ubruarie şi la începutul lui martie (vezi tabelul) . In 
general, preţurile vor creşte - chiar dacă la început va inteveni, 
probabil, o scădere -, dar această creştere a preţurilor va i în
soţită de reducerea corespunzătoare a producţiei. Supposing that 
no ow on the Continent 5) , or aceasta va avea aproape sgur loc. 

Intr-o săptămînă, 1--26 februarie, la Lierpool au osit nu

mai 62 de balotri de bumbac de toaite categoriile l litădată so
seau cu miile. 

1) - Asociaţie care înlesneşte tutllor proprietarilor e filaturi cumpărarea 
bumbacului e cea mai scumpă piaţă, asociaţia proprietarilor de filaturi plătind 
producătorilor de bumbac diferenţa dintre preţul e piaţă şi cheltuielile lor de 
producţie. - Nota trai. 

') Vezi vluml de faţă, p. 191 ,  201 ,  3, --27. - Nota red. 
SJ Vezi volumul de faţă, p. 193. Continuara tabelului nu s-a păstrat. -

Nota d. 
') - săptămina de lucru incompletă. - Nota trad. 
1) - Presupun!nd că pe continent nu va avea loc o încăierare. - Nota trad. 
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Cum s-a întîmplat cu dispariţia recunoscută a celor 300 OOO OOO de 
franci ? lmi amintesc numai că am citit despre Magne, care, în 
loc de un surplus de 40 OOO OOO, a avut deficit, dar precis nu ştiu 
nimic. Povestea asta e copioasă. Acum şi „prinţul imperial " 1) 
trebuie să primească o curte proprie şi o dotaţie, iar cash must 
he devilish scarce I 2) 

Sper că ţi-e mai bine cu fierea. De vină e, prnbabil, agitaţia în 
legătură cu criza. Pe mine acum mă dor uneori seara dinţii din 
cauza vremii ; 1şi asta e mai rău decît orice. 

Salutări soţiei şi copiilor 

Al tău, 
F. E. 

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

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1 44 

ngels către Marx 
la Londra 

Dragul meu Maur, 

Manchester, 22 aprilie 1858 

I-am saris soţiei tale săptămîna trecută 3) şi a doua zi am tri
mis un articol despre Lucknow 4) , de asemenea nişte numere din 
„Guardian" (sau extrase, nu-mi amintesc exact) . Sper că au ajuns 
toate cu bine. Astăzi îţi trimit din nou două numere din „Guar
dian " .  Din corespondenţa lui Russell publicată maDţi în „Times " 319 
n-am putut face un articol, păstrez însă materialul pînă cînd va 
sosi poşta următoare, care trebuie să aducă sfîrşitul poveştii cu 
Lucknow, aşa că atunci - şi cu ajutorul depeşelor lui Camp
bell - s,per să pot f.ce dintr-o .dată totul 5) . iÎn'tre :imp m-am nă-

') Eugene, fiul lui Napoleon al Iii-lea. - Nota red. 
2)- banii peşin sint, probabil, al dracului de rari ! - Nota trad. 
') Vezi volumul de faţă, p. 496-498. - Nota red. 
') F .  Engels. „Cucerirea Lucknowului" .  (Vezi K. Marx şi F. Eigels. Opere, 

vol. 12, Bucureşti, Editura politică, 1962, p.  441-447. - Nota lrad.). - Nota red. 
'JF. lgels. „Amănunte eu privire la asaltul Lucknowului" .  (Vezi K. Marx 

şi F. Engels. Opere, voi. 12 ,  Bucureşti, Ediura politică, 1952, p. 466472. - Nota 
Lrad.). ·- Nota red. 
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pustiit din nou asupra „Cavleriei " - în partea istorică las deocam
dată unele probleme deschise, pînă cînd voi face rost de izvoarele 
respective, şi înaintez cu partea tactică. Articolul va umple probabil 
1-12 pagini duble mari, de-ale mele, scrise pe ambele părţi, poate 
chiar mai mult. 

Cazul Bernard îl  va mîhni foarte mult pe d-l Bonaparte şi va 
produce o oarecare impresie asupra filistinilor emigranţi din 
Londra 320• James, de altfel, a ţinut un discm1s slab şi incoerent, iar 
bătrînul Campbell a mîrîit ceva, ca de obicei, împotriva acuzatului. 
Bătrînul măgar e supărat că i-a scăpat acest interesant caz judiciar, 
la care ar fi putut fi preşedinte peste o curte fomată din 15  ju
decători. 

Pentru republicanii puri sînt interesante dezvăluirile lui Cavour 
şi La Marmora referitoare la relaţiile lor cu Cavaignac şi la teama 
acestuia de Austria 321 • Cu cit ies mai multe la iveală despre pe
rioada de dominaţie a lui „National " ,  cu atît apare ea mai j alnică .. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, voi. XXII, 1929 

1 45 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Londra, 29 aprilie 1858 

Dragă Frederkk, 
Tăcerea mea prelungită nu are decît o singură explicaţie : in

capciita·iea de a scrie. Această incapacitate (care, într-o anumită 
măsură, mai persistă şi acu.) s-a manifestat nu numai in the lite
rary, i şi in the lte1ral sense of the word 1). Puţinele aricle pen
u „Tribne" pe care nu le-am putut evita, le-am iat oţiei mele, 
dar şi aita a fot posibil nlai recmgînd la stimulente puternice. Ni
ciată nm avut o criză de ficat ait de iolntă şi f- some time 2) 
a existat pericolul unei induraţii. Mdicl ia recDandat să călă-

1) - în craţia literară, ci şi în sensul literal al cuvintului. In englez. -
joc de c.vinte. - Nota Irod. 

') - un imp. - Nota trad. 
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toresc, dar, în primul �înd, acest lucru nu .era ClPatibH cu situaţia 
mea nnandară ş-i, în al doilea rînd, speram că, de la o zi la aita, mă 
voi ptea apuca din nou de lcru. Neoestatea imperisă de a mă 
aştene �e lucru, iar, pe de altă parte, imposibiltatea de a o face au 
contribuit la agravarea stării mele. De o săptănmă mă sillt mai 
bine, dar nu sînt încă în stae să ,Lucrez. Dacă bau şi scriu câteva 
ore, trebuie să zac .cîtva zile. Sînt ai dracului de nerăbdător să 
văd această s,tare luîoo fîrşH în săptămîna care mmează. Nicicînd 
nu pJtea fi mai inoportună dedt acum. Ev1dent, ia·ma aceasta am 
exagerat cu lucrul .în timpul npţii. Hinc illae lacrimae 1) . 

SarJsorile tale şi numerele din „Guardian" au sosit la timp. 
A apăUt o carte a lui Louis Blan:c despre revoluţia din 1848 322• 

Este scrisă pe tonul celei mai directe preamăriri a lui „petit" 2) ,  
cum spune l că l-au numit muncitorii. D e  altfel, dacă citeşti cu 
atenţie, îţi dai seama că lucrarea e compromiţătoare pentru indi
vid, căci a-rată că m toate momentele hotărîtoare, m11citorii au 
acţionat fără ştirea şi fără voia li, că, în general, la „sentimentul" 
lui aeeştia au ră�uns tot cu sentiment, considerînd că în felul acesta 
s-au achitJt pe deplin faţă de oracolul de la Luxemburg 328• 

Mişcarea de liberare a iobagilor din Rsia mi se pare impor
tantă, îutrucii maochează începutul ilei istorii interne, în ţară, care 
se poate pune de-a cumez1şul politicii ei externe tradiţionale. Her
zen, evident, a făcut din nou descoperirea că „libetatea" a emigrat 
de la Paris la Moscova. 

După cum se pare, prietenul Bangya a fost descoperit de fiul 
lui Sefer Paşa 3) că întreţine o corespondenţă nepermisă cu genera
lul rus Philipson. Se spune că has been shot 4) împreună cu mai 
mulţi Jntre complioii săi unguri şi polonezi. 

Salutări lui Lupus. 

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

1) - De aici aceste lacrimi (Teren/iu. „Tînăra 
') - „micuţ• (Louis llanc). - NotI trad. 
') Prinţul Ibrahim Kaebatir. - Nota red. 
'l - a fost împu,cat. - Not1 llld. 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

din Andros") . - Nota red. 
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1 6  

Engels către Marx 
la Londra 

Drgul meu Maur, 

Manchester, 7,  outhgate 
30 aprilie 1858 

Dacă ţi se reco.andă să călătoreşti, atunci călăitoreşte cel pu
ţin pînă la Manchester, that's easy enough 1 ) .  In caz că bancnota tri
misă ieri s-a şi topit, ce qui serait bien possible 2) , dă-mi de ştire ; 
cu 21 de şilingi poţi ·cumpăra a·cum un bilet dS-î.tors clasa întîi, 
valaMl 8 z�le, tichetul de î11toarcere îl putem apoi, fireşte, arunca. 
Voi căuta să fac rost de un pt la mine acasă, ceea ce, pentru cîteva 
zile, oricum se va pwtea. Cu restul nu e o ip:oblemă. Dacă .ţi-au rrnas 
bani de dirll, vino neîntîrziat ; soţiei tale îi vom trimite imediat 
suma pe care o 1împ-umuţi de la ea ; astăzi, pur şi simplu, n-am 
avut timp să trimLt un mandat poştal. Diseară îi anunţ pe cei 
de-acasă ; vino de îndată la nr. 6, Thomcliffe Grove, Oxford Road. 
Dacă nu pleci chiar mîine seară {ai un tren e la ora 5) , comuni
că-mi luni dimineaţa cînd vii, şi te voi înitîmpina la gară - spu
ne�mi însă dacă vii cu trenul North Westen sau Great Northern. 

Dacă intenţionezi să vii duminică, telegrafiază-mi mîine - costă 
2 ş�ligi i 6 pence - 20 de cuvinte, în afară de adresă. Trimite te
legrama pe adresa mea de acasă. 

Publicat pentru ·prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engel5 und K. Marx",  Bd. II, 
Stuttgart, 1913 

1) - asta e dsul de simplu. - Nola ba'. 
') - cea ce ar 11 foarte posibil. - Nota Irod 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din Jimb . germană 
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Dragă Frederick, 

1 47 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 1 mai [1 858] 

Plec joi cu rnl Great Northern, care pleacă l a  ora 2 1/2 din 
Londra şi ajunge la 7 seara la Manchester 324• 

Al tău, 
K. M. 

De ieri mă simt mult mai bine şi, de fapt, avem de gînd ca de 
luni să mă apuc sios de lucru. Dar, după ce m-m sfătut cu me
dicul, care este de părere că e nevoie să mai trîdăvsc o săptmînă, 
am pus lucrul în cui. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels 
Opere, ed. I rusă, voi. XII, 1929 

1 48 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limbile engleză şi 
garmană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Frederick, 

31 mai 1858 
9, Grafton Terrace, Maitland Park, 

Haverstock Hill, Londra 

Prima sătmînă a trebuit s-o consacru aclimaitizării, la început 
chiar şi întreruperea bruscă a călăr�tului mi-a făcut rău. m avut 
de furcă cu sănătatea pînă astăzi, oînd, în fîrşH, mă simt din 'nou 
la fel de bine ca în ziua în care m părăsit Manchs.. Acµ 
sînt working orler 1) şi mă voi apca de îndată să pregăesc manu
scrisul pentru tipar 2) . In ultma sptămînă n-m scrs deoit două ar-

1 )  - apt de muncă. - Nota trad. 
') K. Marx. „Contribuţii la critica economiei podtice" , (Vezi K. Marx şi 

F. Engels. Opere, voi. 1 3, Bucureşti, Editura politică, 162, p. 3-175. - Nota trad.). 
- Nota red. 
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ticole pentru „Tribune" 1) . Incolo n-am făcut deoît să hoinăresc, cac1 
îmi simţeam cap.ul greu şi aveam constipaţii, ceea ce mă făcea să 
mă tm de o recidivă. 

Ad vocem 2) Cluss. Inainte de a pleca, tînărul acesta a mai tre
cut o dată pe la Schapper. Cînd s-a în,poiat acsă, plecînd de la 
mine, drăguţul de el a constatat cu groază că a adus ceva de la 
Paris, şi anume un şancru u tot felul de anexe neplăcute. A trebuit 
să stea la pit, i-ar lui S[ch.pper] i-a spus că acesta e motivul pen
tru care s-a retras din lllea civilizată. 

Ad vocem Pelissier. Presupunerile făcute de noi în glumă la 
Manchester, şi anume că P[elissier] va intra .e îndată în cîrdăşie cu 
orleaniştii, s-au ideverirt acum întoomai, şi la Londra repreztă su
bieotul la ordinea zilei. 

Ce spui de p oftele de confiscare ale lui Bona ? 325 
In timpul absenţei mele, la Londra a apărut o carte a lui Mac

laren care cuprinde întreaga istorie a circulaţiei banilor 326 ; judecind 
după extrase}e publicate în „Economist",  o lucrare excelentă. Car
tea încă nu e găseşte la bibliotecă ; de altfel, în general, lucrările 
ajung aici abia după luni de zile de la publicare. Bineînţeles, eu 
trebuie s-o ciltesc înainte de a-mi începe expunerea. e aceea l 
trimis-o pe soţia mea la editorul din City. Spre consternarea noas
tră, a flat că preţul cărţii este de 9 şilingi şi 6 pe€, adică mai 
mlt decît înt"eaga noastră rezervă. De aceea, ş i foate bucuros 
dacă mi-ai trmite prin mandat poştal această sumă. S-ar putea ca 
lucrarea să nu conţină nimic nou pntru mine, dar, dată fiind im
portanţa pe care i> atribuie „Economist• j avînd în vedere extra
sele cHite de mine însumi, conştiinţa mea de teoretician nu-mi per
mtte să-mi continui lucrul fără a lua cuno.tinţă de ea. 

Nu crei că ai material suficient ca să scrii pentru vinei cîteva 
consideraţii cu caracter general referitoare la sHuaţia forţelor mi
litare biitaniice în India şi să faci nele pronosticuri ? It woJd be 
a great boon for me 3) , căci recitirna propriului meu manuscris 4) îmi 
va lua iprope o stămînă. Partea proastă e că în manuscris (care, 
tipărit, va forma n volum gros) totul este îngrămădit de-a valma, 
sînt mlte lucrui ca.re urmează să apară în părţile lterioare. De 
aceea va trebui să-mi întomesc un indice în care să menţionez 

1) K. Marx. „Proclamaţia lui Canning şi problema proprietăţii funciare în 
India" şi „Manevrele financiare ale lui Bonaparte. - Despotismul militar• . Vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 12, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 4-492. 
- Nota trad.). - Nota red. 

) - Referitor la. - Nota trad. 
3) - Mi-ai face un mare seviciu. - Nota trad. 
') Este vorba de manuscrisele economice din 1857-1858. - Nota red. 
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caietul şi paina la care găsesc porcăriile de care am în Primul rînd 
nevoie la lucru. 

1 .. m scris, n slşit, lui LssaJle 1) . Trebuie să mă absolvi e 
p ăca;tlll săvîşt pin elogiile pe care l rost neviit să i le aduc li 
„Heradit obscJ u, In citeva observaţii secudare, făte în trea
căt - căci lauda pare llsiită de seiozitate dacă nu are şi o nuanţă 
critică -, am făcut totuşi unele aluzii, foarte vagi, la neajunsurile 
reale le lucrării. 

Mîine sau poiÎine vi p"imi alte n1ere cupr�nÎnd materiale 
refertoare la Ba1gya şi voi trimite la Manchester dUă exemµlare : 
ulll pentru ine şi unul petru Lupus . ipr.opo. Inr-unl din nu
merle Lui „Tribune" m văzut că Pulszky caută să preîntJîmpine dez
văluiri neplăcute şi-l prezintă Je B[augya] ca spion al lui Metter
nich şi trăditor al gneralului Stein. Apoi, Ill de stat Blind s-a 
considerat obligat ca, iindu-i în „Advertiseru lui Kossuth, „cele
bl oîmuitor al Ungariei u , un testimoniU papertatis 2) , să-i pre
tindă ,direct o „contradiclaraţie". Kossuith, of co.urse 3) , a tăcut 
chitic. 

Ce progrese a mai făcut Gllllpert în nobila artă a călăiei ? 
Ghinionul meu este că, ori de cÎte oi călăritul începe să-mi stîr
nească i:eresu1, sânt nevoit să-J întrerup. 

Salt. · 
l 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 

Dragă Fredelick, 

1 49 

Marx către Engels 327 
la Manchester 

[Londra] 7 iunie 1 858 

ilăturt iţi Tit două numere despre Bgya 328, oe �or you, 
the other for 4) Lupus. 

') Vezi volumul de faţă, p. 50-502. - Nota red. 
') - certificat de paupertate. - Nota trad. 
8) - desigur. - Nota trad. 
'l - unul pentru tine, celălalt pentru. - Nota trad. 
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l primit de la tine : 1) o scrisoare cu post office note ; 2) se
cond letter 1) ; 3) articolul pentru „Tribune" 2) {inbr-adevăr, foarte 

muzanrt) . Nu ţi-am confirmat pînă acum p'n�ea acesrora fiidcă 

teptam din zi în i să primesc cele două numere despre Bangya ; 
în ·fară de aceasta am avut multe private troubles 3) , care mi-au 

răpit timpul. 
Alăturat îţi trimit o scrisoare e la Lassalle. E o poveste foarte 

curioasă. Nu pot să-i răsprund pînă nu aflu părerea ta şi a lui Lupus. 

De aiceea, aş dori să vă consuLtaţi cît mai repede şi să-mi comuni

caţi ne.înthziat la ce concluzie aţi ajuns. Părerea mea este că Lassalle 

nu trebuie să Se angajeze la un duel cu măgarul de F[abrice], şi, 

apoi, chiar şi din punctu. de vedere al duelului, faptul că atacul a 
fost săvîrşi•t de doi domni de la 1 1tribllalul regional" arată că nu 
poate fi vorba de nici un fel de 'duel. Socot că e ·ridk:ol, f course 4), 

s ă  pui rpiroblema rdacă duelul ca atare corespunde Sau nu „princi
piilorn, dar, în general, .pă'erea mea este că în condiţiile actuale, at 
this peculiar. juncture 5) etc. etc. ,  in momentul istoric dat membrii 

unui partid :revoluţionar pot răspun:de 'lnor private enemies 6) cu 

ciomege, pni şi lov:uri de picior, dar nu trebuie să se bată în 
duel. Mi 'Se pare însă că ar fi întru totul greşit ca L[asslle] , după 

ce s-a declarat o dată categoric împotriva oricărui fel de duel, să 

se la:se intnidat de mşte clevetiri de cavaleri cruciaţi. 

Ieri a fot Schaper pe la mine. Pintre altele mi-a povetit că 

o dată, pe cînd se afla la New York, prietenul nostru Causstdiere 

a nimerit, beat fiind, pe o s;tradă rău famată şi, pare�se, s-a năpustit 
cu bastonul asupra uui cetăţean ; la strigătele acestuia, asuira lui 
Causs�diere au tăbă1ît imediat vreo zece 1oafers 7) şi l-au bătut, 

lăîndu-l avroape mort. A doua ii în zori, grăsunul bădărn a fost 

picked up 8) în stare de inconştienţă de poliţie, şi a fost nevoie de 
un tratamet ide şase săptămîni ca să se întremeze şi să se pună 

din nou pe pidoarn. 

') - mandatul poştal ; 2) a doua scrisoare. - Nota trad. 
') F. Engels. ,,Armata engleză în India", (Vezi K. Marx şi F. EngeJs. 

Opere, voi. 12, Bcureşti, Editura politică, 1962, p. 49-500. - Nota trad.). -
Nota red. 

•j - necazuri personale. - Nota trad. 
'l - fireşte. - Nota trad. 
&) - în această conjunctură specifică. - Nota trad. 
11 - duşmani personali. - Nota trad. 
71 - derbedei. - Nota trad. 
81 - ridicat. - Nota trad. 
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Seiler a avut un atac de paralizie ; iP de zece săptăanîni viaţa 
i-a fost în pericol, dar iarba rea nu piere. Heise, se spune, se smte 
din nou foarte rău. 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
în întregime în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, vol. XXII, 1929 

1 50 

l tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

[Manchester] 9 iunie 1858 

Dragul meu Maur, 
lţi înapoiez scrisoana lui L[assalle] . Că ovreiaşul nostru Braun 

a primit o chelfăneală, mi-a spus încă de sîmbătă, cu un aer trium
fător, Borchardt. Aşa că trebuie neapărat să cunoaştem amănun
tele. In ceea ce priveşte părerea noastră, e limpede ca lumina zilei 
că, săvîrşind un atac atît de mişelesc, cei doi domni - consilierul 
de intendenţă, ca şi asesorul - au adoptat întru totul punctul de 
vedere al bâtei şi că singurul duel care s-ar fi putut accepta cu 
asemenea t�pi a avut deja loc chiar în încăierare. Cîid doi indivizi 
îl pîndesc pe un al treilea şi tabără amîndoi asupra lui, nu crd 
că ex1stă pe lume vreun regulament de duel care să permită să te 
mai şi baţi în duel cu asemenea lepădături. Dacă d-l F[abrice] voia 
ca prin lovituri de cravaşă să provoace cu tot dinadinsul un duel, 
d-l B[ormann] trebuia să asiste absolut pasiv, în calitate de martor 
sau, în general, n-avea ce căuta acolo. Dar cînd doi oameni se 
năpustesc împreună asupra unuia singur înseamnă că ai de-a face 
cu nişte ticăloşi, şi nu mai poate fi vorba de onoare şi fair play 1) , 
întrucît au dovedit că nu se poate avea cu ei o luptă în doi cinstită, 
un duel onorabil, căci ai putea risca să fii omorît prin viclenie. 

La această concluzie am ajuns eu şi Lupus, luînd ca bază juri
dică regulile duelului. 

Dar, independent de aceasta, noi credem, ca şi tine, că 1) pentru 
revoluţionari duelurile, în general, sînt acum un lucru cu totul 

1) - joc cinstit. - Nota trad. 
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depăşit şi 2) că Lassalle, după ce „în principiu" s-a declarat în 
modul cel mai categoric împotriva duelului, s-ar compromite serios 
dacă s-ar bate acum în duel. 

Aşadar, cit priveşte părerea noastră, îi poţi scrie liniştit lui 
Ephraim înţeleptu 1) al nostru să nu se bată în duel, ci să se înar
meze calm, cu „siguranţa sa de neclintit" ,  cit mai repede posibil, 
să se încumete din nou să răpească luna de pe cer şi, pentru a 
suta oară, să cuteze să pornească la distrugere. Cea mai potrivită 
felicitare pentru descoperirea că posedă, după cit se pare, o rezervă 
considerabilă de vanitate ar fi, cred, tăcerea. 

Ai cittt povestea cu fiul lui Fould ? A şters-o la Londra cu 
mademoiselle Valerie de la teatrul Gymnase şi cu 1 600 OOO de 
franci. Bătrînul i-a scris lui Pelissier şi i-a spus că, la nevoi,e, să 
facă uz de autoritatea sa. Pelissier a invitat tînăra pereche la micul 
dejun şi le-a spus : „J e vous donne ma benediction 2) , iar bătrînului 
i-a scris : Que voulez-vous ? Les j eunes gens seront toujours de 
j eunes gens I 3) ,  şi tot Parisul rîde acum de bătrînul Fould. 

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

1 5 1  

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Engels, 

2 iulie 1858 
9, Grafton Terrace, Maitland Park, 

Haverstock Hill, Londra 

Am întîrziat să-ţi dau de ştire în legătură cu „Cavaleria" 329 ta, 
pentu că m aut miri necazuri 1în familie. Fetiţa cea mai mică 4) 

are de dteva săptămîni hooping cough 5) , o boală foarte periculoasă, 

1) Lassalle. � Nota red. 
2) - Vă dau binecuvîntarea mea, - Nota trad. 
1) - Ce vreţi ? Tinerii rămîn tot tineri ! - Nota trad. 
') Eleanor Marx. - Nota red. 
G) - tuse convulsivă. - Nota trad. 
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iar soţia mea se simte şi ea foarte rău. n cauza asta, ca şi din 
cauza a tot felul de neplăceri casnice am fost al dracului de mult 
întrerupt de la lucru. 

Ştii că îl aranjasem pe Schramm al nostru în calitate de cores
pondent american La Jersey. Acum, după moartea lui, a sosit ono
rariul, vreo 6 Lire, pntru cele cîteva ,articole pe •Care le-a scris, şi, 
bin!Înţeles, i-au rvenit d-lui Rudolf 1) cia rbani de buzunar. 

Pe aici alte noutăţi nu mai sînt. Mi se pare că fiţuica aceea 
germană pe care o scotea Gumpert la Londra a trecut la 1 1democra
ţia unită u, sub auspiciile marelui Blind, luînd denumirea de 11Neue 
WeW ). 

Presupun că i cit1t în 11Staru declaraţiile d-lui Turr, ca şi  cele 
ale emigraţiei ungare de la Constantinopol. Dacă nu, îţi trimit 
„Free Pressu .  Deocamdată Kossuth păstrează o tăcere încăpăţinată. 
Extrasele noastre din povestea cu Bangya au apărut 1în „Tribne• 3) . 
Scandalul de la New York îl va determina pe K[ossuth] să vorbească. 
S-ar putea să fiu din nou nevoit să intervin direct în această po
veste. Pu'lszky de longue main 4) şi-a 'deschis o portiţă de scăpare 
în „Tribuneu, unde î� numeşte pe Bangya vechi spion al lui Metter
nich 1(!) . in legătură cu B [angya], Klapka, pe care l-am văzut în 
treacăt la Freiligrah, a remarcat e un ton sec : „finis coron.t 
opus " 5) . Părea 'că s-a ·săturat de Kossuth. Deocamdată face pecul: 
cu acţiuni turceşti. 

Alăturat fţi trimit două scrisori in New York 6) . 
)espre Ephraim înţeleptul 7) n-am mai auzit nimic de vreo două 

săptămîni. Cum eram convins că de scrisoarea mea are nevoie nu 
numai pentru uzul lui personal, am scris-o cu multă precauţie, ast
fel încît i-ar i extrem de greu să abuzeze de ea. Lăsînd la o parte 
împrejurările speciale ale cazului de faţă 8) - 'În privinţa căruia 
i-am repetat aproape cuvînt cu cuvînt părerea ta -, am critiaat 
duelul numai în măsura în care, sub specie 9) 1al unui privileg,iu de 
castă, prezintă interes pentru domnii ce cred că o insultă adusă lor 
trebuie lfl pedepsită deaîit una adusă unui croitor, cizmair etc. 

')Rudolf Schramm. - Nota red. 
")Probabil „Neue Zeit". - Nota red. 
3)K. Marx. „O ciudată pagină de istorie". (Vezi K. Marx şi F. Engel. 

Opere, voi. 12, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 41-5. - Nota lrad.). -
Nota red. 

')- de mult. - Nota trad. 
8) - „sfîrşitul încunmează opera•.  - Nota tra.. 
8) Vezi volumul de faţă, p. 315. - Nota red. 
) Ferdinand Lassalle. - Nota red. 
si Vezi volumul de faţă, p. 502504. - Nota red. 
') - din punctul de vedere. - Nota lrad. 
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Faţă de asemenea pretenţii stupide şi iaţă de asemenea indivizi, o 
poziţie revoluţionară înseamnă să adopţi „punctul de vdere al 
plebei" şi al „regulamentului de bătaie" .  Pe de altă p arte, la vor
băria despre principii a lui Ephraim, m răspuns că duelul face 
parte din categoia lucrurilor pe ca.re Arlstotel le-a numit „indi
fer.ente", pe care poţi să le faci sau poţi să nu le faci, că, în orice 
caz, el are dreptate cînd afirmă că duelul este o rămăşiţă a unei 
trepte de dezvoltare depăşite, dar că, în condiţiile „unilateralităii 
şi stupiltăţii relaţiilor burgheze, individualitatea se poate maifesta 
uneori numii într-o formă feudală• 1) . 

Aştpt ca sip tămîna ;itore Să trJmiţi, 'Orice s'ar înîmpla, 
articolul despre India 2) . Materialul este absolut suficient pentru n 
artiiool •in „Tribune", altminteri va fi riprodus de „Times" etc. Luorul 
cel mai important este doar ca articolul să fie trimils. 

Salut. 

Al tău, 
K. M. 

Salutări li Lupus. 
Hmbodt a ,publicat în „Tribune" o scrisoare extrem de ,in

guşirtoare" adresată lui Frobel, care i-a publicat textul complet l 
călătoriilor sale în America. 330 

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

1 52 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 331 
la Londra 

Manchester, 14 iulie 1858 

Dragul meu Maur, 
Aici sîntem în toiul muncii la bilanţ, de aceea nu am avut nici 

un minut liber ca să-ţi ,scriu mai pe larg. per că Tussichen 3) e mai 

1) Vezi volmul de fată, p. 03. - Nota red. 
2) F. Engels. „Armata indiană". (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 12,  

Bucureşti, Editura politică, 1 962, p. 522--526. - Nota trad.). - Nota red. 
•j Eleanor Marx. - Not. red. 
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bine. Gumpert mi�a spus ca m condiţiile climei din Anglia tusea 
convulsivă rareori ste periculoasă ; de obicei durează mult, dar 
e benignă. Toate cazurile pe cam le-a a:ut pînă acum la spital s-au 
rezolvat cu bine. El mi-a dt ce1'e două rapoarte ale acestui pital, 
care au apărut pînă acum ; sînt îtocmite foarte ştiinţific (de către 
Marei) ; îmi pare rău că nu am avut asemenea mat.rial cînd mi-am 
smis cartea 1). Am şi pentu tine nişte exe�lre din aceste rapoarte, 
pe care ţi le vi trimite ; unele pasaje ţi-ar putea fi de folos la 
capitolul despre munoa salariată. Planurile grandioase şi speranţele 
îndrăzneţe ale lui Marei te vor amuza. 

Depre declaraţiile d-lui Tirr etc. n-am citt şi n-am auzit nimic. 
„Star" nu prea e citit aici. Aşa că trimite numai 11Free Press" ,  dacă 
se poate şi un exemplar pentru Lupus, oare se află tot la Buxton, 
unde l-a trim:s Borchardt şi unde de plictiseală va alerga probabil 
mai mult decît e recomandabil pentru pkiorul lui. 

ln ultima ta scrisoare pomeneşti de două scrisori de la New 
York 1care însă nu mi-au parvnit. 

Apropo. Trimite-mi totuşi „Filozofia naturii" a lui Hegel, pe  
care mi-ai promis-o. In  momentul de  faţă mă ocup puţin de fiziolo
gie şi în legătură cu aceasta vreau să studiez anatomia comparată. 
ln aceste discipline sînt mulite lucruri extrem de importante din 
punct de vedere filozofic, dar toate au fost descoperite abia de 
curînd ; sînt foarte curios să văd dacă bătrinul 2) a mirosit ceva 
depre asta. Fără îndoiaJă că dacă ar i să crie astăzi o „Filozofie 
a naturii " ,  dovezile în această privinţă ar zbura spre el din toate 
părţile. De altfel, oamenii nici nu-şi închipuie ce progrese s-au 
făcut în domeniul ştiinţelor nturii în ultimii treizeci de ani. Hotărî
toare pentru fiziologie au fost : 1) uriaşa dezvoltare a chimiei orga
nice ; 2) microscopul, care a început să fie întrebuinţat cum se 
cuvine abia de :reo douăzeci de ani. El a dus la rezultate şi mai 
importante decît chimia ; p rincipalul lucru care a revoluţionat în
treaga fiziologie şi care pentru prima oară a făcut posibilă crearea 
unei fiziologii comparate îl constituie descoperirea celulelor : l a  
plante de către Schleiden, la animale de către Schwann (aproxi
mativ în 1836) . Totul este celula. Celula este fiinţarea în sine a lui 
Hegel, şi în dezvoltarea ei parcurge tocmai procesul lui Hegel pînă 
cînd, în cele din urmă, din ea se dezvoltă 11ideea",  organismul res
pectiv desăvîrşit. 

') F. Engels. 11Situaţia clasei muncitoare din Anglia". (Vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 2, Bucureşti, Editura politică, 1962, ed. a II-a, p. 243532. 
- Nota frnd.). - Nota red. 

'J Hegel. - Nota red. 
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Un alt rezultat care l-ar bucura pe bătrînul Hegel a fost obţinut 
în fizică, şi anume corelaţia forţelor, sau legea potrivit căreia, în 
condiţii date, mişcarea mecanică - adică forţa mecanică (de pildă 
prin frecare) - se transformă în căldură, căldura în lumină. lumina 
în afinitate chimică, afinitatea chimică (în arcul voltaic, de pildă) 
în electricitate, iar aceasta în magnetism. Aceste treceri se pot face 
şi altfel, în aceeaşi ordine sau inves. Un englez 1) al cărui nume 
îmi scapă, a dovedit acum că, în anumite relaţii cantitative, aceste 
forţe trec una în alta, astfel că o anumită cantitate de forţă, de 
exemplu de electriitate, corespunde unei anumite cantităţi de altă 
forţă, de exemplu magnetism, lumină, căldură, afinitate chimică 
(pozitivă sau negativă - sintetică sau analitică) şi de mişcare. ln 
felul acesta a fost infirmată teoria stupidă a căldurii latente. Nu 
constituie oare aceasta o excepţională probă materială a modului 
în care determinările raţionale se transformă una în alta ? 

Un lucru este sigur : studiind fiziologia comparată, simţi un 
dispreţ covîrşitor faţă de preamărirea idealistă a omului si�uat 
deasupra celorlalte animale. La fiecare pas dai cu nasul de perfecta 
concordanţă dintre structura omului şi cea a celorlalte mamifere ; 
în privinţa trăsăturilor esenţiale această concordanţă se constată 
la toate vertebratele şi chiar - într-o formă mai puţin vizibilă -
la insecte, crustacee, tenii etc. Povestea lui Hegel despre saltul 
calitativ în seria cantitativă se aplică şi aici minunat. In ultimă 
instanţă, la infuzorii inferiori ajungem la prototipul celulei simple, 
care are o viaţă de sine stătătoare, care însă, la rîndul ei, nu se 
deosebeşte prin nimic perceptibil de plantele inferioare (de ciuper
cile alcătuite din celule simple - ciuperca patogenă a cartofului 
şi a viţei de vie etc.) şi de germenii unor trepte de dezvoltare 
superioare, inclusiv ovulul şi spermatozoizii omului şi arată întoc
mai ca celulele independente din organismul viu (hematiile, celulele 
epiteliale şi ale mucoasei, celulele de secreţie ale glandelor cu 
secreţie internă, ale rinichilor etc.) . 

Cînd ai ocazie comunică-mi, dacă poţi, ce fel de boală este 
dyspepsia craJosa 2) . Asta nu-i nicidecm o glumă proastă, ci o 
denumire adoptată în şmnţă. 

Dacă în numărul de mîine al lui „Times" vor apărea amănunte 
în legătură cu India, vom vedea dacă se poate face ceva pentru 

1) James Joule. - Nota red. 
•) - indigestie provocată de supraîncărcarea stomacului. - Nota trad. 
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„Tribune" - altfel este imposibil. Deci din numărul de mîine al lui 
„Tims" îţi vei da, oarecum, seama la ce te poţi aştepta. 

Calde salutări familiei. 

Al tău, 
F. E. 

Povestea cu acceptarea s-a rezolvat favorabil. 

Publicat pentru prima oară 
ln întregime în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, voi. XII, 1922 

1 53 

e tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Max către Engels 
la Manchester 

ragă Engels, 

Londra] , 15 iulie 1858 
9, Grafton Terrace, Maitland Park 

Te rog d'abord 1) să nu te �perii de conţinutul acestei scrisori, 
căci ea nu-i nicidecum un apel la buzunarul tău, la care şi aşa am 
recurs peste măsmă de mult. Pe de altă p:rte însă, trebuie să ne 
gîndim împreună dacă nu se poate găsi vreo ieşire din situaţia 
actuală, care a devenit .rbsolut de nesuportat. Rezultatul nemijlocit 
al întregii acestei situaţii e că-s completely disabled 2) de muncă 
din moment ce, pe de o parte, îmi irosesc cel mai bun timp ·cu aler
găturile şi încercările nereuşite de a procura baii, iar pe de altă 
parte mi-a slăbit capacitatea de abstractizare ca urmare a neplă
cerilor de acJSă şi, probabil, a înrăutăţirii stării mele fizice. Soţia 
mea are nervii zdruncinaţi din cauza acestei porcării îngrozitoare, 
şi doctorul Allen, care cam bănuie unde e buba, dar, fireşte, nu 
cunoaşte adevărata stare de lucruri, mi-a declar: din nou - de 
astă dată categoric - că nu garantează că ea nu va face o con
gestie cerebrală sau ceva de fell acesta dacă nu va fi trimisă 
pentru o perioadă mri îndelungată într-o localitate balneară. Dar, 
eu ştiu că în actualele cond�ţii, chiar şi dacă băile de mare ar i 
accesibile, nu i-ar folosi atlta tiliP cîrt e urmărită de grijile de fie
care zi şi de spectrul unei inevitabile catastrofe finale. Catastrofa 

1) - în primul rînd. - Nota trad. 
2) - comp�et incapabil. - Nota trad. 
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aceasta nu mai poate i multă vreme a.inată, şi, chiar dacă ar fi 
amînată cîteva săptămîni, lupta de zi cu zi pentru strictul necesar, 
luptă devenită insupoitabilă nu ar înceta, iar situaţia generală ar 
rămîne de aşa natură incit totul s .. ar duce de rîpă. 

Cum la Londra există aşa-numitele loan-societies 332, care oferă 
împrumutur� de 5 pîlă a 200 1. st. iără a cere gaj, numai pe bază 
de references 1) ,  am încercat şi eu să fac o asemenea operaţie, 
Freiligrath şi un oarecare epicier 2) oferindu-se ca garanţi. Rezul
tatul a fost că vreo 2 1. st. s-au dus e fees 3) . Ultimul răspuns ne
gativ l-am primit alaltăieri. Nu ştiu dacă mertă să mai fac o în
cercare de acest fel. 

Ca să-ţi dau o imagine clară a adevăratei stări de lucruri, am 
rugat-o e soţia mea să facă o socoteală de felul cum s-au cheltuit 
cele 20 1. st. împrumutate de la tine şi cele 24 1. st.  pe care le-am 
luat de la „Tibune" pe data de 16 iunie (din care 2 1. st. peste 
onorar) . Vei vedea că imediat ce intră în casă o sumă atît de mare 
nu m..i rămîne nici un pfening din ea, nici măcar pentru cele mai 
imperioase cheltuieli zilnice, ca să nu mai vorbim de veo plăcere 
oarecare ; chiar a doua zi începe din nou exact aceeaşi luptă scîr
boasă, iar creditorii, care n-au fost achitaţi decît în măsură infimă, 
după scurt timp pornesc din nou să ne preseze cu cererile lor, care 
între timp au crescut. Vei vdea totodată că, de pildă, soţia mea 
nu cheltuieşte nici un fa1thing pentru ea, pentru rochii etc. ,  iar 
îmbrăcămintea de vară a copiilor e la un nivel sub cel al p roletari
lor. Consider că trebuie să-ţi fac cunoscute aceste amănunte, căci 
altfel nu p oţi aprecia just situaţia. 

Decontarea celor 20 1. st. primite la 19 mai. 
Din această sumă s-a plătit : 

Impozite (apă, gaz) 
Dobînzi la casa de amanet 
Răsaumpărat de la amanet 
Salariu . 
Tallman 4) (care trebuie plătit săptămînal pentru o 
haină şi Q pereche de pantaloni) 
Pantofi şi păJării p entru copii 
Brutal . 
Măcelarul 
Băcnul . 

1) - i ecomandare. - Nota trad. 
2) - băcan. � Nota trad. 
3) - taxe. - Nota trad. 
1) - Negustoul de mărfuri în rate. - Nota trad. 

1. st. 

7 
3 
1 
2 

o 
1 
1 
1 
1 

1 0  [sh.] 

1 8  
1 0  

1 0  
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Cheesemonger 1) 
Cărbuni . 

153, Marx către Engels. 15 iulie 1858 

Decontarea celor 24 I. st. încasate la 1 6  iunie 
de la „Tribune0• 

Şcoala pe un quarter 2) : februarie, ma-tie, •aprilie . 
Restituirea balor imprumutaţi de la Schapper peutru 
cheltuielile zilnce, timp de 4 săptămîni 
Răscumpărat rufăria de la amanet 
Salariu . 
Tallyman 
Măcelarul 
Băcanul . 
Greengrocer 3) 
Cămăşi, rochii etc. pentru copii 
Brutarul 

o 
o 

8 

3 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 

10 
10 

4 [sh.] 

Prin urmare, de la 17 iunie din nou nu mai era nici un pfening 
în casă şi, pentru a face faţă timp de 4 săptămîni cheltielilor zil
nice, care trebuiau acoperite cu b aui gheaţă, m împrumutat de la 
Schapper 4 1. st., din care însă -reo 2 1. st. m cheltuit pentru taxe 
la operaţia nereuşită de contractare a unui împrumut. 

Iţi dau fntreaga listă a datoriilor pe care le m n momentul de 
faţă la dra ; vei putea vedea că o mare parbe din e o constituie 
datoriile la micii băcani, car·e au împiiS creditul pînă la limita maximă. 

Chirie, termen de plată 25 iunie 
Şcoala, termen de plată 2 august 
Vînzătoml de ziare (pe un an) 
Tallyman 
Măcelarul 
Brutarul . 
Băcanul . .  
Vînzătorul de legume şi cărbuni 
lăptarul • 
Datorie la ve:hiul lăpta- şi la brutarul din Soho 
Dr. Allen (7 1. st. i-am plătit din penultima încasare de 
la „Tribune ") 
Una Scholer 
Se hap per 
Casa de amanet 

1) - Lăptarul. - Nota !rad. 
I) - trimestru. - Nota !rad, 
•) - Vînzătorul de legume. - Nota !rad. 

I. st. 

9 
6 
6 
3 
7 
6 
4 
2 
6 
9 

10 
9 
4 

30 

9 [sh.] 
14 " 

1 7  " 
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Din aceste datori�, numai sumele datorate docttrului Allen, 
Linei Sch6ler, vechilor c:editori din Soho şi o parte din suma dato
rată casei de amanet nu sît foa rte urgente. 

Prin urmare, totul se învîrteşte în jurul faptuli că veniturile 
sărăcăcioase nu sînt niciodată destinate lunii următoaTe, ci de fie
care dată abia dacă ajung - după ce s-au scăzut cheltuielile curente 
pentru casă, şcoală, impozite şi casa de amanet - petru a acoperi 
numai atît din datorii, cit să nu fim azvîrlriţi pur şi simplu în stradă. 
Peste 4-5 săptămîni trebuae să primesc de la „Tribuneu reo 24 1. st. 
Din acestea, 15 se duc dintr-un foc numai pe chirie. Dacă voi achita 
o sumă minimă din celelalte datoii - şi e foarte PTOblematic ca 
măcelarul etc. să vrea să aştepte atît de mult -, toată porcăria va 
lua din nou proporţii în cursl celor 4 săptămîni în care totuşi, 
d'une maniere ou d'une autre 1) , va trebui să trăim. Proprietarul 
însuşi este asaltat de credito.i şi mă urmăreşte ca un turb at. Nu 
ştiu ce-am să fac dacă n-am să pot obţine un împrumut de la o 
societate de împrumrt sau o societate de asigurare e viaţă. Chiar 
dacă m-aş hotărî la o reducere extrmă a cheltuielilor - de pildă, 
să retrag copiii de la şcoală, să mă mut într-o locuinţă pur prole
tară, să concediez servitoarea, să mănînc numai cartofi -, banii 
obţinuţi prin vinderea mobilierului meu la licitaţie nu ar ajunge 
nici măcar entru a-i achita pe creditorii care locuiesc prin apro
piere şi a mă putea muta nestingherit într-o cocioabă oarecare. 
ApaTenţa de respectabilitate pe care am menţinut-o pină acum a 
fost singurul mijloc pentru a împiedica prăbuşirea totală. In ceea 
ce mă priveşte, nici nu mi-ar păsa dacă, locuind în Whitechapen sss, 
aş avea, în sfîrşit, măcar o oră de linişte şi mi-aş putea vedea de 
lucru. Pentru soţia mea însă, în starea în care se află acum, o ase
menea schimbare ar putea avea urmări grave, iar pentru fetiţe, care 
acum sint mari 2) , nu ar fi de loc indicat. 

I have now made a clean breast of it 3) şi te asigur că nu mi-a 
fost de loc uşor. Dar, în definitiv, trebuie să-mi deschid şi eu inima 
în faţa cuiva. Ştiu că tu personal nu poţi face nimic. Ceea ce te rog 
este să-mi spui părerea ta, what to do 4) ? Nici celor mai răi duşmani 
nu le doresc să treacă p rin quagmire 5) n care zac u de 8 săptămîni, 
ca să nu mai vorbim de furia turbată care mă cuprinde la gîndul că, 

1) - într-un fel sau altul. - Nota trad. 
2) Jenny şi Laura Marx. - Nota red. 
) - Ţi-am spus tot ce aveam pe inimă. - Nota trad. 
') - Ce-i de făcut ? - Nota /rad. 
s) - mocirla. - Nota trad. 
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n cauza unor lucruri atît de meschine, intelectul îmi este măcinat 
şi îmi pierd capacitatea de muncă. 

Salut. 

Lţi voi trimite ceea ce mi-ai cerut 1 ) .  

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Enge!s und K, Marx", Bd. II, 
Stuttgart, 1913 

1 54 

Al tău, 
K. M. 

Se ipăreşte după manuscris 

Tradus din limba geran� 

Engels către Marx 334 
la Londra 

Manchester, 16 iulie 1858 

Dragul meu Maur, 
Ai făcut foarte bine că mi-ai împărtăşit greutăţile prin care 

treci. !n acest caz e necesar, fireşte, să luăm măsur. urgente. După 
calculul meu e nevoie, aş:dar, urgent de vreo 50-60 1. t., restul 
mai poate fi amînat. Din această sumă se pot obţine pe loc 30 1. st. 
printr-o nouă poliţă acceptată de mine dacă tipul va fi de acord ca 
această accptare să se facă pe termen de cel puţin 4 luni, altfel nu 
voi fi în stare să fac rost de b ani. Dacă el consimte, se poate, de 
asemenea, trage o poliţă le 20 1. st. pe termen de 4 luni şi o alta 
de 20 1. st. pe termen de 6 lui (calculîndu1se dobînuile) , stfel că eu 
ar trebui să plătesc în noiembrie şi ianuarie, iar ţie ţi-aş da în 
mină 40 1. st. Aşadar, du-te imediat la Freiligrath şi vezi ce e de 
făcut. Este absolut necesar, bineînţeles, ca poliţele acceptate să 
rămînă în portofoliul scontatorului, altfel sînt ruinat. Apoi, tisll 
nu trebuie să ia mi mult de 20°/o, cit am calculat, asta înseamnă 
oricum o pierder.e de aproape 5 1. st. 

In felul acesta cred c-ai i scos din încu.cătură, cel puţin în 
aşa măsură încît, l a  evoie să Poţi aştepta ·termenul poliţei urmă
toare. Avînd în vedere starea sănătăţii soţiei tale, ar fi nevoie, 
fireşte, de i mult, dar, din păcate, nu pot face rost. Nici măcar 
lui Watts nu mă pot adresa, în legătură cu societatea lui de asigu-

1) Vezi volumul de faţă, p, 302. - Nota red. 
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ran, deoarece cu individul ăsta sînt certat. De altfel, a1c1 nu are 
decit o branch-office 1) , sediul principal se află la Londra şi H poţi 
găsi în orice ghid al oraşului sub numele de : People's Provident 
Assurance Society and Life & Equitable Institution 335• Freiligrath 
va putea cu uşurinţă să-ţi procure prospectul, terms 2) etc. şi, dacă 
se poate face ceva, lucru de care mă îndoiesc, ar putea să por
nească la acţiune. 

Oricît m-aş gîndi, nu văd nici o altă modalitate de a procura 
bani aici, în Anglia. Cred ,că acum ar fi momentul să apelezi la bă
trîna ta 3) su la vreunul dintre olandezi 4) .  La urma urmei, este 
vorba de a achita vechfle datorii şi de a o porni din nou ; toate 
poveştile cu împrumuturile nu fac decît să amîne lucrurile şi, în 
ultimă instanţă, să agraveze criza, ca să nu mai vorbim de sumele 
mari de bani ânghlţite de fees 5) etc. şi de timpul care se pie1de u 
căutarea împrumuturilor. n afară de asta, cambia acceptată îmi 
înghite dinainte banii pe care altfel ţi i-aş putea trimite treptat, în 
sume mai mici, şi chiar dacă pentru tine este mai importantă o sumă 
mare de b ani decît b ancnotele de 5 1. st., pe care le primeşti din 
cînd în cînd, totuşi În veniturile curente asta va produce un gl. 

Intr-adevăr, de data aceasta trebuie să laşi la o parte orice re
zerve - ,s'il y en au.it 6) - şi să [nce:rci. Ar trebui să faci 1ost de 
încă vreo 50 I. st. , ş i  nu văd absolut de loc cum ai put:ea face altfel 
decît apelînd la rude. 

Intre timp am să mă mai gîndesc idacă n-aş putea găsi şi altă 
soluţie. In orice caz, vom arde această oorespondenţă ptu ca 
lucrurile acestea să rămînă 1între noi. 

Al tău, 
F. E. 

La rigare, accept şi 20 1. st. pe 3 luni şi 20 l. s:. pe 6 li ; 

termene mai scurte nu pot însă accepta. Dobînzile sînt n plus, aşa 
că vei p rimi 40 1 .  st. netto. 

Publicat pentu prima oră 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, d. I usă, vol. XII, 1929 

1) - filială. - Nota trad. 
2) - condiţiile. - Nota trad. 
') Mama li Marx - Henriette Marx. - Nota red. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

'l Pilis - rudă a lui Marx în Olanda. - Nota red. 
6) - taxe. - Nota trad. 
1) - dacă i vreuna. - Nota trad. 
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Dragă Engels, 

155. Max către Engels. 20 iulie 1858 

1 55 

Marx către Engels 
la Manchester 

20 iulie 1858 
9, Grafton Terrace, Maitland Park, 

Haverstock Hill , Londra 

Scrisoarea ta am primit-o sîmbătă, dar nu ţi-am scris imediat 
deoarece voiam mai întîi să aştept răspunsul la o nouă „a.empt" 1) 
înainte de a face uz de împuteniciri1e pe care mi le-ai dat. Luni 
însă am primit răspunsul negativ. Aşadar, nu mai avea nici un rost 
să tărăgănez lucrurile. De aceea m-am dus la Freiligrah. Astăzi 
mi-a comunicat în scris că în terms 2) p ropuse de tine chestiunea 
este realizabilă, dar abia la 3 august, deoarece cămătarul său nu 
poate mi curînd. li voi scrie deci, ca pînă la 3 august să pună 
treaba pe roate. 

Sîmbătă am primit de la mama 3) o scrisoare lungă. I-am trimis 
bătrînei prin doamna Liebknecht, care a plecat în Germania, por
tretul celei mai mici dintre fete 4) , împreună cu cîteva undur[ în 
care i-am spus că sînt adeseori bolnav, dar despre celelalte împre
jurări nu i-am pomenit nimic. După cum scrie bătrîna, s-ar părea 
că peste cîteva săptămîni o să avem o întîlnire. If so, I should ar
range things 5) . Nu trebuie să fac însă nici un fel de presiuni în 
this respect 6) . Altfel dă imediat înapoi. 

Iţi mulţumesc că mi-ai trimis articolul 336 pentru „Tribune" .  
Mîine îţi voi scrie mai mult. 

Pblicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Max", Bd. II, 
Stuttgart, 1913 

1) - încercare. - Nota trad. 
1) - condiţiile. - Nota trad. 
) Henriette Marx. - Nota trad. 
'l Eleanor Marx. - Nota red. 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

5) - In acest caz am să aranjez ceva. - Nota trad. 
6) - în această privinţă. - Nota lrad. 
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1 56 

Marx către Engels 
la Mancheter 

(Londra) 25 iulie 1858 

Dragă Engels, 
Din scrisoarea lui Freiligrath pe care ţi-o alăturez vei vedea 

că au apărut alte dificultăţi. „Noile" condiţii însă mi se par, de fapt, 
mai bune decît cele vechi, pentru că, deşi nominal termenul este 
de 3 luni, în realitate plata se face abia după 6 luni şi cu 100/o 
mai puţin. 

Fii bun şi, one way or the other 1) , răspunde-mi imediat. Ches
tiunea este pressing 2) .  Daă se aranjează acest lucru, atunci - at 
any risk 3) - îmi voi trimite soţia pentru cîteva sătămîni n cea 
mai apropiată localitate balneară şi între timp am să văd :e voi 
putea aranja cu bătrîna 4) - bineînţeles, numai după ce voi izbuti 
să potolesc pretenţiile cele mai insistente. 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, voi. XXII, 1 929 

1 51 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
Ia Mancheter 

Dragă Engels, 

8 august 5) 1858 
9, Grafton Terrace, Maitland Park, 

Haverstock Hill, Londr1 

Iţi scriu cu o aemenea întîrziere, pentru că abia ieri chestiunea 
s-a 1rerolvat definitiv, şi anume în sens pozitiv. De nenmăr,ate ori 

1) - într-un fel sau altul. - Nota trad. 
2) - presantă. - Nota trad. 
J - cu orice preţ. - Nola lrad. 
') Henriette Max. - Nota red. 
s) In original : 4 august. - Nota red. 
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m-am apucat să-ţi scriu, dar venea din nou o scrisoare din City prin 
care mi se comunica că n-a ieşit nimic şi .că trebuie să foc o nouă 
âncercare ·u somebody else 1) . T, eu rvoiam să-.i comunic ceva 
sigur, cme way or the other 2) . Freiliirath, după ce a dlS tratative 
cu 6 diverşi usurers 3) , şi toţi aceştia, în pofida promisiunilor făcute, 
de ficare dată cînd să ia o hotărîre au refuzat, în cele din urmă 
a scontat p.oliiţa la ppril său croitor, după ce a seat şi el 
ca al doilea garant. �ncă ab initio 4) el a indicat propria sa bncă 
pentru plătirea poliţelor. Bătrînul a depus ioarte mlt zel în această 
chestiune şi a făcut chiar unele lucruri care nu prea cadrau cu po
ziţia lui în „afaceri" .  De aceea, n cazul cînd cu un prilej oarecare 
îi scrii, bate-l puţin pe umăr - la aşa ceva el nu e cu totul insen
sibil. Poliţa se află in păstrare chiar la irei1igrath. Croitorul se de
clară gata să reîlOiască poliţa în orice condiţii. t prfera însă 
să prmească 20 1. st. în noiembrie, astfel încît o nouă poliţă să fie 
emisă numai .pentru restul de 20 L st. cu scadenţa in ianuarie. 
(Dpă primirea scrisorii tle i-am comuntcat îndată lui F[reiligrathJ 
că toa:tă această tranzacţie este posibilă numai .dacă reînnoirea este 

garantată.) 

Spre spaima mea mi-am dat 1seama din cele ce-mi scrii 1că eşti 
din nou bolnav şi mi-a fost cu atît mai penibil să .te sîcîi şi eu în 
aceste condiţii. Te rog scrie-mi imediat cum te simţi sau roagă-l 
pe rr. Gumpert să scrie. 

De îndată ce m primit banii, am achitat datoriile, atît cît a 
fost posibil, şi chiar ieri am trimis-o pe soţia mea la Ramsgate, de
oarece nu se mai putea întîrzia nici o i. E, realmente, foarte bol
navă. Dacă Ramsgate nu e prea scump şi, prin urmare, va putea 
face băi de mae timp de cîteva săptămîni, cred că în curînd ilotul 
va i iarăşi ·right 5). Meanwhile 6) am să văd ce se oote aranja cu 
mama. E n punct foarte delicat - cum să-i răspund bătrînei în 
privinţa relaţiilor mele cu rusia. S-ar putea ca, dacă va crde că 
mşten1rea mea e ân pericol din oauza autorităţilor, să-şi deschidă 
punga. Dar s-ar putea şi - întruciît se pare că intenţionează să 
facă testamentul în favoarea mea - să-l instituie ca tutore pe lan
dez 7) , ceea ce nu mi.ar conveni de loc. Que failre dans cette situa-

1) - altcineva. - Nola lrad. 
2) - într-un fel sau altl. - Nota trad. 
3) - cămătari, - Nota trad. 
'l - de la început. - Nota trad. 
'l - în ordne. - Nola lrad. 
1) - Intre timp. - Nola lrad. 
7) Lion Philips. - Nota ced. 
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tion ? 1) li scrie că zilele ii sî:t numărate. Dar cred că sînt doal" 
vo1be goale. Poate ar fi vrut s-o invit la mine, la Londra, şi ş fi 
făcut-o, bineînţeles, dar tocmai acum timpul mi-e foarte preţios. 
n ultimele două luni n-am putut să lucrez aproape de loc, iar ches
tiunea u Duncker devine Presantă 2). 

In ultmul timp am scris foarte mult la „Tribwie0 ca săni mai 
salt puţin contul, dar materialul se termină al dracului de repede. 
India nu este domeniul meu. Depre Cherbourg 337 aş fi putui scrie 
tot felul de subtilităţi JOlitice ; dar sînt prea ignorant în chestiunile 
militre pentru a scrie un articol cu conţinut. Mie mi se pare - asta 
este însă o părere complet subiectivă, poate o simplă prejudecată -
că Cherbourg nu este deoît o dodge 3) ca toate faptele mari le lui 
Boustraipa, pur şi simplu o sleight of hand 4) . In orice caz, chiar şi 
în „Moniteur• s-au făcut cîteva aluzii semnificative la faptul că 
autorităţile mlitare nu consideră nicidecum că s-a făcut o alegere 
fericită a locului şi ridică o serie de obiecţii concrete referitor la 
amplasarea fortificaţiilor înseşi. In plus, toată povestea asta este 
far from bei.ng fintshed 5) şi, în actuala ei formă, oferă o iee nu 
atît a ceea ce este, cît a ceea ce trebuie să fie. Singurul Jucru com
plet gata este marea statuie ecvestră a lui Nap[oleon]. In India cen
trală, cred eu, cu căderea Gwalior-ului chestiunea poate i oonside
rată încheiată. Ziarele indiene sînt toate foarte ostile lui Campbell 
şi critică „tactica" acestuia. 

Alăturat îţi trimit o scrisoare a lui Lassalle. Ephraim înţeleptul 
este un tip ciudat. In timp ce mie îmi cere an immense leal of dis
cretion 6) şi învăluie totul într-un mister ide nepătruns, această po
veste murdară apare, rezumată la esenţial, în „Kălnische Zeitung" .  
Toate scrisorile acestui o m  lasă s ă  se vadă o lăudăroşenie rilicolă. 
„Atunci am făcut etc. ll memoriu vehement, tăios etc. 0 „I-am pus 
în miş.care pe Băch şi Humboldt" .  Humboldt a scris „o scrisoare 
fulminantă" . „Eu însumi am inaintat o petiţie •direct prinţului 7) , pe 
un ton cm nu se poate mai răspicat". „Acuzaţii de-a dreptul oudro
yantes 8) la adresa ministrului" 9) . „Rugămintea insistentă" .  „Strict 
confidenţial" .  „Cele mai putenice argumente ale mele".  „Nici o spe-

') - Ce-i de făcut în această situaţie 1 - Nota trad. 
2) Este vorba de pregătirea pentru tipar a lucrării lui K. Marx „Contribuţii 

la citica economiei politice•. - Nota red. 
3) - şarlatanie. � Nota trad. 
l - scamatorie. - Nota trad. 
5) - departe de a fi terminată. - Nota trad. 
) - cea mai mare discreţie. - Nota trad. 
7) Prinţul de Prusia. - Nota red. 
B) - ucigătoare. - Nota trad. 
9) Ferdinand von Westphalen. - Nota red. 
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ranţă" .  „Cea mai profundă tăcere şi dicreţieu .  „Da::ă asta 111 e bun 
pentru ploşniţe etc. u 

Biirgers al nostru va ieşi curînd din închisoare. Se pare că 
gîndul lui ascuns este de a ţine loc de tată copiilor lui Daniels - şi 
în a::est scop să împartă mai întii patul conjugal cu doamna D [a
niels] . Aceasta isă i-a scris Linei 1) că B[irgers] nu se compară cu 
soţul ei. 

Apropo. Lui Lupus îi va face plăcere să afle că Jenny::hen a 
primit the irst general Prize in he first dass 2) (în acesta e indus 
şi p1remiul la limba engleză), iar Laurachen premiul al II-lea. Ele 
două sînt cele mai mici din clasă. ln afară de aceasta, Jennychen a 
obţinut şi premiul la limba franceză. 

Salut. Sper că voi rimi veşti bune despre starea snătăţii tale. 

Al tău, 
K. M. 

Exemplarul din „Telegraph" (pe careJ anexez) trebuie de ise
menea păstrat. 

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

1 58 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Dragul meu Maur, 

Manchester, ?, Southgate, 
10 august 1858 

De ieri merg din nou la birou. De altfel, nu am fost bolnav, 
ci m avut doar o intervenţie chirurgicală ; rana nu este încă pe 
dplin vindecată, dar scopul a fost atins. Pînă săptămîna viitoare 
nu voi putea în nici n caz să scriu vreun articol pentru „Tribune" . 

Cum stau luc:mrile cu Appleton ? Odată ai vrut să-mi trimiţi 
două scrisori din America, dar ai uitat ; erau în legătură cu po-

1) Lina Scholer. - Nota red. 
2) - Premiul I general în clasa I. - Nota trad. 
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vestea asta ? Peste două săptămîni voi pleca, probabil, la mare. 
şi acolo o să caut să lu:rez ceva. 

Scrisoarea lui Ephraim 1) ste într-adevăr grozavă. Cm poate 
un om să fie atît de prost, încît să scrie negru pe alb a� ceva ? 
Asta înseamnă să-ţi pui singur, a pepetuite 2) , pecetea de imbecil. 

Lupus şi cu mine le felicităm din toată inima pe fetiţe pentru 
succesele lor. Bătrînul s-a bucurat foarte mult. Cu pioiorul lui nu-i 
încă în regulă. Borchar.t i-a aplicat, cu siguranţă, un tratament 
greşit, iar Lupus, cu zelul lui exagerat şi cu prea mult mers pe jos, 
şi-a făcut numai rău. Povestea asta ar putea avea mai tîrziu urmări, 
dacă nu serioase, în orice caz neplăcute. A fost la Buxton, iar apoi 
la Devonshire, unde a pătimit îngrozitor în hoteluri proaste - nu 
i s-a dat nimic de băut şi l-au jecmănit colosal. 

Sper că soţia ta se simte mai bine acum. Croitorul poate primi 
jumătate din sumă n octombrie 3) . 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, voi. XII, 1929 

1 59 

l tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 838 

Ia Manchester 

[Londra] 13 august 1858 

Dragă Engels, 
M-am bucurat extrem de mult că temerile mele în legătură cu 

sănătatea ta au fost neîntemeiate. 
Cele două scrisori pe care voiam să ţi le trimit erau : una de la 

Weydemeyer (Milwaukee, Wisconsin) , iar cealaltă de la un oare
care A. Komp (New York) ; amîndouă au sosit într-un plic. Le-am 
pus pe masă (masa mea de scris) cu intenţia de a le anexa la scri
soare. trimiisă ţie, am uitat de ele, iar după aceea nu le-m mai 
găsit. S-au rătăcit probabil în vrenul din numeroasele caiete care 
zac pe masă şi, cînd le voi mai răsfoi, vor reapărea. 

1) Ferdinand Lassalle. - Nota red. 
1) - pentru totdeauna. - Nota !rad. 
'l Vezi volumul de faţă, p ,  312. - Nota red. 
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Dspre 11Encicl0pedie " nu ştiu nimic. m văzut doar ca m 
„Tribune" era anunţată apariţia volumului al .doilea. Aşadar, con
tinuă să apară, şi dacă i timp, poţi, eventual, să treci la Lirtera C. 
Dar trebuie să ţii seama de două lucruri : 1) în momentul de faţă 
nu pot să merg la Museum ; 2) pentru mine este mai avantajos să-mi 
crească actiul la /1 Tribune" . Acesta a cam scăzt de cînd a plecat 
soţia mea, şi în general, acum pentru două numere nu voi putea 
scrie acolo, deoarece nu pot trata teme ca India, Mutenegru, China, 
sistemul imilktar bonapartist de cale ferată şi sistemul Cherbourg. 
De aceea, de îndată ce timpul îţi va permite (şi of course 1) , fără 
a-ţi periclita sănătatea) m-ar bucura foarte mult ca pe viitor să· 
scrii tu pentru „Tribune" on any subject whatever 2) . 

Soţiei mele marea îi face foarte bine. La începutul acestei 
săptămîni mi-a cerut să-i trimit to.ţi copiii .împreună cu .enchen 3) . 
So far, so good 4) . Rău este că under these circstances 5) nu-! 
pot tine acolo decît cel mult pînă săptămîna viitoare. Moraliceşte 
şi-a revenit, dar fiziceşte (în afară de întărirea sistemului nevos} 
nu este încă aşa cum ar trebui. La Ramsgate a făcut cunoştinţă cu 
engl�oaice distinse şi, horribile dictu 6) . spirituale. SoCietatea oa
menilor din lumea ei, după ce ani de zile a avut parte de o societate 
proastă sau a ost complet lipsită de socitate, se pare că i-a făcut 
plăcere. 

Ai citit n „Times" critica la catea lui Glds:one despre Ho
mer ? 339 Sînt cîteva chestiuni amuzante acolo (în critică) . O lucrare 
ca cea a lui G [ladstone] este, de altfel, caracteristică pentru incapa
dtatea englezilor de a se ocupa de „filologie". 

Trade 7) n Man.chester este lin nou looking p 8) 1 De fapt fo 
ultimele săptămîni lumea este din nou l dracului de optimistă. 

D-1 Pyat, pe care tot îl mai roade că numele lui, cu prilejul 
ultimelor persecuţii politice, nu şi-a cucerit faima ce i se cuvenea, 
a pJb1icat o nouă „scrisoare" cu privire la „scrisoarea" sa către 
parlament, care reprezenta o pledoarie în favoarea "regicidului" 340. 
Pentru a constrînge guvernul să pornească cerctările, el a comis 
o infracţiune poliţienească, şi anume şi-a publicat fiţuica fără să 
indice numele tipografului. Dar guvernul este neînduplecat. Lui 

1) - fireşte. - Nota trad. 
�) - pe orice temă. - Nota tcad. 
3) Helene Demuth. - Nota red. 
') - Pînă aici toate bune. - Nota trad. 

•) - în aceste condiţii. - Nota trad. 
•) - îngrozitor de spus. - Nota tcad. 
1) - Comerţul. - Nota tcad. 
8) - în creştere. - Nota trad. 
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Pyat :u-i e d:t să devină martir şi el nu va fi condamnat de tribunal 
nici măcar la o amendă de 2 şilingi şi 6 pence plus costs 1) . Le 
pauvre Sire I 2) 

Salutări cordiale lui Lupus. 

Publicat pentru prima oară 
în întregime în : K. Marx şi F. Enge!s. 
Opere, ed. I rusă, voi. XXII, 1929 

1 60 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

!Londra] 18 august 1858 

Dragă Engels, 
Dacă ai cumva posibilitatea, trimite-mi pînă vineri un articol 

despre India sau despre Cherbourg. Nu mai pot absolut de loc să 

înaintez fără semenea aperitive. Cit sînt de a ananghie, [ţi poţi 
da seama din faptul că ieri (pe cînd mă întorceam din Ramsgate, 
unde se copiază lurarea 3))  am scris despre slave-trade 4) din 
Cuba 341• Pe de altă parte, acum pentru mine este mai important 
decît oricînd altcîndva să-mi sporesc c!ditul. 

Salut. 

Al tău, 
K. M. 

Apropo ! Am publicat, nu direct, ci prin intermediul lui Lieb
knecht, care la rîndul lui a acţionat prin intermediul altei persoane, 
în „Neue Zeit" (fiţuică germană care apare la Londra) anunţul lui 

') - cheltuielile de judecată. - Nota trad. 
!) - Bietul om I - Nota trad. 
BJ K. Marx. „Contribuţii la critica economiei politice". (Vezi K. Marx şi 

F. Engels. Opere, voi. 13, Bucareşti, Editura politică, 1962, p. 3<175. - Nota 
trad.). - Nota red. 

•) - comerţul cu sclavi. - Nota trad. 



318 161 .  Marx către Engels. 21 eptembrie 1 858 

Kinkel cu privire la călătoria la lacuri 1). Chestiunea a provocat 
scandal. Acum Kinkel neagă. E important ca tu să-mi scrii des
pre asta. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, voi. XXII, 1929 

1 6 1  

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germani 

Marx către Engels 342 
la Manchester 

Dear Frederick, 

[Londra] 21 septembrie 1858 
9, Grafton Terrace, Maitland Park 

Haverstock Hill 

Te rog să ierţi, cu obişnuita-ţi indulgenţă, lunga mea tăcere. 
Indipoziţia pe care am avut-o înainte de a pleca din Manchester 
a devenit din nou cronică - pe tot timpul verii -, astfel incit, 
pentru a scrie indiferent ce, trebuia să depun un efort uriaş. Aşa 
se face că manuscriwl meu 2) plea:ă abia (după 2 W€eks 3)) .  în 
schimb 2 capitole at once 4). Deşi nu aveam altceva de făcut lecit 
să stiliz€z ceea ce scrisesem, mi se întîmpla adesea să stau ore 
întregi ca să aranjez cîteva fraze. Dar de vreo săptămînă mă simt 
mai bine, şi, în general, anotimpul rece îmi prieşte. In afară de 
aceasta, sînt multe şanse ca, datorită ajutorului mamei mele, să-mi 
pun complet la punct problemele casnic€ şi să-mi reiau horse exer
cise 5) . Călăria va i primul lucru de ca'fe mă voi apuca de îndată 
ce-mi voi reglementa business 6). 

Totuşi m scris cu multă regularitate la „Tribune0, deoarece 
nu vreau să-i scutesc de plata banilor pe aceşti indivizi. 

Intereseazăte la Lupus sau (direct ori indirect) la Borchardt 
dacă nu cunosc ei o doamnă von Paula (s-ar putea să se scrie 

1) Vezi volumul de faţă, p. 505-506. - No ta red. 
2) K. Marx. „Contribuţii la critica economiei politice". (Vezi K. Marx şi 

F. Engels. Opere, vol. 13, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 3-175. - Nota 
trad.). - No ta red. 

3) - două săptămîni. - Nota trad. 
'l - deodată. - Nota trad. 
5) - exerciţiile de călărie. - Nota lrad. 
6) - afacerile. - Nota trad. 
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Paulaw} care locuişte la Breslau ? Apoi am să vă povestesc nişte 
lucruri suprinzătoare. 

In privinţa lui Bangya am avut în mînă (din păcate, numai 
pentru cîteva cesuri) scrisori din Constantinopol, precum şi extrse 
din ziarele din Constantinopol în care era vorba despre el. Din 
extrsle apărute n „Free Press", chestiunea nu reiese prea lim
pede. Din ou se repetă în întregime povestea cu „comandantul 
suprem" 1) , Kossuth pare să fie de-a dreptul compromis. Acum, în 
„Tribne" l-am sr:d to declare himself 1 2) 

Aropo. Cu „Trîbne" mi s-a întîmplat o chestie nostimă. I-am 
trimis cîteva articole 3) , care au fost publicate ca leader 4) şi în care 
criticam „Raportul comisiei" cu privire la ultima criză ; articolele 
se refereau în special la chestiuni bancare, circulaţia banilor etc. 
Şi, dodată, apare un bancher, care se laudă că este „bullionist" 5) , 
cu o scrisoare către „Tribne" Îl care spune : 1) că niciodată nu 
s-a făcut o expunere atît de cuprinzătoare a întregii probleme etc. ; 
2) dar, ridică tot felul de obiecţii şi roagă redacţia să-i răspundă. 
Poor devils 6) au fost nevoiţi, aşadar, să-i răspundă, şi, într-adevăr, 
eforturile lor au avut un rezultat deplorabil. Dar incidentele de 
felul acesta sînt în avantajul meu. 

Prietenul nostru Jones has decidedly sold himself (but at the 
lowest p.oss1ble price) to the Bright coterie 7) . Dobitocul s-a ruinat 
din punct de vedere politic, fără să se salveze din punct de vedere 
comercial. Am să extrag din „Reynolds" materialul referitor la el 
şi am să ţi-l trimit. Dar cît de puţin i-a folosit această apostazie 
- (a vîndut „People's Paper" celor de la „Morning Star" ; el nu 
mai are decît două coloane în ziar ; de altfel a şi avut o ciorovăială 
în toată regula cu noii asociaţi pentru chestiuni băneşti) - tipul 
predică union of the middle-and working classes 8) - îţi poţi da 
seama din faptul că alaltăieri a fost la Freiligrath, căruia i-a dat 
să citească o scrisoare în limba germană în care îi cere 4 l. st . .  
altminteri va f i  „băgat la  închisoare" .  Freiligrath i-a spus să se 
adreseze „to our friend Gilpin" 9) . Acest Gilpin este mnaging 

1) Vezi volumul de faţă, p. 1 02. - Nota red. 
2) - somat ă se explice. - Nota trad. 
3) K. x. „Legea din 1 844 cu privire la Banca Angliei" şi „Crizele co

merciale şi circulaţia banilor în Anglia". (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 
1 2, Bucureşti, Editura politică, 1 962, p. 543, 8. - Nota trad.). - Nota red. 

4) - articol de fond. - Nota trad. 
5) - adept al circulaţiei banilor de metal. - Nota trad. 
! - Amărîţii. - Nota trad. 

7) - s-a vîndut definitiv clicii Bright (dar la preţul cel mai scăzut posibil). 
- Nota rad. 

) - alianţa dintre burghezie şi clasa muncitoare. - Nota trad. 
i - „prietenului nostru Gilpin". - Nota trad. 
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director 1) 1al Băncii elveţiene i al ziirului la care lucrează Jones. 
Dacă ai timp, scrie ceva pentru vineri. Despre tratatul chinez 

am scris eu ieri a4s. 
..ina 2) locuieşte acum la inoi, fiindcă a rămas din n•ou fără slujbă. 
Salut. Complimente lui Lupus. 

Al tău, 
K. M. 

Orice s-ar întîmpla, trebuie să faci în aşa fel încît de crăciun 
sau de Anul nou să vii aici pentru cîteva zile. 

Potrivit u:imulrui raport din „Econoist0, în ultimele luu co
merţul francez a cunoscut mai degrabă o înrăutăţire decît o îm
bunătăţire 844, 

(Predă-i anexa lui Lupus) . 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, vol. XII, 1929 

1 62 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Max 
la Londra 

Manchester, 1 octombrie 1 858 

Dragul meu Maur, 
Mîine, probabil, vei sorie despre depeşa lui Cng s4a, the 

thing ls out f my latitude altogether 3) ; în ultimul timp am citit 
ziarele foarte neregulait şi am avut mult de lucru deoarece Ermen 
lipseşte de două săptămîni, şi tot balamucul a rămas pe capul meu. 
Aici treburile merg excepţional de bine, de şase săptămîni proprie
tarii filaturilor cîştigă la fiecare pfund de fire groase şi mijlocii 
cu 1 pînă la l1/4 pence mai mult decît cîştigau în ultimii trei ani ; 
s-a petrecut ceva nemaiauzit : preţul de piaţă la fire s-a ridicat 
aici cu 1 penny, înainte ca cei de la Liverpool să poată obţine 
cu 1/4 penny mai mult la bumbac. In ultimele 1-,12 zile creşterea 
p reţurilor a cam stagnat, dar toţi p roprietarii filaturilor au comenzi 
pentru un timp mai îndelungat, şi cererea este încă destul de maTe 
pentru ca preţurile să se menţină. Dacă această situaţie va mai 

1) - director coordonator. - Nola lrad. 
") Lina Scholer. - Nota red. 
3) - chestiunea depăşeşte competenţa mea. - Nola lrad 
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dura un imp, vor incepe movements 1) .pentru majorarea Salariului. 
Şi în Franţa de cîtva timp proprietarii filaturilor cîştigă mai mult 
declt în ultimii ani (acest lucru e sigur, l-am auzit de la un agent 
cae mijloceşte tranzacţiile cu bumbac şi care a fost chiar el acolo) ; 
cum stau lucrurile acolo în celelalte ramuri ale comerţului nu ştiu 
precis, d:r situaţia bursei dovedeşte o îmbunătăţire esenţială. Toate 
acestea par grozav de optimiste, der dracu ştie cit o să mai dureze, 
dacă nu va interveni o supraproducţie serioasă scontîndu-se pe 
India şi pe China. In India, comerţul trebuie să fie acum neobişnuit 
de îlfloritor : pnultima ombay-Mail 2) a adus ştirea că Kn două 
săptămîni s-au vîndut 320 OOO de bucăţi de ţesături de bumbac, iar 
în ultima poştă era vorba de alte 1 00 OOO de bucăţi. Indivizii au şi 
vîndut - cu livrare la termen - toa<tă marfa despre care ştiau 
numai că a fost achiziţionată la Manchester, dar nici nu fusese încă 
îmbarcată. India şi China, cred eu, judecind după felul cum vorbesc 
filistinii de aici şi după situaţia pieţei, vor constitui viitorul pretext 
pentru supraproducţie, şi, dacă va fi o iană bună, ne putem aştepta 
cu siguranţă ca la primăvară să ia din nou amploare tranzacţiile de 
credit fitive şi operaţiile cu poliţe de complezenţă. 

Povestea cu Jones e absolut dezgustătoare. A organizat aici un 
miting şi a vorbit întru totul în spiritul noii alianţe 346• Judecind după 
acestă poveste, într-adevăr ai putea aproape crede că mişcarea 
proletari,atului englz în vechea ei formă tradiţională-cartistă tre
buie să dispară definitiv, înainte de a se putea dezvolta într-o formă 
nouă, mai viabilă. Şi, rtotuşi, e greu de prevăzut cum va airăta 
această nouă formă. m impresia, de altfel că Jones'new move 3) 
lega,t de încercările anterioare, mai mult sau mi puţin reuşite, în 
veder. uei asemenea alianţe, în realitate se explică prin faptul că 
proletariatul englez ,se îmburghezeşte efectiv din ce în ce mai muit, 
deoarece această naţiune, cea mai burgheză dintre toate, vrea, 
pare-se, să ajungă pînă la urmă să aibă o aristocraţie burgheză şi 
n proletariat burghez alături de burghezie. Desigur, pentru o na
ţiune care exploatează întreaga lume, aceasta este, în oareoare 
msură, îndreptăţit. In această privinţă, singurul ucru care ar putea 
ajuta ar fi ciţiva ani foarte proşti, dar, după cum se vede, la aşa 
ceva nu prea ne putem aştepta de cînd au fost descoperite terenurile 
aurifere. Trebuie, de altfel, să spun că nu-mi e de loc limpede în 
ce fel .a fost absorbit surplusul de mărfuri care a provocat criza ; 
niciodată nu sa produs un reflux atît de rapid după un flux atît 
de putenic. 

'l - mişcările. - Nota trad. 
'l - poştă din Bombay. - Nota trad. 
'l - noul pas al lui Jones. - Nota trad. 
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Datorită manevrelor lui Jones, Reynolds devine o p-soană mar
cantă ; el este singurul „cult" (vulgo „învăţat") care se mai erijează 
demonstrativ în reprezentant al proletariatului - în fond, el este 
tot atît de burghez cum este acum şi monsieur Jones, numai că în 
alt mod. Pentru el asta este un godsend 1) . Trimite-mi totuşi extra
sele din ziarul său 2) pe care mi le-ai promis. 

Piciorul lui Lupus tot nu e în regulă, încă nu poate merge repede 
fără a avea urmări grave, totuşi merge destul de bine. 

Micul poetastru german care a descris vara trecută în „Augsbur
ger" lventurile sale cu Kinkel şi Freiligrath se numeşte Isaak Levi, 
alias Julius Rodenberg, şi este un coleg de şcoală al lui Gumpert. 

Dacă voi putea, voi veni de crăciun. E straşnic că ai de gînd 
să aranjezi chestiunile băneşti u bătrîna ta 3) . Sper că între timp 
s-a .şi făcut sau, cel puţin, e sigur ? Astăzi îi voi scrie lui Freili
gr[1ath] în legătură cu poliţa. 

Calde salutări soţiei tale şi fetelor. 

Al tău, 
F. E. 

Ai expediat mnscrisl 4) ? 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Enge!s und K. Marx",  Bd. II, 
Stuttgart, 1913 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus in limba germană 

1 63 

Marx către Engels 
la Manchester 

Londra, vineri (8 octombrie 1858 5)) 

Dragă Frederick, 
Astăzi vei primi două pilicuri at once 6) , ·căci n..a Încăput flot 

materialul îtr-un singur plic. Ele conţin : 

1) - noroc neaştptat. - Nota trad. 
•j „Reynolds's Newspaper. - Nota red. 
3) Henriette Marx. - Nota rea. 
4) K. Marx. „Contri1buţii la critica economiei politice". (Vezi K. Marx şi 

F. Engels. Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura politică, 1962, p, 3-175. - Nota 
trad.). - Nota red. 

5l In manuscris data este pusă de Engels. - Nota red. 
") - deodată. - Nota trad. 



163. Marx către Engels. 8 octombrie 1858 323 

1. Materiale referitoare la Jones decupate din „Reynolds� .  Iţi 
vei da sngur seama unde aduce R[eynolds] fapte şi raţionmente 
bazate pe fapte şi unde îşi dă dumul la venin. R[eynolds] este un 
ticălos mlrt mai mare decit Jones, dar e bogat şi n bun speclant. 
Simplul fapt că a devenit cartist pînă-n măduva oaselor arată că 
această poziţie tebuie să fie still 1) „avantajosă � .  m citit discursul 
lui Jones la Manchester. Tu, care nu-i cunoşti cuvîntările anterioare 
de la Greenwich etc., n-ai cum să observi că aici face din nou o 
turn 2) şi din nou încearcă să pună de acord „alianţa" cu discursurile 
lui anterioare. 

2. Noua „lettre" 3) a lui Pyat 4) , car! conţine unul sau două 
fapte intersante, Il .rst e în vechea manieră. lnsemnărhle de pe 
margine ·au ust mîzgălite de fetiţa mea 5) şi deci n-au nki o impor
tanţă pentru conţinut. 

3. Noul manifest al d-lui Mazzini 347• Acelaşi măgar bătrîn. Nu
mai că aum este alît de generos, inoît nu mai consideră că salariat 6) 
e o formă absolută şi definitivă. Nimic nu e mi amuzant decît 
contradicţia dintre faptul că, pe de o parte, spune că în Italia 
partidul revoluţionar este organizat în spiritul preconizat de el, 
iar pe de altă parte demonstrează „în maniera lui� nu numai că 
întreaga naţiune este de partea partidului, ci există şi toate con
diţiile externe care să-i asigure succesul, daT, nă la urmă, nu 
explică de ce, în Pofida lui „Dio e Popolo"  and Mazzini into the 
bargain 7) , Italia rămîne liniştită. 

4. Un mic extras din „Hochwăchter� ,  care apare la Cincinnati, 
cuprinzînd o scrisoare a „generalului" Willich. 

In condiţiile întorsăturii optimiste pe care a luat-o comerţul 
mondial 1at is mllent 8) (deşi uriaşele .acumulări de bani [n băn
cile din Londra, Paris şi New York arată că lucrurile sînt încă 
departe de a fi all right 9)) ,  este o consolare cel puţin că n Rusia 
a început revoluţia - acest început îl constituie, dpă părerea 
mea, convocarea „notabilităţilor" la Petersburg 348• Tot astfel şi în 
Prusia situaţia este mai proastă decît în 1 847, iar ridicolele delu-

1) - Încă. - Nota /rad. 
2) - cotitură. - Nota !rad. 
') „scrisoare". - Nota lrad. 
') Vezi volumul de faţă, p. 316. - Nota red. 
5) Eleanor Marx. - Nota red. 
1) - sistemul muncii salariate. - Nota trad. 
1 - şi a lui Mazzini pe deasupra. - Nota Irod. 
8) - in momentul de faţă. - Nota trad. 
9) - in regulă. - Nota trad. 
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sions as to the middle class propensities f the Prince of Prussia 1) 
se vor spulbera ca un fum în flăcările mîniei. Nu le va strica de 
loc francezi'lor să vadă că lumea 1 1mov't "  2) (cum e pune in 
Pennsylvania) şi fără ei. ln acelaşi timp au loc mişcări neobişnuite 
p.intre slavi, mai ales 1n Boem.ia ; e drept că !cestea sînt contra
revoluţionare, dar totuşi oferă un ferment pentru mişcare 349• Răz
boiul rus din 1854-1855, oricît de mizerabil a fost şi oricît de 
puţn le-au dăunat ruşi.or irezultatele .lui (ou mult mai mult au 
dăunat Tuoiei) , a grăbit totuşi în mod evident actuala întorsătură 
pe care au luat-o evenimentele din Rusia. Singura împrejurare care 
i-a făcut pe germani să devină sateliţi ai Franţei în mişcarea lor 
revoluţionară a fost atitudinea Rusiei. O dată cu dezlănţuirea miş
cării intene iÎn Moscovy 3) se va pune capăt acestei glume proaste. 
De îidată ce lucrurile vor deveni acolo ceva mai evidente, vom 
avea dovada că onorabilul consilier guvenamental Haxthausen s-a 
lăsat tras pe sfoară de „funcţionari " şi de ţăranii dresaţi de fu:
ţionari 350• 

Nu se poate nega că societatea burgheză a trăit p€ntru a doua 
oară al ei secol al XVI-lea, un secol al XVI-lea care, sper, o va 
duce în mormînt, tot aşa cum .primul a chemat�o la viaţă. Adevărata 
sarcină a societăţii burgheze constă în cnarea pieţei mondiale, 
cel puţin în liniile ei generale, şi a unei producţii care să se 
b azeze pe această piaţă. lntrucît pămînt:l este rotund, se pare 
că, o dată cu olonizar.ea Californiei şi Australiei şi cu deschiderea 
porţilor spre China şi Japonia, acest proces s-a încheiat. Pentru 
noi se pune umătoarea prob�mă grea : pe continent revoluţia e 
iminentă şi va lua chiar de la început un caracter socialist. Nu va 
i ea oare în mod inevitabil înăbuşită în acest colţişor deoarece 
pe o suprafaţă mult mai mare societatea burghBză se mai flă încă 
în mişcare ascendentă ? 

ln ceea ce priveşte în mod special China, printr> analiză mi
nuţioasă a mişcării comerţului începînd din 1836, m ajuns la con
cluzia că, în primul rînd, creşterea eportlui englez şi american 
în perioada 1844-1846 s-a dovedit dej a în 1 847 a fi o pură specu� 
laţie şi, în următorii zece ani, export11 în medie a rămas apOape 
neschimbat, în timp ce n Anglia şi în America importul din Chira 
a crescut errem de mult ; în l doilea rînd, deshiderea celor cinci 
porturi şi luarea în stăpînire a Hong-kongului n-a avut altă conse
cinţă decît transferarea comerţului de la Kanton la Şanhai. Cele-

'l - iluzii cu privire la simpatia prinţului de Prusia faţă de burghezie. -
Nota trad. 

"l - se mică. - Nota trad. 
'l - Moscovia. - Nota trad. 
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lalte „impotante puncte comerciale" nu intră în socoteală. Se pare 
că principala cauză a prăbuşirii acestei pieţe o constituie comerţul 
cu opiu, la care se şi reduce, de fapt, în permanenţă întreaga creş
tere înregistrată în comerţul de export cu China ; iar apoi organi
zarea economică internă a ţării, agricultura ei minusculă etc., a 
cărei sfărîmare necesită fodrte mult timp. Actualul treaty 1) al 
Angliei cu China, care, după părerea mea, a fost elaborat de 
Palmerston de comun acord cu cabinetul de la Ptershu"g şi a 
fost înmînat lordului Elgin, care pornea la drum, este a mockery 
from beginning to end 2) . 

Ai putea să-mi indici sursele tale referitoare la înaintarea ruşi
lor în Asia centrală ? Articolul 8) îl voi folosi în orice caz pentru 
„Free Press".  

Mama s-a cufundat deodată şi pe neaşteptate într-o tăcere 
inexplicabilă. Mai că-mi vine să cred că au intervenit alte persoane. 
Dar lucrurile se vor lămuri. 

Salutări lui Lupus. 

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

1 64 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 351 
la Londra 

Manchester, 21 octombrie 1 858 

Dragul meu Maur, 
In ultimele două săptămîni am fost very much put out of he 

way 4) de tot felul de fleacuri, mizerii şi certuri care au avut loc 

1) - tratat. - Nota trad. Este vorba de tratatul de la Tientsin din 1 858. -
Nota rei. 

2) - o bătaie de joc de la un cap la altul. - Nota trad. 
3) F. Engels. „Inaintarea Rusiei in Asia centrală". Vezi K. Marx şi F. Engels. 

Opere, voi. 1 2, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 602-008. - Nota trad.), -
Nota red. 

') - foarte mult deranjat. - Nota trad. 
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în lodgingS 1) a mea şi care fac ca mutatul, cu toate urmările ine
rente. să fie inevitabil ; in plus mai sînt şi alte multe poveşti stu
pide. Dar o nouă locunţă n-am găsit încă şi, pînă la sfirşitul săptă
mînii viitoare, îmi va fi foarte greu să scap de toată această 
trouble 2) . 

!ţi sînt foarte îndatorat pentru materialele referitoare la Jones, 
Mazzini şi Pyat, precum şi la „entuziastul general• 3) . Se pare că 
acesta s-a afundat pînă-n gît în ordinara mocirlă filstină gemnano
americană ; habeat sibi 4) , n-are decît să se înece î: ea. Quoad 
Jones 5) , 1 1Reynolds" nu insistă prea mult asupra „faptelor" sale şi 
se pune o cunoaştere mai amănunţită a celor întîmplate. După 
ce monsieur Jones s-a purtat multă vreme atît de urît, această în
torsătură finală nu este nicidecum surprinzătoare. Dar să se vîndă 
atît de ieftin I Duncombe, cel puţin, i-a pus să-i plătească datoriile 
şi, în plus, să-i asigure un post bun. 

Pyat şi Mazzini se disting, într-adevăr, chiar şi n comparaţie 
cu ceea ce erau ei înainte, printr-o uluitoare incapcitate. 

Perspectivele d-lui Rudolf Schramm sint, pare-se, foate proaste. 
Subofiţerl 6) dispune în continuare confiscarea ziarelor şi, judecind 
după telegrmele sosite, se pare că nici ieri n-a depus jurămîntul pe 
constituţie. tn orice caz, visurile fericite pe care şi le'a făcut bur
ghezia prusiană se vor spulbera foarte curînd, dar şi eu sînt de 
aceeaşi părere ca şi tine că cu aceasta lucrurile încă nu s-au termi
nat. Dar, deocamdată, mersul istoriei nu-mi este limpede. Eu cred 
că burghezia nu şi-a revenit în aşa măsură de :pe urma anilor 1 848 
şi 1849 încît să aibă curajul 1să lupte concomitent pe două fronturi 
- împotriva aristocraţiei şi birocraţiei, pe de o parte, împotriva 
mişcărilor muncitoreşti, pe de altă pa'te. S-ar putea însă ·ca, atîta 
vreme cît în Franţa nu se va întîmpla nimic, un anumit timp miş
carea proletară să nu pară suficient de ameninţătoare pentru a 
inspira teamă ; dar, în acest caz, mişcarea se va dezvolta al dracului 
de încet. Dacă în Franţa nu se va întîmpla nimic - şi, jdecind 
după cursul acţiunilor lui Credit mobilier, acum nu ne pmem aş
tepta să se întîmple ceva -, în Prusia, desigur, ar putea apărea 
o mşcare ·asemănătoare cu ca din Itlia dn 184-1848, ân care 
proletariatul forma fundalul ; mă tem însă că burghezia iarăşi se va 
răzgîndi la timp. 

1) - locuinţa. - Nota trad. 
'l - harababură. - Nota trad. 
3) August Willich. - Nota red. 
4) - are ce i se cuvine. - Nota trad. 
•) - Cit despre Jones. - Nota trad. 
l Prinţul Wilhelm. - Nota red. 
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Povestea din Rusia merge foarte bine. Acum s-au răzvrătit şi 
cei din sud. Apropo. N-ai putea să-mi procuri de la Tchorzewsky 
sau de la cel care -este în prezent agentul lui Herzen cîteva dintre 
ceie mai recente publicaţii ale acestuia ? Ele trebuie să C>rindă 
cite ceva, de pildă, „roioca MS Pocc:" („Voci din Rusia") şi 
„KoIOROib" 1) (, 1Clopot1") .  Acolo s-ar putea găsi ceva material, deşi 
nu cred că prea mult, totuşi, pe alocuri în corespondenţe etc. 

Smsele mele .în privinţa situaţiei din Asia centrală 2) le oonsti
tuie noul nllăr al revistei „Unsere Zeit" 352 a lui Brockhaus (repro
dS după „Preuss[ische] WochenblaW) şi Comuni'cările geografice 
ale lui Petermann. Totul e&te luat din ;publicaţiile oficiale ruseşti. 
Dacă ai evoi,e, până marţi sau în jurul acestei zile îţi pot scrie un 
articol despre tratatul rus cu China 3) fee 'IŞine pentru Anglia şi 
Franţa I) - bintinteles, dacă nu mă va 1împiedica exodus 4) al meu. 
Să-mi comunici ce-ai hotărît în această privinţă şi, de asemenea, 
să-mi dai unele indicaţii referitoare la legătura pe care o presupui 
între tratatul lui Elgin şi Pam. Sau poate ai şi prelucrat acest 
material ? 

India este acum c1 totul în afara sferei mele de preocupări. 
Din punct de vedere militar nu mai este nimic de spus despre ea. 
Nu se poate face nici măcar o trecere în revistă a evenimentelor 
petrecute într-o lună, atît de încurcat este totul. ln general sînt 
derutat, căci nu ştiu pe ce temă să-ţi scriu articolul. 

Ce s-aude cu manuscrisul 5) pentru Dncker ? Now's _your 
time 6) . Noului guvern, care va veni fără 1îndoială, îi va fi, probabil, 
oarecum teamă să debuteze cu confiscarea unei lucrări ştiinţifice. 
Sper că manuscrisul a fost epdiat. Totuşi comunică-mi exact cum 
stau lucrurile : e necesar şi pentru liniştirea lui Lupus. Acesta s-a 
cherchelit zdravăn cînd a fost duminica trecută la mine, dar l-am 
escortat cu bine pînă acasă. De atunci se simte iarăşi ceva mai 
prost cu piciorul ; probabil că s-a lovit. 

1) ln original, în limba rusă. - Nota red. 
'} F. EngeJs. „Inaintarea Rusiei în Asia centrală" .  (Vezi K. Marx şi F. Engels. 

Opere, voi. 12, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 602606. - Nota trad.}. -
Nota rd. 

3) F. EngeJs. „Succesele Rusiei în Orientul lndepărtat•. (Vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 1 2, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 62630. - Nota 
trad.). - Nota red. 

4) Engels se referă la mutarea sa într-o nouă locuinţă. - Nota red. 
) K. Marx. „Contribuţii la critica economiei politice".  (Vezi K. Marx şi 

F. Engels. Opere, vol. 13, Bucureşti, Editura politică, 1 962, p. -175. - Nota trad.}. 
- Nota red. 

J - Acum ţi-a venit şi ţie rindul. - Nota trad. 
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ln comerţ, de patru săptămîni este aici o stagnare, n timpul 
căreia proprietarii de laturi, din cauza scăderii p reţului la fire 
şi a creşterii preţului la bumbac, au pierdut din p rofit 1/2 penny la 
fiecare pud. Totuşi afacerile ·continuă să le meargă bine, dar dacă 
preţul bumbacului mai scădea puţin, ceea ce este foatte posibil, 
cea mai mică creştere a cere rii poate să-i readucă la vechea situaţie. 
De asemenea, ici şi colo se observă dej a unele indicii ale mişcării 
muncitoreşti pentru mărirea salariilor, şi, dacă afacerile vor con
tinua să meargă bine, aceasta va deveni mai puternică. 

Ce se mai aude .cu bătîna 1). Salutări cordiale s oţiei şi copiilor. 

Publicat pentru prima oară 
în întregime în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, d. I rusă, vol. XXII, 1929 

1 65 

l rtău,· 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Mancheer 

[Londra] vineri [22 octombrie 1858] 

Dragă Engels ! 
Astăzi n-am nici o clipă de pierdut, căci e deja ora 2 şi nici 

n-am început articolul asa. Iţi scriu numai aceste cîteva rî.nduri pen
tru a te anunţa că săptămîna viitoare va trebui să trimiţi ceva. 
Ca să fac două articole pe săptămînă pierd enorm de mult timp cu 
selecţionarea materialului. Scrie despre China. ln ·afară de asta, mai 
e o temă - articolul ridiool din numărul de astăzi al lui „Timesu 

cu pr1vire la Rifled Cannons 2) . 

Ieri am primit, după un an de tăcere, o ·scrisoare de la Pieper 
- din spitalul din Dalston (Londra) . 

Mama mi-a .tr.imis o scrisoare dezgustătoare. Amină învoiala 
noaitră pentru ziua aînd o „voi• vizita. E evidnt că au intervenit 
alte persoane. 

I) Henriette Marx, mama lui Marx. - Nota red. 
•) - tunurile cu ţeava ghintuită. - Nota !rad. 
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Manuscrisul 1) .încă n-a plecat şi, în pofida dorinţei lui Lpus, 
nu va putea fi expediat decît peste vreo cîteva săptămîni. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, d. I. rusă, voi. XXII, 1929 

1 66 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Londra] 2 noiembrie I asa 

Dear Frederick, 
„Montalembert• 2) will do s) . Ieri am scris despre povestea por

tugheză a lui Quasimodo 54, 
lţi trimit alăturat operele marelui Blind, care acţionează acum 

în calitate de „prieten unit al poporului" .  Cele 100 1. st. le-a primit 
tot de la Kinkel. Păstrează acest material. Iţi vei da seama cu cit 
se situează .totuşi Pyat şi Mazzini, în privinţa stilului etc., deasupra 
acestui democrat german. Totodată, Blind s-a apucat şi aici de me
seria pe care a învăţat-o 'la 1 1Mannheimer Abendzeitung" .  Cu aju
torul unor cunoscuţi din Hamburg trimiite ziarelor engleze scrisori 
(întocmite de el) în care se vorbeşte despre senzaţia pe care o pro
duc broşurelele sale anonime 355• După aceea, prietenii lui scriu din 
nou în ziarele germane despre vîlva pe care au făcut-o aceste bro
şurele în presa engleză etc. Vezi, ·asta înseamnă să fii m p ractic. 

L-lll vizitat la spital pe „nefericitul" Pieper. Are un şancru 
sifilitic pe frunte. In rest, aşa cum l ştii. Desigur că înainte de 
sfîrşitul lunii decembrie nu se va vindeca. După aceea, intentionează 
să .plece la Hanovra. 

1) K. Marx. „Contribuţii !a critica economiei politice", (Vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 3<175. - Nota 
trad.), - Nota red, 

) F. Engels. „Urmărirea judiciară a lui Montalembert", (Vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, vol. 12, Bucureşti, Editura politică, 1962, p, 631-635. - Nota 
trad.). - Nota red, 

· 3) - va merge. - Nota trad. 
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Am o durere afurisită de dinţi, de aceea astăzi nu pot scrie 
prea lt. 

Salutări lui Lupus. 

Publicat pentru prima oară 
!n : K. Marx şi F. Engels. 

Al tău, 
K. M. 

Opere, ed. I rusă, voi. XII, 1929 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Dragă Frederick, 

1 67 
Marx către Engels 

la Mancher 
!Londra] 10 noiembrie 1 858 

De zece zile am nişte dureri de dinţi îngrozitoare şi abcese în 
toată gura, adică mi s-au inflamat gingiile et::. Hence very bad 
humour 1) , fiindcă asta se adaugă la celelalte neplăceri pe care 
le am . 

rticolJl tău 2) J-am trimis ieri în lc de vineri, deoarece vineri 
n-am trimis nimic ; eu am scris despre noul guvern prusian. In 
totaJ am trmis acm la „Tribune" vreo şase articole de.pre Prusia, 
menţionîlld ca loc de expediere Berlin 3) . De aceea nu cred ca pînă 
marţea viitoare să poţi strînge any new matter 4) în legătură cu 
Prusia. O problemă despre care ar trebui să se scrie, dar pentru 
care mă tem că materialul pe care-l avem noi doi nu e suficient, 
ar fi dezvoltarea industriei în Prusia in ultimii zece ani. De unde 
însă să luăm „material" ? Despre „Japonia" cred că yankeii ştiu 
mai mult decît noi, deşi, ce-i drept, cunoştinţele lor sînt întotdeauna 
foarte superficiale. Marii politicieni (de pildă, d-l Pulszky de la 
„Tribune") înşiră viu:e şi nevrute desp�e posibilrtatea unui război 
în Italia între Austria, pe de o parte, Bonap[arte] şi Piemont, pe de 

1) - De aici o dispoziţie foarte proastă. - Nota trad. 
2) F. EngeJs, „Umărirea judiciară a lui Montalembert". (Vezi K. Marx şi 

F. Engels. Opere, voi. 1, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 631-635. - Nota 
trad.). - Nota red. 

3) K. Marx. „Demenţa regelui Prusiei" (două articole) , „Regenţa din Prusia" .  
„Situaţia din Prusia" (două articole) , „Noul guven• (două articole). (Vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 12, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 597601 şi 
6�13, 6a-6t7, 618-625. - Nota trad.). - Nota red . 

') - vreun material nou. - Nota trad. 
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altă parte. Consider toate astea nişte tîmpenii. Dar n-ar fi rău să 
\pui dteva Lucruri judiioase dre poziţia militară a lui Bona
paite faţă de Ce.ania 'În general. Dacă această temă nu te prea 
atrage, ia altceva - Ffanţa sau Rusia sau anything else 1). 

Uitasem să-ţi trimit „broşurileu lui Blind. Din păcate, pe cea 
mi idioată dintre ele, „Apelul către Schleswig-Holstein u ,  nu o 
găsesc. Dar, iat-o, în sfîrşit, am găsit-o. După aceea vei primi dis
cursul clovnului Edgar Bauer publicat în „Neue Zeit" 56 din Londra. 
Păstrează lucrurile astea. 

Săptămîna viitoare m de plătit la casa de amanet o dolndă 
de peste o liră. Intrucît mi-e imposibil să trag chiar acum o poliţă 
aupra lui „Tribne•, aş ori foarte mlt să trimiţi tu acestă liră. 

Scie-mi amănunţit părerea ta despre cartea d-lui E. Bauer, 
, iPhilosophie der Geschihteu l) . 

Salut. Salutări lui Lupus. 

Publicat pntru prima ori 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Mx", d. II, 
Stuttgart, 1913 

1 8  

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Max către Engels 357 
la Manchester 

Londra) 4 noiembrie 18 

Dragă Frederick, 
Ieri iam seris dspre Prusia 3) . Aşadar, pent'u vineri ai la ds

poziţie tot restl lmii. 
m primit 1 1. st. Mizeria „specificău în care mâ aflu în mo

mentul de faţă se datorşte faptului că am fost nevoit să plătec 
.t 0nce 4) peste 8 . st. �nzătorului de ziare care m-a creditat mai 
bine .de un n. Nu m o leţcaie, ceea ce pe o vreme ca asta nu-i 

1) - orice altceva. - Nota lrad. 
1) - „Filozofia istoriei". - Nola trad. 
1) K. Marx. „Situaţia din Prusia". Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 12, 

Bucureşti, Editura olici, 162, p. 4--49. - Nota trad.). - Nota red. 
') - deodrtă. - Nota rd. 
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de loc plăout. Se pare că, de data aceasta, la Trier sora mea 1) a 
dat peste ieap toate intetions 2) raţionale ale mamei, sau cel puţin 
a aminat their reiali·sation 3) pentru o dată nedefinită. 

Blind a fost alaltăieri ·cu soţia 4) e aici. Nu mă văzusem cu 
familia asta de peste un an. Am aflat de la ei o mulţime de cancanuri. 

1 .  D-na Kinkel s-a aruncat pe fereastră lunea trecută şi a fost 
deja înmormî.ntată. Gottfried 5) , cu măreţ1a care-l caracteriuează, a 
asistat la autopsie şi a ţinut un „discurs" la ·mormîntul ei. Freili
grath este atît de impresionat, incit cel puţin două săptmîni mă 
va evita, pe motiv că sînt „frivol" .  

2 .  Frobel .este aici. S-a căsătorit c u  o femeie bogată. S e  întoarce 
în America. După părerea lui, Rusia şi America trebuie să împartă 
lumea între ele. E foarte mindru de acest punct de vedere, se dă 
în înt după „luxul" şi gentlemanlikeness 6) a americanilor, pe ger
mani îi dispreţuieşte şi Ie dovedeşte acest lucru p rin fapte, făcind 
comerţ cu sclavi germani în America centrală. E nostim că pro
vincialul ăsta din Rudolstadt se consideră „mai înaintat" lecit „rest 
of Europe" 7) , penru că :societatea burgheză 1în materializarea ei 
amercană îi impune. E destul ica toţi crceşti iini hae .fourd their 
bread iand cheese 8) şi imediat născocesc un pretext plauzibil ca să 
abandoneze lupta. 

3. Dobitocul de Ruge a demonstrat în revista lui Prutz că „Sha
kespeare n-a fost un poet dramatic " deoarece „nu a avut nici un 
sistem filozfic '' . Schitler fosă, .fiind kantian, este l1 truly 9) „poet 
dramatic" 858• Ca răspuns la .aceasta, Prutz a scris o „reibilitare a 
lui Shakespeare" ! Apoi Ruge a declarat în ziarele americane că 
Moleschott este „un măgar prost" ,  fapt pentru care Heinzen l-a dat 
afară de Ia „Pionier" ; dar bătrinul lecar îşi publică acum tîm
peniile rîn „Anzeiger des W esten'" a1 lui Bernstein. 

4. Imbecilul de Ewerbeck de doi ani se lă din nou Ia Paris 
şi întreţine o corespondenţă pemanentă cu Bliid. S-a lăsat convins 
de Ribbentrop să se ,însoare cu slujnica acestuia ; ulterior .a des
coperit că Ribbentrop a trăit cu ea, a urmat diorţul, p rocesul etc. 
A lucrat ca ajutor Ia o bibliotecă din Paris, dar a fost · dat afară 
de popi. Scrie că nu mai are decit 1 200 de franci, ameninţă ·că · vine 

1) Emilie Marx. - Nota red. 
) - intenţiile. - Nota trad. 
'l - realizarea lor. - Nota trad. 
•J Friederike Blind. - Nota red. 
S) Gottfried Kinkel. - Nota red. 
•) - comportarea de gentleman. - Nota trad. 
7) - restul Europei. - Nota trad. 
8) -- să-şi găsească porţia lor de pîine cu brinză. - Nota trad. 
1) - adevărat. - Nota trad. 
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.în Anglia, deoarece a aflat din „Univers• etc. că în această ţară 
„socialismul şi ateismul" s1nt în floare. 

5. Se spune că dr. Freund a decăzut atît de mult, încît cere 
cite un şiling oamenilor de pe stradă. 

6. Nemernicul de Landolphe, care a apărut din nou în Anglia 
în calitate de cerşetor, în urma intervenţiei lui Blind, a fost angajat 
de dr. Bronner la o şcoală germană din Bradfo1d. 

Salut. 
Al tău, 

K. M. 

Publicat pentru prima oară 
în întregime în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, voi. XXII, 1 929 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Dear Frederick, 

1 69 

Max către Engels 359 
la Manchester 

[Londra! 29 noiembrie 1 858 

Am primit articolul 1) . E foarte bun. In ultimul timp .am scris 
despre două lucruri referitor la Bonaparte : despre pretinsa iritare 
manifestată de Anglia în povestea cu Portugalia 360 şi, în general, 
despre modul în care acest individ se răzbună pentru Waterloo nu· 
mai atît dt e posibil pe calea sham demonstrations 2) „în cadrul 
alianţei cu Anglia" - deci, de fapt, cu permisiunea guvernului 
englez -, în realitate insă fiind lacheul Angliei. In al doilea rînd, 
despre decretul său cu privire la corn-granaries 3) cu ajutorul căruia 
acest „socialist" vrea să scape de preţurile scăzute la cereale, pre
ţuri ruinitoare, şi, din pricina nemulţumirii ţăranilor, periculoase, 
întrucît creează o cerere artificială pe seama brutarilor 4) . Gene
rally, a very dangerous experiment this, to raise the price of con 

1) F. Engels. „Europa în 1858". (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 12,  
Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 66-64. - Nota trad.). - Nota red. 

2) - unor demonstraţii de ochii lumii, - Nota trad. 
3) - rezervele de cereale. - Nota trad. 
') K. Marx. „Proiectul pentru reglementarea preţurilor la cereale în Franţa•.  

(Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 12, Bucureşti, Editura politică, 1962, 
p. 65-654. - Nota trad.). - Nota red. 
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through governent ukaoses 1) . Scumpirea pîinii ar dăuna în mai 
mare măsură popularităţii sale l a  oraşe decît i-ar i de folos la sate. 

Desp"e ·avântul general al burgheziei în Europa n-am scris. Oind 
am vorbit despre Prusia 2) ,  am 'ăcut, bineînţeles, aluzie la acest 
lucru. Despre l1işcările ţărăneşti din Rusia am scris de vreo două 
ori 3) în decurs de şase luni. A doua oară am scris numai pentru 
a releva că diagnosticul pus de mine în primul articol era j ust. 

Despre mişcarea pentru reformă din Anglia în ultimul timp 
n-m vorbit lecit în legătură cu mitingul lui Bright de Ia Bir
minghm, şi anume esenţialul era that his programme is a reduc
Uon f the People's Charter ito the M�ddle class standard 4) 361• Mai 
înainte, în urmă cu aproximativ 8-12 săptămîni (mi se pare că 
sesiunea parlmentară încă nu se încheiase) am spus că whiggism 
mJst dis·solve and coalesce with Tory�sm into the party of the 

aristocracy 5) . Asta este tOt. 
Soţia mea transcrie manusC[isul 6) , şi înainte de sfîrşitul acestei 

luni nu prea cred să-l putem .trimite. Cauzele acestei întîrzieri sînt : 
o lungă perioadă de stare fizică proastă, care o dată cu venirea 
vremii reci a încetat. Prea multe necazuri oasnke şi financiare. n 
siîJşit : prima secţiune a dvenit mai amplă, deoarece a trebuit să 
dezvolt în amănunţime, mai mult decît prevăzusem niţial, primele 
două cpitole, dintre care primul, „Mariau, in ciorna manuscrisului 
nici nu exista 7) , iar l doilea, ,,Banii sau circula/ia simplă a, era 
doar schiţat. 

Salut. 

Al tău, 
K. M. 

1) - ln general, ridicarea preţului la cereale prin decrete guvernamen!lle 
este un experiment foarte primejdios. - Nota trad. 

2) Este vorba de articolele lui Marx despre Prusia. - Nota red. 
3) K. Marx : , ,Partidele politice din Anglia. - Suaţia dn Europa• şi „Pro

blema desfiinţării iobăgiei în Rusia". (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 12, 
Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 507-510 şi 593-596. - Nota trad.). - Nota red. 

•j - că programul lui e o reducere a revendicărilor Cartei poporului la 
nivelul revendicărilor burgheziei. - Nota trad. 

") - whigismul trebuie să se dizolve şi să se unifice cu tory-ismul într-un 
partid al aristocraţiei. - Nota trad. 

) K. Marx. „Contribuţii la critica economiei politice• . (Vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 13 Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 3-175. - Nota 
trad.). - Nota red. 

) Este vorba de manuscrisele economice din anii 1857-1858. (Vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi, 13, Bucureşti, Editura politică, 162, p. 657885. - Nota 
!rad.I. - Nota red. 
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D-l Edgar Bauer este acum redaotorul de fapt, iar incultul şi 
weitlingianul domn Scherzer este redacwrul nominai al revistei 
londoneze „Neue Zeitu . D-1 Edgar, bineînţeles, vorbeşte mult despre 
d-l Edgar şi despre prelegerile lui pentru muncitori şi, de altfel, 
el singur scrie despre tot ce se refe.ră la d-l Edgar. Acest măscărici 
găseşte necesar să facă o cotitură revoluţionară. El a prezidat ban
chetul dat •în memoria lui Robert Blum. Intr-un articol din ultimul 
număr, măscăriciul ăsta descoperă că „imperialismul" este introdus 
acum în Prusia î:tr-o fomnă constituţională. Acelaşi număr prezintă 
interes datorită unui 0articol al lui Struve publicat în „Sociale 
Republik" 362, care însă aici este scris de un oarecare Feibel ; în 
acelaşi număr, Freiligrath, profitînd de ocazie, şi anume de editarea 
poeziilor sale în America, se lasă sărbător�t as the true hero of the 
proletarian party 1), 

Publicat pentru prima oară 
în întrgime 
în : K. Marx şi F. Engels. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Opere, d. I rusă, vol. XXII, 1 929 

Dragă Engels I 

1 70 

Marx către Engels sos 

la Manchester 

[Londra] l i  decembrie 1858 

N�i p1ea să-mi trimiţi pînă marţi o relatare asupra mitingu
lui lui Bright, dar să fie scrisă în aşa fel incit să reiasă hat the 
writer was at Manchester ? 2) 

Alăturat îţi trimit Kinkeliana 94• Freiligrath îşi închipuie, pa
re-se, că, dacă soţia lui Kinkel şi-a fint gHul, în urma acestui fapt, 
soţul Kinkel a devenit un om mare sau, cel puţin nobil. Kinkel a 
organizat funeraliile atît de melodramatic - cu „mină tremurîndă" 
şi cu „cununa de lauri " etc. -, incit Freiligrath, care n-a reuşit 
să smulgă lirei sale nici un sunet de durere cu prilejul „tragicelor" 
evenmente ce au avut loc fie în cadrl partidului său (cum a ft 
moartea lui Daniels) , fie, în general, pe lume (Cayenne, Orsini and 
so .orth 3)) ,  a început deo·dată să proslăvească această jalnică forsă. 

1) - ca un adevărat erou al partidului proletar. - Nota trad. 
') - că autorul se ala la Manchester ? - Nota trad. 

') - şi aşa mi departe. - Nota trad. 
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Vei vedea în extrasul din „Daily Telegraph" că întreaga clică în
cearcă Să proifite de pe urma mor;ţii acestei nasty 1) „zgripţuroaice 
arurisite" 2) (căci era o persoană afectată, artificială şi grosolană în 
fond ; josnicia şi-a vădit-o oarte limpde, de pildă, prin nerecu
noştinţa de care a dat dovadă faţă de Strodtmann şi faţă de d-na 
von Briiningk, după ce a stors-o de bani tt a putut etc.) , tot aşa 
cum s-a folosit această tîrfă de „Kinkel's hat, shot through and 
through" 8) .  De la Lond.a scria in Germania : „Have you an ideea 
what it is to 1be lookel rupon as a sort of mother all emigrants ?" 4) 
Aşa scria această desfrînată pe vremea cînd ea şi cu Gottfried 
băteau ca nişte cerşetori la uşa mai tuturor evreilor din City. 

Incă ceva mi-a displăcut în scrisoarea eufemisrtică adresată mie 
de Freiligrath. Trebuie Să ·Consider ca revoluţionar faptul că el este 
împotriva agitaţiei pentru amnistie, adică, în fond, împotriva idio
siocrasiei Jui RudoH Schramm. Dar F [reiligrath] al notru s-a natura
lizat în Anglia acum iteva săptămîni, şi ar fi .într-adevăr nătărău 
dacă, atîta timp cîrt există agreabilele Credits mobiliers, -ar .nj. după 
o slujbă de comis prost plătit în Germania. Imi amintesc perfect de 
bine că într-o vreme cînd se vorbea deja de amnistie, dar banca 
generală din Elveţia nu-şi ocupase încă locul în Roya! Exchange 
Buildngs 5), d-na F[reiligrath] a stăruit foarte mu'lt să mă convingi 
să nu ridic nici o obiecţie împotriva acceptării amnistiei. 

Toţi oamenii ăştia simt that there is something moving again 6) 
şi, binemţeles, dau huzna pe cenă, fluirînd steagurile libertăţii. 

Păstrează poezia anexată şi scrisoarea. 
Acasă la mine este o atmosferă mai sumbră şi mai dezolantă 

ca oricînd. Soţia mea este într-o dispoziţie foarte proastă din cauză 
că nu le poate pregăti copiilor cele necesare pentru sărbătorirea 
crăciunului, în schimb e bombadată din toarte părţile cu somaţii 
de plată, trebuie să transcrie manusorisul 7) şi între timp să mai şi 
alerge ,prin oraş pe la casele de amanet. Şi apoi soţia mea are per
fectă dreptate cînd spune că, după toate mizeriile pe care le-a 
îndurat, în timpul revoluţiei va fi şi mai rău şi va avea şi plăcerea 

1) - dezgustătoare. - Nota trad. 
') In original „bitterbose Sieben" - textual : „şeptarul cu ghinion [de la 

jocul de cărţi, unde cartea şapte aduce ghinion) ; în sens figurat : „femeie rea" ,  
„zgripţuroaică". - Nota trad. 

k) - „pălăria ciuruită de gloanţe a lui Kinkel" .  - Nota trad. 
'l - vă închipuiţi ce înseamnă să fii considerată un fel de mamă a tuturor 

emigranţilor ? - Nota trad. 
"l - bursa din Londra. - Nota trad. 
'l - că începe din nou o oarecare mişcare. - Nota trad. 
1) K. Marx. „Contribuţii la critica economiei politice". (Vezi K. Marx şi 

F. Enge/s. Opere, vol. 13, Bucureşti, Editura politică, 1962, p . 3-175. - Nota trad.). 
- Nota red. 



171 .  Marx către Engels. 16 decembrie 1 858 337 

să vadă pe toţi palavragiii de aici sărbătorindu-şi din nou triumful. 
Aşa sînt femeile. Şi purtarea muierească a Freiligrath-ilor şi a altor 
cunoscuţi o înfurie pe bună dreptate. Ea spune - a la guerre cmme 
a la guerre 1 ) .  Dar there is no guerre 2) . Totu! e meschinărie burgheză. 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, vol. XXII, 1929 

1 7 1  

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Londra, 16 decembrie 1858 

Dragă Engels, 
My best thanks 3) . Cit de la timp au venit aceşti bani .îţi vei da 

seama in crisoarea alăturată pe care am primit-o tot atunci. Crd 
că Schapper, eu şi alţii 10 ştim mai bine decît „oamenii răspîndiţi 
în toată lumea" care s-au adunat I.a mor:întul băînei tîrfe 4) ce 
înseamnă „să lupţi 1 la Londra. Povestea cu Heckscher trebuie rce
tată în continuare. Frumos din partea lui Freiligrath că a dat semna
lul în Germania .în legătură cu Kinkel-revival 6) . Ca să-i fac plă
cere lui Lupus am tăia•t pentru el din „Tribune" unele dintre artico
lele mele berlineze, pe care le ·an·exez 1Şi care conţin cancanuri 6) , şi 
articolul tău despre Motalembert 7) la .care Dana a menţionat ca loc 
de expdiere Paris, a•stfel că în acest număr din „Tribune" noi re
prerentăm întreaga Europă. 

Salut. 

1) - la război ca la război. -·Nota trad. 
2) - aici nu-i nici un război. - Nota trad. 
') - Mulţumesc foarte mult. - Nota lrad. 
') Johanna Kinkel. - Nota red. 
') - învierea lui Kinkel, - Nota trad. 

Al tău, 
K. M. 

1) Vezi volumul de faţă, p. 29. - Nota red, 
') F. Engels. „Urmărirea judiciară a lui Montalembert". (Vezi K. Marx şi 

F. Engels. Opere, voi. 12, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 631-635. - Nota 
!rad.). - Nota rd. 
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Lupus va afla în curînd că manuscrisul 1) a plecat, dar să mă ia 
dracu dacă altcineva, în condiţiile în care mă aflu eu şi cu un ficat 
atît de păcătos, ar fi teminat a·tît de repede. 

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

172 

Se tipăreşte după manuscns 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 865 

la Mancheser 
(Londra] 17 decembrie [lB8] 

Dear Frederick, 
Am primit cele 2 1. st., pentru care îţi mulţumesc foarte mult. 
De această fabricaţie a li Blind (exact de felul celei de care 

mi-a povestit chiar el, punînd-o pe seama lui Hecker} ştiam, deşi, 
firşte, fără :unele detalii areabile. D'aord 2} acest „Tel[egraph/ 
Mon[ing] Expr[ess]" este redactat de cîţiva englezi de tipul lui 
Seiler, şi toate depeşBle telegrafice ale acestui ziar, cel puţin cea 
mi mare p re a lor, sînt reprduse .din ziarle londonze de dimi
neaţă, Pot dovedi că Blind a strecurat prin Înşelătorie o „telegramăR 
falsă, datată din Bruxelles, în ,;Morning Advertiseru.  „Tel[egraph] 
M/orning} Exp[ressr şi-a isşit�o, bine.înels, imediat. In al doilea 
rî11d : dr. Broer nu ste unul dintre agenţii, ci singurul agent l 
lui B1ind, [deoarece] 3} „ncă unul f nu mai ava ca să-l trimită. De 
asemenea, cred că el dnsşi a dat dispoziţie 3) în qegătură cu [mi
siva] 3) către Lupus, căci BTonner nu face un ps [fără] permisiune 
de ss. Astăzi poţi ci:i şi în „Daily Telegraph•, :într-o orespolldnţă 
din Berlin : „Similar petitions have been presented to the (Holstein) 
Diet by the German merchants resident at Bradford and Liverpool " 4) . 
Sîrguinţa acestor mici purici badenezi, apăruţi din bălegaul demo
crat, e mişcătoare. Incă în antichitate s-au emis tot felul de idei 
instructive cu privire la săriturile puricilor. 

•) K. Mx. „Contribuţii la critica economiei politice''. Vezi K. Mrx şi 
F. Engels. Opere, voi. 13, Buureşi, Editura politică, 1962, p. 3-175. - Nota 
trad.). - Nota red. 

Z) - In primul rînd. � Nota trad. 
") Manuscrisul deteriorat. - Nota red. 
') - „Petiţii asemănătoare au fost prezentate Camerei (din Hols1ein) e 

către negustorii germni stabiliţi la Bradford ş! Liverpool" .  - Nota trad. 



172. Marx către Engels. 17 decembrie 1 858 339 

Cu „Tribne" am avut o satisfacţie. Acest ziar infect a publi
cat luni de-a iîndul toate articolele mele despre China (o istorie 
completă a comerţului anglo-chinez etc.) sub fomă de editoriale 
şi a priît chiar şi complimente pentru ele. Cînd însă a apărut, 
în sî.t, textul oficial . traatuui anglo-chinez, am scris un 
aticol 1) în care, printre altele, am spus că chinezii „legalizează 
acum importul de opiu şi, de asemenea, pun taxe vamale la opiu 
ş1, în cele din urmă, se va permite, probabil, cultivarea opiului 
chiar în China",  şi că, în felul acesta, „second opium waru 2) va da, 
mai devreme sau mai tîrziu, o lovitură mortală comerţului englez 
cu opiu şi mai ales trezoreriei indiene. Well I 3) D-l Da!a tipăreşte 
acest articol ca aparţinînd unui „corespondent ocazionalu din 
Londra şi scrie el însuşi un editorial plat ân care-l combate pe 
corespondentul său „ocaziona!" .  Şi iată, lni, pare-se în House of 
Commons 4) , Fitzgerald şi Stanley, în numele guvernului, au con
firmat textual previziunile mele. De aceea, marţi am scris în ca
litate de „corpondent ocazionalu şi, mi-am cam bătut joc, pe un 
ton reţinut, fireşte, de cel care mă „combătuse" 36• 

Apropo, cumnatul meu 5) , run olandez de treabă, deşi'at şi 
plkticos, vine la Manchester pentru chestiuni de afaceri. Şi, în 
special, pentru a se convinge de sol.abi1itatea unor indivizi. Tri
mite-mi adresa ta de acasă, căci ar v:ea să ţi se adreseze ţie .  Dar, 
te rog să eviţi orice aluzie la afacerile mele personale. 

Salut. 
Al tău, 

K. M. 

încetul cu încetul filistinul Freiligrath dă acum la iveală tot 
felul de lucruri despre Gottfried 6) . n pr.imul rînd, G [ottfried] îl 
trimite pe Gerstenberg la diverşi negustori din City. Ei trebuie să 
subscrie, chipurile, pentru „Hermann" .  Bietul om trebuie doar „să 
trăiască" şi să acipere „pierderea" ,suferită cu pri[ejul morţii so
ţiei sale. în al doilea rînd, îmi povesteşte că, imediat după moartea 
lui Mockel, G[ottfried] s-a interesat dacă n-ar putea fa.ce n ghe
şeft cu moşitenirea ei de la Cotta (li oit de rientabil ar putea fi 
acesta) . „Doar mă bucur - spune G[ottfried] - de favoarea pu
blicului" .  

1 )  K .  Marx. „Tratatul anglo-chinez". (Vezi K. Mrx ş i  F .  Engels. Opere, voi. 1 2 ,  
Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 587-592. - Noia trad.). - Nota red. 

2) - „cel de-al doilea război al opiului" .  - Nota trad. 
S) - Bun I - Nota trad. 
'l - Camera comunelor. - Nota trad. 
•) Johan Carl Juta. - No/a red. 
) Gottfried Kinkel. - Nota red. 
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Nu este exclus ca însşi Blind să  fi · indus din nou în eroare 
„Moning Advertiser" şi, Prin intermediul prietenului Schiitz din 
Bruxelles, să fi trDis telegrame contrafăcute. 

Cluss s-a căsătorit cu o pemoană pe care a cunoscut-o la 
dr. Wiss în Baltimore. 

Apropo. La recomandaţia lui Blild, acest Bronner i-a găsit 
grecului 1) Landolphe un post de Învăţător la o şcoală din Bradford. 

Dl Liebknecht l-a introdus pe Edgar Bauer in Asociaţia mun
citorilor germani 2) . I watch him 3) . 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, voi. XXII. 1929 

1 73 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra) 22 decembrie 1858 

Dragă Engels, 
Am scris ieri în legătură cu mesajul lui Buchanan 367 ; am co

mentat critica pe care i-au făcut-o ziarele engleze. Aş fi foarte 
bucuros dacă pînă vineri ai putea să trimiţi un aticol : ceva despre 
noua campanie •a lui Campbell sau anything else 4) . Cum pînă la  
.fî9itul acestui .an trebuie să-i trimit lui Duncker manuscrisul 5) , 
orice pieroere de timp este ireparabilă. 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, voi. XII, 19 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1} Joc de cuvinte : „grec• are şi sensul de „coţcar" .  - Nota trad. 
') Este vorba, probabil, de Asociaţia culturală a muncitorilor germani de 

Ia Londra. - Nota red. 
3) - II ţin sub observaţie. - Nota trad. 
4) - orice altceva. - Nota trad. 
5) K. Marx. „Contribuţii la critica economiei politice" .  (Vezi K. Marx şi 

F. Engels. Opere, voi. 1 3, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 3-175. - Nota lrad.). 
- Nota red. 
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174 

Marx către Engels 
la Manchester 

Londra, 28 decembrie 1858 

La mulţi ani I 
Felicită-l şi pe Lupus din partea mea. 
How with Servia ? 1) 
Salut. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, voi. xxiI, 1929 

1 75 

K. Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 30 decembrie 1858 

Dear Frederick, 
In legătură cu colonelul Hodges s-a constatat - şi asta consti

tuie o dovadă suficientă a amestecului lui Pam în problema Ser
biei 38 - că a fost un fel de Bangya p almerstonian. 

De cîtva tmp, scriu din nou pentru „Tribune" artiole econo
mice şi articole despre Prusia, aşa că tot restul lumii e la dis
poziţia ta. In afară de aceasta, ieri am scris despre Irlanda şi despre 
conspiraţiile şi Regierungsdodge 2) de acolo 3) . Ori de cîte ori voi 
scrie despre altceva decît despre cele două teme menţionate mai 
sus, îţi voi da de ştire. 

1) - Ce s-aude despre Serbia 1 - Nota trad. 
ii - maşinaţiile guvernamentale. - Nota trad. 
81 K. Marx. „Tulburările din Irlanda". (Vezi K. Marx şi F. Eng€1s. Opere, 

voi. 1 2, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 675-679. - Nota trad.). - Nota red. 



342 175. Marx către Engels. 30 decembrie 1858 

Fii bun şi trimite-mi adresa de acasă a lui Lupus. 
Salut şi încă o dată - de data asta la momentul oportun - An 

nou fericit ! 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. EngeJs und K. Marx",  Bd. II, 
Stuttg.rt, 1913 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 



1859 

1 76 

Marx către Engels 869 

la Manchester 

343 

[Londra] 6 ianuarie 1859 1) 

Dragă Engels, 
Fii bun şi trimite-mi adresa lui Lupus. 
Dacă ai teminat cu Serbia, te aşteaptă o nouă temă : schim

bările (proiectate) în Landwehul prusian - despre care trebme 
să scriu 370• In număr.ul de astăzi al lui „Times•, înro ore�
denţă cu menţiunea Viena, se vorbşte amnunţit despre ultima 
po:cărie din Serbia m. 

In timp ce d-l Edgar B auer lucrează ca redactor sub auspiciile 
lui Scherzer şi chiar admite „contradicţiile de clasă 0 berlinizîn
du-le 2) , d-l Gottfried Kinkel, care nu poate pierde prilejul de a pro
fita de „Kinkelrevival" 3) , editează la Londra săptăminalul 1 1Her
mann" (probabil nu heruscul, ci prostănacul lui Goethe) 372• Freili
grath, drupă cum mi se pre dim cele c.îteva rînduri e care mi ie-a 
trimis, începe să se căiască de gafa făcută 4) . Dacă-i crii, spune-i, 
te rog (dr, desigur, foarte politicos, căci se p1înge de tonul groso
lan sau provocator l scrisorilo1 tale), că în cercuri.e germane din 
Manchester se vorbeşte foarte mult de alianţa li cu Kinkl ; ii 
poţi strecura totodită şi anecdota cu Heckscher, indicîdu�i sursa 
din care ai aflat-o. In momentul de faţă pentru noi e imprtant ca 
F[reiligrath] să rupă deiinitiv •relaţiile ·cu aceşti pooci de cîne. 

Apropo. Williah ·redactează acum buletinul de gimnastică 5) dm 
Cincinnati. L-au 11ales " redactor a.lo. El ;orbeşte de aceată nu
mire (pe care i-a .aranjat-o, probabil, Cluss ca să scape de 'l) într-un 

1) ln orignal : 1858. - Nota red. 
'l Vezi ivolumul de ,faţă, p. 7-81. - Nota red. 

3) - „reilvierea lui Kinkel".  - Nota trad. 
'l Vezi volumul de faţă, p. 336. - Nota red. 
5) „Die 'urn-Zeitung• .  - Nota red. 
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apel lăudăros, în care spune că pennru el acum e mmentul sa ia 
conducerea propagandei, deoarece de conducere militară pporul 
nu are deocamdată nevoie. 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engeis. 
Opere, d. I rusă, voi, XXII, 1929 

111 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte dup. manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

.ondra] 8 ianuarie 1859 

Dear Frederick, 
Iţi trmit alăturat scr,isoairea lui Freiligrath (i-am scris cîte 

ceva de�re facerea Kinkel) , prospectul . săptămînrului "Her
mnn" 373 şi ·scrisoarea diui Willich. 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briewechsel wischen 
F. Engels und K. Marx", Bd. II, 
Stuttgart. 1913 

1 78 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra, între 13 şi 15 ianuarie 1859] 

Dragă Engels, 
Penrtru mine ar i important să-mi trimiţi, dacă ai putea, un 

articol pînă marţi (în acest caz, l-ş prelua eu pe cel de vinerea 
viitoare), deoarece vreau ca pînă miercuri să reuşesc să-i expediez 
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lui Duncker mainuscris.ul meu 1) , ceea ce nu va fi posibil dacă nu voi 
disprun! c.e ziua de marţi. 

Manuscrisul cuprinde aproximativ 1 2  coli de tipar (3 fascicule) 
şi - să nu cazi j os -, dşi titlul lui este „Capitalul în general " ,  
aceste fasckule nu conţin îlllcă nimic despre capi:al, c i  numai cele 
două capitole : 1. Maria, 2. Banii sau circulaţia simplă. După cum 
veli, p artea eJaborată în amănunt (în mai, cînd am fost la tine) 
deocamd�tă nu apare. Asta e bine din dUă puncte de vedere. Dacă 
lucrarea prinde, poate urma imediat c apU1ul trei depre capital 374. 
In al doilea înd, pentru că, a11î11d în vedere ciracterul poblemei 
trtate, Îll critica pe care o vor face părţii publicate, dinii ăştia nu 
se vor putea Jimita la  simp.le înjurături tendenţioase şi, cum toa1ă 
lucrarea are un caracte.r extrem de serios şi de şitiinţific, îi voi sli 
pe aceşti ticăloşi să pr·ivească maii tirziu concepţiile mele despre 
capital u toată seriozitatea. De altfel, cred că, abs.traoţie făcînd 
de toate cons1derentee practice, capio1lul despre bani va prezenta 
interes pentru cei competenţi în Ilaterie. 

Am fost nev·oit să odific întriucîtva artioolul tău despre Bo
nap farte} şi Italia 2), pentru că marţi am scris 3) şi eu e ceeaşi 
temă. Printre agencies 4) c are-l împing .înainte ·e Bona, tu uiţi de 
Rusia. Nici Pam nu s-a dus dgeaba la Paris, i nki unltiril€ Rusiei 
în Italia, ca şi oochetarea rşilor U Bon[patte] , îCpînid ou pacea 
de la Paris 375, nu sînt lips�te de impor.t11ţă. Dacă, prin mtemediul 
lui Bon(c>arte}, Rusia reu.eşte să-i silească pe austrieci să-« desti
tuie pe ministrul Bul şi să aducă în 11ocul lui un agent rus pan
sla'ist, insennă că realizează foarte mult. 

In calitate de corespondent din Beruin m promis un articol 
despre armata prusiană, aşa că încearcă să-l scrii one of these days5) . 

Ruge publică în ziarele americane, maniiestîndu-se ca apărător 
fanatic al prinţului de Prusia. Schramm 6) a obţinut permisiunea să 

') K. Marx. „Contribuţii la critica economiei politice", (Vezi K. Marx şi 
F. Enge/s . Opere, vol. 13, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 3-175. - Nota 
trad.). - Nota red. 

2) K. Marx şi F. Engcls. „Panica financiară în Europa•. (Vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, vol. 13, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 1 87-192. � Nota 
trad.). - .Jota red. 

'J K. Marx. „Perspective de război în Europa". (Vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opee, vo!. 113, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 18U86. - Nota !rad.). -
Nota red. 

4) - puterile. - Nota trad. 
ţ) - într-una din zilele acestea. - Nota trad. 
8) Rudolf Schramm. - Nota red. 
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se reîntoarcă în Prusia (mandatul de arestare împotriva lui a fost 
anulat) şi să Ipară, fără să fie în df:enţillle preventivă, în faţa 
unei noi Uli u juri. 

Publicat pntru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx",  Bd. 11, 
Stuttgrt, 1913 

1 79 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba gemani 

Marx către Engels 
la Manchester 

Londra] 21 ianuarie [1859] 

Dragă Engels, 
Neorooitul manuscris 1) e gata, dar nu-l pot expedia deoarece 

n-am nici o leicaie pentru taxele poştale şi pentru sigurare. Or, e 
necsT să-l asigur pentru că nu m nici o copie. De aceea, mă văd 
silit să te rog să-mi trimiii p�nă luni ceva bani (Oficiul poital din 
Ttthm Cort Oid, pe colţ). Ar fi foarte bine dacă mi-ai pwtea 
trimite 2 l. st., deoarece am amînat pînă luni achitarea unor mici 
crediori, care, cu nici n preţ, nu mă mai pot păsui. Iţi dai seama 
cit de nepJăcut îmi este să te pisez din nou acm, cînd ai plt:it sau 
urmează să pl:e.ti poliţa trasă pe numele lui Freiligrath. But iron 
necessity 2). Sptămîna viitoare - căci îmi voi acorda o vacanţă 
de 8 zi1le înainte .de a mă apuca de continuarea manuscrisului - am 
să .încerc, dacă m să reuşesc, o anumită manevră financiară. Nu cred 
să mai i scris vreodată despre „bani" cineva care suferă de o ase
menea lipsă de baii. Majoritatea aurorilor care s-au ocupat de 
acest subiect au fost în cele mai bune relaţii ou subject of thei: 
researches 8) . 

1) K. Marx. „Contribuţii la critica economiei politice". Vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. -175. - Nota 
trad.J.  - Nota rd. 

') - Dr e o necesitate stringentă. - Nota trad. 
3) - obiectul cercetărilor lor. - Nota trad. 
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Dacă lucrarea va prinde la Brlin, s-ar putea să cp de toată 
aceată mizerie. E şi tipul. 

Salut. 

Al tău, 
K. M. 

Dacă lucrarea prinde la Bein, am putea, eventuaJ, în<heia un 
oontrad. cu n edtor londonez petru traducerea i în limba en
gleză, şi aid e plăteşte cu totul a1tfel dec1t la Berlin. n afară e 
aceasta, un aemenea evenimelt i-ir sîdi de moarte e drăguţti 
noştri duşni. Ti.căitoşii ăştia cred că noi doi sîntm morţi - maii 
ales acum, oind, după cm povestşte Gottfried Kinkel predeni 
în Cily, domnl măscărici „Edgar Bauer" „e-a sos din inima 
munciorJloru. Să vadă ticălşii, care prin fiecare cuvît tipărit de 
ei dovedesc că Înt mor,ţt, cre este 11modlu nostru „e iaţău .  

Stau l a  îdoială dacă să menţionez pe luorare : „The .uthor re
serves to hf the right of transltion u 1) (cuuoşti coenţia dintre 
Pusia şi Anglia cu privire la rezervarea drepturilr de auor) . 
Rpwlsia pe care J0 inspiră orice manevră şi 0rlce malfetare 
de vantate su de pretnţiozitate îmi spue să no faC. Pe de altă 
parte însă, intersl îmi spune s-o fac, penru că tomai dpre 
această mizerabHă problmă a banilor î: Anglia apare aproape în 
fiecare săptmînă oîte o mîzgăiitură. hat do you think, Sir ? 2) !n 
legătură cu această :roblemă trebuie sămi rspui imdit, de
oarece lni va kebui să hotărsc îtr-n fel s.u alitul. 

Publicat pentru prima oară 
în : 11Der Briewechsel zwischen 
F. ngls ui K. Marx",  Bd. II, 
Stuttgrt, 1913 

Se tipăreşte după mnuscris 

Tradus din limba germană 

} - „Toate drepturile de traducere rezervate pentu autor• .  - ola liad. 
2) - Ce părere ai, domnule ? - Nota lrad. 
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Dear Frederick. 

1 80 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra, 26 ianuarie 1859) 

Am primit la timp cele 2 I. t. ; manuscrisul 1) a fost · expediat ; 
ieri am scris pentru „Tribune0 un 'Comentariu eco10mic m. 

Miime iţi scriu mai mlt şi snething very amusing too 2) . 

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

1 81 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la ondra 

Manchester 27 ianuarie 1 659 

Dragul meu Maur, 
Sînt nerăhdător să alu vestea. Aîn ă  atunci dteva biDfeii pa

riziene. 
Ieri i-ll scris 1ui Freiligra:h în legătură cu Kinkel. Drăguţul , 

mi-a dat cMar e·l -HejI. n legătură cu tranzacţiile cambiale am 
făit nele obevţii cu privire la situaţia economică şi politică 

mondială, şi acestea l-au entuziasmat şi 1-u făcut să spună : „ După 
«Hermnn» va urma cu siguranţă din nou «Cea mai nouă gazetă 
renană» 0 377. Cm a ajuns la fiţuica lui Kinkel, nu�mi pot e,piica, 

poa:e că o i vrut să mă drtermine să-mi spun părerea despre 

•) K. Marx. „Contribuţii la critica economiei politice". (Vezi K. Marx şi 
F. Engels. ' Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 3-175. - Nota 
trad.). - Nota red • .  

1) - totodată ceva foarte amuzant. - Nota trad. 
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Joh[ann] Gottfr [ied] 1) , lucru pe cire l-am şi făct. Trebuie să ştii 
că asocierea făcută de el între noi şi acest ziar păduchios m-a su
părat foarte mult. Ata�tăieri de două ori m-am apucat �să.J scriu, 
dar scr.sorile au ieşit prea grosolane, căci eram prea înfuriat şi m 
lăsat chestunea baltă pînă ieri. Cu el m fost fonte cuviincios, 
dar pe m.siur Go:tfr (ied] l-am ,tratat �oarte dur, i-am spus că 
K[inkel] îi exploatează reputaţia lui poetică fiindcă propria-i faimă 
literară, obţinută prin reclama lacrimogenă făcută de nevastă-sa ,  
nu rezistă, că „Hermann" n-a făcut decît să-mi sporească .dispreţul 
pe care mi l-a inspirat întotdeauna acest maimuţoi fandosit, spil
cuit şi găunos şi că n-am uitat mîrşăviile pe care acest „aîine" le-a 
pus la cale în Amerka împotriva ta şi a mea şi pe care acum prea 
e laş ca să 1e recunoască 378• Scrisoarea are trei pagini ; F[reiligrath] , 
după cum ţi-am spus, nu se poate plînge de felul în care l-am tra
tat pe el, dar indirect şi prin apropouri, i-am spus totuşi destule. 
Sînt foarte curios să văd ce va face. 

Aici m avut ir o vizită - un poet din Wuppertal, o rudă în
depărtată 2), care, bineînţeles, deîndată ce-a ajuns la Londra s-a 
dus la  F[reiligrath] . F[reili'rath] mi-a scris că pare un m spatic. 
I-am răspuns că cel puţin e robust, sănătos, nu e vanitos şi nici 
fandosit, calităţi care Ia actualii JOei german1 ar compensa o bună 
parte din talent. F[ireiligrith) i-a spus că are un salariu de o mie 
e lire. 

Faptul că F[reiligrath] a strecurat în scrisoarea lui o vorbă 
despre „He,rmann" m-a supărat teribil de mult, dar poţi fi sigur 
numi va mai juca nidldaită o aitfel de festă. 

Multe salutări soţiei şi copiilor. 

Al tău, 
F. E. 

Ca să te amuzi îţi trimit alătura: una din oiornele scrisorH 
către Freiligrath, la care ,am renunţat 3) , 

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 

1) Gottfried Kinkel (aici i se spune în ironie Johann, după numele soţiei 
sale, Johanna Kinkel, care a avut un rol important în viaia şi activitatea lui). -
Nota red. 

2) Karl Siebel. - Nota red. 
3) Vezi volumul de faţă, p. 509. - Nota red. 
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Dear gLs, 

1 82 

Marx către Engels 
la Manchester 

(Londra] 28 ianuarie 1859 

Tot folu. de troules 1) m-au mpiedicat ieri să-ţi scriu. Astăzi 
e ziua im cre rtrebllie să scriu articolul 379• Aşadar, pe mîJne. Iţi 
trimit otuşi „nostimada 0 •  

O oi descrie azi pe CloNlda cu blindeţea ei  angelică 380• Pe 
manţi atept un articil e la tine. N-ai putea scrie despre afacerile 
cu bmbac, despre perspctivele industriei etc. la M.chester ? In 
ariio[. meu economic de marţi 381 am lăsat intenţionat ntins 
acesit dmeniu. 

Salut 

Al tău, 
K. M. 

F[reiligrath] mi-a trimis scrisoarea primită de la tine. E exce

lent scrisă. 

Publicat pentu prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwisch;n 
F. Engels und K. Marx•, d. II, 
Stuttgart, 1913 
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Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 2 ebruarie 1859 

Dear Frederi:k, 
Cu 11Costitutionner lucruri.e srtau cum nl se poate mai bine, 

deoarece, p!trivit ziarului 11Times", auJorul este însşi domnut  
Boustr.pa 382• 

') - treburi. - Nota trad. 
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Astăzi a sosit o scrisoare de la Lassalle (ţi-o voi trimite mi 
tîrzill) ,  în care mă anunţă că manuscriSul 1) nu a sosit încă. No
tează : marţi (25) a fost expedit ; la 30 ianuarie aveam ej a de la 
oficiul de mesagerii de aici confimarea că manuscrisul a sosit la 
Berlin. Screa lui L [assaJle] este datată : 31 ianuarie. Prin ur
mare, guver.ul a reţinut manuscrisul meu cel puţin 4 zile (dacă 
Dun::ker a primit manuscrisul după ce Lassalle mi-a expediat scri
soarea) . Probabil că l-a scotocit domnul Stieber 2) sau donnul von 
Patow s-a gîndiit să prindă din zbor cîteva cunoştinţe economice. 
I-am scris imediat lui L[assalle] 3) . Filistinii tăi au interceptat ceea 
ce mi-ai cris (pentru marţi) . Artioolul nu a sosit. Am aşteptat pină 

la ora 3 după-amiază. Apoi am mai încropit eu un articol. 
Salut. 

Publicat pentrn prima oară 
ln : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, d. I rusă, voi. XXII, 1929 

1 84 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 8 februarie 1859 

Dragă Egels, 
Astăzi sînt exact două săptămJni de oînd am trmis manuscri

sul 4) la Berlin ; de atunci i-am scris două seriSori lui Lassalle 5), dar 
pînă n clipa de faţă nu mi s-a confirmat încă prmirea. Iar e�
dierea prefeţei am condiţionto de această „confimare a primirii " .  

1) K .  Marx. „Contribuţii l a  critica economiei politice". (Vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 13,  Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 3-175. - Nota 
trad.). - Nota red. 

) ln orignal joc de cuvinte bazat pe rezonanţa asemănătoare a numelui de 
familie Stieber şi a verbului „durchstăbern" - „a răscoli " ,  „a scotoci". - Nota 
trad. 

3) Vezi volumul de faţă, p. 514-515. - Nota red. 
') K. Marx. „Contribuţii la critica economiei politice•. (Vezi K. Marx şi 

F. Enge/s. Opere, voi. 13,  Bucureşti, Editura politică, 1 962, p. 3-115. - Nota 
trad.). - Nota r. 

6) Vezi volumul de faţă, p. 514-515 şi 516-519. - Nota red. 
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Iţi dai seama că-ţi poţi p ierde răbdarea cînd vezi că toate mg pe 
dos. Sînt ur şi simpll bolnav de supărare. 

Anexez scrisoarea lui L[assa1le] . Să mi-o trimiţi înapoi. 
Astăzi m scris desire mJîrşavul discurs şi despre p afletul lui 

Bonaparte 383• 
Salut. 

Publicat pentru prima oară 
n : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx" ,  Bd. II, 
Stuttgart, 1913 
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:l tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 384 
la Manchester 

(Londra] 9 februarie 1859 

Dragă Engels, 
Astăzi a sosit, în sfî-şit, o scrisoare de la Duncker. El a primit 

manuscrisul 1) abia la 1 februarie. Săptina aceasta nu va fi încă 
dat la ti>ar deoarece chiar acum se temină hpărrea lle i  lucrări 
a lui Lassalle 2) - nu ştiu care anume. 

Iţi trimit alăt'll: scrisoarea de la Eccarius şi Pfănder, din care 
vei vedea că b ietul Eccarius s-a îmbolnăvt de ftizie. Acesta e lucrul 
cel mai ,tragic din toate îte 1e-am trăit aioi la Londra. 

Pieper, care a işit din spital însănătşit, din Bogor a ajuns 
aGll di1n nou la spitalul german. De data aceasta îl tratează prin
tr-o uă de înfometare. Serves him. right 3) . 

Scrisorile alăturate, de l. Weydmeyer şi Komp, am vrut de 
muJt să ţi le trmit, dar abia acum m răspns, în şit, la ele 385, 

Dronke a fl: la Bonn, unde un frate . lui e e moarte. A obţi
nut pemisi'llnea lui Flottwel1l şi, la Bonn, a luat pmte la un bal da<t 
de „corporaţia" lui studenţească. Piciul 4) i-a scris lui DIlgelstedt 

1) K. Marx. „Contribuţii la critica economiei politice". (Vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, val. 1 3 ,  Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 3-175. - Nota 
trad.). - Nota red. 

2) F. Lassalle. „Franz von Sickingen" .  - Nota red. 
3j - Aşa-i trebuie. - Nota trad. 
'l Ernst Dronke. - Nota red. 
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(din Fulda), r.ugîndu-1 să-l sprijie la punerea în SCenă a dramei 

scrise de el. In afară de asta, piciul scrie „Scrisori din Glasgow" în 
„Museum" 1) al lui Prutz. Toate acestea le-am aflat de la filistinul 
F.reiligrath. 

Tot de la el - a fost ieri pe la mine (din cauza unei dureri de 

gît eu ît imobilizat în casă) - am al: că Gottfried 2) sau Her
mann 3) are o pu"tare atît de r�dicolă faţă de toate doamnele (măscă
riciul ăsta crede că acum e destul să arunce batista) . incit inspiră 
tuturor dezgust. Acn a ajuns şi F[re11igrith] la aoncluzia că 
GottJried se simte g1ozav de 11fee and easy" 4) după moa"tea lui 
Mockel 6) şi - lucrJl cel mai surprinzător - acum reiese că filisti
nul Freiligrath cu soţia au observat încă înainte de înmormîntare 

„illerenţa" fratelui Hermann. 

1 1Hennann" - la a cărui difuzare, dpă cIll afirmă 11National
Ze:ung" di. Berlin, a contribuit g.uveml prusian - trebuie, potri

vit spuselor lui Gotfried, să acpee „pierderea• pe care moartea 
soţiei a produso în ca:sa lui de bani. 

u timpul, doamna Dniels va deveni cu siguranţă oamna 
Bii.gers. Ea îi scrie Linei 6) că Birgers a devenit „şi mai energic, şi 
mai încrezător în forţele sale". Ca dovadă a acestei 1 1âncrederi în 
forţele sale", ·ea scrie : „noi sîntem încîntaţi de poezia lui F[rei
l.grath] închinată memoriei domnei Kinkel 7) , poezie pe care «per
fida» «Koln[ische] Zeit[ung] » a muti1at-o" .  

Sffen i-a scris lui Freiligrnth şi i-a cerut adresele noastre, de� 

oarece le-a pierdut. Adresa lui Steffen este : W. Steiien, Harrison 
Square near Boston, Mass. U. St. 

Salut. 

P.blicat entru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, voi. XXII, 1 929 

•) „Deutsches:Museum•. - Nota red. 
•) Gottrled Kinkel. - Nota red. 

Al tău, 

K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

•) Aluzie la săptăminalul „Hermann• editat de Gottfried Kinkel. - Nota red. 
') - „liber şi uşor•. - Nota trad. 
•) Johana Kinkel. - Nota red. 
) ia Schăler. - Nota red . .  
7) F. Freiligrath. „După înmormîntarea Johannei Kinkel" . {Vezi şi volumul 

de •faţă, .p. 35-36). - Nota red. 
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1 86 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 10 febuarie 1859 

Dragul meu Mar, 
Povestea cu Eccarius este de-a dreptul zguduitoare. e scrioare 

eroică ţi-a sris I Şi ll băiat abît de minn: trebuie să se prăpă
dească înt:r-un md t de j.nic. Cei mai bli eni ai ntri pier 
în această mizerabilă vreme de pace, ir generaţia tînără ste etrem 
de pauvre 1) • 

.i înapoiez scrisoarea lUi Lassa1e. Mă bucur că manuscrisul 2) 
a ajuns cu bine. 

Ce-a spus F[reiligrathJ despre scrJso"ea mea referitoare la Kin
kel ? 3) Mie mi-a scris : all right, JJ right 4), r rpunsul ţi la dat 
ţie. şa că tu trebuie să mi-4 transmi�i. 

Acum mă du� acasă şi pînă la plecarea celei de-a doua pşte 
voi scrie lln artiol 5) despr.e a·nnata aliată aStiacă şi germană. 

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

1)  - săracă, demnă de milă. - Nota trad. 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după mnuscris 

Tradus din Hmba ermană 

•1 K. Max. „Contribuţii a critica econmiei politice•, (Vi K. C şi 
F. Enge/s. Opere, voi. 13, Burşti, Editura politică, 1962, p. ---175. - Nota 
trad.). - Nota red. 

) Vzi oluml de faţă, p. --510. - Nota red. 
) - în regulă, în regulă. - Nota trad. 
) F. Engels. „srsele militare ale Gmniei", Vi K. Mrx i F. Eels. 

Opre, voi. 13, Bucureşti, Editura olitică, 1 962, p, 205-2 1 1 .  - NG trd.). -
Nota red. 
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1 87 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 14 februarie 1859 

Dragă Marx, 
m uitat să-ţi cniu să mnţionezi că Ja cartea 1) .ta 'iţi rezervi 

dreptil de trad:ere. Asta e n:esar chiar şi numai pentu a evita 
ca vreun mgar sau vreun pehlivan să-ţi trice lucrarea. Şi apoi, 
în general, e o formalitate pur juridică pe care o poate îideplini ori
cine fără ni�i o greuta:e. 

Bă1batJl de stat lid ire la ofici! telegrafic un prieten care 
funizează neori zia:relor dn proviince t ferul de lucuri senzaţio
n:le. u altă ocazie îii voi scrie mai amănunţt despre aceasta. 

Publicat pntru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels nd K. Marx", Bd. II, 
Stuttgrt, 1913 
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Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

!Londra] 15 februarie 1859 

Dragă Engels, 
Iţi trilit lăturat : 
1 .  O scrisoare de la cumnatul meu 2) (Cape man 3)) ,  din care vei 

vedea că tinărul va sosi Îi<ne la Londra. IntUît m rămas fără o 
leţcaie (,încă de Îmbătă m amanetat ultla rochie „Jiberă" a soţiei 
meJe) pentru a-[ ajuta cit de cit pe Eccarius, iar e cumnat trebuie 

1) K. Marx. „Contribuţii Ia critica economiei politice",  Vezi K. Marx si 
F, Engels. Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. -175, - Nota 
trad.). - Nota red. 

2) Johann Carl Juta. - Nota red, 
") - omul din Capetown. - Nota lrad, 
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să-l primesc cum se cuvine, căci pleacă la Trier i îmi va fi de folos 
în tritative,le u mama, sînt nevoit să mă idr,sez din nou ţie cu 
rugămiJtea de a-mi trimite prin poştă cel puţin 1 1. st. in fericire, 
m oreion, aşa că nu trebuie deoît să-l primesc la mine acasă ; fiind 
bulnav, voi i scut1t de obligaţia de-a merge cu e� de colo-colo. 

2. O scrisoare de la Eccairius. I-am spus (se pare c-a ÎlCeput să 
se Înidrăvenească puţin) să mă anunţe dacă are ne0ie de vin. Aşa
dar, trebuie să-i trimi1ţi about 2 bottles of 1) vin de Porto. 

3. Două extrase din „Free Press " (cu attt mai importante, cu 
cît sânt reproduse după „New York Herald") care iţi vor da o ima
gine a războiului din China şi a po[Lticii d-1ui Palmeton 386• 

Ad vocem2) Freiligrath. Am nimerit la el 1într,un moment foarte 
oportun, tomai în ziua 1în care a primit scri•soarea ta 3) .  Mi-a dat-o 
s-o citesc. S-a scuzat, spunînd că, dacă poezia 4) lui a fost apolitică, 
aceasta se exp1lică p[in faptul că e „poet" .  1n al doilea .înd, dacă ţi-a 
pomenit în scrisoare de „Hermann" 5) , n-a făcut-o decit în glumă. 
Well, after these very meagre explana:tions 6) a spus că�ţi va scrie 
pentru a te anuuţa că a aranj at t'tul cu mine. De alfel, scrisoarea 
ta l-a „măgit" profund. I-am spus că scrisoarea e „foate bine 
scrisă" şi a -îs că on such an occasion 7) eu, 1înainte de toate, mă uit 
la formă. De fapt, lucrurile s:au aşa : F[reiligrath) ÎŞi dă sema că 
Kinkel s-a folosit de el şi că,  după e s-a folosit de el,  a început să 
se obrănicească. (Astfel, spre marea sUpărare a lui Freiligr[ah] , in 
„Hermann". la rubrica anunţuri de cărţi apărute, figurează cu litere 
mari : , ,Scrieri de Gottfried şi Johanna Kinkel" şi, sub această ru
brică, cu litere mici : „Poeziile lui F. Freiligrath" ,  astfel init poeziile 
lui F. F[reiJigrath] apar ca nişte anee la scrierile Lui Gott[fried] şi 
Joh [anna] . Asta-I roade teribil pe filistinl nostu.) Pe e altă parte, 
Freiligrath îi este foarte îndatorat lui Kinkel pentru că, pare-se, 
împotriva oricărei aşteptări, l-a ajitat să se manifeste din nou în 

politică, fapt care, în treacăt fie spus, i-a adus, dacă nu mă 1nşel, 
mani elogii şi, dpă cum se ·spune, ch iar presents 8) din partea 
filistinilor din Germania. Nota bene : Soţia lui Daniels îi scrie 

') - vreo două sticle de. - Nota trad. 
') - Referitor la. - Nota lrad. 
3) Vezi volumul de faţă , p. 509-510. - Nota red. 
') F. Freiligrath. ,,După înmonnîntarea Johannei Kinkel". (Vezi volumul de 

fată, p. 5) . - Nota red. 
5) Vezi volumul de faţă, p, 348-349. - Nota red. 
'J - Şi după aceste foarte jalnice explicaţii. - Nota trad. 
1) - într-un asemenea caz. - Nota !rad. 
8) - daruri. - Nota !rad. 
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Linei 1) (ca răspuns la uneIe glume pe care aceata le-a făout n le
gătură cu Kinkelcase 2)) : „Noi• (ea şi Heinrich cel linştit 3)) „sîn
tem încînta/i şi entuziasmaţi de poema lui Freiligrath u, iar prea
înţel�tul Heinrich, cam „a devenit şi mai încrezător în forţele 
sale, şi mai eneilcu ,  a miros�t chiar că „pefidau „Kolnische Zei
tungu a suprimat din poezia lui Freigrath „cle mai imortante 
strofeu ,  cre nu există decît im capul olimpic al lui Heinrich. 

Ce s-a întimplat cu Blind ? 
Apropo. Voi, tu şi Lupus, aţi observat ştirea din ziare sînt 

de atund vreo � săptmîni}, că, la Paris, madame Bangya a fost 

băgată la închisoare pe 6 luni pentru prostituţie ? 

Salut. 

l tău, 
K. M. 

Iarşi am pierdut adresa lui Lupus. Nu este 59, Borudary 
Street, Qreenteys ? Eu, in orice caz, d-am trim� o scrisoare pe 

această adresă. 
Soţia lui Schapper a născut un băiat, şi bătiînul imbecil, care 

se cupă acum de frellologie, a descopedt că puncul de şapte zile 

are un temperament sanguino-coleric. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, vol. XII, 1929 

1 89 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra, 21 februarie 1859] 

Dear Frederick, 
Cumnatul 4) meu pleacă joi la Manchester şi vineri îţi va face, 

probabil, o vizită. Trimite-mi tortuşi adresa exactă. De altfel Juta, 

pe cit mi-am putut da seama după ce l-m cunosaut mai îndeaproape, 

1) Lina Scholer. - Nota red. 
•j - cazul Kinke!. - Nota trad. 
3) Heinrich Biirgers. - Nota red. 

') Johann Carl Juta. - Nota red. 
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nu e de Ioc [sănătos] 1) . Sferă îngrozitor de ficat şi de aceea [tre
buie] 1) să e ducă la Karlsbad 2) . Aiş fi vmt săJ. consulte GIlpert şi 
să-i rscrie ceva pentru clmarea durerilor, căci chiar acum are 
o criză puter..oică. Dar, dacă boala lui este periculoasă, G[umperl/ 
să nu-l lase să-nţeleagă acest lucru. 

Mîine voi scrie despn Factoryreport 387 şi imi pun mari pe
ranţe în primirea unui articol de la  tine, mai ales că eu mă ocup 
acum de elaborarea „Capita[ului u 388, 

Ai tău, 
K. M. 

Nota bene. 
I-am scris lui Dana, rugindu-l să-mi găsească vreun yankeu 

pentru ediţia engleză a „Economiei politice" 3) .  In acest caz, dacă 
afa:oerea prnite să fie rentabilă, va trebui să in pntru teva 
săptini la Manchester c.a s'. pregătim împreună traducerea în 
engleză. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, voi. XXII, 1929 
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Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

!Londra) 2 fobrnarie 1859 

Dragă Engels, 
Alucătorul aestor rînduri este cumnatul meu Juta, pe care 

ţi-l recomand cu căldură. 
Al tău, 

K. Marx 

Eccarius a pTmit sîmbătă nl şi are impresia că  de pe acum 
simte efectul lui tămăduitor. S-ar putea ca vinul să-i ajute. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, voi. XXII, 1929 

1) Manuscrisul deteriorat. - Nota red. 
ZJ Karlovy-Vary .- Nota red. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

3) K. Marx. „Contribuţii la critica economili poiitice". (Vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, vol. 13, Bucureşti, Editura politică, 1962, p.  --175. - Nota 
trad.). - Nota red. 
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191  
Marx către Engels 

la Manchser 

359 

[Londra] 25 februarie 1859 

Dragă gals, 
„Fadul şi Rinui- este o idee excelentă, care trebuie pusă fără 

înthziere 1în pradcă as9. Să te apuci imediat de lucru, pentru c ă, în 
pr1blma asta, tmpul ete totul. I-am Scris astăzi şi .lui Lassalle 1) şi 
sînt sigllI .că .cest vreiaş Braun va arnja Lucrurile. 

Ai Îllceput pintl {how many sheets 2) ? 1răspullde neîntîr
ziat în legltură cu această prblemă) trebuie să pară anonim, st
fel lîndt citiborii să creadă că autorul Jui este un mare general. La 
ediţia a doua, care va urma u siguranţă dacă lucrarea va apărea la 
ti11P, i�i vei se numele într-o prefaţă de vreo .ase nînduri. Asta 
va constitui un mare triumf pentru partidul nostru. In „Prefaţă "3) eu 
ţi-m adus unle elogii, aşa că va fi cu atilt mai bine, dacă wediat 
după aceasta iţi vei fa:e apariţia pe scenă. 

Oîinii democraţi şi ticloşii liberali vor vedea că •noi sintm 
singurii care nu S'aU prostit în această iblestmată perioadă de .ce. 

De acum înainte vei primi în mod regulat numere din „Tribune• . 
Pînă ,în prezent nu a apărut nici unul din amticolele militare. Domnul 
Dana nu a publicat primul articol, pe care 1-ai scr.is a Jong time ago 4) . 
dar acum o va face u siguranţă. Şi ou mine procedează îutotdeauna 
aşa. Adeseori aceşti măgad descoperă abia după trei luni c ă  m 
prevăzut jSt eienimentale şi atunci publică articolele 1respectiie. 

Adresa cumnatului 5) meu este corectă. Numai că a uitat să 
adauge City (near the Gneral Postoffice 6)) . Dar cred că în momen-_ 
tul de ,faţă ·se ală la Manchester şi !le va lămuri chiar el. 

Slt. 

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

1) Vezi volumul de faţă, p. 52-521 .  - Nota red. 
•) - cite coli 1 - Nota trad. 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

3) Prefaţa �a lu:r.rea aui Marx „Contribuţii la critica economiei politice" .  
- Nota red. 

') - cu mult timp în urmă. - Nota trad. 
6) Johann Carl Juta. - Nota red. 
I - în apropiere de oficiul poştal central. - Nota trad. 
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Dragă Engels, 

1 92 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 25 februarie 1859 

Iţi scriu din n'Ou astă-seară, pntru c ă  timpul nu şteaptă. In 
oua meu interior sint convins că, în rma scrisorii mele către Las
salle 1) , Duncker va accepta broşura 2) . E det că, de î. a pri
mit manuscrisul 3) , ovreiaişul Braun 4) nu Di-a 1scri!s, !dşi au trecut 
mai bine de pat.u săptămîni. Pe de o iparte, a ot ocupat cu publi
carea uneia din propriile saile ope.re 390 „inceudiare" nemuritoare (şi, 
totşi, ceea ce a publicat ovreiaşul ăsta, chiar ,şi „Heradlit" 5) , dşi 
mizerabi� ·scris, este mai bun idedît oricare :dintre lucrările ·cu c aTe 
se pot lăuda dmocraţii ) şi apoi va prelua, probabi'l, ultIla corec
tură la lucrarea mea. o al doilea tînd, analiza mea cu privire la bani 
a fost pentru el ca o lovitură de măciucă în cap, care probabil la 
cam buimăci:. El făouse urmă1oarea observaţie cu privire �a ,Hera
dit " ,  e care ţi-o ·redau rtextua1l, cu toată 1lungimea ei iutermiiabilă 
(trebJ1ie înSă s,o 1oiteş1:i) : 

„Dacă m spus mai sus că în ael :ragment Heracl1t a arătat 
aevărata natură şi uncţiune econmică a nifr " (şi anume Hee
clit pune · tup6; TE &nxµoL�� TX t&vTt xxt tup &t&vtcuv ăxwnep 
x pujou Xp�µtTt xct XPJ L&tcuv xpuj6;6) ) ,  „este, desigur, de prisos să 
mai adăugăm ,că aceasta nu ne face să-I considerăm un ecooomist 
şi că nu vrem nici pe departe să susţinem că el ar fi sesizat con
secinţele mai rîndepărtate care ar decurge din acest fragment. Dar, 
deşi această ştiinţă nu exista şi nici nu putea să existe pe acea 
vreme, deci nici nu a constituit obiectul gîndirii heraditiene, nu 
este mai .puţin adevărat că Heraclit - tocmai pentru că nu urmă
reşte niciodată determinări reflective, ci numai noţiuni specula-

'I Vezi volumul de faţă, p. 520-521 .  - Nota red. 
'J F. Engels. „Fadul şi Rinul" .  (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 13, 

Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 245-296. - Nota /rad.). - Nota red. 
3) K. Marx. „Contribuţii la critica economiei politice". (Vezi K. Marx şi 

F. Engels. Opere, voi. 13,  Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 507-516. - Nota 
trad.). - Nota red. 

4) Ferdinand Lassalle. - Nota red. 
5) Este vorba de lucrarea lui Ferdinand Lassalle „Die Philosophie Herakleitos 

des Dunkeln von Ephesos • („Filozofia lui Heraclit, obscurul din Efes", Berlin, 
1 858). - Nota red. 

6) - „toate se preschimbă în egală măsură cu focul şi focul cu toate 
aşa cum mărfurile se schimbă pe aur şi aurul pe mărfuri".  - Nota trad. 
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tive - ,în fragentul respectiv a înţeles esenţa bnilor în adevărata 
ei ;profunzime şi mai just dedt mulţi economişti moderni, şi poate 
că nu este lipsit cu totul de interes şi nici aiît de departe de su
bieotul tratat, cum ar putea părea la prima vedere, să vedem cum 
din simpla dezvoltare consecventă a acestei idei rezultă de la sine 
descoperirile moderne din acest domeniu.· (Nota bene. Lfassalle] 
habar n-are de aceste descoperiri.) 

r 1Dacă Heraclit cnsidera banii ca mijloc de schimb .în opoziţie 
cu toate pro.1sele reale care apar in procesul schimbului, şi numai 
în acea1stă funcţie vedea adevărata lor fiinţare (sub1iniez ceea ce a 
subliniat LassaJe) , banii ca atare nu sînt un ipmdus ou o valoaire 
materiali 1udependntă, nu sînt o marfă •:lături Ide alte mărfuri, aşa 
cum concepe u încpăţinare, :pînă în zilele noastre, şcoala lui Say" 
(frumoasa iluzie continentală că ar exista o şcoală a lui Say) „banii 
de metil, ci lînt numai reprezentantul ideal al produslor ireJle 
aUate n oir.cuLaţie, semnul de valoare ·al acestora, pe care nu face 
dedît să le indice. Şi acea>ta în parte este o co!cluzie care rezUltă 
din frmentul respectiv, în parte însă, este ildeea chiar a lui 
Heraclit. 

Dar 1dacă ba!ii î.n totalitatea lor nu sînt deoît unitatea ideală 
sau ·expresia vaiorii tutunor produselor reale alate ·În circulaţie şi 
adevărata lor fiinţare se manifestă numai în aceste produse - care 
în acelaşi timp rep.rezintă contrariu'l for -, atunci, din simpla urmare 
„a acestei idei, urmează" (frumos stil ! Din „simpla urmare" ur
mează !) „că suma valorilor sau avuţia unei ţări ,poate să le sporită 
numai prin sporirea p roduselor reale 1şi nicidecum prin spo
rirea banilor, deoarece banii, în loc să constituie ei 0înş1ş1 
un element al avuţiei şi al va1orii"  (acum e vorba de 
avuţie ş i  valoare, înainte era suma valor.Hor sau avuţie) 
„exprimă 'Întotdeauna, ca unitate abstractă, numai valoarea 
care sălăşluieşte în produse"  (auch eine schone Gegend 1) 
„şi care numai în ele este reală. De aici rezultă eroarea sis
temului balanţei comerciale" (asta-i oeva demn de Ruge). „Mai de
pante, rezultă că banii în totalitatea lor sînt întotdeauna egaLi ca 
valoare cu totalitatea p roduselor ·aflate în circulaţie, deoarece nu
mai banii le cupriId n un11latea ideală a valorii şi Iumai rîn felul 
acesta exprimă vai1oarea lor ; aşadar, sporirea sau reducerea sumei 
de bani existente niciodată nu afoctează valoarea acestei sme to
tale de bani, care e întotdeauna egală cu 1t1taHtatea produselor 
alate în drcwlaţie ; 1în sensul ·stnict al cuvîJtului, nici llU se poarte 

1) - iar o perlă (expresie germană, folosi tă de Tieck, în basmul „Motanul 
încălţat• ,  precum şi de Heine într-o serie de poezii. - Nota red .) . - Nota trad. 
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cmpara valoarea banior 1î·n totalitatea lor cu valoarea tuturr pro
due<or aflarte in oi::uaţie, pentru că, întro asmnea comparaţie, 
lioaea banilor şi valoarea produseor IÎt luate ca două va:lori de 
sine stătătoare, ·în rtimp ce de f.pt există mnai o singură valoare, 
aceea .realizată concret ,în Produsele materiale şi eprma:tă in bani 
ca nitate de voare abstractă, sau, mai exat, vlarea însşi nu 
ese nimic ltceva idecllt .un.tatea dedSă Prin abstrazare din lu
crrile Teale, în care ea u e)stă ca atare şi care şi'a găsit 1 bani 
ePresi·a ei pecfică. >rin urmare, nu valoarea banilor în rotali
tfiea lor rămîne egală u aloarea tuturor prduselor, ci, mai exact, 
banii în totaHtatea lor nu sînt decît valorea tuturor produselor 
alate Îln circliaţie (acestă dub'lă subliniere aparţine [d Lassalle) . 
De aici rezultă că, fa1bruoît valoarea Sllei totale -mîne neschim
bată, în caill unei soriri a numărului unrtăţiior bnşti umnează 
să scldă numai vaioarea fiecărei lnităţi bănşti în pate şi, în d 
corespunzător, Îlld număul unităţillor ibnşti scade, ea urmează 
să crMscă. Mai depite, 1întruâit banii r,eprezintă numai abstracţia 
raţională ieală a vlorii în opoziţie cu ,produsele şi materia reale, 
bnii ca atare nid nu trebuie să atbă O realitate intri.secă, cu aUe 
cuvinte nu e ne:oie isă fie ,făcuţi dintr-un material �ntr-adevăr pre
ţios, ci pot fi ltot :tiît de bine bani de hîntie, şi tmi iîn acest caz 
cores1d 1 mai bme accepţiei Tor. Toate aceste concuzii şi multe 
altele, 'Obţinute pe cu totu'l ale căi, abia după cercetădle �ui Ri
cardo, şi care sînt dparte de ,a i unanIl recunoscute, nu constituie 
deoit o simplă oonsecinţă a noţiunii .speculative cunoscute le He
ralit" s91• 

Eu, bineînţeles, n-am .ţinut cîtuşi de puţin seamă de această în

ţelepci1Une tamudică, dar J-m oriticat 1în lge ipe Ricardo pentru a 
sa teorie a banilor, car-e, în treacăt fie zis, nu pro'ine de �a el, ci de 
,la Hume şi Montesquieu. Astfel, LassaHe s-ar putea simţi izart. n 
od, nioi ;orbă nu-i de a,şa ceva căci 1ll lucrarea 1) îndreptată îm
potriva lui Proudhon m adoptat eu însumi l·oria �ui Ricardo. DM 
ovreiaşul Braun Imi scrisse .încă mai de mult o scrisoare complet 
ridiolă, in care �mi spunea că „este interesat ca �ucrarea mea să 
apară aît mai rilld, deşi el însuşi pregăteşte o mare 'lucrare de 
economie polit:ică", căreia „îi va consacra doi ani de zile" . Dar dacă 

eu „ş anicipa lÎndu-i prea multe elemente noi, s-ar putea să re
nunţe la toată chesrtia ata" .  Bine l Eu i-am rSpuns că nu trebuie să 

1) Este vorba de lucrarea lui Marx „Mizeria filozofiei" .  (Vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 4, Bucureşti, Editura politică, 162, ed. a II-a, p.  65-17l. 
- Nota trad.). - Nota red. 
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se teamă de nici. o rivalitate, deoarece în acestă ştiinţă „nouă0 se 
destul loc ·şi pentru el şi pentru mine, şi pnr•u încă mulţi alţii 1). 
Din epunerea mea cu privire la bani el trebuie să ajugă a con
vingeea ori că eu nu cunosc nimic în aceată problemă, dşi n 
cazul acesta o dată cu mine ar păcătui întreaga istorie a rte'riei ba
nilor, ori că el este n mbl, care, cu ajutol oîtorva expresii 
abstracte ca „unitate .abstractă" .şi altele de acest l, îşi pem!t� să 
se pronunţe asupra unor lucruri empirice, pe care trebuie să le 
studiezi, şi ,încă temeinic, ca săţi •poţi .da părerea !SIPra for. De 
aceea, în adîncul sufletului, el poate nu prea mă agreează în mo
mentll de faţă. Dar - şi acest lucru aş vrea să-l subliniez 1in mod 
deosebit -, în prIllul rînd, Lassalle e 1într-adevăr mult prea intere
sat „în această chestiune u, şi în al doilea nînd prea e el „Ephraim 
înţeleptul" ca să nu ţină coîte que coîte 2) .cu noi, ceea ce, avînd 
în vedere cearta lui cu cei din Diisseldorf 3) , pentru el e cu atît mai 
necesar. Totodată, în tmpul cit a stat la Ber1in s�a convins că un 
flăcău 1abH qe energic ca el nu are ce face cu partidll ·burghez m. 

Aşadar, dac! vom şti să ne putm cu el, omul acesta va ii cu 
trup ·şi suflet de pavtea noastră, orioîte giumbuşlucuri „incendiare• 
ar face şi oriâtt l-ar lînzestra pe Hera.t ou cele mai lungi comen
tarii dr.ept pedeapsă că a fost cel mai oncis dntre 1toţi mozofii .  
Din acelaşi motiv sînt sigur că en cas de besoin 4) îi va impune bro
.şura ta lui Duncker. De 'ltfel am Î·lltomit î,n .şa fel scrisoarea către 
el, incit poate să i-o arte lui Duncker. In realitate, am scris-o pen
tru Dfuncker] , ·nu ,pentru L(assalle] , deşi Ephraim, cu toată înţeep
ciunea Jui, nu prea cred să observe acest lucru. 

.dar, eu socot că D(uncker] va accepta cu siguranţă broşura, 
şi, prin urmare, esenţialul este ca tu să ite .puci imediat de lucru, 
înbruoît broşura aceasta e ca un aiticol de z�ar. Trebuie să te gră
beşti. Din a:celaşi rmotiv - ca să producă un efect imediit -, păre
rea mea e că nu trebuie să depăşeşti 4-5 ooli (dacă e necesar şi 
atît). Pînă cînd vei termina această lucrare e cons1der cu to.tul ab
solviit de colaborarea la „Tribune• (dacă pînă atunci nu va ilteveni 
vreun eveniment miHtar, ceea ce-i puţ·in probabil) . Cel mai înţelept 

ar fr să ,declari că te-ai ·.bolnăv•it subit ·Şi să nu ite dud la birou, ca 
să scrii fără să te mai întrerupi. 

1) Vezi volumul de faţă, p. --58. - Nota rd. 
•) - cu orice preţ. - Nota lrad. 
8) Vezi volumul de faţă, p. -8. - Nota red. 
') - în caz de nevoie. - Nota trad . 
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Amicus .gels Senior, amkus Ermen (Gotofredus I ) ,  sed magis 
amium TO ppoye:vl) 

„>Eu , ieu , ipove:v l; o:Lvov, E"-c .) TeLAJ 
AUEL ppovou VTL"2) . 

Acestea din UDă ţi le-ar putea s.une bătrînul tău 3) , precum 
Tiresias .regelui Oedip, la care însă tu îi  vei răspunde că : 

„ev TOL� x:po;rL 
µ6vov Uoopxe, TJV TE..VJV o'epu TU)A0;"4) . 

Salut. 
Al tău, 

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

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Dragă Engels, 

1 93 

Marx către Engels 
la Manchester 

(Londra) 3 martie 1859 

După cm vezi din scrisoarea lui Lassalle '93, e care ţi-o ti
miit alăturat, eu îmi cunosc oamenii şi ?tiu cum să-i iau. 

n legătură cu scrisoarea - următoarele observaţii : 
1 .  Trebuie să-mi urmezi, într-adevăr, sfatul şi pentru cîteva zile 

să renunţi complet la birou. Eu, bineînţeles, i-m prezentat lucruril, 
în aşa fel ca şi cum ş i citit deja manuscrisul tău 5) . Cîteva zile. 
mai devreme sau mai ·tîrziu nu contează, ·dar, dcă .te limitezi să lu
crezi nmai seara, nu vei fi gata la timp. 

2. In situaţia ta nu poţi accepta un onorariu neînsnat, chiar 
şi numai honoris causa 6) trebuie să optezi pentru jumătate din pro
tl net. 

1) - Mi-e drag bătrînul Engels, mi·e drag Ermen (Gottfried I),  dar mai dragă, 
îmi este cunoaşterea. - Nota trad. 

') - A şti e groaznic lucru, vai, cînd nu-i de vreun folos acelui care-ar şti, 
(Sofocle. „Oedip rege") .  - Nota trad. 

3) Friedrich Engels senior, tatăl lui Engels. - Nota red. 
') ... de-i vorba de cîştig e numai ochi, 

Dar cînd îşi face meseria-i tare orb. 
(Sofocle. „Oedip rege•).  - Nota trad. 

5) F. Engels. „Padul şi Rinul". (Vezi K. Mrx i F. Engels. Opere, voi. 13. 
Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 24--26. - Nota trad.). - Nota red. 

1) - pentru prestigiu. - Nota trad. 
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3. Consider oarte ·înţeleaptă 1ndicaţia Lui Lassa11e ca sa-1 tri
miţi lui personal (F. Lasalle, 131 ,  Podamer St:asse, Beuin) titlul 
(deci pe manuscris să nu scrii titlul) , prefaţa (pe care nu te sfătuiesc 
s-o scrii) şi cuprinsul. Asta pentru că pşta deschide pachetele, şi gu
vernl nu trebuie să cunoască ·titlul, ca să inu descopere .tot seretul. 

Iar eu voi trimite de aici domnişoarei L[lldmilla] A[ssig] ma
nuscr�sul pentru Duncker, în acelaşi fel în care am trims manu
scrisul meu 1)  (adică asigurîndu-1). II voi indioa însă ca expeditor e 
Piănder. 

4) Trebuie neapărat să introduci ceva naţional-antibonapar
tist .în broşură, dar s-o faoi cu muHă pmdenţă şi e1egnţă. Roţi să-i 
dai uşor o asemenea nuanţă, întrucît itendinţa buoşurii tale constituie, 
în reahtate, o mare victorie pentru Mazzini faţă de Adunarea na
ţio.ală din 1848 (Radowitz-Mincio) 391, şi :pentru prima oară le dai 
germaniLor posibilitatea de a se interesa cu cugetul curat de eHbe
rnrea Italiei. 

Now, good bye, old boy 2) . 

Al tău, 
K. M. 

In ultimul său „Gottlried" ,  domnul Gottfried 3) îl linge în .fund 
pe Suse-Sibeth, negustol.model, şi pe Tribner, editorul infect care 
a scris n catalog american foarte prost 395. 1Macte puer virtute ! 4) 

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

1 94 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

!Manchester] 4 martie 1 859 
Dragul meu Maur, 
Ovreiaşul Braun 5) s-a dovedit priceput în afaceri : sînt de acord 

cu jumătate din profitul net a9s. Lucrarea înaitează destul de re-

1} K. Marx. „Contribuţii . la critica economiei politice• .  (Vezi K. Mrx şi 
F. Engels. Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. --175. - Nota 
Jrad.). - Nota red. 

2} - Şi acum, la revedere, bătrîne. - Nota trad. 
3) Gottfried Kinkel. - Nota red. 
'} - Slavă ţie, copile, pentru vitejia ta I (Virgiliu. „Eneida".  Bu·cureşti, 

:ditura pentru literatură, 194, cartea a noua, p. 272). - Nota trad. 
5) FerdiQJnd Lassalle. - Nota red. 
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pede ; nouă pagini duble mari, ca .celea e care ţi Je lrimU penu 
„Tn.b[une] H ,  sînt dej a gata ; mai scriu două-trei pagini şi temin cu 
Ful, apoi vine la mnd R�nul, care nu va fi •art ·de lng. ln tota•l, 
abia dacă vor ieşi trei coli. Astă-seară, sîmbăta şi duminica trbuie 
să telIlin partea cea mai importantă ; IÎnă miercuri, dacă toate 
merg bine, iţi trimit lucrarea. Dar nu trebuie Să scap din vedere că 
toată iteratura miLitară oficială va fi .otriv.a ma, şi,  .dacă vor 
găsi eva de care să se lege, o or face, desigur. e acea e mai bille 
ca lucrarea să fie prea scurtă decît a lungă ; ilustrările ]storice 
pot fi rdate pe scurt. De altfel, dacă manuscrisul va ajunge la Ber
lin la sîşitul sptmînii viitoare, va fi hiar devrme, r�boiu� 
încă nici n�.a început 397• Aşa că nu .. ţi fce griji în privinţa timpului. 
în momentul de faţă mi-e imposibil să lipsesc iteva zile e :a ware
house 1) . Acest lucru nu este nici necesar şi nici n-ar ajuta prea mult. 
Consultarea minuţioasă a hărţii :ce ca lucrul să meagă mai· greu, e 
o teabă care trebuie efectuată staccato 2) , altmint€ri te tîmpşti. 

N-m să scriu nioi o prefaţă, as.a ar mi lipsi. 

Al tău, 
F. E. 

Pubhcat pentru prima oară 
în : „Der Briewechsel zwischen 
F. ngels und K. Marx•, Bd. T. 
Stutt1art, 1913 

· Se tipăreşte după manuscris 

Tridus din limba germană 

Dragă Engels, 

1 95 

Max către Enges 
la Manchester 

[Londra] 10 martie 189 

m primit brura 3). Vor fi aproximativ 4 coli de tipar, dacă nu 
mai mult, a.înd în ve'dere felul n care e iprc brşule. m 
citit-o ; excee'digly clever 4) ; partea olitică este magisral tratată. 

') - depozit. - Nota trad. 
2) - aici : cu întreruperi. - Nota trad. 
) F. Enge/s. „Padul şi Rinul" .  (Vezi K. Mrx şi F. Engels. Opere, vi. 13. 

Bucureşti, Editura politică, 1 62, p. 24-6. - Nota trad.). - Nota red. 
'l - extrem de inteligentă. - Nola !rad. 
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ceea ce a fost afurisit de greu. The pamphlet will hae a great 
succss 1) . 

N-m şters decit o singură frază dspre Reuss-Schieiz ; nu 
acolo unde este vo1ba de „graniţele naturale " ale ac-eshli stat !) , ci 
n prIlul pasaj , .unde apărea ca o rpetare inutilă şi nu făcea deott 
să rtenueze impresia. 

Te sfătuiesc să renunţi la subtiluJ : „Studii mHitare",  care de 
asemenea atenuează wpresia. 

Dacă scrii mîine donului Lassalle, te rog să foi 1în numele 
tău ceea ce în nwneie meu eu nu pot face.· :Este vorba de urmă
toarele : lunea trecută (7 matie) a sosit ceva din Berlin I e crezi 
că era ? Prima coală de corectură 3) , şi pînă !În ziua de azi altă coală 
n-a mai venit. şaar, în poiida scrisorii categorice a domnului Dun
cker, manuscrisul 3) meu a zăut 6 săptămîni, iar acwn, pare-se, se 
tipărşte cHe o coală pe săptină. Oî11d va sosi manucriisul tău, 
vor întrerupe, prnbbil, din nou tipărirea, •şi astfel lucrile se vor 
mai tărăgna luni de .zile. Consider că e un procedeu detestabil şi ai 
ptea ·să-i spui lui Lassalle, în numele rtău, cîteva cuviute espre 
toate acestea. Nu cumva indivizii vor să-mi amine · lucrarea pină 
chiar în momentul izbucnirii războiului, cînl, binînţeles, totul va 
cădea baltă şi ·domnul Ducker va avea n pretext pentru a refuza 
tipăiirea părţii umăoare ? 

De alfe�, această întîrziere a făcut c a  exist�mţa mea, şi aşa des
tul de chinuită, să devină insuportabilă, deoarece contam pe aceşti 
bani. De data aceasta Freiligrah care încearcă în fel şi chip să se 
reabiliteze 4) ) s-a arătat foarte cumsecade şi a făcut cîteva încercări 
sămi aranjeze ceva cu oliţa aici la Londra. Dar tată povestea a 
eşuat. 

Apropo de „Tribune• . e şase săptămîni n-a mai .părut în pa
ginile •lui weun aiticol de-al tău sau de-al meu. Au început deja ma
şinaţiile în vderea alegerilor prezidenţiale. Eu soct nepubidcarea 
artcolelor - şi o spun din experienţă - ca o manevră pre.labilă 
care să-mi dea de înţeles că deocamdată nu au nevoie decît de n 
articol pe săptămînă. 

Salut. 

1) - Broşura va avea n mare succes. - Nota trad. 
ZJ Vezi ediţia de faţă, val. 13, p. 3. - Nota rd. 

l tău, 
K. M. 

1) K. Marx. „Contribuţii la critica economiei politice•. "(Vezi K. Marx şi 
F. Enge/s. Opere, voi. 13, Buureşti, Editura politică, 1962, p. 3-115. - Nota 
trad.). - Nota red. 

•i Vezi volumul e faţă, p. 6, 3. - Nota rd. 
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Sînt sigur că va f.i război. Dar un intermezw diplomatic este ne
cesar, pe de o par:e, din cauza .tărăboiului idin Germania, pe de a ltă 
parte, din cauza z,arvei burgheziei franceze, în sl.r.şit, din cauza par
lamentului englez şi, poate, şi pentru a da Rusiei posibilitatea de a 
smulge între timp Auistriei tot felu'l de )Oncesii. Ruşii şi-·au atins 
unul din prinipaJele lor scopuri. In 1846, aînd pentru prima oară fi
nanţeIe Austr.iei n-au înregistrat un deficit, Rusia, în ulla poveştii 
din Cracovia 398, a aruncat din nou Austria într-o groaznică criză fi
nndară. Intrudt în 1858 se părea că aUJstriec:i au pus o oareare or
dine n finanţele lor şi au anunţat că banca va face din nou plăţi în 
numerar, imediat a �st împins dn scenă Bona'Parte şi finanţele Aus
triei au ajuns iarăşi .în situa.ţia în care ,se aflau Îl 1848399• Dizolvarea 
parlamntului, perioada schll.bării guvenului din .nglia, apoi 
Palmerston în calitite ide foreign minister 400 sînt ide asemenea mu
tări de şah, de care Rusia are nevoie în vederea ·războiului. 

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

1 6  

S e  tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

(Londra] 16 martie 1 59 

Dragă Frederick, 
m ,primit ieele 5 1.  st. Thanks 1 ) .  
Ier,i a 1sos�t a doua coală de corectură �) . >Dacă oontinuă .în r:

mul ăsta, vor avea nevoie de trei 1luni. Desigur, cu treaba asta nu 
se ocupă decH un singur zeţar. 

Nu ştiu despre ce să scriu vineri. N-ai putea .snie tu ceva, de 
pildă, despre •tunul lui Armstrong ? 

Domnul Bruno Bauer 1a scris, după cum m auz�t. un pamflet 

1) - Mulţumesc. - Nota trad. 
•) K. Marx. „Contribuţii la critica economiei politice• . (Vezi K. Marx şi 

F. Enge/l, Opere, voi. 13 ,  Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 3-175. - Nota 
trad.J. - Nota red. 
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despre „problema la ordinea zilei" ,  susţinînd Rusia-Franţa împo
triva Austriei-Angliei. El este acum aliatul lui Manteuffel, pe care 
l-a şi prijinit în ultimul timp n „Zeit" 1) . 

Jţi trimit ziarul 1) măscăriciului Edgar Bauer. Omul ăSta, care 
a devenit mare comunist şi reprezentant al mundtorilor, îşi tră
iete împreună cu foiţa lui ultimele clipe. Primul articol „Disputa" 
mă vizează direct. Şi anume, eu ar trebui .să mă raliez in mod toit 
domnului Edgar şi să ies din izolarea mea „îmbufnată" şi ,,neînre
zătoare" .  Măscăriciul a devenit un adevărat predicator moral. De 
„Hermann" nu ,îndrăzneşte să se lege, ieăci se tme că indiiizii i-ar 
putea da in vileag trecutul. 

Această fiţuică a lui Kinkel face afaceri foarte bune. Din pru
denţă, el, personal, nu mai :scrie acum de loc. Banii sînt primiţi larte 
de la un oarecare dr. Juch, prte .de 'la ereul portughez Castello 
(veche firmă bancară portugheză), pe oare l-a atras n această afa
cere marele Gerstenberg. 

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

1 97 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

(Londra, 22 martie 1 859] 

Dragă Engels, 
lăturat îţi trimit scrisoarea lui Eccarius. Din păcate, a trebuit 

să se întoarcă din nou în ialul croitoriei, muneă pentru care nu mi 
se p are nicidecum suficient de înzdrăvenit. 

Astăzi m scris despre bill-ul cu privire la reformă 401 ; ar tre
bui (dacă, aşa oum nădăduiesc, stai bine cu chii - almiiteri, of 
course, dn't hink of it 2)) să scrii despre probabilitatea războiului 3) . 
Socot că ar f·i necesar, pentru ca ticăloşii de la „Tribne- să nu re-

') „Die Neue Zeit " .  - Nota ;ed. 
') - fireşte, nici să nu te gîndeşti Ia aşa ceva. - Nota trad. 
'l F. Engels. „Inevitabilitatea războiului" .  (Vezi K. Mrx şi F. Engels. Opere, 

YOl. 13, Bucurşti, Eitura politică, 162, p. 33-332. - Nota trad.). - Nota red. 
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prducă •2• Din Berlin nu mai am nici o veste. tn 8 săptămîni n-m 
primit decît trei coli de corectură 1) . 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechel zwischen 
F. Engels und K. Max•, d. II, 
Stuttgart, 1913 

1 98 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după mnuscris 
Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra) 25 martie [159) 
Dragă Engels, 
Ored ic-ai înţeles greşit scrisoarea lui L[assalle). 
El scre lo<r itît : 
„Sînt foarte nerăbdător să cunosc conţinutul broşurii 2) .  Şi lu

crarea lui M[arx] va apărea în curînd etc.�  Vrea să spună prin 
acesta că nu ţi-a citit broşura. Voila tout 3) . Aceeaşi afectare ca si 
în caz.. manuscrisului meu, pe care pretinde că nu I-a citit. Azi-di
mi!aţă am primiit o scTisoare de l a  el, pe care ţi-o voi trimite mai 
Hrziu. Dacă manuscrisul tău n-ar fi sosit, mi-ar fi comunicat în  orice 
caz acest luoru. 

Manusorisul tău a 1plecat din Londra în ziua în care a sosit aici. 
Lui Pfăder i s-a trlllis chitanţa de confirmare a piimirii. De altfel, 
nu încape îndoială că a ajuns la destinaţie. Duncker este a slow 
coach 4) • .Pînă acum, in 8 weeks 5) , am primit numai trei coli de co
rectură. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwtschen 
F. Egels d K. Marx• , Bd. II, 

Stuttgart, 1913 

Al tău, 
. K. M. 

· e tipăreşte d:pă manuscrs 
Tradus din Jimba germană 

1) K. Marx. „Contribuţii la critica economiei politice•. (Vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, vol. 13, Bucureşti, Editura politică, 1 962, p. 3-175. - Nota 

trad.). - Nota red. 
"J F. Engels. „Padul şi RinuJ• . (Vezi K. Marx şi F. Engels . Opere , voi. 13, 

Bucureşti, Editura olitică, 1 62, p. 2--296. - Nota trad.). - Nota red. 
1) - Asta·i tot. - Nota lrad. ') - un adormii. - Nota !rad. 

} - săptămîni. - Nota trad. 
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1 9  

Marx către ngels 
la Manchester 

flondra) 1 aprilie 159 

ragă Engels, 
AJturat îţi trimit scrisoarea lui Las [alle] şi o scrisoare de la 

na, pe care trebuie să mi-o înapoiezi. Nu-i voi răspunie înailte 
de a-mi scrie tu 4os. 

Am crus l articol .sp.re bill-ul cu privire a rmă şi dpre 
miniSter 414• Artioolul meu de săptmîna viitoare va avea ca temă i
nanţele Indiei 1). Aşadar, to;t iestul lumii îţi stă La dipoz,iţie. 

Prin urmare, aşa cum s-a hotărî.t Ia Compiegne (în �atele că
ruia însă stătea Petersburgul) , PalmerJon va face din nou pate 
din uven ; ,în :e calitate, n�are importanţă. Fără el Rusa nu putea 
accpta un rzboi. Ca şi în 1852 şi 1855, şi acum Bright şi Russell 
au OS castanele din foc pentru el •05• 

n general, dezbaiterile parlamentare au fost foarte comice. 
Whigii şi tcalH i-au atacat pe toryi mai ales rpentnu reîoluţio
narism. Bright şi Gibson au jucat aici un rol cu itotul lmentabil. 
(Gibson s-a pilîns chiar pe un ton mantic de circmscripţiile elec
torale 46.) Pe de altă parte, a fos t ipusă în scenă o farsă : toryi, în 
numele burgheziei, 'iar whigii şi burghezia, în nlllele dasei munci
tome, îşi sus,ţin unii în faţa altora propria lor parcărJe. Aeata este 
o do.adă de mare progres în Anglia. 

Sa1ut. 

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 qermană 

1) K. Marx. „Puternica dezorganizare a finanţelor Indiei".  (Vezi K. Marx sf 
F. Engels. Opere, vol. 13,  Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 321-329. - Nota 
trad.). - Nota red. 
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Dragă Rrederkk, 

200 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 9 aprilie 1 859 

I-am .sciris lui Dana că va ,primi articole dacă va plăti mai bine. 
Pieper s-a vindecat lîn sfîrşit (după o grea recidivă) , a ieşit din 

spital şi a plecat la Bremen. I-a 1rămas o ipată scîrboasă pe frunte. 
Ai citit cum s-a compromis Palmerston în problema italiană 

(1 848) ? 1) • 
Anstey s-a întors de la Hongkong şi-l ameninţă pe P [almerston] 

cu răzbunarea. Acest A[nstey] este un adversar destul de periculos, 
în orice caz mai periculos decît Urquhar.t 407_ 

lncurcăturile financiare din India trebuie 1privite :a rezultatul 
real al răscoalei idin India 408• Inevitabil, pare-se, va surveni sau 
un crah general al finanţelor Indiei, sau o .mpunere a claselor care 
pînă acum au fost cele mai de nădejde adepte ale Angliei. De altfel, 
nid aceasta nu va fi de prea mu1t :olos. Partea frumoasă e că, acum, 
John Buhl va trebui să plătească an de an 4 OOO 000-5 OOO OOO I. st. 
numerar în India ca să menţină maşina în funcţiune şi, pe această mi
nunată cale ·ocol,i.tă, să sporească din nou în mod progresiv corespun
zător datoria sa publică. Nu încape îndoială că piaţa Indiei pentru 
bumbacul din Mancheiter va fi al dracului de scump plătită. Conform 
raportului Comisiei militare, în India va trebui mellţinută mulţi ani 
o armită de 80 OOO de europeni, pe lîngă cei 200 000-260 OOO de 
so1daţi indigeni. Aceasta costă iproximativ 20 OOO OOO I. st., şi ve
nitul net total este de numai 25 OOO OOO I. st. ln plus, răscoala a mai 
adăugat 50 OOO OOO . st. permanent debt 2) ·sau, .dtiPă calculul lui  
.i1son, 3 OOO OOO de deficit anual permanent. Mai departe, plata unei 
garanţii de 2 OOO OOO I. st. aniuail pentru căile ferate, pînă la construi
rea acestora, şi o sumă mai mică permanentă, pent1 u cazul cînd 
ven:tul lor net n-ar atinge 50/o. Pînă acum, India (cu eQcepţia unei 
mici ,porţiuni de cale ferată, care este deja grata) nu are de aîştigat 
din toată �oviestea asta nimic altceva decît cinstea rde a plăti c.pi
taltşti1or englezi 50/o pentru .capitalul .or. Dar Jrohn Bull s-a tras 
singur pe ·sfoară, sau, mai exact, a fost •tras pe sfoară chiar de .capi
taliştii săi. India plăteşte numai nominal. .ar John Bull - real. Aşa, 

1) Vezi volumul de faţă, p. 384. - Nota red. 
') - datorie permanentă. - Nota trad. 
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de exemplu, o mare parte din 1imprnutul Stanley 49 a fost prevă
zută pentru a se plăti capitaliştilor englezi 50/o chir şi pentU căile 
forate care nu începuseră încă să fie construite. ln sfîrş.t, ca umare 
a traitat1ui cu China 410 şi actualul venit anual, care se riică la 
cica 4 OOO OOO 1. st., adus de piu este serios 1ameninţat. Monopolul, 
în rice caz, se va da ipeste cap, şi cuLbura opiului va înflmi în cu
rînd în China însăşi. VenHul adus de opiu ,e baza tocmai pe faptul 
că acesta era un art,icol de contrabandă. După părerea mea, aua�a 
catastrofă financiară din India este o problemă mai gravă dedt a 
fost războiul din India. 

Ce zid de Duncker ? Nu-i aşa că e un cîine adormit ? 
Salut. 

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 

20 1 

Engels către Marx 
la Londra 

[Manchester l I uni 1 1  aprilie 1859 

Dragll meu Maur, 
lţi trimit alăturat articolul dspre război 1) pen.ro vineri. 

Austriecii, pare-se, vor să aibă ei iniţiativa. Foarte înţelept. Planul 
de război 2) , dacă nu mă înşel, l-am trimis deja la „Trib[une] " : ofen
siva austriecilor, în scopul de a-i zdrobi mai întîi pe piemontezi şi 
apoi, treptat, pe francezii care traversează Mont Cenis, Mont Ge
nevre, Col di Tenda şi Bocchetta - nu-i aşa ? Nu-mi amintesc exact. 
O să fie foarte vesel. 

Adormiţi mai sînt cîinii ăştia de la Berlin care fac pe desteptii I 

1) F. Engels. „Inevitabilitatea războiului " .  (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi, 13, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 330-332. - Nota trad.). - Nota red. 

'l F. Engels. „Şansele de succes în războiul care bate la uşă". (Vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 228-233. - Nota 
trad.). - Nota red. 
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Nici măcar o ibroşură 1) nu pot să tipărească I Nu mai am nici un fel 
de veşti, să înneblleşt.i, nu alta. 

En atte!dant, vive la gue.re I 2) Să sperăm că peste 10 zile se 
vor duna la A1lexahia sau CasaJe, şi dne ştie ce V'lpi voi mai 
oa în sezonul viitod 

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

202 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
a Machester 

{Londra] 12 aprilie 1859 

Dragă Engeis, 
In legătură cu broşura ta 3), Lassalle mi-a scri•s ieri următoarele : 

„Broşura lui E[g€ls] a apărut acum trei zile. 1li ·trimit astăzi două 
exep�aTe sub banderolă şi aşa am să fac în fiecare zi, 6 zile la 
Dnd. Acesta es te singura soluţie pe care m putut-o năoci ( ! )  
p entru a e;ita cheltuieli mari .de expediţie şi, totodată, pentru a 
împiedica anumite  persoane să ghicească cine este autorul broşurii. 

Scrie-i acest luoru " .  
Ai  văzut vreodată o născcire atît de prostească ? Pentru a nu 

atrage atenţia asupra ta, „îţi trimit 6 zile la 1înd" exemplare sub 
banderolă ! 

D.esp.re lucrnrea propriu-zisă, L[assalle] scrie : „Broşura impune 
într-adevăr prin acuitatea şi profunzimea cunoştinţelor strategice ex
puse" .  („Acuitatea cunoştinţelor" trebuie ,privită ca o lapsus pen
nae 4)). 

1) F. Engels. „Padul şi Rinul" .  (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 13 ,  
Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 245-296. - Nota trad.). - Nota red. 

'l - Pînă atunci, trăiască războiul ! - Nota trad. 
3) F. Engels. „P!ul şi Rinul" .  (Vezi K. Marx şi F. Engels. pere, voi. 13,  

Bucureşti, Editur. politică, 1962, p. 245-26. - Nota trad.). - Nota red. 
4) - greşerlă scăprtă din condei. - Nota trad. 



202. Marx către Engels. 12 aprilie t 59 37 5 

In legătură cu lucrarea 1) mea, L[assalle] scrie : „Duncker mi-a 
spus că pînă la jumătatea lunii mai fasciculele vor fi tipărite " .  (Aşa
dar, o nouă amînare de o lună.) „El ne încredinţează că se grăbşte 
oîit poate u tpăritul. In orice caz, greşeşti cu desăvîrşire închipuin
du-ţi că intenţionat tergiversează. La el toate merg cam încet" .  In 
orice caz, eu ştiu că iar au trecut 10 zile şi n-am primit nici o 
coală de corectură. 

Apropo. „Neue Zeit" e pe ducă. Domnul Edgar, care în cele din 
urmă a îmbogăţit ziarul şi cu o nuvelă creaţie proprie 411, a părăsit 
redacţia acum o săptămină, după ce s-a convins că lumea este ab
solut insents1bilă la geniul său. Sîmbătă 2) a părut un număr redus 
la jumătate şi săptămina aceasta se va sfîrşi cu ziarul. Circulă 
zvonul că nici „Hermann" nu mai are mult de trăit. Bine că ticăloşii 
ăştia s-au grăbit să profite dB · ocazie pentru a dezvui fără ruşine 
întregii lumi nimicnicia lor. Kinkel a ucis cu propria lui mină 
această şarlatanie kinkeJiană. Pe de altă parte, măscăTiciul 3) s-a 
convins cit e de „uşor" să ne ia locul în literatura comunistă. 

Salut. 

Al tău, 
K. M. 

Planul de ofensivă al austriecilor l-ai e;pus în „ Tribune• 4) aşa 
cum �I dai acuma. 

Pas trop de zele ! •) 

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

e tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) K. Marx. „Contribuţii la critica economiei politice• .  (Vezi K. Marx şi 
'. Engels. Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura politică, 162, p. 3-175. - Nota 
trad.). - Nota red. 

=1 10 aprilie. - Nota red. 
3) Edgar Bauer. - Nota red. 
•) F. Engels. „Şansele de succes în războiul care bate la uşă" .  (Vezi K. Marx 

Şi F. Engels. Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura politică, 162, p. 228-233. - Nota 
lrad.). - Nota red. 

5) - Fără prea mult zel ! (Talleyrand) . - Nota trad. 
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Dragă Engels, 

203 

Marx către Engels 
la Manchester 

Londra, 16 aprilie [1859f 

Presupun că, atunci cînd vei primi aceste rînduri, durerea de 
măsele îţi va fi trecut. E o poveste a dracului de neplăcută. 

Meanwhile 1) am luat măsuri care în scurt timp îmi vor dubla 
veniturile şi, în teiul acesta, vor pune capăt vechii mele mizerii. 
Vărul lui Lassalle, Friedlander (fost redactor la „N[eue] Oder-Zei-

. tung" împreună cu Elsner & o.) , actualmente redactor la „Presse' 

din Viena (care, în treacăt fie spus, are 24 OOO de abonaţi) , mi-a 
propus, în ianuarie 1 858, să trimit corespondenţe pentru ziarul 
său 412• Atunci am refuzat pentru că mi-a .pus condiţia să nu-l ata:: 
pe Palmerst [on] , ci numai pe Bonaparte. Acum şi-a repetat propu
nerea all conditions Jaid aside 2) . Dar asta nu Îllseamnă mare lucru 
deoarece e vorba să trimit în mod regulat nmai un a1ttaol (20 de 
franci) pe săptămînă. Totodată însă voi trimite telegrame (în limbi 
franceză) , 10 franci telegrama, şi asta, deşi ia mult timp, e rentabil. 

Singurul lucru in suspensie este transferul banilor printr-o bancă 
din Londra, deo arece prin telegraf este prea costisitor. Tratativele 
- pînă c înd s-a ajuns la un acord - au durat mai bine de trei 
săptămîni. Abia ieri am dat răspunsul definitiv la scrisoarea pe 
care am primit-o tot ieri de la Viena. Aşadar, va mai dura 8-10 zi!� 
pînă cînd lucrurile vor fi perfectate. 

între timp, marţea viitoare se împlineşte termenul de plată a 
dobînzii la casa de amanet pentru argintăria noastră de familie, cea
suri etc. Incă de acum trei săptămîni soţia mea a vorbit cu pawnbro
ker 3) şi a amîllat termenul de plată, dar marţi e ultimus teminus 4) . 
De aceea, te rog să-mi trimiţi c îteva lire şi sper ca de data aceasta 
sâ se termine, şi impozitul pe care-l percep de la tine va avea un 
sfîrşit peremptoriu. 

') - între timp. � Nota trad. 
2) - Jăsind la o parte orice condi/ii. - Nota trad. 
•) - funcţionar la Muntele de pietate. - Nota lr�d 
4) - ultimul termen. - Nota trad. 
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Fii bun şi Jrimiteni un exemplar 1) . Gînd vei avea mai multe, 
va trebui să trimiţi cîte un exemplar lui Freiligr[ath] şi lui Pfănder. 

Salut. 

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 

204 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 19 aprilie (1859] 

Dragă Engels, 
1. Cele 5 I .  st. arrived. Best thanks 2) .  
2 .  Am s ă  strîng numerele din „Tribune" ş i  a m  s ă  ţ i  l e  trimit in 

the oouise of this week 3) . 
3. Numărul din „Tribunen sosit astăzi (cu data de 5 aprilie} con

ţine un atac - pe care ţi-l trimit alăturat - scris probabil de vreun 
măgar ungur şi la care trebuie .să răspunzi încă vineri. Răspunsul 
din „ 14th inst"  4) , la care ace a1uzie măg.arul, nu-l am la îndemîn.. 
Totuşi, din cele ce repetă el, vei vedea tot ce conţine „scurtul lui 
răspuns " 413• 

4.  Ce a spus „A[llgemeine] Z [eitung] " din A[ugsburg] în legă
tură cu articolele tale din „Tribune" ? 414 

5. Ieri am văzut în „Hamburger Corresp[ondenrt] " anunţul lui 
Duncker cu privire la „Padul şi Rinul" .  

6. Am primit pînă acum opt coli de corectură ;) . Aşadar, lu
crarea se apropie de sfîrşit, dar, bineînţeles, D [uncker] iar nu va 
trimite nimic timp de două săptămîni. 

1) Din broşura „Padul şi Rinul". (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 13,  
Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 24-296. - Nota trad.). - Nota ied. 

'J - au sosit. Multe mulţumiri. - Nota trad. 
3) - în cursul acestei săptămîni. - Nota trad. 
'l - „ 1 4  luna aceasta". - Nota trad. 
') K. Marx. „Contribuţii la critica economiei politice". (Vezi K Marx ş1 

F. Engels. Opere, voi. 13, Bucureşti Editura politică, 192, p. 3-175. - Nota trad.) 
- Nota red. 
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7. Ad. vocm 1) Lassalle - mîine, cînd, în general, îţi voi 
scrie mai amănunţit. 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwiscben 
F. ngels und K. Marx•, Bd. II, 
Stuttgdt, 1913 

205 

Al tău, 
K. M. 

e tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Max către Engels 
la Manchester 

[Londra] 22 aprilie 1859 

Dragă Frederick, 
Am introdus unele mdiJicări în articolul tău 2), ţinînd seama 

de ultinele ştiri. 
Cred că nu ţi-ai pierdut timpul (eu am fost obligat s-o fac) cu 

dezbaerile parlamentam de lunea trecută. Esenţa lor a constat în 
u rmăoarele 415 : 

1 .  In tot tinpul ,tratativelor Anglia a fost trasă pe sfoară ; 
2. Anglia este hoitărî tă să treacă de partea Austriei. 
La puntul 1 .  Miniştrii englezi au anunţat deja o dată că totul 

s-ar fi aranjat. Aceata s-a -întimplat itunci cînd toate ziarele pu
blicau ştirea cu privire la retragerea trupelor din Roma 416• im 
declaraţiile făcute ·în Camera superioaTă rezultă că papa 3) a cerut 
într-adevr retragerea trupelor de pe teritoriJl său. Fra s-a plîns 
mereu Angliei că poziţia ei la Roma ar fi fa1să. Ar i wut să se 
retragă, dar a fost împiedicată, pe de o parte, de temerile p,pei, 
iar e de aită pate de refuzul austriecilor de a se retrage şi ei. 
A:cesta a fost chiar pretextul oficil .pe care l-a invoCat Boustrpa 
pentru a jus.tifica în faţa Angliei scena care a avut loc cu ambasa
doul austriac la 1 inuarie 417• Well I 4) Pa:pa a anihilat acest pre-

l) - Referitor la. - Nota trad. 
2) F. Engels. „Simptome de apropiere a războiului. - Inarmarea Germaniei". 

(Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 338-
341 . - Nota trad.). - Nota red. 

'l Pius al IX-iea. - Nota red. 
•) - Ei bine ! - Nota trad. 
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text. Austria a retras actually 1) două batalioane dn Bologna şi a 
dat odin celorlalte true să se pregătească de retragere. Atunci 
Bonaparte a găsit un pretext să nu ple, şi, în felul acsa, totul 
a eşuat. Aceasta 1-a indispus foarte mult e domnl Derby, şi, to 
sooth hrm 2), Bonaarte şi-a deschis inima în l�ătură cu „prob1ema 
Italiei" în faţa lordu1ui Gowley, caTe a tegrafiat la Londra şi a con
siderat pretenţiile lui ca „satisfăcătoare". Dpă aceea - �retenţiile 
lui Bfonapae] fiind acceptate de Anglia - Cowley a fost trimis la 
Viena. (Acest Cowley este acelaşi porc de oîne care în 18-149 
ţesea intrigi a Viena împotriva revoluţiei gemane.) Asta s-a în
timplat la sfîrşitul lui februarie. Austria, care numai cJ.induşi pe 
inimă s-a hotărit la război şi care pe wemea aceea nu era ici e 
depa'te înarmată în asemenea grad ca la mijlcul lui ma'tie, a ac
ceptat totul. id Cowley, întorcîndu-se la Paris, s-a opr.t la ondra, 
„el" şi „guvernul", după cum spune chiar Derby, erau absolut con
vinşi că totul este aranjat, şi s-au compromis din nou, făcnd o nouă 
declaraţie în acest sens în faţa palamentului. Aşdar, Cowley pleacă 
foarte înintat la Paris. Aici află că s-au jucat dea baba oarba cu el 
şi că, la propunerea Rusiei, Boustrapa a accwtat conocarea unui 
congres gneral la caire, tot la propunerea Rusiei, umau să fie re
prezentate numai cele cinci mari puteri, Sardnia fiind dci exclsă. 
Derby spune deschis că nmai din cauza intervenţiei Rusiei (dşi ân 
înţelegere cu Franţa ; dar Bonapfarte], bineînţeles, nu putea respinge 
condiţiile e care Anglia le-a pus Austriei .în numele lui) nu s-a 
putut ajunge la încheierea păcii. In aceeaşi zi, Pa1merston a dlarat 
în Camera comunelor că nu are nimic de repoşat Rusiei (of 
course 3) !). Dacă medierea engleză ar fi reuşit, Rusia nu ar fi jucat 
rolul care-i este asigurat la congres şi care-i •revine în poblemele 
europene. Dşi foarte supărat, Derby a acceptat propunerea Rusiei 
în anuite codiţii, dintre care cea mai importantă este ca teirito
rial settlemens 4) ale tratatului de la Viena din 1 815 să răm�nă ne
atinse. Pentru Austria, care-şi îchipuise că totul este în regJă, a 
devenit limpede că războiul a fost hotărî! şi că pe ea nu vor deoît s-o 
ducă de nas. De aceea, la noua propunere engleză ea a răspuns cu 
pretenţia insolentă ca, drept măsură preliminară a convocării con
gresului, Sardinia să fie dezarmată. Atunci Derby i-a pn�pus lui 
Bonap[arte) să îndemne Sardinia să accepte această codiţie ruşi
noasă, iar totodată Anglia şi Franţa să garanteze prmtr-n acord 
comun că Austria n-o va ataca în timpul congrsului. Dobitocul e 

1) - electiv. - Nota trad. 
) - pentru a-l linişti. - Nola trad. 
'I - bineînţeles. - Nota trad. 
l - reglementările teritoriale. - Nota trad. 
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Bonaparte a respins această propunere. Da·că ar fi acceptat-o, ar fi 
găsit reo posibiJtate să pr0vorce, prin agenţii lui, o încă1erare la 
grnniţa austno-piemonteză, şi atuci was England bound down t> 
an ofensive treaty with France and Sardinia against Austria 1) ; 
ilmerston ar i reşit el săi detemine e tory:i to be as good s 
their word 2). Pe de altă .parte, austriecii s-au speriat le uşurinţa 
u care Anglia a fost dispusă să accipte, n anumite condiţii, . 
alianţă ofensivă Îpotriva lor. De aceea, s-au dol:rat neit de
acord cu propunerea ngleză şi au transfoma·t poblema dezarmării 
Sarliniei într-o problemă a dezarmării generale. Apoi a •început 
scandalul pe tema : cînd trebuie să se procedeze 1a dezaIlare, 
îainte de întrunirea Cilgresului, aşa oum a cerut Austria, sau 
după, şa ClIl a cerut Bonapa·rte ? Pe urmă - dacă Sardinia trebuie 
sau nu să fie admisă etc. Pe ct, toate noile greutăţi po.rneau de 
la Bonap[arte], 1) quibbles 3) în problema dezarmării ; 2) el şi 
Rusia propuseseră doar ca Sardinia să nu fie admf;ă la :ongres. 
Deiby a ost luni att de furios, încît se spune ·că ,pur şi simplu : 
ţpat cînd a delirat că lglia mai face a:um o ultimă propunere, 
dar că el este obosit de acest joc şi că, dacă şi a:eaStă propunere 
eşuează, va rnunţa la rolllil de mdiator etc. 

La punctul 2. Bonaparte a putut accepta aceste ultime propu
neri, deoarece ele aduc prejudicii numai Austriei, întrucH aceastac 
i-a luat-o îna.inte în ceea ce priveşte o.marea. El a fost nevoit să 

le accepte, pentru a nu-i oferi lui Derby pretextul e a se pronunţa 

direct Il,potriva lui. Austria a trebuit să le respingă dacă nu voia· 

să-şi piardă toate avantajele etc. Bonaparte, care contase pe că

derea .lui Derby şi pe venirea la putere a lui Palmerston, era într-o· 

situaţie cit se poate de proastă deoarece, în diSoursurile lor, Derby 

şi Disraeli au arătat făţiş că s-au plictisit să se lase înşelaţi de· 
Bon[parte] şi de Rusia şi, în afară de aceasta, s-au situat făţiş de

partea Austriei. Malmesbury a spus că nu înţelege sub ce motiv 
s-a amestecat Bop [ate] 1n tulburările din Italia. erby a declarat 

că Anglia, l. .început, va păstra neutralitate armată, dar după aceea 

va pomi împotriva puterii care, sub un ,,preext faJs", a provocat 

războiul, de asemenea a spus că interesele Angliei în Marea Ad�ia

tică nu-i permit să sta cu braţele încrucişate ; un atac împotriv

Triestului H va considera apoape un casus belli 4). Di•sraeH a spu. 

1) - Anglia ar fi fost legată de Franţa şi de Sardinia printr-un tratat militaF 
împotriva Austriei. - Nota trad. 

'l - să se ţină de cuvînt. - Nota trad. 

3) - subterfugii. - Nota trad. 
'l - motiv de război. - Nota trad. 
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că Austria s-a purta·t cu „dignHied moderation" 1) . Sardinia î.nsă 
„ambiguous, vexing and even ambitious" 2). ln s.şit, cu toţii au 
spus că tratatele din 1815 trebuie menţinute, iar, .n ceea e pri
veşte reglementarea teritorială în Italia, aceste tratate, şa cum au 
subliniat 1în repetate 11înduri, „irtended ;putting a check upn the 
encroaching ambition of France" 3). 

Un lucru e sigur : din pricina trucului lui Derby care, în loc 
să se retragă, a trimis la dracu par,lamentul, surghiunidu-. astfel, 
pfoă una aLta, ,pe Palmerston în viaţa particulară, jocul mso-francez 
.a ajuns tntr-o dilemă serioasă. 

Nu există decît două posibilităţi. 
Sau Austria e va lăsa intimidată de telegramele ameninţă

toare sosite din Londra şi Berlin şi va revoca ultimatumul dat de 
Cyulay Piemontului 418• ln acest caz nici dumnezeu nu-i mai poate 
.ajuta lui Bonaparte. Va fi nevoit să dezarmeze efectiv, şi armata 
îl va trata ca pe Soulouque. La Paris, munci<torii înt şi aşa furio.i 
-din cauza deportării infame a lui Blanqui la Cayenne 419• Sau Aus
tria se va plictisi de jocul diplomatk şi va porni pre Torino. In 
acest caz, domnul Bonaparte va cîştiga o viorie dplmatică .n
truc,t Austria va declara prima războiul, dar această victorie i
plomatică o va plăti cu an ugly military defeat 4). 1In acest caz nu 
.garantez nici 4 months purchase for his cron and dynasty 5). 

Mîine îţi trimit nume•rele din „Tribune". 
Apropo. 
Marele şi imperialul Vogt 420 i-a scris lui Freiligrath o e,piStolă, 

prin care l anunţă că această bandă imperială scoate un nou ziar 
la Ziirich (sau Berna, nu-mi amintesc) 421• El invită pe Freilig1rath să 
·scrie pentru ziar la rub1·i<:a foiletoane şi-l roagă să.J atragă e 
-profundul Bucher în c.Uitate de cores.pollent politic. 

Programul, pe baza căruia imperialul Vogt vrea să formeze 
un nou „partid" şi care, după cum spune chiar el, a fost primit cu 
·bunăvoinţă de A. Herzen, esite următorul : Germania va rnunţa 
Ia posesiuniJe ei negermane. Nu va sprijini Austria. Dspotismul 
francez este trecător, cel austriac este veşnic. Ambilor de,poţi li 
se dă libertatea să e vlăguiască. (Se observă chiar o anumită pre
ferinţă pentru Bona.) Germania - neutralitate inarmată. La o miş
eare revoluţionară· în Germania, ·.după cun „ştie" Vogt „din sursa 

11- „moderaţie demnă". � Nota trad. 
')- „echivoc, îngrijorător şi chiar ambiţios•. - Nota lrad. 
•1- „urmăreau să pună frîu ambiţiilor de cotropire ale Franţei". - Nota trad. 
'l - o ruşinoasă înfrîngere militară. - Nota trad. 
�)- un termen de 4 luni pentru coroana şi dinastia lui. - Nota trad. 
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ca mai sigură", ci nu ne utm îni durig our lfetime 1). Con
unly 2), e îndată ce Austria va fi distrusă de Bon[ aparte], în 
patrie va încpe e la sne o dezvoltare imper,ial-regent liberal
nailă moderată, şi Vgt s-ar putea să mai ajugă bufonul curţii 
prusiene. V.t crede, după lIl reiese din scrisoarea lui, că 
Freil[igrath] n.a1r mai aea nioi un fl de legături cu noi. t de 
puţin ii coşte acst Vt imperal e oameni u care are de-a 
face : Bucher, ca urquhartist, este astrofil. Marle Blind, on the 
other hnd 3), se flă in faţa dilemei dacă, 1 calitate de gennan, 

trebuie să fie împotriva lui Bonaparte sau în calitate de V Rotteck 
trebuie ă fie împotriva AStriei, şi onvoaică at the present mo
ment 4) n „parlament geman", fapt pe care <telegrnful l va anullţa 
cunîld la Macheter 422• 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
.n : „D& Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, d. I, · 
Stuttgart, 1913 

26 

l tău, 
K. M. 

e tipăreşte după manuscris 

Tradus din limb a germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

fLondra) 6 mai 1859 

D.gă Fredrc, 
m primit aticolul tu 8• Ai lat, probabil, dintr-o depeşă 

telgrafică că ess s�a pronunat îotdva planului lui Gyulay 
(ar i mai exact să n a lipei e pln) m. n puntul nostru de 
veere, adică revoluţonar, nu m avea nimic împorivă ca, la în
ceput, Austria fie să sfere o .gere, fie, ceea ce moralmente 
este aelaşi lCu, să se retrgă dm nou în Lmbaoia. Aceasta va 
face ca evoluţia evenimentelor să se prcipite şi va crea răgazul 
necesar 'tru ca la Paris lucrurile să ajungă la maturitate. ln ge-

'l - in impul vieţii noastre. - Nora lrad. 
2) - Prin urmare. - Nota lrad. I - e de a!t. pate. - Nora lrad. 
•1 - in momentl de faţă. - Nota lrad. 
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erl, situaia este de şa natură, încît, de orice parte s-ar face 
bluders 1), ele trebuie să fie în avantajul nostru. Dacă Austria r 
i .robit e la bun început armata piemonteză, dacă ar fi cucerit 
ora.ul Torino, dacă i-ar fi înfrînt pe francezi la ieşiea .din Alpi, 
Rsia s-ar i înos, probabil, imediat ·împotriva lui Bnapate -
în orice caz ea nu era încă efectiv angajată îmotriva Germa
niei 45 - şi mizeTablul nostru guvern prusian ar fi evitat ace<l m
pas n care îşi va fnînge g.tl. Mai dyarte : o astfel de înfrîgere 
zdrobitoare de la bun început ar fi putut provoca 1în Franţa o rebe
liune a armatei şi la Pars o revoluţie împotriva lui Bonap[arte). 
Şi aoi ? In mentul de faţă, urmairea ar fi fost că Sînta Alianţă 
r i ornit vitorioasă cu amele împ.otriva unui ventual guvern 
rvolutionar de la PaTis, ceea ce, bneînţeles, nu intră în calculele 
noatre. Radetzky avea în sînge focul revoluţionar de la 1848. Dair, 
eu crd că de ambele părţi, - austriacă şi franceză - războiul va 
fi putat acum cu o mderaţie reacţionară. 

i făcut r'u că n-ai trimis aici cel puţin încă două exemplare 
din brşură 2) : pentru Pfănder, care a epediat manuscrisul pe nu
mele lui, şi entru F"e.ligrath. Şi lui P. Lmandt (Dundee, Dundee 
Sminary) ar fi bine să-i trimiţi un exmplar. Trebuie să ai mai 
multă consideraţie pentu relaţihle de part�d şi să le menţii oame
or oralul. 

Apropo. Din articolul tău 3) de vinerea trecută m scos în în
t:gime roduerea, in prml rînd, pentru că aveam unele temeri 
în privinţa astriecilor ; în al doilea înd, pentru că în nici un caz 
nu trebuie să dentificăm cauza noastră cu cauza actualelor gu
verne germane. 

Dpă părerea mea, foarte curînd onorabilul Palmerston se va 
afla din nou la cîrmă, în calitate de oreign minister') sau de mi
nistu de război. Dobiocii ăştia de toryi, întrdevăT, îi uşureză 
extrm de mult jocul. Mai întîi, indivizii strică jocul aubriecilor 
prin mizerabila lor aparenţă de mediaţie. Apoi, de îndată ce trata
l franco-rus devine cuncreut, ei contstă cu toată t.ăTia existenţ. 
}i, nu a dovedi that they have not been taken by surprise 5). 
cest lcru îi dă lui „Times• prilejul de a-şi bate joc de ei şi de a 
lua o atitudin-e patriotică îpotriva Rusiei. Dar miezul problemei 
constă în faptul că în „Times•, ca şi în toate celelalte ziare ale lui 

1) - greşeli. � Nota trad. 
"} F. Engels. „Padul şi RinuJ•. (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 13, 

Bucureşti, Editura politică, 12, p. 2-26. - Nota trad.). - Nota red. 
} F. Engels. „Perspectivele războiului". (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 

voi. 13, Bucureşti, Editura po litic\, 162, p. 32-35. - Nota trad.). - Nota red. 
1) - ministru e externe. - Nola !rad. •) - că nu au fost luaţi prin urprindere. - Nota !rad. 
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Palmerston (deşi acestea iau atitudine pro sau contra iferitelor 
puteri interesate în funcţie de felul în care şi-au împă*t. rolurile 
intre ele), se relevă necesitatea („Morning Adv[ertiser]u şi ,;Daily 
Telegraph", c:re scriu pentru gloată, vorbesc deschis despre 
aceasta) de a chema din nou la putere the truly British minister 426• 
Păduchioşii de toryi, în loc să facă acest lucru, ar fi trebuit „să 
creadă" în existenţa traatilui ruso-francez şi să<l atace cu această 
ocazie pe Pam. Pentru asta au exisitat cele mai bune iportuni
ties 1) . ln primul n'd, Pam se afla la Compiegne 427 oind a fost elabo
rait tot acest pian. In al doilea ind, onl Whiteside, în nu.mele 
guvernudui, îl informase pe stupidul John Bull - ceea ce de multă 
vreme se ştia din blue books 428 - că în 1848 Austria i-a dedarat 
lui Palmerston că, dacă el vrea să ia asupra lui medierea, ea este 
e acord să renunţe definitiv la Lombardia, dar în schimb la Ve
neţia să fie nitaurat un guvern italian în frunte cu· un arhiduce 
austriac. Tot atunci i s-a adresat şi Piemontul şi Frnnţa. Ce a făcut 
Pam ? El a refuzait propun.erea pe motiv că - acesta a osit pre
textul - .trebuie să se renunţe complet şi la :eneţia. Răspunsul 
acesta l-a dat după trei săptămfai de tă!ere. Cînd Radetzky a în
vins, Palmerston le-a cerut austricilor să ducă la îooepliniTe pla
nl pe caire i-l comunicaseră lui. In problema ungară fde data 
aceasta referitor la condiţiile cărora ugurii, ajunşi la desperare, 
erau gata să se supună) a făcut aceeaşi manevră. Revenirea acestui 
individ în guvern 1este a real danger 2) . De altfel, acum :incp <să-l în
teleagă şi cei din Germania. Intr-o cate a profe)rului Wurm (,.Is
toria războiului oriental") 429, apărută la Hamburg, şi într-o carte 
despre Nicola.e, scrisă de un alt neamţ, al cărui nume îmi scapă, 
Pm este atacat direct ca agent rus. 

Ad vocem business 3). Măgarul de Friedlănder mi-a scris pe 
data de 1 2  aprilie, dar a uitat esenţialul, şi anIDe să treacă banii 
pe numele meu la o bancă. In sch·imb mi-a vorbit de un „avans". 
Dar asta e un nonsens. u fiecare s�tămînă e nevoie de 8-10, 
deseori 15 1. st. pentru telegrame, lucru despre care i-am scris mă
.gairului ăsta. Pînă acum nici un răspuns, deşi îmi trimiite regulat 
zi aul vienez „Presse" (acum, după cum observ chiar din ziar, are 
26 OOO de bonaţi. Ieri i-am scris lui Lassalle o scrisoare furibundă 4) . 
Din „Presse" văd că L[assalle] a pornH cu mult sîrg, dar nu cu muH 
talen•t, să sorie corespondenţe şi telegrame la „Presse". A acceptit 
însă această muncă numai după ce i-am dat în scris „aprobarea" 

') - ocazii. - Nota trad. 

') - o adevărată primejdie. - Nota trad. 

'I - Referitor la afaceri. - Nota trad. 

'J Vezi volumul de aţă1 p. 536. - Nota red. 
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mea 1), deoarece - după cum mi-a scris - nu vrea să se expună 
unui risc politic fără consimţămîntul meu). Ar fi nostim dacă toate 
acese tratative n-ar avea alt -ezultat deaît angajarea lui L[assalleJ 
la ziar. S-ar puea îsă ca această tergivensare să provină din difi
cultatea pe care, în condiţiile actualelor tulburări, o întîmpină 
Fridlănder în aranjarea problemei băneşti la Viena. Pînă una alta, 
întrucît nu mai m răbare să aştept, mă ocup de algebră. 

Salut. 
Lupus e la Manchester ? 

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

207 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris. 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Mnchester 

londra) 16 mai 1 859 

Dragă ngels, 
Dn scrisoarea alăturată primită de la Lassalle, pe care trebuie 

s-o am imediat îuapoi, vei vedea cit de departe au ajus lcrurile 
în chestiuned de ·la Viena. I-am scris de îndată lui Fridlander 2) .  
Lassa1le însă nu ştie că eu primesc zilnic ziarul „Presse", din care 
îţi trimt cîteva extrase şi din care m văzut că, încă înainte de a 
primi scrisoarea 3) mea, el a trimis tot timpul corespondenţe, dar că 
ziarul a încetat publicarea telegramelor lui din Berlin deoarece erau 
peste măsură de lungi ; în plus, corespondenţele lui nu numai că nu 
aduceau nimic, dar chia•r puteau să stingherească oricare ziar. S-ar 
putea să nu iasă nimic din toată povestea, dar, pe de altă parte, s·ar 
iputea şi ca panica comercială de la Viena, care poate fi comparată 
numai cu cea de la Hamburg 430, să-i fi împiedicat p�nă acum pe 

') Vezi volumul de fată, p. 5---527. - Nota red. 
) Vezi volumul de faţă, p. 537. - Nota red. 
') Vezi voluml de faţă, p. 525-528. - Nota red. 
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aceşti domni să perecteze definitiv chestiunea cu mine. Nous 
verrons 1). 

Am să-i scriu curînd mai mult, şi niŞte lucruri .foarte amu
zante. Pentru astăzi doar aît : Korff, ex-editorul nostru, a fot con
dmnat la New Orleans, pentru forgery f a bill 2), la 12 ani în
chisoare. 

F:ul rgent -al imeriului, Vogt, s-a wndut lui Bonapfarte] 431• 
Salut. 

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

28 

Al tău, 
K. M. 

e tipăreşte duă manuscris 

Tradus din limba !nană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 18 mai 1859 

Dragă Enges, 
Scrisoarea lui Lassalle conţine cîteva lu-cruri pentru care am 

să-i trag o Săpuneală zdravănă. D'abord 3), înărul vorbşte despre 
ceea ce „trebuie să facă pentru mine". Or, eu nu i-am cerut deaît 
ca el; care a iniţia,t toită ac�a.tă poveste şi e cărui corespodenţe 
le-am vzut meeu în „Presse", să-mi explice tăcerea engma.că a 
Vienei 4). Asta era obligaţia lui. In al doilea rînd, vrea să dea im
presia că numai după lupte grele, în uruna insistenţelor „mele", 
scie coreşpodenţe la „Presse". Dar în aceeaşi scrisoare recu
noaşte, la un moment dat, că începuse să trimită corespoidenţe la 
Viena încă înainte de a mă pronunţa eu în această ,privinţă. Pe urnă 
însă o întoarce. O�nd mi-a comuni�at propunerea lui Friedlander, s-a 
întins pe două pagini în care se iiteresa dacă să scrie sau nu co
respodenţe la Viena şi afirma că totul va depinde de hotăTirea 
mea. Mai întîi, era de la sine înţeles că, dacă eu consileram co-

1) - Vom vedea. - Nota lrad. 

') - falsificarea unei poliţe. - Nota trad. 

'I - Mai intii. - Nota trad. 

4) Vezi volumul de faţă, p. 536. - Nota red. 
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laborarea la „Presse" dstul de bună pentru mine, nu puteam s-o 
consider neindicată pentru L[assalle]. In afară de aCeasa, din scri
s-orile li îmi d!deam sema că aroe de dorinţa de a primi apro
barea mea. Şi atunci de ce acum această lăudăoasă denaturare a 
lgăturii cauzale ? Ceea ce spune Lassalle dspre „tedinţa u pen
tu care, după cm scrie a, i-ar fi „trns un perdaf" lui F[rillănderJ 
te n oeS. In îprejurările aotuale, ziarul v·ienez „Presse", 
petru un iar austriac, este redactat cu pricpere, decenţă şi cu 
mult mai mult tact decît a' putea da dovadă L(assalle]. In sfîrşit, 
nu i-m cert tînărului să mă iweţe ce este ,1dn" şi ce nu este 
n de mine. Gsesc că e o neobrăzare din partea lui să facă ase
ma aluzie. Dacă Fridlăler poate rezol'a latura financiră, nu 
oi renunţa în nfoi n caz la hotărîrea mea, care .nu poate fi în 
noci un caz zdrunoina:tă de faptl că, după cit se pare, lui Friedlăn
der nu i-a fst pe plac corespondenţa lui L(assalle]. Din ultimele 
numere ale lui „Presse" constat că abonamentele J.a acest ziar au 
crscut la 27 OOO. 

Brşura 432 lui L(a•ssalle] este o enormous bluuder 1). Aariţia 
brşurii 2} tale „anonime" nu<l l:să să doamă. Ce-i drpt, în mo
metul de faţă, situaţia prtidului revoluţionar din Germania este 
incontstabil diicilă, dar, la o analiză .mai critică a împrejurărilor, 
ea devine lară. In ceea ce priveşte „guvenele", e evident că, din 
toate punctele de vedere, fie şi nmai în interesul existenţei Ger
maniei, trebuie să li se ceară să nu rămînă neutre, ci, cum bine 
spui tu, să fie patriotice. In.regii poveşti trebuie să i se dea un ca
racter revoluţionar prin simplul fapt că antagonismul faţă de Rusia 
va fi şi mai mlllt subliniat decît antag0nisml faţă de Boustrapa. 
Asta ar i trebuit să facă L(assalle] pentru a contra�ara uletele anti
franceze ale lui „N[eue] Pr[eussische] Z[ei·tung] ". Apoi e tocmai 
acel nt care în praGtică, în cursul războiului, va duce guvernele 
gemane la tridarea unităţii imperiJlui, şi lltunci vor putea fi îşfă
cate de guler. In general, dacă L[asaUe] e va încumeta să vor
bească în numeae partidului, pe viitor va trebui sau să se aştepte 
ca noi să-l dezavuăm în mod pubJic, deoarece împrejurările sînt 
prea serioase pentru a umbla cu menajamente, sau, în loc să se 
inspire dintr-un amestec de foc şi logică 433, să se înţeleagă în 
prealabi[ cu omenii care po:t i şi de ltă părere. Acum e absolut 
necesar să respctăm disciplina de pa1tid, altminteri totul se va 
duce de ripă. 

'] - greşală grosolană. - Nota trad. 
•) F. Engels. „Fadul şi Rinu1•. (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 13, 

Bucreşti, Editura politică, 1962, p. 24-296. - Nota trad.). - Nota red. 
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Coniuzia care domneşte în capetele oamenilor a luat proporţii 
uimioare. There is d'abord 1) „regentul imperiului" ,  care a trădat 
unitatea imperiulu�, primind bani peşin de la Paris. In „ireischiitz " 
din Hamburg, d-l Meyen r·idică osanale broşurii lui Vogt 434• Pentru 
o anmită categorie de deocraţi vulgari (unii dintre ei, care sînt 
cinstiţi, cred că înirîgerea Ausitriei, completată cu o revoJuţie în 
Ungaria şi GaHţia etc., ar provoca o revoluţie în Germania. Dobi
tocii ştia uită că în momentul de fată o revoluţie în Germania, 
adică dezorganizarea armatei ei, n-ar fi în faioarea revoluţionari
lor, ci a Rusiei şi a lui Boustrpa) este, desigur, o mare bucurie de 
a avea posibilitatea să sune goana împrelilă cu un.gurii adepţi ai 
lui 10 decembrie (numai de-alde Bangya) , cu poloezii (a::um cîteva 
ziie d-l CieszkoJSki, vrbind în Camera .prusiană despre Nkolaie, 
l-a numit „marnle aHat slav" al polonezil-or) şi ou italienii. O altă 
bandă, cum este cea a lui Blind, care vrea să îmbine patriotismul 
cu democratismul (printre ei se ală şi bătrînul Uhland) , se com
promite ceriînd, în acelaşi timp, şi un război alături de Austria 
împotriva lui Bonapa.rte, şi un parlament al ieriului. D'abord, 
aceşti măga-ri nu văd că nu există nici o condiţie pentru realizarea 
acesitui deziderat mîrşav. In al doilea rînd, le pasă atît de pIţin 
de adevărata stare •de 'lucruri, încît habar n-au că în singura parte 
a Germaniei care are un rol hotăiîtor, în Prusia, burghezii sînt 
mîndri de Camerele lor, a căror putere trebuie să crească o dată 
cu dificultăţile prin care tiece government 2) , că, pe bună dreptate, 
aceşti burghezi nu s1înt nicidecum dispuşi 'aşa cum arată u.timele 
deibateri din Camere) să se lase conduşi de badenezi şi wiiittem
berghezi sub egida , ,par.1ameltului" ,  aşa cum ni oi guvernul prusian 
nu doreşte hegemonia Austriei sub egida „BundeSJtagului" ,  că aceşti 
burghezi ştiu din 1848 că un parlament care ar acţiona alături de 
Camerele lor ar zdruncina pute.rea acestora, el rămînînd o simplă 
fantasmagorie. n realitabe, se poate găsi mai mult Sprijin revolu
ţionar la Camerele prusiene, care votează bugetul şi î11 spatele 
cărora, în anumite cazuri, se află o pamte din armată şi plebea 
berlineză, de·oît la un deb:ting club 3) numH ,1parlamentul imperiu
lui". Se înţelege de la sine că badenezii, wiirttenberghezii şi other 
small deer 4) , conştienţi de propria lor importanţă, au o părere con
trară. n rjndurile propriilor noşitri prieteni de partid şi ale altor 
revoluţionari cinsti.ţi domneşte o adevărată teamă că un război 
împotriva lui Boustrapa ar însemna o întoarcere la epoca anilor 

1) - Este, în primul rînd. - Nota trad. 
') - guvernul. - Nota trad. 
") - club de discuţii. -· Nota trad. 
'l - alte animale mici. - Nota trad. 
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1813-1815. In sirşit, reprezentanţii lui Crediit mob�lier în Gelania 
(„Kolnische Zeitung", Fould.penheim etc.) se raliază, firşte, te
merilor decratice şi speculează tradiţionala şi miioapa perfidie 
pUsiano-dinastică (pacea de la Basel etc.) 435, Pe de altă parte, o 
fraotiune din partiduJ democrat şi revoJuţionar socoate, din patrio
tim. că trebie să se pronunţe în spiritul ,lui Jahn Amdt. Avîd în 
vedere toată această confuzie şi faptul că, după părerea mea, în joc 
este soa1ta Germaniei, consider necesar ca noi doi să lansăm un ma
nifest al partidului 436• Dacă e aranjează chestiunea cu Viena, de 
ruslii va trebui să vii aici în acest scop. Dacă nu, voi veni eu la 
Manchster. 

Acum voi trece de la aceste general things 1) la state of par
ties 2) (gemane) din L'ondra şi 'În legătură cu aceasta trebuie să-ţi 
relatez ne�e lucruri, pe care, a,tîta tip cit mai erau în curs, Ie-am 
considerat prea plictisitoare ca să ţi le comunic. 

ln primul rînd, îi amint�ti că tocmai .în perioada în care eu 
r,psesem făţiş relaţiiJe cu măscăriciul E. Bauer, d-l Liebknectt l-a 
intrdus în aşa-nmita asociaţie a cmuniişULor 3) , şi că acest măscă
rid a ·Pmluat ziarul „Neue Zeii", în paginile căruia, ca un imbecil 
ignorant ce este, a bartj,ocorit partidul nostru, exage.înd puţinele 
fraze comuniste, pe care le cunştea pr.in Scherzer. Mie acest lucru 
mi-era foarte neplăcut, nu din cauza celor oîţiva filistini din Londra, 
fiindcă mă gîndeam ce prâ1ej de jubilare va fi pentru banda dmo
cr.atică falsa impresie produsă de micul număr de exemplare din 
această fiţuică, expeiate î. mod abH în Gemania şi Statele Unite ; 
din cauză că acest măscărici a ,aflat în ce stare jalnică este partidul, 
în smrşit, din cauza legătll"H pe care a stabilit-o cu Comitetul inter
naţion!l 437 de aici. DJ Liebknecht a rămas în Ada.ţie în toartă 
aceasrtă perioadă în care mscăriciul şi-a ţinut prelegerile în ca
drul ei şi a fost redactor la 11Neue Zeit" ; în afară de acealta, el a 
trăncănit tot felul de prostii, în sensul că trebuie să mă apere împo
triva marii ant.ipatii pe cae o nutresc muncitorii (adică filitinii) 
fată de mine etc. Atunci dnd, din lipsă de fonduri, 11N[eue] Z[eit]" 
a apărut într-un foIlat redus la jumătate (ţi l-am trimis), Liebknecht 
a preziidat o adunare, la care au fost invitate diverse asociaţi·i, pen
tru a salva ziarul 438, Rezultatul a fost, bineînţeles, nul. După această 
scenă am convocat la mine oamenii (un mic grup : Pfălllder, Loch
ner etc. şi cîţiva oameni noi, rpe care Liebknecht, după ce m-am 
mutat din orş 439, i-a tratat ca pe oamenii din clubul său particu

lar de pe vremuri) şi cu această ocazie l-am luat la rast pe Lieb-

1) - lucruri generale. - Nota trad. 
') - situaţia partidelor. - Nota trad. 

8) Vezi volumul de faţă, p, 340. - Nota red. 
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knecht - într-un mod care nu putea, 1Il .nici un caz, să-i facă plăcere 
- pună cil şi-a recunoscut păcateJe şi s-a pocăit. l a rel1at că 
s-a făcut o tentativă de a sooate din nou „Neue Zeit", dar prn in
tewenţia lui energkă a ÎlPiedicat acest lucru. De aceea am rămas 
surprins cînd, aîleva zile mai tîrziu, am prim�t un fe[ de continuare 
a 1ui „N.Z." sub titlul „Das Volk" 440• Chestiunea s-a lămurit insă 
într-un mod amuzant, şi anume : (vezi şi scrioarea alăturată). 

Domnul măscărici i-a scriJs în cele din urmă lui Biskamp (tu ai 
o scriSoare a lui B[iskamp] către acesta) că prin tt felll de intrigi 
Kinkel ar fi ruinat ziarul „Neue Zet'' ; el căuta să dea impresia ·că 
e însetat de răzbunare etc. Well 1) . B.isk[amp] vine la Londra şi de 
la început află, spre sUprinderea sa. că unul din propriile lui arti
cole, destinate lui „N.Z.", a apărut, întrD formă mai diluată, în 
„Hen!n". Dă fuga la măscărid, acesta nu pare de loc înoîntat la 
vederea lui, se preface că e hodnav, joacă rolul omului ezgustat·de 
deşertăciunea lumii şi, în cele din urmă, îi deolară că totul e o por
cărie, că l (B�k[amp]) nu trebuie să se mestece î<n această mur
dărie că, pasn�te, Kinkel el:e prea pUtemic etc. Dar Biskamp, pe 
care l-a ijbit faptul că Kinkel .şi-a abanlonat vechea tpgrfie şi-l 
scoate pe „Hennann" al său în tipografia lui „N.Z." şi-i puhlică 
manuscrisele lui, alergă la Hirschfed la tipograie şi acolo gi co
rectura exemplarului cu însemnări1le făcute de ia lui Edgar Bauer. 
In one word 2) : d�l Edgar ·s-a folosit de „N.Z." .pentru a se vinde lui 
Kinkel şi totodată - ceea ce dovedeşte fecunditatea a<cestui m -
pentru .a <tipări mallUcrisele lui B[iskamp) ca pe propriile lui lucrări. 
Dobitocul de Kinkel J Pentru a distruge „Neue Zeit", î1l cumpără pe 
m.scărici, .care în tot tmplll activităţii sale de redactor a evitat orice 
polecă, .în loc să-i dea bani măscăiciului şi să-l lase să figureze 
în continuare ca redaotor al lui „Neue Zeit". Dar Gottfried a soco
tit că .astfel V'a înlătura, o dată pentru totdeauna, orice concurenţă, 
chiar şi una atît de neînsemnată. lncă o vonbă despre activitatea 
acesbui Gottfried. Aici a apărut un ! tre�lea ziar german, la început 
sub titlul „Lond[oner] D[eu]ts[che] Zeit[ung] ", apoi sub titlul „Ger
mania " . Acest ziar, redactat de un oarecare Enani, avea o o�ien
tare austriacă. Gottfried descoperă că redactorul a săV'îrşit cîndva o 
infractiune de drept comun, îl amen,inţă prin iintenediul dctorului 
Juch, îi cumpără ziarul şi tipografia la un p.reţ .de imc (nu se ştie 
dacă din �OlldJl revoluţiei sau cu banii ambasldei prsiene) şi, după 
cum se spune, collltinuă să editeze ziarul sub un alt titlu şi sub 
conducerea lui Juch. ZiaruJ lui Kinkel are 1 700 de abonaţi, el va 

1) - Bine. - Nota trad. 
') - Intr-un cuvin!. - Nota lrad. 
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deveni o sursă. de venit, şi individul ăsta vrea să-l asigure împo
triva oricărei concurente şi polemici. 

După trădar.ea măscăriciului, Bisk[amp] etc. au fondat „Das 
VolkM şi atunci el şi alţi filistini mi s-au adresat mie, la încput in
direct,· prin interunediul lui Liebk(necht], poi a venit B[iskamp] 
la mine. 

I-m spus că noi nu putem colabora d.rect la nii n ziar mic 
şi, în gnerl, la nici un ziar de partid care nu e redactat de noi în
şine. Or, pentru aceasta, în mmentul de faţă nu există nki o con
diţie. Cît despre domnul Liebknecht n-are deoît să lcreze m folo
sul lui B[iskmp]. In orice caz, prob faptl că nu i .s-a lăsat lui 
Gottfried cîmp libr de acţine şi că planul li mîrşav a fost zădăr
nicit. Tot ceea ce ot făgădui, i-am .spus, se reduce la unătoarele : 
să le trimit din cînd în rnd articole 11tipăritea din „Tibune", pe 
care să aibă dreptul să le folosească ; să le popun cunocuţilor mei 
să se aboneze la ziar ; în sfîrşit, să le comun:c verbal otele care 
îmi cad în mină şi să le dau „indicaţii" într-o problemă sau alta 
Pe de altă parte, Biskamp trebuie să expună de îndată, dcmntat 
(acest lucru se va face în numărl viitor), întreaga porcărie pusă 
la cale de Bauer şi Kinkel m, In felul acesta prind doi iepuri din
tr-o dată, chiar dacă foiţa îşi încetează apariţia.) Măscăriciul tre
buie să fie doborît de pe piedestalul său <de obiectivitate şi în toate 
privinţle trebuie să se adYpte o atitudine ofnsivă şi olemică, dar 
tonul să fie oit mai vesel cu putinţă. 

Prin urmare, te rog pe tine, pe Lpus, GPert şi toţi cei pe 
care-i puteţi convnge (prezentîndu-1 ca pe un ziar antikicelian, 
dar care nu le aparţine) să vă abonaţi la „Das VoJk•. Adresa birou
lui : 3, Litchfield Street, Sobo. (Un abonament trimestrial, inclusiv 
taxele de expedtţie, costă 3 şilingi şi 6 pence.) G.�rt şi Biskmp 
sîn1 amîndoi din electoratul Kurhessen şi cum primului îi vine din 
cil 1 ind cîte o idee deşteaptă, i-o ipoate pasa mpariotului său. 
In sfîrşit, indică-mi vreun individ (stationer 1)) din Manchester căruia 
i se pote trimi•te „Das Volk" pentru a�l difuza. (Scrie-i şi tip1lui din 
Bradford 2)). 

Dipă. părerea mea, ,,Das Vlk" este o foaie a emigranţilor in 
genul ziarului nosru „bruxellez" sau al celui „parizian° 42• Dar, cu 
ajutorul lui şi pe ascunS, putem să-i facem să turbeze pe Gttfried 
etc. etc. fără a interveni direct. Ar putea, de asemenea, să vină un 

momenl, . şi încă toarte curî.d, cînd va fi extrem de iortnt ca 

nu numai duşmnii noştri, ci şi noi să ne ptm publica păr�rUe 

1) - librar. - Nota trad. 
•1 Wilhelm Stron. - Nota rei 
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într-un ziar lndonez. Biskamp merită cu atît mai mult să fie spri
jinit, cu olt lucrează pe gra's. 

Patea cea mai frumoasă e că in nr. 1 8  l li „Hermnn" măscă
rici. a sc.is un articolaş extrem de st1pid şi de lmntiMl în care 
„demonstrează" că „neutrilitatea Angliei" reduce atuiluI ră2boi �a 
un „război perife.lc". Pe nefericitul continent nu mai sînt posibiie 
evenimnte „hotă1oare" şi de aceea sublima Aglie rmîne „neu
tră". ln nr. 1 9, Blind, indignart din punct de vedre dmocratk>a
triutic, iar Bucher, din punct de vedere urquhartist, l-au dojenit pe 
măscărici, aşa că în curîJd, primind lovituri de pilcior din partea 
tuturor part�dor, acesta va zbura şi de la „eIlnn" 443• 

Dmnii filistini au primit o lecţie bună. Băt1înul măga; weitlin
gian, Scherzer, credea că el ar putea numi reprezent:nţi ai pantilu
lui. La înlîlnirea mea cu o delegaţie a acestor fiHstini (eu m refu
zat să intru în vreo asociaţiie, dar LiebknecM era preşedinte il uneia, 
iar Lapplăn1der 1) al cel1eilalte) 444 le-am spus-o ră:Picat : mandatul 
nostru de reprezentanţi ai partidului p.roletar nu 1-m primit de la 
nimeni altcimeva idecit de la noi înşine. Dar l este cofirmat prin 
ura e:dusiv.ă .şi genernlă pe care o manfestă toate fracţiunile şi  
partidele lumii vechi mpotriva noastră. Iţi poţi î!chipui ce stupe
fiaţi au fst aceşti dobitoci. 

Dacă nu mai ai exmplare din „Padul şi Îlnul", trebuie să co
manzi oîlteva. Avem nevoie de copii pentru Steffen, Weydmeyer şi 
cîteva reviste de aici. 

Nu s-ar putea să-i mai trimiţi nte vin de Porto bietului Ecc.rius, 
care din nou se chinuie în infernul croitoriei ? 

Salut. 

AI tău, 
K. M. 

Am primit o s::r�soare de la Wedemeyer şi Komp. Ţi0 voi tri
mite zilele a{;estea. Prin ei i-au şi tost cmJ1dte lui Duncker circa 
100 de exemplare din „Economia" 445 mea pntru Statele Unite. 

Spune-i lui Lupus că from the beginning 2) Beta (Bettzch), re
dactorul lui „How do you do", este în acelaşi timp mina dreaptă 
a lui Gottfried în redacţia acestuia. 

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

1) Anders. - Nota red. 
•j - de la început. - Nota trnd. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba gemană 
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29 
Engels către Marx 

la Londra 

Dragl meu Maur, 

Machester, 3 i 1859 

1n ceea ce privşte manifestui 1) sînt întru totl de acord. Cum 
să procdăm cu tpărirea lui ? :a trebui, desgur, să fie tipărit la 
Londra ; infomează-te n privnţa cheltuielilr şi a altor amănunte, 
ca să� putem pub1ica imediat dpă ce-l scriem. 

Povestea cu „Vokchen" 2) este foarte amuzantă, foarte îmbu
curătoare şi se poate dovedi de foarte mare los. tn lgătură cu 
difuzarea lui alci trebuie să emarc unnătoarele : ş ptea gsi cu 
rUrinţă un „·stationer" 3) englez, dar nu cred că acesta ar avea 
şaSa de a pune mina nici măcar pe un sigur aont ocazional. 
Pentru rutarea abonaţilor ar trebui atraşi librarii care Îd aici 
că1ţi ·străine, Dunnill şi Plmer, Princess Str., şi Franz Thimm, Prin
cess Str. Lupus se va abona la D[uinnill] şi P[almer], Gumert şi cu 
mine ne vom abona la Thimm, de la care cumpărăm de bicei cărţi. 
Aici acţiunile lui „Hermann" ·sînt într-o cădere simţitoare, un stoc 
înteg de nere vechi zac nevîndute, iar minstratol de aici 
! lui Thilill, care nu se arată prea binevoitor faţă de Gnkel, mi-a 
spus că numărul abonaţilor scade de la o săptrnină la alta. e 
aceea trimile primele numere - mai ales acela în ae se oibeşte 
depre ticăloşia lui Kinkel 446 -, 12 exemplare lui Thmm şi circa 
6 exemplare lui D[unnil] şi P[almer] ; de îndată ce vr sosi, îl voi 
pune în mişcare pe bîrfitorul de Heckscher, cae cu siuranţă, aşa 
cm 2 X 2 = 4, va răspîndi pretutindeni această povte. D:r 
zia:ele potru firma Th1mm trebuie trimise irect la Th[mm] de 
aici - individl de la Londra ar fi în stare să eţină leacl .sta. 
e îdată ce Thfimm] va obţine aici cîtva abonamlte, prezn
tantul local al firmei se va arăta mai iiteresat de această chestiune. 

Dspre bătălia de la Casteggio vi scrie vinerea viioare : e 
n lucru mult pra lipsit de impotanţă pentru a scrie e două ri 
despre el, iar telgramele sint prea inco:sstente ca să e oată 
spune ceva coernt 447• Vechea ta hartă a >mbadiei i prinde 

1) Vzi 01umul de fată, p. 889. - Nota red. 
) „Das Volk". - Nota red. � - „librar•. - Nota !rad. 
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foarte bine acum, este fă:ută la o scară de aproxIlativ 1/160 OOO, 
deci destul de mare. Din păcate., · rnlieful ete redat foarte prost. 

Multe slutări. 

Al tău, 
F. E. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, voi. XXII, 1929 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba. _geŢmană 

210  
. Marx către Engels 448 

la Manchester 

[Londra] 24 mai 1859 

Dragă Engels; 
Ţi-ş fi farte îndatorat dacă ai p utea să-mi trilliţi ceva „tin " 1). 

Mizerabiiul de Duncker, pe care am contat, se pare că amînă treaba 
aista la nesfîrşit. ·Timp de 1 1  zile animalul n-a mai trimis iar nimic. 
Ştii c·ine îmi stă în cale ? Nimeni altul deiît Lassalle." · a foceput 
cactea mea 2) a fst amînată cu patru săptmîni din cauza .lui „Sic
kingn" al lui. Acm, cînd povestea se apropia de sfîrşit, a trebuit 
c�. z�intitUl sta să intervină cu broşura lui 3) „anonimă", pe car

·
e 

a sori�-0 numa
0
i fiindcă broşura ta 4) a•lOnimă nu-l lăsa să doamă. 

Oare cîinele. ăsta nu-şi. dă seama că măcar dil bunăcuviinţă, trebuia 
să las_e · să .apară mai întîi lucrarea mea ? Mai aştept oîteva zile şi 
apoi a. să scriu la Berlin o scrisoa;e ct se poate de griosolană. 

Am făcut comehle pentru Manchester. Dacă timpul iţi permite, 
sc.rie-mi iHne . în germană 20-30-40 de rînduri .espre evenimen
tele de .război 5). CîPei ăsteia de Liebmecht nu-i voi da textul scris 
de tine, ci i-l . voi dkta. Nu trebuie să pierdem timpul, căci „Volk" 

„). _ metal. :._ Nota trad. 
�1 K. Marx. „Contribuţii la critfra econom1e1 0litice•. (Vezi" K. ' Marx şi 

F„ ,nge/s. Opere, vol . . 13,  �ucureşti, .Editura politică, · 1962, p. 3�175. � Nota 
trad.). - Nota re. . 

. 
. . . ') F. · ·LassaJle .

. ·
„Ră'zboiul din Italia şi sarcinile Prusiei" .  - Nota red .

. . 

•j F. Engels. „Fadul şi Rinul ' .  (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 1 3, 
Bucureşti, Editura politică, 162, p. 245-291: - Nota irad.). - Nota red. 

6) F. Engels. „Campania din Itali a'.  (Vezi K. Marx şi F. EngeJs. Opere, 
voi. 1 3, Bucureşti, Editura politică, 1 92, p. 389-391 .  - Nota /rad./. - Nota red. 
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nu are deaît un singur zeţar şi pînă vineri dim.eaţa trebuie să 
fie totul gata. 

Să nu treci cu vederea treaba asta. Cu cîteva amcoe mai ori
ginale despre teatrul de război, la Londra se pot Ştiga cel puţin 
încă 50 de abonaţi. m să aranjez n şa fel lucru1ile, înoît deocam
dtă noi oi să nu m direct rspunzători. 

Despre manev.rele lui Got:fried 1) îţi poţi face o idee din fip
tl că săptmîa trectă, n East Ed, act pPă a vînut publica
ţia sa „Hemnnu cu o jmăate de penny publiclui dn hitecha
2), numai pentru a împiedica :inzarea lui „Volku .  De unde o i 
arînd fnduri ? Schpper mi-a spus că Willich ar fi fost aici. După 
cm se vede, indivizii au împărţit, probabil, banii înte i şi i-au 
aruncat un s şi cîinlui de pază Heinzen, de vrme ce a:est cîine 
a încetat să mai latre. O să aflăm noi m stu lucr.e. 

I shaill look out 3) �n ieg!tură cu publicarea manifestului nos
tru 4) 

Salut. 
Al tău, 

K. M. 
Imandt se căsăoreşte cu fiica gazdei lui, o scoţiană. Ach eine 

schone Gegend 5) . 

Publicat pentru prima oară 
în întrgime ii : K. Marx i F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, voi. XXII, 1929 

2 1 1 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchter 

Londra) 5 mai 1859 

Drgă Fred, 
Aşa cum stau acm lucrurile aici, nu cred că aş putea părăsi 

Londra şi, în orice caz, nu la începutul săptăînii viitoare. 

•) Gottfried Kinkel. - Nota rd. 
•) - cartier din estul Londrei, în care trăia în locuinţe mizere o mare parte 

din ppulaţia ,uncitorească. - Nota trad. 
) - Am să mă intere. - Nota trad. 
') Vezi volumul de faţă, p, 81, 3. - Nota rd. 
f) - Iar o perl! (expresie genă, , folosit! de Tieck, ln basml „Motanul 

lndJţat•, precum şi ie Heine într-o srie de poezii. - Nota red,) - Nota trad. 
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AStăzi, după cum văd dintr-o însemnare făcută în agenda mea, 
sînt exact ouă săptămîni de cînd i-am trimis cîinelui de Duncker 
ultimele trei coli de corectură (şi anIle co1:le 9-1 1) .  Aşadar ucra
rea 1) era gata, iar individul nu mai avea altceva de făcut decît să 
trniită perii curnte ale ultimelor trei coli pentru a întocmi eratele. 
In locul acestora ce crezi că primesc astăzi ? Broşura lui Lassalle .2) , 
şi pentru că nu aveam nici un ban în casă şi am amaneat aproape 
tot ce putea fi manetat, a trebuit să trimit la Muntele de pietate şi 
ul:tima haină portab1lă, întrudt trebuia să plătesc 2 ş�lingi pentru 
această porcărie, care la  Berlin oostă probabiJ 8 pence. Dar, de 
fpt, voiam să-ţi Pun următoarele : 

Acum este absolut evi•det că î mpotriva lucrării mele s-a pus 
un nou mbargo pe două săptămîni, pentr.u a-i face oc dmnJlui 
Lass[alle] .  Lucrarea mea ar mai avea nevoie de :el mt trei ore de 
muncă. Dar zmintitul ita afurisit şi înfIlurat a aranjat intenţio
nat embargoul, penrtru ca atenţia publicului să nu fie IlPărtttă. Iar 
Duncker, acest porc de dine, este încîntat în adînclll sufletului său 
că are un nou preltet pentru a ma plata onorariului meu. Nu-i 
voi ierta ovreiaşului festa asta. Graba cu care a fost tipărită ma
cula:ura lui arată că el poartă magna paS 3) a vinei pentru amîna
rea lucrăriOr noastre. ln plus, animalul ăsta este atît de îndrăgostit 
de produul lui chinuit, înoît consideră de la sine înţeles ca eu Să 
ard, pur şi simplu, de nerăbdarea de a vedea „anonima" li şi să am 
destulă „obiectivitate " entru a considera asasinarea căţii mele 
ca fiid în fira lucrurHor. 

Murisitul ovrei 4) din Viena nu scie nid el nimic. 
Lupus e şJă foate mult în privinţa lui Liebknecht dacăşi 

închipuie că mediocritatea asta ar putea scrie o Lucrare ca „Rgen
tul imperial" .  Biskamp a scris luorarea (eu i-am furnizat faptele) şi 
Biskamp trebuie să scrie totul. Liebknecht n-a scris dea: „ronica 
plitcă",  .lra, semnat „II" ,  şi nici ista n întrgime m . Liebkneoht 
este t at de incapabil în domeniul ,publicisticii pe cit este, în 
general, de nesigur şi slab de caraater, lucru despre care Jtă dată 
am să-ţi cmunic date mai amănunţite. Ii:dividului acesta ar fi tre
buit să-i dăm săptămina aceasta definitiv un picior n spate, dacă 
anumite împrejurri nu ne-ar i determinat ca, deocamdată, să11 mai 
fo<osm ca sperietoare. 

11 K. Marx. „Contribuţii la critica economiei politice•. (Vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 13. Bucureşti, Editura politică, 1962, p. -175. - Nota 
trnd.). - Nota red. 

2) F. Lassa/le. „Războiul din Italia şi sarcinile rusiei•. - Not. red. 
) - cea mai man! parte. - Nota td. 
'J Max Friedlănder. - Nola rd. ' "'" r 
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Chestiu.He personile, precum şi necesititea de a atepta, în 
:olltinuare, să pimesc ceva de la Duncker nu-mi ior da, probabil, 
posibilitatea să vin săptna viitoare la Manchester. La aceasta se 
mai adaugă şi considerentil că, dică aş pleca acm cîid se urzesc 
intrigi din toate părţile - din partea emigraţiei democrate, a ne
gstorilor din Camberwell, a wetlingieniilor etc. et-c. -, iar oamenii 
care trebuie să ne reprezinte aici sînt extrem de slabi, totul s-ar pu
tea uşor duce dracllui. De altfel, ieri, în termeni răspicaţi, i-am trans
ms prin Pfănder tnîntorului de Schpper că dacă nu reintră imediat 
în Asociaţia .muncitorilor (aşa-zisă a comunştilor) 1) şi nu preia con
ducerea ei, vom rupe orice „relaţii "  .cu el. Singura ,sferă in care ne-m 
p1tea si de h1popot.ul ăsta, dobitocul o consideră prea neîn
semnată pentru et Mais nous verrons 2) . Nidodată n-am avut un. 
stat-major am: de prost. Pieper ne-ar i acum de mare fo1os. Dar 
e� s:tă la .remen şi niai micar nu scrie. 

Salut. 

ublicat pentru prima oară 
n : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. 1 rusă, voi. XXII, 1 929 

212 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba gemani 

Marx către Engels 4so 
la Mancheter 

Londra] 27 mai (1 659) 

Dragă Engels, 
m primit cele 5 l. &t. 
.rebuie să dai ceva mai multă culoare articolelor ale de 

război, deoarece scrii pentru un ziar care :se adresează publicului 
larg, ii nu pentru un ziar miâtar ştiinţific. E doar şor de introdus din 
coresponden/ele apărute în „Times• etc. mai multe elmeJJte des
crptve şi îndividuale. Eu nu pot intVeni, deoarece sa ar dăuna 
unităţii stilului. ftfel, Dna va intoduce, din proprie initiitivă, 
tot fell de absudităţi. 

1) Este vora de Asciaţia culturală a muncito:ilor comunişti germani de la 
ondra. - Noa d. 

2J - ar Om vdea. - Nota trad. 
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li trimit astăzi, cu tilu de prbă, duă nlDere (ultmele) din 
„Pr55e" ca să vezi dacă te pe>i flosi de acst ziar. 

seară € la ora şapte a venit onl Liebknecht cu 6 rînduri 
pentru „Das Volk • ,  după ce, prin faptul că a l-1 mult ip, a 
provcat, aşa Cll mi-a spus Biskamp, dezordine în îtreaga tipo
grafie {şi măgal ista mereu se apucă de altceva) . I-m indicat 
precis dobitocului ăstuia ce mai trebuie reprodus din broşura ta 1) .  
n loc de ata, e� vrea să facă din ea un leader 2) , luru pe care, 
fireşte, nu va reuşi. Birgers rdiviS 3) , dar much lorse 4), de
oarece B [irgers] ceJ puţin ,Utea fi folosit pentru atacuri în cadrul 
sciilor. 

După părerea mea, Gariba1di este trimis dinadi11s pe o poziţie 
u:de îl ateată pieirea. 

Spe deoseb:e de Kossuth, care împrenă cu Klapka l-a "re
cunScutu deja pe „Ce>nstantin" ca rege us l Ungaiei, Mazzini 
(în probleme de patiotm itlin e, desr, o autoritate mai 
mare dt onl Lassa.le) se oartă foarte cmite. Voi încerca 
să procur uttimul număr, cu care .işi încheie apariţia „Pensiero d 
Azone " 451 al său. Trmite-mi ultima ta lucrare, „PdJ şi nJ" ,  
nu Mazzini. m s ă  scriu oHeva uvinte însoţitoare, sau mi bine 
orie-Je tu. 

Salt. 

Al tău, 
K. M. 

Nii astzi n-m rimit nimic din rn. i", 16 zile pentru 
a cate greelile de tipar fn ultimele trei coli 8). 
Publicat enu prima ară 
!n întregime n : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, d. I uă, vol. XII, 199 

Se tipăreşte după maniacris 

Tradus din limba germană 

1) F. Engels. „>adul şi Rinul" .  (Vezi K. Man i F. Engels. Opere, voi. 13, 
Buureşti, diura politică, 1962, p. -91 .  - Nola lrad.). - Nota red. ) - articol de fond. - Nota rad. 

") - înro oouă ediţie. - Nola trad. 

'' - mult mai rău. - Nolo rad. ) K. Max. „Contribuţii la critica economiei politice". (Vezi K. Marx şi 
F. Engels. Oere, voi. 13, Bucureşti, Editura olitică, 19i'., p. 507-Sli. - Nora 
trad.). - Nota d. 
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Dragă Engls, 

213  
Marx către Engels 

la Mnchester 
(Lonra] 28 mai [1859] 

lţi trimit JLurat scrisoarea pe care m prmit-o de la Dna. 
Ce să răspund ? 

Apropo. m aflat acum de la Biskamp, cae ştie acest lucru 
chiar de la măscăr:ci 1) , că Bruno Bauer a fost, într-devăr, plătit 
de Rusia. A primit 30 de friedrichsdori 2) de la mbsadorul rus 
von Bdberg. Măscăriciul era complice. Bruno a rupt aceste relaţii, 
deoarece Budberg nu s-a purtat destul de „respectuos a cu el şi 
l-a lăsat să a.tepte în anticameră. Călătoria lui n Anglia a fost 
detemnată de faptul că fraţii - par nobile fratrum 8) - voiau să 
încerce ă intre n cmbinaţie cu guvenul englez. Dar, bineînţeles, 
au făcto de oaie. ht o you .say to this ? 4) 

Salut. 

ublicat pentru prima oară 
!n : „& Briefwechsel zwischen 
F. Engels i K. Marx", Bd. II, 
Stuttgart, 1913 

214 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba gemană 

Marx către Engels 
la Mnchester 

Londra) 1 iue 19 
Dragă Enes, 
Iţi tmt alăturat primul număr din „Presseu,  în care vei gi, 

poate, nele infomaţii interesante pentru tine. Junele Friedlănder, 

') dgar Bauer. - Nota red. 
) - vce mondă de aur prusiană, reprezentînd 15 mărci germane. -

Nota trad. 
') - o nobilă ereche de frnţi (Horaţiu. Satire, cartea a II-a, satira a treia). 

- Nota trd. 
) - e pi de asta 1 - Nola trad. 
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bineînţeles, nu răspnde. Acum îmi e.plic situaţia în felul urmă
tor : Lassalle of course 1) i-a ţinut lui Friedlănder, nu numai in 
numele lui, ci şi �n numele meu, o predică despre „tendinţă" 2) . 
F[riedlănder] îşi închipuie că eu şi cu Heraclit obscurul 3) sîntem 
un singur trup şi un singur suflet. De aceea, bineînţeles, nici nu-i 
trece prin cap că, under present Circumstan:es 4) ş putea scrie 
pentru un ziar din Viena. „Presse" din Viena conţine zilnic o pole
mică omuflată 1împotriva acestui deştept din Berlin. Astfel, de 
explu, într-un articol de fond din 29 mai se spune : „Dar 1se poate 
pretinde un sentiment de onoare naţională din p artea acelor capete 
speculative care văd în Nap [oleon] al III-lea braţul răzbunător al 
istoriei, iar în aşa-zisa lui genialitate de eliberator al popoarelor 
au plăcerea de a-şi privi reflectate neajutorarea, rpedateria şi ste
rilitatea propriei lor minţi amatoare de clasificare " .  Chiar insi!stenţa 
cu oare L[assalle] m-a rugat să nu-i mai scriu vărului său 5) este o 
dovadă că illdiv�dul a tr�şat şi în numele meu. Şi şa mi-a zdănicit 
animalul ăsta cea mai frumoasă perspectivă pe care o aveam pentru 
vara 1aceasta. . plus ar fi fost bine dacă, pentru orke eventuaJitate, 
eram introdus la „Presse" din Viena. 

Dacă 1scrii din nou despre Garib:ldi, whatever may be h:s fate 6) , 
să iei în rîs această situaţie neaşteptată în care nu se putea trezi 
deoît „nepotul .unchiului" 7) : alături de el, lîn calitate de erou, 
figurează c onducătorul detaşamentelor de voluntari. Inchipuie-ţi aşa 
ceva în timpul b:trînului Nap[oleon] I De altfel corespondentul din 
Paris l lui „Times" iscrie astăzi 1că ibonapa.t�.tii au şi �nceput să 
bombăne în gura mare în legătură cu „gloria" lui G [arib!ldi] şi că 
în detşamentul său au p ătruns clandestm „a few select police" 8) , 
c are trimit rapoarte amănunţite despre el. Urmînd întrutotul in
dicaţiile lui Mazzini, G [ariba1di] 11u a mintit de Bonap [ate] ·in 
proclamaţia sa 452• In general însă, ultima lucrare a lui M[azzini] 
nu este chiar atH de bună cum credeam 9) • •  Bină acum nu citisem 
decît în fugă cîteva extrase. Vechea lui bombăneală Împotriia socia
lismu1ui. Noi, direct, nu PUtm face nmic cu el. Dar �l putem olosi 
cu succs ca autoritate împotriva lui Kossuth etc. De altfel, din 

') - desigur. - Nota trad. , 
1) Vezi volumul de faţă, p. 36. - Nota red. 
3) Aluzie la lucrarea lui Ferdinand Lassalle : „Filozofia lui Heraclit obscurul 

din Efes".  - Nota red. 
') - în condiţiile actuale. - Nota trad. 
5) Max Friedlănder. � Nota red. 
8) - oricare i-ar putea fi soarta. - Nota trad. 
7) Napoleon al III-iea. - Nota red. 
8) - „cîţiva poliţişti de elită". - Nota trad. 
g) Vezi volumul de faţă, p. 398. - Nota red. 
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ultmul număr al revistei lui 1), pe •Care i�l voi trimite la sfîrşitul 
săp1ămînii, î1i vei da din nou seama de importanţa domnului Karl 
Blind. 

Salut. 

Al tău, 
K. M. 

Apropo. Blind a plecat de la „Hermann",  dar se înşală foarte 
tare dacă speră să intre la „Volk" .  Oricît ar Ii de slabă această foiţă, 
ea a stîrnit furie şi tulburare în întreaga emigra1ie de aici, inclusiv 
Tausenau & Co., plătiţi de Kossuth-Bonip[arte] pentru a crea la 
Londra o „opinie publică" germană. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Dr Briefwechse! zwischen 
F. Enge!s und K. Marx•, Bd. II, 
Stuttgart, 1913 

Se tipiheşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Dear Frederick, 

2 1 5  
Marx către Engels 4ss 

la Manchester 

[Londra] 7 iunie (1859) 

Iartă-mă că-ţi scriu abia acum şi doar cîteva rînduri. Tot timpul, 
fără încetare, m fost ocupat cu munca şi cu diverse alergături, fie 
n nteres personal, fie în interesul partidului. 

!n primul rînd m-a bucurait foarte mult că ţi-a plăcut prima 
fasciculă 2) , deoarece în această problemă, pentru mine n-are im
portanţă lecit părerea ta. Soţia mea era extrem de amuzată văzînd 
că aştept with some anxiety your judgment 3) . 

Ad vocem 11 Volk0 •  Administraţia este 1î:tr-idvăr oate proastă, 
întrucît există numai un zeţar şi nici un curier etc., �n afară de 
aceasta pînă acum nu au găsit nici un singur expeditor care „să 
inspire" şi, înainte de toate, nu sînt bani. Totuşi ultimele numere 

') „Pensiero ed Azione". - Nota red. 
') K. Marx. „Contribuţii la critica economiei politice". (Vei K. Marx şi 

F. Engels. Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. --15. - Nota 
trad.). - Nota red. 

) - u oarecare teamă aprecierea ta. - Nota trad. 
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s-au iîndut aproape toate, şi, dacă se va putea face rost de fonduri 
pentru a angaj a n expeditor cit de dt de 1încredere, ziarul va 
rezista. Apoi, „foiţa" ,  deşi noi numai indirect îi dm tun 1), a pro
vocat panică în rîndurile întregii democraţii. Nu numai aici, ci şi 
în Elveţia, unde Vogt-Kinkel au publicat împotriva mea în „Han
dels-Courier" unul din -articolaşele lor mîrşave, care-ţi sînt bine
cunoscute. Voi cere să fie reprodusă în nmărul viitor 4• 

m să vorbesc cu Biskamp în lgătură cu chestiunile de la 
Manchester. Dar eri, dimpotrivă, el mi-a cerut .să-ţi scriu ţie că dn 
Manchester nu s-a comandat nici n exemplar. m impreia că 
Hollinger (tipograful) a şi fost mituit de Kinkel. Nous verrons 2). 

D;pă audi€nţa la Kossuth şi după primirea banilor de la Vogt, 
Kinkel a trecut în tabăra celor care au trădat cauza unităţii im
peri.ului. Bucher şi Blinl, „indignaţi" ,  l-au p ărăsit. Colaboratorii 
lui Kinkel sînt acum următorii : 

Bamberger, Ed. Bauer, Beta („How o yuo do") şi Born 3) (fra
tele lui ex-Bn 4) al nostru) . Frll.oasă bandă. Pe lingă ei mai sînt 
una sau două 1tîrfe b:trîne : 

Ad vocem Freiligrath. Intre noi fie vorba, e n individ abject. 
Acum, cînd vede că lucrurile iau o întorsătură revoluţionară (ai 
auzit, cred, de dmonstraţia muncitorilor din Berlin ?) şi Kinkel a 
început să fie disrespectable 5) , a p ornit să-l atace. Dar al şaselea 
şi ultimul volum l Operelor sale cmplete, editate în merica 
(trei pătrimi le formează traducerea unor ifleacuri) - a primit de 
curîd acest volum şi mi l-a trilis -, 1se .încheie cu poezia dedi
cată J ohannei Mockel 6) , iar poezia 7) îpotriva lui Kinkel a supri
mat-o. Asta e o porcărie, şi m ascultat cu o mină foarte sceptică 
dezvinovăţirea lui în această privinţă. Dracu să ia toată breasla 
asta a poeţilor I 

Ad vocem Vogt. In „Volks-Zeitung" (Berlin) s-a pus la „dispo
ziţia" Prusiei. 

Ad vocem Duncker. lntr-o scrisoare a lui D[uncker] , :ria H 
imputasem destul de grosolan tergiversarea, animalul mărturiseşte 
deschis că ultima amînare de 3 săptămmi (după ce totul 8) , în afară 

1) - orientarea. - Nota trad. 
1) - O să vedem. - Nota trad. 
1) David Bom. - Nota red. 
') Stephan Born. - Nota red. 
1) - nerespectabil. - Nota trad. 
6) F. Freiligrath. „După inmormîntarea Johannei Kinkel" (vezi volumul de 

faţă, p. 335) . - Nota red. 
l F. Frei/igrath. „Lui Joseph Weydmeyer•.  - Nota red. ) K. Marx. „Contribuţii la critica economiei politice• .  (Vezi K. Marx şi 

F. Enge/s. Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura politieă, 162, p. 5-16. - Nota 
trad.). - Nota red. 



215. Marx către Engels. 1 iuni> 1859 403 
e erată, era gata), a fost o urmare a apariţiei „anonimei" 1) , pro
dsă cu „sdoare, c şi logică" 455• Intenţionat m idt fo vtleg în 
ziare că tu eşti autorul „Fadului şi Rinului", deoarece aveam motive 
temeinice să bănuiesc că autorul „anonimei" va încerca, pe ascuns, 
să se lase „confundat" cu tine. Găsesc că e cam prea din caleilară 
ca domnul L[assalle] să instaureze, oricînd doreşte, embargoul îm
potriva mea. Mîzgăleala va apărea .săptămîna aceasta la Berlin 
- mă refer la prima fascicolă. 

n sfîrşit, de îndată ce voi dispune de mijloace, voi veni, indi
ferent de condiţi_i, pentru cîteva zile la Manchester, căci trebuie 
să rezolvăm o grămadă de lucruri. 

Salut. 

Al tău, 
K. M. 

Salutări lui lupullum 2) . 
Numerele din „Presse" (acolo autorul „anonimei" mi-a stricat 

definitiv aranjamentele) i le trimit mîine. 
Te rog să mă crezi că nu se pot face prea multe cu mizerabilul 

„stat-major" de aici. Cel puţin Biskamp scrie repede şi ripostează 
prompt. Liebknecht este o adevărată pacoste. Din cauza manevre
lor lui deştepte nevoie mare, scandalul în legătură cu Kinkel şi 
Bauer n-a putut apărea în foiţă decît într-o formă cu totul diluată 456• 

Artkolul 3) tău a fost publicat în „Volk" chiar în ziua în care a 
sosit. ln ultimul număr a yărut prefaţa din mîzgăleala 4) mea, de 
altfel cu omisiuni, metodă îndrăgită a domnului B [iskamp] . 

Publicat pentru prima oară 
în întregime în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, voi. XXII, 1929 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) F. Lasslle. „Războiul din Italia şi sarcinile Prusiei�. - Nota red. 
} - diminutiv de la lupus (Lupus-Wilhelm Wolf). - Nota trad. 
} F. Engels. „Campania din Italia", (Vezi K. Marx şi · F. Engels. Opere, 

voi. 13, Bucreşti, Editura politică, 192, p. 389-391. - Nota Irod.). - Nta red. 
j Prefaţa lucrării lui K. Marx. „Contributii la critica economiei politice•, 

publicată în ziarul 11Volk" nr. 5 din 4 iunie 1859. - Nota red. 
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216  
Marx către Engels 07 

la Mnchser 

Dragă Frederick, 

Londra, 10 i1nie 1 859 

tăzi am pmit două manuscrise. Unl eCCelnt - artioll 
tău dspre „fotification" 1) , din pricina căruia însă am realmente 
mustrări de conştiinţă, deoarece ţi-am răpit din puţinul tău timp 
liber. CelIlt grotesc - şi anume replica pe caf,e ne-o dă nouă 
amîndurora Lasalle in legătură cu „Sickingen" 2) al său. O întreagă 
pădure de pagini scrise mărunt. E de neînţeles cum într-un ase
menea anotimp şi în mijlocul unor asemenea evenimente istorice
mondiale, cineva nu numai că găseşte timp să scrie astfel de lucruri, 
dar îşi mai şi închipuie că noi avem timp să le citim. 

Ad vcem „ VoJk•. Dacă librarii vşm, lucru de care mă în
doiesc, vă vor furniza într-adevăr această foiţă, veţi fi surprişi, 
şi 1tu şi Lupus, cd -un anunţ Care va apărea dn nmărul de 
mîine şi în care se spune că există „perspectiva" ca noi etc. să 
colaborăm la acest ziar 58• Iţi voi comunica verbal motivele diplo
matice care m-au deteminat să fac acest pas. 

Dncker : N-m >rimt Ilcă niic, nici banii, nid exmplarele 3) . 
Spune-i acest lucru lui Lupus, care atminteri ar fi primit deja un 
exemplar. 

Ad vcem chram •) . Acest mare bărbat a suferit un eşec la 
Berlin. De aceea la consiliul <de familie al soţiei sale s-a hotăît ca 
el să ocupe un mic st in comeiţul din Krefeld. Apoi, „neferi.citul " 

a scris o lungă epistolă către miniştrii din Berlin : a considerat că 
datoria lui politică este de a duce pînă la capăt lupta cu ministrul 
M:nteuffel, pe care îl urăşte. Dar acum, după ce şi-a îndeplinit 
această datorie, şi întrudt Pusia nu ar fi la hauteur â lui 5) , cere 

să i se retragă cetăţenia. După aceea, Schramm cu ceilJ}ţi fîrtaţi au 

t) Este vorba de articolul lui Engels „Fortificaţia",  scris pentru volumul al 
VII-iea din „New American Cyclopaedia", (Vezi K. Marx şi F, Engels, Opere, 
voi. 14, Bucureşti, Editura politică, 163, p, 347-374, - Nota trad,), - Nota red. 

'l Vezi volumul de faţă, p, 5-32 şi 537-3. - Nota rtt. 
1) K. Marx. „Contribuţii la critica economiei politice• . (Velli K. Me şi 

F. Engels. Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 57-516, - Nota 
trad,). - Nota red. 

'l Rudolf Schramm, - Nota red. 
5) - inăltimea lui. - Nota trad. 
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sosit la Londra. Intenţionează - după cum a ameninţat el guvernul 
Hohenzollernilor - să se „naturalizeze" în Anglia. Este cea mai grea 
lovitură pe care a primit-o Prusia de la btălia de 1'a Jena încoace. 

Ad vocem Lassalle. 
Ca răspuns la uriaşul său manuscris, �n care vorbeşte printre 

altel'e şi despre „anonma" 1) ipe care a scris-o „în numele partidului" ,  
i-am trimis (astăzi) o scri'soare 2) ·cam oit o treime dll scrisoarea de 
faţă. ln legătură cu broşura am relevat doar că : „Nu sînt nicidecum 
concepţiile noastre. Despre acest lucru n-are rost să scriem, deoarece 
ne vom pronunţa rdeschis în presă" .  

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, voi. XXII, 1929 

2 1 7  

AI tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

(Londra] 14 iulie 1 859 

Dear Frederick, 
Ai fost surprins, desigur, de îndelungata mea tăcere, dar expli

caţia este foarte simplă. ln prima săptămînă 459 a trebuit să alerg 
ca un apucat ca să fac puţină ordine la „Das Volk",  iar săptmîna 
aceasta am fost presat de problemele mele particulare. 

WeU 3) . Situaţia în care se afla „Volk" la sosirea mea aici era 
următoarea : Kinkel era făcut praf de ultimele noastre glume. (De 
atunci am continuat ·cu Gatherings 4). ln numărul -care va apărea 
acum, această parte va fi elaborată în întregime de mine, doar dacă 
nu se va ivi vreo noutate care să-i dea lui Bisk[amp] prilejul să mai 
bage cîteva glume 460.) Totodată 1însă, „Das Volk" era pe cale de 
dizolvare , şi continuarea apariţiei lui era problematică. ln absenţa 
mea s-au contractat datorii în sumă de peste 6 I. st„ deoarece 

1) F, Lasalle. „Războiul din Italia şi sarcinile Prusiei" .  Nota rea. 
) Vezi volumul de faţă, p, 54-544. - Nota red. 
3) - Ei bine. - Nota red. 
1) „Ga therings /rom the Press• („Spicuiri din presă"). - Nota red. 
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„agenţii" ,  tipograful 1), dmnezeu şi diavolul, toţi presimţeau că o 
dată cu întoarcerea mea se va pune caipăt acestor glume. Bisk[mp] 
era in the most dejected state 2) .  1 1Kolniche Zeitung" l-a concediat 
(în urma denunţului unui concurent) ; să accepte binefacerile lui 
Speck nu era în firea lui, astfel că a petrecut mai multe nopţi în 
„parc" .  In sfîrşit, la tipograf s-au prezentat ,;democraţi adevăraţi, 
şi ei socialişti, dar moderaţi şi adversari ai oricărei politici per
sonaleu (Blind ?) , care voiau să pună mina pe „Das Volk" şi să 
acode subvenţiile necesare. Such was the general state of things 
when I arrived at London 3). n primul rînd i-am dat lui Bisk[amp] 
3 1. st. şi totodată l-am sfătuit să primească o slujbă de institutor 
la Edmonton ; întrucît nu va locui în institut, s11pravegherea elev-i
lor nu va intra nicidecum în obligaţiile sale şi va trebui numai să 
predea patru ore, va avea posibilita.ea să scrie pentru ziar ca şi 
pînă acm. Altminteri, curiind necazurile şi viaţa dezodnată l-ar 
dezama. La 1 august pleacă acoo. Efectiv el nu va fi mai departe 
de ondra deoît mine. Pe e altă parte, 'SÎnt bucuros că l personal 
nu va fi aici, de vreme ce, aşa m intenţioez, mai devrme sau 
mai tîrziu, va trebui să mă ocup mai mult de ziar. Pentru ziar 
(datorii) am dat numai 1 1. st. şi 5 sh. şi i-am obligat pe Garthe, 
Speck şi cîţiva filistini să adune suma de 3 1. st şi 15 s\., pentru 
a-i plăti lui Hollinger o parte din datorii. Apoi a trebuit să-i îna
poiez domnului Liebknecht 16 sh. pe care îi avansase lui Hollinger 
în absenţa mea. Aşadar, am cheltuit 5 1. st. şi 1 sh. î,nainte de a 
trece la operaţiile „curente" .  Din acestea din urmă m plătit 15 sh. 
lui Carstens 4) , 5 sh. 'Chirie pentru camera de expediţie, 4 sh. pentru 
timbre, 21/2 sh. i-m dat dmnului Hollinger ca acont pentru m. 9. 
După cum vezi, mi-am epuizat fondurile înainte de a începe. Avem 
însă toate şansele c a, dacă mai in:s�stăm aîteva săptăni, „Her
mann" să ,se ducă pe copcă şi să ne ilase cîml liber. ln afară de 
aceasta, datorită noii organizări a expediţiei, gazeta va putea să.şi 
acopere singură cheltuielile. Convingerea mea fermă este că, chiar 
dacă o anumită periodă vom fi nevoiţi să mai scoatm gazetuţa 
la un nivel scăzut, la un moment idat va rtrebui să-i idm o orntare 
serioasă. Dacă 1 1Hemann u sucombă, luăm tipografia lui Hischfeld. 
(Mai ieftin, aordă mai mult credit, lucrează mai repde.) For the 
momnt 5) este însă absolut necesar să mai trimiteţi ceva subvenţii 
de la Mnchester. 

') Fidelio Hollinger. - Nota red. 
'l - în cea mai adîncă stare de deprimare. - Nota lrad. 
1) - Aceasta era starea generală de lucruri cînd am sosit eu la Londra. 

- Nota !rad. 
•1 Friedrich Lessner. - Nota red. 
J - Pentru moment. - Nota lrad, 
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Pacea lui Napoleon 1 a depăşit toate aşteptările mele. Ieri, î:
treaga bandă revoluţionară franceză din Londra jubila, Louis Bllnc 
alerga c a  un bezmetic de colo pînă colo, iar italienii scrîşneau din 
dinţi. Chiar şi Mazzini, deşi prevăzuse rezultatul cu 6 săptămini 
înainte de sfîrşitul războiului, îşi făcuse ulterior iluzii că Bonaparte 
cel puţin îi va alunga pe austrieci din Italia. Am citit scrisoarea 
unui ir.landez (private letter 1) ) .  care trăişte cu ducesa de Padova 
la Paris. Acesta scrie că articolele secrete ale tratatului ar fi : două 
provincii turce pentru Austria ; provincia renană a Prusiei se uneşte 
cu Belgia într-un stat „catolic "  sau, mai exact, acest „nou imperiu" 
este creat .pentru a servi apoi drept pretext ca să înhaţe el bucăţi ca 
cea grasă. 

Deştepţii de prusieni, încurajaţi de Lass[alle] etc., au vîrît 
Gennania (şi Prusia) într-o încurcătură, din care nu există altă 
scăpare decît o revoluţie înverşunată. 

Iţi atrag atenţia asupra primului articol din „Free Press• m, 
pe care ţi-l trimit. 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwisch2n 
F. Engels und K. Max",  Bd. II, 
Stuttgart, 1913 

2 1 8  

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din l imba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

[Manchester) vineri, 14 iulie 159 

Dragul meu Maur, 
Aş fi scris pentru „Volk" ceva despre pace, dar nu sînt de loc 

la curent cu cele ce se întîmplă, şi mă gîndesc că tu te ocupi de 
această temă, aşa că articolul meu n-ar fi decît o repetare inutilă. 

In afară de continuarea războiului, pentru noi nimic n-ar i 
ai de dorit decî.t această pace. Prusia este compromisă, Austria 
compromisă, Bonaparte compromis, Sardinia şi liberalismul italian 
vulgar compromis, Anglia compromisă, iossuth distrus, Vogt & Co. 

') - scrisoare particulară. - Nota trad. 
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compromis, nimeni nu cîştigă, în afară de ruşi şi de revoluţionari. 
Ovreiaşul Braun 1) ar numi aceasta o „situaţie pur revoluţio
nară" 43• Dar excelenţa sa Ephraim înţelptl 1) abia acum este· 
compromis cu adevărat. 

l tău, 
F. E •. 

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

Se tipăreşte după manuscris. 

Tradus din limba germană. 

2 1 9  

Marx către Engels 
la Mnchester 

(Londra] 1 8  iulie 1 85' 

Dear Frederick, 
Intrucît ultimul număr din „Volk" a fost foarte inconsistent, 

săptămîna aceasta am de gînd să scriu ceva despre Rusia. Dar aş:. 
dori foarte mlt ca, în acelaşi timp, să apară şi un articol de-al tău. 
Nu s-ar putea face un oarecare bilanţ miitar l campaniei sau, 
eventual, să e ia iin demldere întreaga poveste ? 464 Dar lucrnrea ar 
trebui să fie aici pînă joi. Dacă ziarul nu apare vinerea, acest lucru 
ar avea mari repercusiuni asupra încasărilor, care şi aşa au fost 
foarte scăzute ltima oară din prlcină că toţi agenţii au st shm-· 
baţi dintr-o dată ; printre alţii a tr.eburt să fie îndepătat şi Scher
zer. Măscăriciul Edgar B [auer] (a.iratorul lui Bonaparte) a pro
ferat ameninţaea teribilă că ne va ataca în număl următor dit 
„Hennall." .  Nous ver;ons 2)„. 

Ai vzut .undeva anunţul cu privire la caxtea mea 3) ? 
Salut. 

1) Ferdinand Lassalle. - Nota red. 
2) - Vom vedea. - Nota trad. 

l tău, 
K. M-

•j K. Marx. „Contribuţii la critica economiei politice" .  (Vezi K. Marx şi 
F. EngeJs. Opere, voi. 13,  Bucureşti, Editura politică, 1 962, p. --175. - Nota lrad.)
- Nota red. 
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Jennychen a primit ,he general price 1) . Laura - două premii 
spcile. 

Publicat pentru prima oară 
ln : ,.Der Briefwc�l zwischen 
F. Engels und K. Mar:", Bd. II. 
Stuttgart, 1913 
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Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către M.rx 485 
la Londra 

Manchester, 18 iulie 1859 

Dragul meu Maur, 
Cele 5 l. st. care au mai rămas de dat pentru „Volk" ţi le tri

mit mîine sau poimîine. Astăzi era dej a tîrziu şi, în plus, „Piciul" , 
sci1icet 2) Dronke, care i-a ieşit în cale la bursă şi s-a insinuat 
servil, se află acum la mine. muleţului îi merg, pare-se, binişor 
facerile, n afară de bîrfelile la ordinea zilei, pe care le discută 
ca n politician de cafenea, se pare că nu-i face plăcere să vor
bească despre chestLunile politioe, mai ales despre trecut, iar eu 
îl încurajez în această atitudine, deoarece îl tratez totuşi ca pe un 
extr.neus 3). Cunoştinţele nu şi le-a îmbogăţit, iar profunzimea oli
ticii ·sale se eiprmă ,în aceea că italienii „sau trebuie să atace acum, 
sau nu fac nici cit o ceapă degerată".  

Să-l lăsăm pe Piciu şi să revenim la „Volk" .  Trebuie să ne sfă
tuim imediat ce-i de făcut. Dacă cele 7 1. st. pe care le-ai luat cu 
:tine s-au topit ait de repede şi, o dată ou ele, încă 3 1. st. 15 şilingi 
primi1e de la filistini, înseamnă că nici cele 3 1. st. pe care le mai 
am nu vor dura prea mult. Que faire ? 4) Despre reîntoarcerea lui 
Strohn nu se aude încă nimic. Cu Borchardt nu poţi face mare lucru. 
De îndată ce se înapoiază Lupus - dar cine mai ştie pe unde este 
el acum - am să-! trimit, în orice caz, în recunoaştere. Pină atunci 
n-ş vrea să mă adresez chiar eu lui Borchardt. Nici nu l-am mai 
intîJnit, deşi l-am pîndit de citeva ori pe Oxford Road. 

In orice caz, comunică-mi exact care este situaţia financiară 
Sub noua administraţie, ca să 'tiu ce să răspund la eventualele între-

1) - premiul întli. - Nota trad. } - dică. - Nota !rad. 
) - un om din ară. - Nota trad. ) - Ce-i de făcut ? - Nota trad. 
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bări. Cite exemplare se scot acum ? Aţi redus plata difuzorilor etc. 
la jumătate penny pro exemplar ? La cit se ridică cheltuielile pe 
săptămînă şi la cit veniturile - care este deci deficitul ? 

L-am prlucrat frumuşel pe dmnul Thimm. „Das Volk" este 
expus acum în vitrina lui mult mai la vedere decît „Hennann" şi 
„HoIOKOib" , care îl flanchează. Pentru acestea din umă vor fi de 
ajuns ncă citeva „Spicuiri din presă" ca să le dea definitiv gata. 
Felul în care Kinkel a luat-o, pe neaşteptate, la fugă e foate 
comic 466• 

Editorialul despre pace pentru săptămîna viitoare urmează săt 
scrii tu. Socot că, după ce am ajuns într-un mod atît de strălucit 
în posesia articolului secret 1) , e extrem de important ca punctul 
acesta să fie eploatat cum se cuvine. Ţie, care oricum vei scrie un 
articol pe această temă pentru „Trib [une) u 2) , îţi va veni uşor. Dato
rită acestui punct, „Volk" poate că)ăta o cu totul altă importanţă 
şi dobîndi o anmită 1situaţie n presă. Gîl:dşte-te la asta. 

Scrie-mi de asemenea imediat ce temă vreţi să trateze articolul 
meu de săptămîna aceasta - şi atunci îl voi scrie miercuri seara. 

Mi-am procurat şi studiez „Portfolio " şi alte documente ruseşti, 
precum şi tot ce se referă la Palme5ton ; am să-mi procur de ase
menea cît mai multe back numbers 3) din „Free Press '' .  Trebuie 
să mă ocup de porcăria asta, căci, în momentul de faţă, problema 
a ajuns foarte importantă. Ştii cumva de unde provine memoril 
rusesc cu privire la politica Rusiei şi cărei crize ministeriale dn 
Prusia i se datoreşte fiptul că a ieşit la lumină ? 451 Pentru mine, 
evidenţa interioară şi stilul clasic sînt, fireşte, mai mult decît sufi
ciente, dar pentru disputele cu filistinii m nevoie de a�ste date. 
De altfel, e stup�d din partea lui Urq[uhat) să ţină secret :tnci 
cînd nu e nevoie. 

· 

S-ar putea obţine de la Blind ceva în lgătură cu Vogt ? 469 
„Piciul " ,  bineînţeles, nu crede povestea sta şi înteabă de ce „în 
acet caz noi n-m avut grijă ca ocmentele să ie 1tipă.te" ' 

In general, în primul volum din „Portfolio" nu sînt publicate 
documentele cele mai importante, totuşi printre le se găsesc şi 
lucruri straşnice, îndeosebi documetele lui Pozzo di Borgo şi me
moriul adresat guvernelor germane 469, Mari dobitoci mai sînt ăştia � 
ce haz fac probabil ruşii de ei I 

Memoriul din „Free Press" este într-adevăr clasic, pînă la 
modul aproape comic în care domnii dilomaţi prezintă regicidul ca 

1) Vezi volumul de faţă, p. 386. - Nota red. 
) K. Marx. „Tratatul de la Villafranca•. (Vezi K. Marx şi F. �ngels. Opere, 

voi. 13 ,  Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 644. - Nota trad.} - Nota red. 
'l - numere din urmă. - Nota trad. 
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jertfire de sine şi în acelşi timp ca virtute republicană. Totuşi este 
cam îndoielnrc ca Nicolaie 1) Să 1ţină fiului 2) o lecţie ou privire la 
asasinarea propriului său tată ; am impresia că acest pasaj este 
modlficat 470• 

Nu s-ar putea procura documentul acesta în formă completă ? 
Dronke îmi spune că la Glasgow este un librar, pe nume Love, în 
St. Enoch Square, care vinde „Herm[ann] " şi ar fi foate indicat 
să vîndă şi „DaS Volk". Ar fi foarte bine să i se trimită cîteva 
exmplare însoţite de o scrisoare. 

Aţi trimis deja ziarul în America ? Ar fi timpul. Lui Weyde
m[eyer] , Steffen şi tipului acela din New York care ţi-a scris o 
dată în legătură cu diverse probleme comuniste 471• 

Calde salutări soţiei şi fetiţelor tale. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, vol. XII, 1929 

22 1 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Max către Engels 472 
ia Manchester 

[Londra] 19 iulie 1859 

Dear Frederick, 
Aş i scris bucuros articolul despre ,pace, căci n-ar fi trebuit 

decît să rezum ceea ce m scris v,inri şi astăzi 8) pentru „Tribune" .  
n plus, pentru că ira facit poetam 4) , articolele mele erau bune. 
Dr cm Bskamp a început să scrie şi a şi anunţat publicarea ,ii 
a doua a articolului său 41s, şi cum practic, sau cel puţin nominal, 
el este cel care conduce, buna-cuviinţă nu pemite un asmenea 
mestec. De îndată ce va pleca la Edmonton, chiar numai prin 
faptul că v,a i departe se va putea ca, în asmenea momente deci-

•) Niol.ie I. - Nota red. •) lexandu I. - Nota rd. 
) K. Mx. „Pac.• şi „Tratatul de la Vilfranca•. (Vzi K. Mrx fi 

P. Engels. Opere, vol. 18, Bucurşti, Editura politică, 12, p. 579 şi 64. - Nota tr•d.). - Nota red. 
') - ia li face pe poet. - Nota trad. 
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sive, sa 1 se ia din mină editorialul lfără a-l jigni 1în amorul său 
propriu - şi la el numai asta contează. 

Dar ceea oe putem face noi ,doi pentru ca numărul următor să 
fie mi consistent este să-l sprijinim şi dintr-o parte şi idin cea
laltă. Voi folosi analiza .documenului lui Urquhart drept pretext 
pentru a prezenta pe scurt rolul Rusiei in această tragicomedie şi 
totodată pentru a-l ataca pe Bonaparte 474• Tu, de asemenea, sub 
pretext că scrii un articol în care faci un bilanţ militar, trebuie 
(lovind cu acest prilej şi în Prusia) să-l ataci pe Bonaparte etc . După 
părerea mea este deo1ebit de important din punct de vedere moral 
să nu îngăduIl ca pf'intre gemani să-şi iacă loc \Încrederea în 
măreţia lui Bonaparte. In ceea ce priveşte Austria, linia trasată 
- de a arunca toată vina a-upra p ărintelui ţării 1) -, este suficientă. 

Referitor la document. A·cesta a căzJt în mna „prinţUlui de 
Prusia" 2) în timpul crizei regenţei, cînd Mnteuffel 475 a fot înde
părtat pe neaşteptate. Mai mult decît atît nu se poate afla de la 
mgarii lui Urqu[hart] . Unele pasaje sînt falsificate, deoarece n-au 
pnit documentul Jn întregime. O idovadă a autenticităţii documen
tului este tocmai maniera, proprie tuturor documentelor ruseşti, 
chiar şi celor „secrete" ,  care constă într-un schimb reciproc de 
tradiţiona1e minciuni convenţionale. Chiar şi Pozzo di Borgo scrie 
în maniera acesta. Puruil adevăr despre maşinaţiile ruseşti poate 
fi găsit numai în documentele, publicate întîmplător, ale agenţilor 
ruşi care nu au fost direct în slujba statului rus, de exemplu în 
mmoriile şi coresondenţa lui Theys (olandez) şi ale lui Patkl 
(apărute la Berlin în 1796) . 

„Porlfolio0•  Am să procur petru iine .(şi pentru mine) e a 
Paris ediţia completă a documentelor publicată acolo, din care 
„Portfolio " a putut reproduce numai pe cele aprobate de Palmerston. 

„ Volk0 •  Silarill difuzorilor a fost redus la jmtate penny per 
exemplar. Cheltuielile au fost mari pentru că Bisk[amp] a trebuit 
sprijinit ; pentru că în absenţa mea, din cruza certurilor dintre 
indivizii ăştia, lucrurile au mers foarte prost ; pentu că de cînd 
m-am înapoiat întreg personalul a fost schimbat. La sfîrşitul acestei 
siptni voi avea un raport financiar complet. T•Iînd sema de 
felul în care au mers lucrurile pînă aclll, aceasta va necesita 
multă muncă. Săptămîna aceasta trebuie să se mai încseze 45 1. st 
pentru anunţuri, ca să i se plătească lui Hollinger datoria rezultată 
din tipărtrea numerelor 9 şi 1 0. . 

Biskamp a vrut să scrie o scurtă notiţă despre lucrarea mea 
„Critica economiei politice" etc. L-am sfătuit să n-o facă, deoarece 

1) Franz Joseph I. - Nota red. 
•) Printul Wilhelm - Nota red. 
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.u pricepe nimic din această problemă. Dar, cum el s-a angajat (în 
.„Volk") să spună cite ceva despre aceasta, te rog pe tine (dacă nu 
săptămîna aceasta, cea viitoare) să faci acest lucru în locul lui 470 • 
.Să scrii pe scurt despre meto'dă şi despre noutatea conţinutului. In 
ielJl acesta, ai da şi tonul pentru corespondenţii de aici şi ai con
tracara planul de a mă înmonnînta al lui L[assalle] . 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
fo întrgime în : K. Max şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, voi. XXII. 1929 
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Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

[Manchester, 0 ilie 191 

Dragul meu Maur, 
lţi trimit alăturat artkolul 1). Dacă e prea lung, întrerupe-I unde 

crezi tu .i trrite-mi lînoi partea care nu se pblică ca 1ă pt 
continua lurarea. 

Apoi, anexez un mandat poştal de 3 l. st., pe numele tău, pen
tru „Volk" .  

Piciuq 2 )  se cară mîine. Şi-a cumpărat toate numerele din „Free 
Press" pe 1859, şi eu de asmenea, ca şi pe 1858. N-are decît 
Piccolo 2) să-şi spargă capul cu problma aceasta, tot n-o să înţe
leagă mare lucru. L-m întrebat dacă la Glasgow nu s-ar putea face 
ot ide ceva bani pentru „VOlchen • 3) ; el crede rcă nu, dar eu in
tenţionat i-am pus întrebarea numai aşa, în treacăt. De altfel, dacă 
tu mezi că ar fi util, am să-i scriu, şi cum abia acum ne-a intrat 
din nou pe jumătate în graţii, s-ar putea să iasă ceva din aceasta. 
Chiar el ar putea să se îdure să dea barem cîteva lire. Dar n-am 
vrut să fac acest iucru fără să mă sfătuiesc cu tine. Cine ştie cum 

1) F. Engels. „Războil din Italia. Privire retrospectivă".  (Vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. '13, Bucureşti, Editura politiă, 162, p. 6--411. - Nota 
trad.) - Nota red. 

1) Enst Dronke. - Nota red. 
1) Diminutivul titlului ziarului „Das Volk". - Nota red. 
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s-ar lăuda iividl avînd o asemenea scrisoare în buzunar. De 
alfel, şi pee 1) Freiligrath ar fi putut scoate o bancnotă de 5 1. t. 
Dacă şi filistinii dau, poate da şi el. Şi, de vreme ce patidul nostru 
trebuie deocamdată să susţină ziarul din banii săi, atunci să con
tribuie şi filistinul ăsta gras. 

Multe salutări familiei tale. 

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

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Mnchester 

fLondraJ 2 iulie 1859 

Dragă mgels, 
m primit cele 3 1. st. Din ei m plătit imediat 2 1. t. lui HoUin

ger şi 15 şilingi lui Lessner. Numărul aboname1elor din alte orşe 
creşte (acm a ajuns deja la 0) , dar acstea se plătesc abia la 
sfişitul trimestrului, iar pînă atunci în fiecare săptămînă se chel
tuieşte pntru staps 2). Acum m-am convins : 1) că există o da
torie de aproximativ 1 1. st., de care nu m fost iformat înainte de 
a pleca la Manchester, 2) că anunţurlle (în loc de 5 J. t. s-au în
casat aproximaiv 0 de şilingi) şi abonamentele din Londra sînt o 
pură şarlatanie a d-lui Scherzer, e care l-am alungat. Dacă a 
ia o bună maement 8) , înCpuul s-a şi făcut, dr reltate1e 
se vor vedea abia peste citeva săptămîni, gazetuţa se va putea 
întreţine numai din anunţuri. Intrucît e nevoie imediat de o sumă 
mai mare e bani, scTie-i lui Dronke. Dacă-i spui acestui omuleţ că 
deocamdată ziarul fiinţează numai datorită sacrificiilor partdului 
şi că, rn urmare, noi cerem sacrificii din partea tuturor membrilor 
de partid, el poa'e, dacă vrea, să publice scrisoarea. Sint convins 

') - ătul. - Nota trad. 
') - timbre pştle. - Nota lrad. 

•) - onducere. - Nota lrad. 
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că peste 6 săptămini lucrurile vor fi puse pe roate. Acum îsă, nici 
vorbă nu poate i să rennţăm la ziar, cînd Gagem & Co., pe scurt. 
întreaga bandă de la 1848, intră din nou n scenă. Thim ne-a cerut 
să menţionăm în ziar numele lui, în calitate de e>editor din Man
chester. Săptămîna asta n-am putut să-mi pun intenţia în aplicare 
deoarece, din cauza caniculei, am făcut un fel de holeră. m vomat 
de idimi.ea µînă Seara. Astăzi POt din nou să scrill ; b azîndumă 
pe manifestele lui Fr[anz] Joseph şi ale lui Bonaparte, m scris 
pentru „Tribune• 1) despre gilorious vilictiton 2) a articolu.ui tău 
militar 3) . Ziarl a fost atît de speriat, incit o perioadă de timp n-a 
publicat nki unul din articolle tale. n absenţa ma, Blind a urzit 
tot felul de intrigi pentru a pune stăpînire pe „Vo." . I-m trmis 
o scrisoare foarte grosolană, iar apoi m aut o disiţie cu el. Dar, 
după cele întîmplate, de la individul sta, deocamdată, nu se pot 
stoarce bani. Filistinul Freiligrath nu .i-a plătit încă niciodată abo
namentul, deşi i s-a mintit de două ori. ln loc de aceasta, atunci 
cînd d-l Juch i-a vorbit despre tonul „neden" al ziarului „V." 
a ridicat din umeri, de;;i faţă de noi se arată entuziasmat de acsta. 
By and by we shall take our revenge upon thse diplomatica} 
fellows 4) . 

Ai uitat să-mi comunici dacă vrei să scii o notă despre lu
crarea mea 5) . Indivizii de aici jubilează. Ei sint convinşi că lu
crarea a sferit un eşec, derece nu ştu că pînă acum Duncker 
n-a publicat nici n anunţ referitc la ea Dcă scrii ceva, să nu 
uiţi : 1) că proudhonismul este distrus pînă-n rdăcini, 2) că, chiar 
şi în forma sa cea mai simplă, aceea e mafă, ste analizat carac
terul sdiic social, şi în nici n z caraeul absolut l pro
ducţiei burgheze. D-l Liebkncht i-a dclarat lui Biskamp că „nici
odată nu l-a ecepţinat înă lînir-atita o c;te", iar Bisk> însuşi 
mi-a spus că nu înţelege „a quoi n" 8). Lupus s-a întors ? 

') K. Marx. „Un adevăr confirmat". Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 13, Bucureşti, Editura politică, 162, p. 47-81 .  - Nota lrad.). - Nota red. 

2) - glorioasa confirmare. - Nota trad. 
) Este vorba probabil de articolul lui F. Engels „Ju6tiia istoriei• ,  Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura poitică, 12, p. 42-

6 - Nota lrad.). - Nota red. 
') - Mai devreme sau mai tirziu ne vom răzbuna e aceşti domni diplomaţi. 

- Nota I. ') K. Mrx. „Contribuţii a critica economiei otie". Vezi K, Mrx i 
F. Engels. pere, vol. 13, Bucureşti, ditra olitică, 162, p. 3-175. - Nota 
trad.). - Nota rd. l - „la ce folosesc toate acestea•. - Nota ln1d. 
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�n al doilea articol pe care-l scrii des.pre ră.boi 1) nu vei uita, 
desigur, să relevi cit de slabă a fost urmărirea inamicului după 
victorie şi j alnicele scîncete ale lui Bonaparte, care a ajuns, în 
sfîrşit, la un punct cînd Europa nu-i mai poate permite, aşa cum a 
făcut-o pină acum de teama revo�uţiei, să joace, în anumite limite, 
rolul bătrînului Napoleon. Totodată, ar fi important să revii la  
campania din 1796-1797, cînd Franţa nu a avut posibilitatea să-şi 
pregătească, în toată liniştea, toate mijloacele peniru „a localised 
war" 2) , ci a fost nevoită să lupte, în condiţiile unor finanţe complet 
ruinate, atît pe partea cealaltă a Rinului, cit şi pe partea cealalti 
a lui Mincio şi Eisch. Bonaparte se plînge, pe bună dreptate, că nu 
i se mai oferă „succes d'estime" 3) . 

Salut. 

Nu se poate scoate n�mic de 1la Hec!scher ? 
I-ai scis li Dncker ? 
Roagă-! pe Dronke să 1scrie şi el ceva. 

Al tău, 
K. M. 

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

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Engels către Marx m 
la Londra 

Manchester, 25 iulie 19 

Dragul meu Maur, 
I-am scris lui Duncker. I-am pomenit şi despre faptul că pma 

acum nu a apărut în „A[llgemeine] Z[eitung] " din Auburg şi în 
,,Koln[ische] Zeitung" nici un ani:ţ referitor la cartea a 4). Eu n-am 

1) F. Engels. „Războiul din Italia. Privire retrospectivă". (V;i K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 65477. - No!a 
trad.). - Nota red. 

lj - „un război localizat". - Nota trad. 
3) - „succese din considerare". - Nota trad. 
'l K. Mane. „Contribuţii la critica economiei politice• .  (Vezi K. Marx şi 

F. Engels. Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. --175. - ota trad.). 
- Nota red. 
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să ot scrie în nici un caz săptămîna aceasta articolul despre ea ; 
asta e o muncă serioasă, şi apoi, în prealabil, aş fi avut nevoie de 
unele informaţii. 1n afară de a:ceasta am llCput articolul militar 1) 
şi vreau să-l termin repede. Dar pentru săptmîna viitoare îmi iau 
obligaţia să-! scriu. 

La redactarea articolului meu anterior 1) mi-au strecurat unele 
absurdităţi. Eu am spus că Corpul 5 de armată a făcut asemenea 
efortur,i în zilele de 3 şi 4 2) vn.d din Pavia, încît chiar da:că ar fi 
fost folosite şi cele 4 ore şi jumătate, pierdute pentru halte, tot nu 
s-ar i obţinut un rezultat mai !bun, •şi corpul de armată nu ar fi .putut 
apare pe cimpul de bătaie cu mult mai devreme. In textul publicat 
se spune că numai datorită opririi a putut suporta un asemenea 
efort, oeea ce 1) este 1contrar oelor spuse de mine şi 2) este o •absur
ditate. In primul rînd în ziua de 3, la ora 6 dimineaţa, trupele nu 
erau nicidcm extenuate, pentnu că abia porniseră la drum, şadar 
oprirea nu era necsară, iar în al doilea rînd, prin oprire, ele au 
pierdut orele răcoroase de dimineaţă şi au fost obligate să înain
teze pe arşiţa cea mai mare de la miază. Pentru orice militar fraza 
aceasta, în forma în care apare, ste extrem de compromiţătoare. 
Jn general, la ce bun toate aceste infrumuseţări de stil dacă se fac 
greşeli de tipar, care introduc în articolele mele cele mai mari ab
surdităţi, e exemplu Rest 3) ll loc de Stoss 4) şi altele de acest fel. 
ArticOlele mele se disting îndeosebi prin asemenea absurdităţi, 
restul este corecta: destul de bine. 

Cum poţi amite să fie publicată lamentabila poezie a lui 
Herwegh 478 I 

Quanto al danaro 5) . Peste două sptăunîni (adkă de astăzi fa 
aproxmativ 1 0  zile) Dr[onke) va veni din nou aici, aşadar trebuie 
să amin totul pînă atunci. Nici despre Lpus nu se mai aude nimic. 
De ude o să procurm deocamdată bani, e greu ide spus. Am să 
încerc a Hecscher, dar acm am de lucru pînă peste cap, ir arti
colul despre cartea ta îmi răpeşte foarte mult timp. Dac-ar fi fost 
Strohn aci I Gumpert zace acasă bolnav, are laringită şi nu poate 
vorbi. Dar m să văd, dacă se poate, Heckscher trebuie să menţină 

1) F. Engels. „Războiul din Italia. Privire retrospectivă". Vezi K. Marx şi 
F. Engels, Opere, vol. 13, Bucureşti, Editura politică, 192, p. 4n. - Nota 
lrad.J. - Nota red. 

') 3 şi 4 iunie 1859. - Nota red. 
') - rest. - Nota !rad. 
4) - lovitură. - Nota !rad. 
i) - ln ca ce priveşte banii. - Nota trad. 
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ziarul în viaţă săptămîna aceasta. Ar trebui însă să fie determinat 
�i zgîrcitul de Freiigrath să-şi desfacă baierele pungii. 

E amuzant c-ai obţinut şi din p artea d:lui Liebknecht o apre
ciere atît de drăguţă. Ăştia sînt adevăraţii oameni. Domnii rspc
tivi sînt atît de obişnuiţi ca noi să gîndim pentru ei, incit vor ori
cînd şi oriunde lucrurile să le fie nu numai servite pe tavă, ci şi 
gata mestecate ; să li se dea în forma cea mai comprimată nu numai 
chintesenţa, ci şi toate detaliile într-o formă finită. Trebuie să fa
cem minuni, ni plus ni moins 1 ) .  In definitiv, ce pretenţii are acest 
măgar ? Ca şi cum nu s-ar fi putut edifica încă de la primele trei 
rîiduri ale prfţei că această primă fasciculă va fi unată .e cel 
puţin încă 15, înainte ca el să poată ajunge la concluzii finale. Dar, 
bineînţeles, pentru Liebknecht rezolvarea delicatei probleme a b a
nilor etc. este un fleac, fiindcă pentru el aceste probleme nici nu 
există. Dar i se poate, totuşi, cere acestui anmal să dea atenţie cel 
puţin acelor puncte care intră în mica lui sferă de interese. Dar 
ce ştie ţăranul ce-i şof"anul. 

Documentul rus n-ar fi trebuit să fie publicat în bits 2) atît 
de mici. In forma aceasta, nimeni nu mai sesizează legătura. Cu 
timpul şi elucubraţiile d-lui Petersen devin plictisitoare 479• e alt
fel, săptămîna trecută v-a fost, desigur, cam greu. 

D�scursurile d-lui Bonap [arte] devin din ce în ce mai comice. 
•Cel ţinut în faţa corpului di'lomatic este de-a reptul prea amu
zant 40• In plus, individul ăsta îşi agita tot timpul sabia I Dar se 
pare că mintitul ra acm, şi încă cu toată seriozitatea, să se 
impună în faţa întregii lumi în maniera „bătrînuluiu 3) cel puţin în 
aparenţă. 

Kossuth răspîndeşte zvonul că ar fi plecat la Lussin-piccolo I 
Multe salutări. 

Publicat pentru prima oară 
'în întregime în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, vol. XII, 1929 

1) - nici mai mult, nici mal puţin. - Nota trad. 
") - bu:ătele. - Nota trad. 
1) Napoleon I. - Nota red. 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Dear Frderick, 

225 

Marx către Engels 481 
la Manchester 

ILondra] 1 august 185' 

D' abord 1) te anunţ că m primit cele 2 1. st. şi 1 O şilingi. De 
data . aceasta am făcut eu însumi corectura la articoll tău 2) . ·Dac& 
mai sînt acolo greşeli de tipar, vina va fi exclusiv a tipografului .. 
Porcăria de poezie a lui Herwegh a apărut fără ştirea mea. De
aceea l-am silit e B [iskamp] să dea o eoplicaţie în ultimul număr 
şi, into the bargain 3) , am publicat „Landwehrmannslied" (ca o con
tinuare potrivită la H[erwegh]) 482 . 

Pentru mine e foarte neplăcut că B [iskamp] nu pleacă la Ed
monton, ci (după cit se pare) va primi o slujbă de preceptor la 
Bibra (cîrciumarul) chiar în centrul West-Endului. Dacă se va în
tîmpla ·aşa, voi insista să facem un aranjament în scris cu domnul 
ăsta. Căci, .ca toţi loriştii de profesie, el este ca o muiere capri
cioasă şi isterică, şi n-avem de gînd să scoatem căruţa din noroi 
pentru ca apoi să se plimbe alţii cu ea. Trebuie să ne asigurăm 
drn;tlll ide proprietate. 

Lina 4) s-a întors de la Koln. Biirgers, de .oi a fost
· 
eliberat, 

a devenit foarte „nobil " .  El critică faptul că în „Volk" se foloseşte 
„din nou• vechea manieră de a scinda ,,partidul prin glume 
proaste" .  Prin „partid" se pare că el înţelege pe toţi cei care „nu" 
au o poziţie oficială şi îndeosebi pe Vogt şi pe Kinkel. Ei a dat 
aceste „idicaţii •, bineînţeles, numai din grija delicată e care 
„mi-o" poartă. Bermbach a primit la Koln „un singur" exemplar din 
cartea mea 5) pentru cei o duzină de prieieni de partid. Biir,gers, 
desiqur, i-a citit-o si nici n-o va citi, „dar" ,.în interesul meu" şi-a 
exprimat indignarea în legătură cu faptul că lucrarea apare din nou 

1) - In primul rînd. � Nota trad. 
2) F. Engels. „Războiul din Italia. Privire retrospectivă" . (Vezi K. Marx şi 

F. Engels. Opere, vl. 13, Bucureşti, Editura politică, 162, p. 65477. - Nott 
trad.). - No t a  rd. 

•) - pe deasupra. - Nota trad. 
'l Scholer. - Nota red. 'J K. Marx. „Contribuţii la critica economiei politice" .  (Vezi K. Marx şi 

F. Engels. Opere, vol. 13, Bucureşti, Editura politică, 162, p. -175. - Nol. 
trad.). - Nota red. 
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atît de „îmbucătitrtă" .  în loc să apară 60 le coli at once 1). De 
altfel, el este precptor la un oarecare „negustorH, unde ete ocu
pat numai cJteva ore dimineaţa. In afară de aceasta, are ncă o 
lecţie. In total încasează 70 de taleri. Toată „munca" lui se des
făşoară numai înainte de masă. După-amiază începe să se „odih
nească",  obosit fiind de munca de o jumătate de zi, stă lungit şi 
trăncănşte ore întregi în casa doamnei Daniels, unde de altfel 
pre un concuent serios în doctorul lein. In schib, seira nu lip
seşte de la Lollchen, unde, plin de importanţă, conduce pînă noaptea 
tîrziu dezbaterire kolniene. Pentru activitatea lui Lassalle „are oată 
conslderaia" ,  dar nu „a cititH nimic din scrierile lui, nii măcar 
„Franz von S[ickingen] ". Acum şi-a găsit un pretet în b.la gravă 
de plămîni, e care a contractat-o în timpul detenţiunii în fortă
reaţă, pentru a-şi justifica lenea lui tradiţională. ln fară de aceasta, 
„nobilul „ e învîrteşte în cercurile muzicale. In lgătură cu pro
cesul de la Koln a epetat chiar în faţa Linei, şi niidcum în md 
incoştient, llele minoiuni josn�1ce. De pi1dă, pretinde că noi, şi nu 
el şi ceilalţi măgari n K61n, ,1-am trimis pe măgarul de Nothjung 
ca emisar prin Germania 43• După spusele ei, Birgers s-a făcut „şi 
mai frumos" deoî1 înainte. En passnt 2) : Georg Jng a evnit un 
cartofor şi e spune că şi-a irosit în bună parte averea. De citeva 
săptămîni, contesa Hatzeldt şi-a mutat din nou rşdinţa a Berlin. 

Ar fi bine ca, de îndată ce vei avea cîteva ore libere, să te 
apuci de „Illfanty" 3). e asta sînt strms legate chestiunile mele 
financiare. � vrea foarte mult s-o trimit pe soţia ma pentru ci
teva săptm1ni la mare. Iar acest lucru nu-i cu putinţă decît dacă 
primesc o sumă suplimentară din America. 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, vol. XXII, 1929 

1) - dintr-o dată. - Nola !rad. 
'l - ln treacăt. - Nota trad. 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) F. Engels. „Infantena• . (Vezi K. Marx şi F . Eng1Is. Opere, vol. 14, Bucu
reşti, ditura politică, 13, p. 37-44. - Nota trad.I. - Nota rd. 
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226 

Engels către Marx 
la Londra 

Dragul meu Maur, 

Manchester, 7, Southgate, 
3 august 1859 

li trimit alăturat începutul articolului despre cartea ta 1) .  
Citeşte-l cu atenţie, şi dacă in toto 2) nu-ţi place, rupe-1 şi comu
nică-mi părerea ta. Din lipsă de exerciţiu am piedut în a măsură 
obişnuinţa de a scrie în acest gen, încît soţia ta va rîde cu hohote 
de neîndemînarea mea. Dacă-l poţi îndrepta, fă-o. Oîteva exemple 
pregnante de concepţie materialistă ar fi mai indicate decît exem
plul nconcludent al revoluţiei din februarie. 

De îndată ce temin cu povestea asta, mă apuc de 1 1Infantry" 3) . 
care o să reclame osteneală şi timp destul, cu tot Riistov, întrucît 
afirmaţiHe acestuia trebuie totuşi consderate în spirit critic 484• 

N-ai putea să-mi dai unele amănunte în legătură cu datele cu
prie iîn Crisoarea 1lui Crawshay, 1care a apărut ·în „Free Press" din 
27 iulie, referitoare la documentul rus ? „Germanul" nu este domnul 
Bucher ? De asmenea scrie-mi în ce ziar german a fost publicat 
acest lucru 485• 

Cnd l-ai văzut pe Blind aţi vorbit despre chestiunea Vogt ? 
N'y avait-il rien a faire ? 4) 486 

BLîndului Heinrioh 5) i se potriveşte noul său rol. Posomomt ca 
întotdeauna, dar şi mai leneş, el mîntuieşte omenirea prin bombă
nea:la lui curajoasă şi inteligentă. 

Lupus a .avut 1din nou o aventură cu un preot care i-a schimbait 
geamantanul. Gravitatea întîmplării a fost însă atenuată prin aceea 
că geamantanul lăsat în Joc conţinea predica de debut pe care preo
tul respectiv trebuia s-o ţină a doua zi. Acest lucru a dat întîmplării 
o întorsătură comică. Altfel, Lupus ar fi fost din nou gata să strige : 

') K. Marx. „Contribuţii la critica conomiei politice".  (Vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 1 3 , Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 3-175. - Nota 
trad.). - Nota red. 

') - în întregime. - Nota trad. 
"J F. Engels. „Infanteria" .  (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 14, Bucu

reşti, Editura politică, 193, p. 3744, - Nota trad.) -. Nota red. „ - Nu era nimic de făcut ? - Nota /rad. 
"J Heinrich Burgers. - Nota red. 
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There are so many rogues in this country, and not of the working 
class, but f the middle class 1) , 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
.F. Engels und K. Marx•,  Bd. II, 
'Stuttgart, 1913 
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Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra) 8 august 1 859 

Dragă Engels, 
Din cauza vărsăturilor, care de data asta au ţinut două zile la 

-înd, n-m putere nici it o muscă şi de aceea nu-ţi pot :rie deaît 
dteva rinduri. 

S-ar putea face st înă iercuri dimineaţa de ceva bani pen
tru ,.Volk" ? 

Lunea trecută (calculele se fac întotdeauna lunea 1 aşadar, exact 
·cu o săptmînă în urmă) deiicitul total era de numai cir:a 2 1. st. 
iDesigur că aici n-a intrat şi nr. 13, la care abia astăzi se fa:e cal
culul, şi cu atît mai puţin nr. 14, pentru care se va plăti abia peste 
0 săptămînă. Calculele pentu nmere se fac întdeauna, . bineîn
ţeles, abia la sfîrşitul săptămînii în care văd lumina tiparului.) Aşa
-dar, lucrurile stau bine. stăzi însă trebuie acoperite noile cheltu
ieli. In afară de aceasta, mai e nevoie, ca de obicei, de 1 I. st. (15 
:şilingi pentru Lessner, 5 p€ntru birou) . Eu 1t .t de Stmtmat, in
cît în momentul de faţă nu ot să avansez nici n farthing, şi apoi 
cu această poveste se pierde mai mult timp decit ar trebui. . ceea 
ce-l priveşte pe filistinul Freiligrath, acesta e convins ca-i mi
festă suficient fidelitatea faţă de „convingerile"  lui, situindu-se pe o 
poziţie „neutră" ,  între noi şi „Henann" .  

Ledru[-R.llinJ ş i  L. Blanc s-au unit pentru a edita „Union Re
publicaine" 2) . Acesta va apărea la 1începutul lunii viioare, ·În 

1) - Există atîţia pungaşi în această ţară, dar nu în rîndurile clasei mun
citare, ci în rîndurile burgheziei. - Nota lrad. 

') Intentia de a edita ziarul francez „Union Republicaine• n·a fost realizată. 
- Nota red. 
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aceeaşi tipografie ca şi „Volk" ,  şi acest lucru va fi in avantajul lui 
„Volk" deoarece atunci Hollinger va începe să tipărească la ma · 
şină, şi nu mnul, ca pînă acum. De altfel, acum e deosebit de im
portant ca „Volk" să apară in continuare. 

Mai tîziu (de îndată ce mă voi restabili cit de cit) am să scrlu 
în Germania în legătură cu această problemă. Să-i scriu şi foi Bor· 
chardt ? 

Pentru ca ziarul să devină mai repde paying 1) într-un or..7 
ca Londra, ar fi necesare noi cheUuieli : comisionari în afară de 
Lessner etc. 

Ston nu s-a incors încă ? 
Porcul de cîine Duncker n-a răspuns încă ? 
Salutări li lupus şi Gumpet. 
Salut. 

l tău, 
K. M. 

Publicat pentru prim.i oarî 
în : „Der Bnewech9el ischeo 
F. Engels nd K. Man" ,  Bd. l. 
Stuttgart, 1913 

Se tipăreşte după ma.uscn� 

Tradus din limba germană 

Dragul meu Maur, 

228 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 10 august l59 

In momentul de faţă m-am încurcat atit de mult din pncm 1 
plăţii datoriilor personale, care s-au îngrămădit la începutul acei„ 
tui nou an comercial, încît săptăminile următoare nu voi putea trl
mite bani pentru „Voile" decît în caz de forţă majoră. De Strohn nu 
ştiu şi n-am auzit ulm1c, dar, dacă ar fi din nou la Bradford, aş afla 
numaidecît. !n caz că eşti la mare ananghie, ii poţi scrie oricînl 
lui Borch[ardtJ, nu văd de ce n-ai face-o. Să mă anunţi şi pe mine ; 

la rigoare, i-ar putea face şi Lupus o vizită ca din întîmplare. Nu ştiu 
şi n-am auzit nimic de B [orchardtJ. 

1) - fent.bil. - Nota trad. 
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Aseară, cînd voiam să scriu cel de-al 2-lea articol despre car
tea ta 1) , am fost deranjat, şi în aşa măsură, incit mi-a fost absolut 
cu neputinţă să continui lucrul. Astăzi nu pot compensa ceea ce n-am 
făcut aseară, aşa că, oricit mi-ar părea de rău, trebuie să amin 
aticolul pînă săptămîna viitoare. 

De sîmbătă pînă luni am lipsit din oraş, iar luni seara am gă
sit o scrisoare ide Ja Duncker, pe care ,ţi�o trimit alătur. 7• Pe 
baza biletului pe care�! ,anexez poţi ob�ine 6 exemplare idin 1 1Pa
ul şi Rinul " ; exemplarele care-ţi prisosesc să mi le trimiţi mie. 
Freiligrath a primit unul. De altfel, zmititul ăsta trebuie, pînă la 
urmă, determinat să se situeze pe o poziţie mai clară sau, cel pu
ţin, săşi deschidă punga. 

Duncker vrea să mă tragă serios pe sfoară. Lassalle a scris des
pre 2 OO de exemplare, iar acum Duncker afirmă că a tipărit doar 
1 OOO. Siebel, care e din nou aici, spune că e, probabil, o minciună, 
întrucît, după cite ştie el, cartea a avut succes de librărie. Que 
faire ? 2) 

Ce zici ce grozav justifică el faptul că n-a anunţat apariţia 
cărţii tale ? 

Aşadar, Mazzini a publicat, în sfirşit, în „Times" descoperirile 
sale diplomatice, însoţindu-le de o flecăreală îngrozitoare. Dar fap
tele sint foarte importante şi confirmă informaţilile şi concluziile 
noaste. Acum Urquh(art} va susţine, probabil, pînă-n pînzele albe 
că M[azzini] este rus •as. 

Salut. 

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

l tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) F. Engels. „K. Marx. .contribuţii la critica economiei litice„ - n•. 
Vezi K. Mrx şi F. Engels. Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura pitică, 162, p. -
1?5. � Nota trad.). - Nota rf. 

) - Ce-i de făut 1 - Nola trad. 
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229 

Marx către ngels 
la Manchester 

42& 

[London] 13 auust 1859 

Dragă Engels, 
Biletul anexat 1) l-am primit joi după-amiază. M-am dus în grabă 

în oraş. m reuşit să aranjez lucrurle nmai împrumutid de la 
Garthe 4 1. st., pe care tiebuie să le înapoiez. 1Luni am să-i scriu lui 
Borchardt. Părerea mea este că ar fi stupid să se renunţe în mnntul 
de faţă la ziar, şi iată de ce : 1) deoarece acst lucru i-ar da lui 
„Gtrielu 2 ) ,  .care e e ducă, posibilitatea de a se menine ; 2) de
oarece, o dată cu moartea regelui Prusiei 3) , în Germania va inter
veni o chimbare, în .timpul căreia noi trebuie să avem un ziar ; 
3) <deoarece nmăml abnaHor Creşte (deşi, din punct de veere pe
cuniar, deocamdată asta ne aduce nmai prejudicii, căci entru tim
bre se cheltuiesc mai mult în fiecare săptmînă, în timp ce banii 
sosesc abia Ja sfîrşitul trimestrului), „Volk" se bucură deja de o in
fluenţă coniderabilă în Statele Uni1e. De exemplu, prefaţa la lu
crarea mea 4) a apărut, cu diverse comentarii, în ziarele germane 
din Noua Anglie pînă în Califonia, fiind reprodusă din „Volk" .  

N-ai putea face în aşa fel incît articolul tău 5) , care de data 
aceasta este cu totul independent de „moment" ,  să fie aici încă 
miercuri ? 

Prin vărul tău Sfiebel] nu s-ar putea oare face rost de ceva bani 
de la comis-voiajorii germani dl Manchester ? 

De la Berlin şi de la New York voi obţine cu siguranţă bani. 
Dar trebuie să acoperll următoarele 8 săptămîni. 

Cit despre Freiligrath, vino şi încearcă tu să vezi dacă-i poţi 
stoarce un şiling. 

De altfel, între noi fie spus, am putea-o scoate la capăt cu banii 
dacă n-ar apărea mereu noi deficite datorate unor noi furturi. Şi 

1) iletul nu s-a păstrat. - Nota red. 
') Săptăminalul „Hermann•,  editat de Gottfried Kinkel. - Nota i ed. 

�) Frederic Wilhelm al IV-iea. - Nota red. ) K. Max. „Contribuţii la critica economiei politice. Prefaţă". (Vezi K. Mane 
şi F. Engels. Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura politică, 162, p. 7-1 1 .  - Nota 

trad.). - Nota red. 

) F. Engels. „K. Mdrx . •  contribuţii la critica economiei politice• - n·.  
(Vezi K. Marx ş i  F .  Enge/s. Opere, voi. 1 3, Bucureşti, Editura politică, 162, 
p. 507-51 6. - Nota trad.J. - Nota red. 
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.toate astea e trag de Ja  vechii agenţi. I-am dat fară pe toţi cei 
care s-au compromis, începind cu cherzer. Dar ceea ce mai rămă
sese din plămădeala asta, oricum nu era bn de nimic, ir dacă ti
căloşii se oartă ca lumea pînă în ltml m oment, la plecare fac 
o poogărie. In sfişit, sătămîna trecută 1-m dat afară pe ultimul : 
d-l Lange. Ar fi fost, relativ, mult mai uşor să se îfiinţeze n zar 
absolut ou decît, aşa cm au fcut Bisk[amp] Şi Libn[echt] , să se 
continue, chiar dacă numai nominal, o alacere coplet putredă 1) .  

Alăturat iţi  trimit o scrisoare de la Dana. 
N-ar putea ruda ta Sfiebel] - deşi eu nu- i apreciez prea mul t 

poezia - să scrie vreo poezioară pentru „Volku ? Numai să nu fie 
patetică. Pentru a-i juca o festă lui F[reiligrath] , trebuie neapărat 
să lanăm un poet, chiar de-ar fi să-i facem noi înşine versurile. 

Salut. 
l tău, 

K. M. 

Exmplarele din „Palul şi RinuJ � - săipt.mîna viiOare. 
ublicat eo�u prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, Bd. II, 
51uttgart, 1913 
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Se tipăreşte după manmcris 

Tiadus lin limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

1.oolrn, 26 august !1859] 

Dragă Fred, 
Cu „Volka s-a terminat. Cele 2 I. st. pe care le-ai trimis la sfîr

şitul săptămînii trecute i Je avansasm lui Hollinger, căci altfel nar 
Ji putut apărea numărul de vin erea trecută {acum o săptămînă) . 
Aşa că mi Je-am restituit mie. In afară de aceasta datorez lui Gar
tbe 4 l. st. (pentru ziar) şi î,ncă vreo 2 I. st. lui l.essner, în totl 6 I. st. 
în plus s-a acumulat d eficitul lui Hollinger, l ar, bineinţeles, asta 
nu ne afectează chiar atît de direct. Dar nici -u-] putem spori. Va 
putea i acoperit numai atunci cînd vom incasa banii de la  abonaţi. 
Gazeta franceză nu apare din cauza amnistiei 4aG. 

Borchardt, acest lăudăros, mi-a scris că 1a Manchester nu se 
poate face nimic. !n primul rind, din cauza păcii ,  în J doilea rînd, 

') Vezi volumul de faţă, p. 389-390. - Nota rt d. 
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in cauza amnistiei. Dar mai ales, pentru că „Volk" este o pubH
caţie injuriosă, luru pe care nici chiar el nu l-a putut cltesta 
{mare măgar filistinul ăsta !) .  Cu alte cuvinte, „Volku nu e destul de 
delicat entru Steinhali şi alţi ovreiaşi. In schmb, am primit în 
acelaşi timp de la Lupus o scrisoare în care laudă foarte mult „Volk" 
Fapt este însă că, în msura în care publicaţia s-a îmbunătăţit, . 
crescut deficitul şi a scăzut numărul de cititori. tn plus, măgarul 
de Biskamp, influenţat de tot felul de oameni, s-a simţit, pare-se, 
jignit din cauza diminuării rolului său la ziar. 

n sfîrşit (întrucît ziarul era cmpărat nu atît de filistini, cit 
mai mlt de haute volee-l diplomatic german de la Lodra), ail 
în vdere incapacitatea li Liebknecht şi moliciunea lui Biskap, 
r fi fost din ce în ce mai necesar să intevin direct în rdactarea 
lui. Cu distanţele de aici, treaba aista îmi răpea şi aşa prea mult timp, 
iar chestiunile mele pesonale are in such a desperate state, that I 
must look to them 1) , 

Golnul de Dro.e n-a făcut nici măcar un abonament. Vărul 
tău Siebel este, după cum vei vdea din cele anexate, poetul publi
caţiei „Hermannn sub conducerea lui Beta 400. 

Salut. 

Publicat pentru prma oafă 
în : „Der Briefwecool zwischen 
. Engels und K. Marx•,  Bd. I!, 
Stuttgart, 1913 
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l tău, 
K. M, 

Se tipareşte după muscris 

Tradus din limb. germni 

Marx către Engels 
la Mancheter 

[Londra, 5 se?ţembrie 1 859} 

Dragă Engels, 
Ai putea să-mi trimiţi pînă vineri un articol militar despre 

China ? 91 Astzi (vinerea trecută am ipierduto dn :auza unei vi
zite inoportune) am scris un articol despre Italia şi Ungaria �) . Ma-

1) - sînt într-o stdre atît da desperată , incit trebme să m. ocup de ele - Nota !rad. 

2) K. Marx. „Kossuth şi Ludo vic-Napoleon•.  (Vezi K. Marx şi F. BngelB. 
Opce, oi. 13, Bucureşti , Edltura politică, 192, p. 3-46. - Nota !rad.). -

Nota red. 
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terialul pur politic s-a epuizat şi altul nu va mai fi pînă la deschi
derea parlamentului. 

Salut. 

Publicat penu prima oară 
in : K. Max şi F. Engels. Opere, 
ed. I rusă, voi. XII, 1929 
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l tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la ondra 

Manchester, 7, Southgate (8 septembrie 1859] 

Dragul meu Maur, 
Din păcate articolul nu poate fi prdat astăzi. Acum este ora 7 

şi mai am de lucrat cel puţin o jumătate de oră la birou, apoi mai 
durează o jumătate de oră pînă ajung acasă ; în plus n-am văzut 
încă ziarul „Times " şi nici nu m de unde să-l împrumut pentru stă
seară. Cel mai tîziu, la 1 1  şi j umătate ar trebui să temin totul pen
tu a mai avea timp să expdiez povestea asta - este clairement 
impossible 1), mai ales dacă ţii seama că denumirile sînt greşit te
legrafiate şi trebuie mai întîi descifrate mult timp cu harta în mină, 
Am să prelurez însă materialul pînă marţi şi, dacă pînă luni so
seşte oşta din Calcutta, o voi cerceta şi voi face rectificările ne
cesare 492• 

Publlcat pentu prima oari 
în : K. Max şi F. Engele. 
Opere, d. I rusă, Yol. XII, 1929 

'} - evident imposibil. - Nota !rad. 

i tău, 
F. E. 

Se tipăre,te după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Marx către Engels 
la Manchester 

(Londra) 21 septembrie 1859 

Dragă Engels, 
Am primit scrisoarea ta împreună cu anexa. In rest, în proble

mele mele casnice am ajuns din nou la inevitabila criză, şi, de data 
aceasta, mai gravă decît oricînd, căci nu văd de unde aş putea aş
tepta un ajutor. O încercare făcută la cumnatul meu 1) n-a dus la nici 
un rezultat. Biroul lui ueiligrath e winding up 2) . Este problematic 
dacă elveţienii vor înfiinţa o nouă agenţie la Londra în 1860 şi i-o 
vor încredinţa lui. Aşa că acum are un pretext şi mai bun decît îna
inte de a refuza orke tranzacţii cu poli1e. ne la Dana ll primit un 
avertisment în legătură cu overdrawing 3) . Aşadar, sînt într-o si
tuaţie fără ieşire. In afară de micile primejdii (săptămîna ace.sta, 
de exemplu, m-au ameninţat cu închiderea gazului şi a apei) s-au 
îngrămădit şi toate plăţile mai mari, dintre care o bună- parte nu 
mai pot fi amînate. De exemplu casa, şcoala etc. 

Cum zilele acestea trebuie să-i scriu lui Duncker în legătură 
cu cea de-a doua fsciculă, te rog să-mi comunici da::ă a anunţat 
în ziare apariţia primei fascicule. Am impresia că ar lăsa bucuros 
baltă toată această poveste 93• 

Pantea poastă e că nu mai am vreun Bamberger la Londra. Alt
minteri aş putea aranja cu siguranţă cîteva poliţe de complezenţă, 
pe care le-aş achita ulterior cu banii din America. In aceste cir
cumstances 4) nu poate fi vorba decît de shifts 5) . 

Scuză-mă că-ţi scriu despre toate aceste mizerii. Dar aici nu 
am absolut pe nimeni căruia să-i pot spune deschis păsul meu. 

Aşa CIl i-am scris şi lui Lupus, peste cîteva zile am să vă scriu 
despre nişte scandaluri polHice ciudate. 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwiscMn 
F. Engels und K. Mdrx•, Bd. II, 
Stuttgart, 1913 

1) Johann Carl Juta. - No!a red . 
l) - în lichidare. - Nota trad. 

B) - depăşirea creditului. - Nota trad. 

'I - împrejurări. - No1a lr1l. 

'J - expediente. - Noi• Irod. 

l tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Engels către Marx 
]a Londra 

Manchester, 22 septem>rie 1 89 

Dragul meu Maur, 
Lups mia dus chiar acum scrorea ta. Eu abia alaltăieri 

seara m-am întors intr-o călătorie prin coţia cu băr1nii mei 1) , pe 
care i-am trimis acm acasă. 

Cu cîteva zile înainte de a veni bătrînul aici, mi s-a întîmplat 
ceva foate neplăcut. lntr-o societate de amei chercheliţi, un en
glez nCunoscut m-a isultat ; u aveam mbrela în mină, l-m lo
vit şi lm atins cu vifl umbrlei în ch.. Indivdul a încrdinţat 
imdiat cazul avocatuui su, u m făut .demersuile ncesare şi, 
întrucît ochiul său nu era grav vătămat şi şi-a revenit complet, la 
înceut se părea că lucrurile se vor aranja, deşi, bineînţeles, eu 
n-aş fi fost scutit de o oarecare cheltuială. r acum porcul de 
cîine şi-a schimbat brusc atitudinea şi mă meninţă cu n proces ; 
iaI dacă se va ajunge aici, povestea o să mă cote peste 00 de lire 
şi, pe deasupra, un scandal public şi o explicaţie furtunoasă cu bă
trinul, care va trebui să dea banii. Sper totşi să :ap de aceşti avo
caţi escroci ; dar chiar dacă totul va merge foarte bine. această 
drunken brawl 2) tot mă va costa 0 sau 0 de lire. Patea cea mai 
proastă este că mă aflu intru totul în mîna acetui porc de cîine şi 
a avocatului său, că nu pot întreprinde nimic şi sînt nevoit să su
port totul, numai penru a evita scadalul, căci altfel cheltuielile 
vor fi şi mai mari. Aşti ticăloşi de englezi nu vor, firşte, să scape 

prilejul de a pune mima e n bloody ioreigner 8) . 

e data aceasta se adevereşte zic al a că o nenorocire nu vine 
nicidată singură. Pur şi simplu nu ştiu ce să fac pînă cînd nu se 

lămureşte clt de cit povestea asta. Cunoscuţii mei englezi se poartă 
foate frumos şi imdiat s-au oferit să mă ajute în această chesti

une, dar, că voi Ii stors de bani, asta e sigur, şi cine ştie € cîi. 
n orice caz, îţi voi trimite pe simbătă sau Juni o bancnotă de 

cinci lire sterline, pentru a preîntîmpina cea mai mare dintre ne

n orociri ; deocamdată îi pot trece în contul lunii octombrie. Te rog 

1) Fliedrich şi Elisabeth Engels. - Nota red. 

') - încăierare la beţie, - Nota lrad. 

') - blestemai de străin. - Nota lrad. 
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.ă fii. convins că voi face tot p osibilul, dar, după cum vezi, în mo
mntul de faţă nu iu nici eu cum stau. 

Calde salutări soţiei şi copiilor. 

Publicat entu prima oară 
în : „er riewechsel zwischen 
F. Egls und K. Max•, Bd. l, 
Stuttgart, 1913 
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l tău, 
F. E. 

Se tipreşte după manuscris 
Tradus din limba prmană 

Marx către Engels 
]a Manchester 44 

Londra, 23 septembrie (1 859] 

Dear Frederic, 
Bad news 1). Nu ştiu dacă de data aceasta voi mai putea ieşi 

din impas. Au părut dlkltăţi dintre cele mai scîrboase. 
Nici chestiunea ta nu mie prea clară. Lăsînd la o parte scanda

lul - dacă ochiul idivid.ului s-a îsănătşit, dacă se ate dovedi 
că l te-a insultat mai îii şi, în plus, că a acceptat deja ompro
misul e care i l-ai propus etc. -, nu vd cum ar putea, potrivit 
legior egleze, obţine mare lucu. La Lodra, în cl mai rău caz, ai 
fi condmnt la o amendă de 2-5 1. st. Totul se reduce, pare-se, la 
to obtain money on false pretences 2) . 

Pentru ca situaţia de aici să nu se înrăutăjească şi mai mult a r  
j oate importat să-i ot trimite lui Dana „Infantry" pete -
1 0  zile. Deşi tem1 fixat de el este 15 septembrie, nici acum n-ar 
ii prea tîrz.iu, şi, în orice caz, ar vedea că există bunăvoinţă. Ceea 
ce inter0sează este nu ca lucrarea să fie profundă, ci să fie lungă. 

Dacă imediat după ce ai sosit l a  Manchester şi după ce ai luat 
informaţii asJra „englezului"  ai fi plecat din nou undeva, even
tual la Londra, şi i-ai fi comunicat acestui porc de ciine printr-o a 
treia pesoană că ai plecat pe continent, ai fi putut ajunge la orice 
înţelgere. Poate nici acum nu e prea tîrziu, deoarece, judecind 
după Allen etc. , văd că în momentul de faţă toţi englezii cred în
tr-o amnistie generală pe continent şi din aceastâ cauză se tem 

1 )  - Veşti proaste. - Nota trad. 
2) - i obţine bani prin înşelăciune. - Nota trad. 
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că datornicii lor quit the country 1) . (De altfel, amnistia prusiană va 
fi acordată la 15 octombrie.) Faţă de un asemenea individ trebuie 
să recurgi la orice stratagemă. 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, voi. XXII, 1929 
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Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscri� 

Tradus din limba germană · 

Engels către Marx 495 
la Londra 

Dragul meu Maur, 

Manchester, 7, Southqate 
[între 3 şi 27 septembrie 18591 

Iţi trimit alăturat biletul de 5 1. st. B/B 95 281 ,  Manchester, 1 ia
nuarie 1859. 

Despre celelalte chestiuni - data viitoare. 
Acum numai despre un singur lucru, la care te rog să-mi răs

punzi, dacă se poate, cit mai curînd. 
1 .  De cîţi bani e nevoie pentru a restitui abonaţilor la „Volk" 

care au plătit direct la ziar cei cîţiva groşi care li se cuvin pentru 
numerele nelivrate ? 

2. V-aţi înţeles cu Thimm şi compania în privinţa aceasta ? 
Librarii au scăzut ceea ce n-a fost livrat, or how 2) ? Sau n-au plă
tit încă de loc ? 

In legătură ·cu aceasta aş vrea să fiu lămurit, pe olt posibil, 
imediat şi, dacă se va putea, voi procura suma de bani, 1care nu 
poate fi rea mare, pentru a nu mai tărăgăna lucrurile cu abonaţii 
care au plătit direct la ziar. Aici fihstinii zbiară ca ntşte apucaţi că 
au fost traşi pe sfoară, iar Lupus �i cu mine trebuie să înghiţim toate 
astea. Aşadar, răspunde-mi imediat. Lupus a avut alaltăieri un 
scandal din pricina asta, şi eu trebuie să mă văd cit mai repede 
posibil icu „a treia persoană" .  

„Jintry# este î n  lucru şi, dacă va fi dit de cî.t c u  putinţă, va fi 
gata încă săptămîna aceas

.
ta. 

') - plrăsesc ţara. - Nota trad. 
•j - sau cum ? - Nota trad. 
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ln ceea ce priveşte povestea mea de aici, îţi dai seama că am 
avut atî1a minte ca să predau .şi eu afocerea IIlUi lawyer 1) şi să-i 
cer părerea în această privinţă. Nu este vorba de un leac de sen
tinţă a unui judecător, ci de o action at nisi p rius for damages 2) , 
în care ll!li cheltieJile se pot ridica la 200 1. st. Cred că-ţi în
chiui că n-am să mă las înşelat cu una cu două. Cit despre sfatul 
tău de a o şterge de aici,  se înţelge de la sine că în situaţia mea 
nu pot fa.ce aşa ·ceva, nici măcar pentTU două săptămîni. Cînd ci
neva e atît de cunosut la Manchester oum sînt eu, limeni nu va 
crede că aş putea lăsa baltă afacerile şi toate celelalte pentru a 
ev.ita un asemenea p roces. 

Lucrul cel mai important este că folosirea unui instrument oa
recare pemite avocatului să inluenţeze British Jury 3) , stînidu-i 
idignarea morală .împotriva bloody foreigners 4) , cae, în loc să fo
losescă pumnul, etc. Iar că străinul va fi condamnat, este tot atît 
de sigur cum e sigur că 2 X 2 = 4 şi, în plus, va mai fi codamnat 
şi să plătească cheltuielile. Poţi fi sigur că n-am să plătesc nimic 
în plus peste ceea ce este absolut necesar. Lucrurile n-au mai îna
intat de loc, dar sper că în curînd se vor aranja în aşa fel, incit cel 
puţin să-mi fie limpede ce s-ar putea întîmpla aici, pentru a te ajuta 
în această criză. 

Multe salutări soţiei şi fetelor tale. 
l tău. 

F. E. 

Publicat pentru prima oară 
in înregime in : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, vol. XXII, 199 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Marx către Engels 

la Manchester 
[Londra, 27 septembrie 1 6591 

Dragă Engels, 
Am primit scrisoarea ta cu anexa respectivă. 
De îndată ce m expediat scrisoarea, mi-am dat seama că unele 

observaţii ale mele erau stupide. 

1) - avocat. - Nota trad. 
2) - acţiune de de6păgubire pentru daune. - Nota lrad. 
3) - Curtea cu juri britanică. - Nota Irod. 

- blestemaţilor de străini. - Nota !rad. 
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Şi eu am Un COUnty-court proceSS 1) din Cauza lui „VolkH.  . 
privinţa abonaţilor „direcţi" din Manchester, aceştia au fost numai 
doi, şi anume Lupus şi un oarecare „ch:mar",  care a întrerupt abo
namentul încă înainte de încetarea apariţiei ziarului. 

Thim încă nu a plătit, şi i s-a cerut să plătească numai pentru 
numbers received 2) . Cum puteam pricinui daune filistinilor din 
Manchester din moment ce n-au plătit încă nici un farthing ? 

Comunică-ne numele indivizilor oare ridică pretenţii. Lui Thimm 
spune-i (în numele lui Biskamp) să nu trimită nici un farthing 
aici pînă cînd nu va primi o nouă scrisoare. S-ar putea să i se dea 
dispoziţie să plătească reclamanţilor „îndreptăţiţi" din Manchester. 

Biskamp şi-a închiriat acum pe socoteala mea o cameră în 
Hampstead. Bietului om i s-a făcut o operaţie la pleură la spitalul 
german, unde a stat o săptămînă şi j umătate - sans sous 3). · I. 
general, straşnică situaţie. 

Astăzi este ziua cînd trebuie să scriu articolul. De aceea închei. 

1Salut. 

Publicat pentru prima oară 
în : ,Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K Marx•, Bd. II, 
Stuttgart, 1913 
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Al tăµ, 
K. M 

Se tipăreşte după manuscrii 

Tradus din limba g·emană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Londra, 28 septembrie t1 5l! 

Dragă Engels, 
Aseară a ·�osit şi Lessner, după care am trimis în legătură cu 

abonaţii la „Vtk" din Manchester. 
Şi el, ca şi Biskamp, mă asigură că nu a existat nici un abonat 

direct la „Volk" {n afară de LupS). Şi nimeni · n.a plătit pînă acm 
vreun farthing la Londra. 

1) - proces în fata judecătoriei de primă instanţă. - Nota tra. 
Z) - numerele primite. - N0ta trad. 
1) - fă'ră J leţcaie. - Nota trad. 
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După încetarea apariţiei lui 1 1Volk" ,  Thimm i-a scris lui Lessner 
;ă-i trimită decontul. L[essner] i-a răspuns că-i poate trimite de
contul numai entru perioada în care el, L [essner] , a fost expeditor. 
Şi i-a făcut decontul pentru fiecare număr în parte. Pînă ieri nu 
a oosit încă nici un răspuns de la himm. 

De aceea aş vrea să ştiu ce indivizi fac zarvă la Manchester 
�i pentu care 'motiv. 

Noi aici (mai ales eu) avem şi aşa destule neplăceri din cauza 
lui „Volk" .  

„mănuntele despre Kossuth" din „Free Press• m i  aparţin. (Am 
făcut idin aceasta două articole pentru „Tribne• - să văd dacă 
le va accepta) 496• Aceste amănunte le-am obţinut parte verbal, 
pate în scris de la Szemere, care a fost pe aici acum cîteva săp-
1ăîni. 

Salut. Salutări lui Lupus. 

l tău, 
K. M. 

E problematic dacă Biskamp va scăpa. Bietul om e rău de tot. 
Parcă dinadins, toate mizeriile se abat asupra noastră. 

Publicat pentru prima oară 
ln : „Der Briefwechsel zwiscben 
F. Engels und K. Marx•, Bd. ll, ' 
�tuttgart, 1Sl3 

239 

Se tipăreşte dupi m anuscris 

Tradus djn limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 3 octombrie 1859 

Dragul meu Maur, 
m fost foarte bucuros să aflu cele ce-mi scrii în legătură cu 

. ,Volk" .  După cum se vede, filistinul care a făcut tot tapajul se 
abonase, apres tout 1) , la Thimm. 

Ce proces ai la County Court 2) ? 
„lnfantry" nu este complet gata din cauză că mi s-a iflamat 

echiul stîng, ceea ce mă împiedică să scriu prea mult la lumina 

'l - după toate celea. - Nota trad. 
'l - judecătoria comitalului. - Nota trad. 
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gazului (a>lfel e un fleac), şi din pr.cina altor lucruri care mă 
stînjenesc. Dar pînă vineri âl primeşti cu siguranţă. 

Povestea cu scandalul meu nu s-a terminat încă, se mai poate 
tărăgăna afurisit de mult. Dar acum îl am, oarecum, .la mină pe 
acest cîine, şi crel că pot i liniştit ; în orice caz, o să mă coste 
bani, şi asta e cel mai supărător, şi apoi, a'înd î. vedere minuna
tele legi de aici, nimeni nu poate fi absolut sigur. Dar oricum, lucru
rile stau cum mult mai bine. 

Pînă alaltăieri, „Free Press" nu sosise aici. Am să mă interesez 
acum din nou. Ce filială a deschis Urqu[hart] la Berlin ? 

Aşadar, acum reiese că , ,Memoriul 11 rus a fost public't în 
„Preuss[;che] Wochenblatt11 I (Abia acum am văzut numărul din 
august al lui „Free Pr[ ess] 1 .) 497 Mai ai şi alte da te scandaloase 
despre marii bărbaţi în afară de cele publicate în „Frf ee] 
Pr[ess] 11 ? 498 

Al tău, 
F. E. 

Să i se facă li Thimm, cit mai curînd posibil, un decont com
plet, adică şi pentru perioada dinainte de Lessner ; se pare că indi
v.dl ăsta vrea să-şi însuşească banii. Iar mie :rimite„mi o listă 
exactă a celor care s-au abonat prin Thimm, ca să pot controla dacă 
s-a făcut rambursarea şi să le trimit oamenilor o circulară, în sensul 
că-şi pot ridica banii de la Th[imm] . 

Versurile acelea proaste ale lui Siebel 1} au fost trimise la 
„H[ermann] " fără ştirea lui, de către un individ din Germania, 
căruia el i le expediase într-o scrisoare. A scris imediat la redacţie, 
şi abia din răspunsul 'Primit de Ia  aceasta a aflat cum s-a întîmplat. 

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

1} Vezi volumul de faă, p. 427. - Nota red. 

Se tipăreşte dup. manuscris 

Tradus din limba germană 
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!Londra) 5 octombrie fl 859J 

Dragă Engels, 
Din cauza felului în care se gospodăreşte aici (Speck a ·dat fali

ment şi a dispărut ; casierul Garthe ese la Brighton) şi în care s-a 
gospodărit mereu la „Volk" este imposibil să se facă un calcul 
exact as to foreign subscribers 1) pentru perioada dinaintea lui Les
sner. Biskamp mă asigură că, în afară de primele numere, lui Thimm 
i s-a trimis cu regularitate cite o duzină de exemplare. 

Hollinger a depus o plîngere împotriva mea, cerind achitarea 
rest.anţei de 12 I .  st. şi cîţiva şilingi pentru „Das Volk" ,  incluzînd 
aici şi plata pentru culegerea ultimului număr care n-a apărut. 
Acest porc de cîine vrea să mă transforme dintr-o dată în „pro
prietar" ,  ·deşi toată povestea asta, nu vreau să spun că de aceea 
s-a dus de 1 îpă (deoarece cu fiHstinii de aici nu se poate face nimic) , 
dar s-a încheiat cu un deficit tocmai .pentru că eu nu am fost pro
prietar şi, cu toate că am pierdut mult ti:mp, n-am putut face ordine 
în această administraţie delăsată. De asemenea, nu i-am dat nici
odată acestui individ vreo garanţie juridică. Eu socot calculele lui 
inexacte, deoarece individul - abstracţie făcînl de celelalte în
casări - numai pentru ultimele trei numere (în calcul. său intră 
numai ultimele două numere) a primit de la mine 1 I. st. (Cei 
15 şilingi pentru Lessner nu au trecut prin mîna lui, ci i-am plătit 
direct.) Dar nu vreau să angajez nici un fel de di•scuţii cu el pe 
această temă, deoarece ar însemna .că-i reounosc dreptul de a mă 
da în judecată. Porcul de cîine e în stare să jure, şi să-1 pună şi 
pe vreunul din zeţarii lui să jure, că eu i-aş fi dat garanţii. (Chiar 
şi în acest caz ar fi trebuit să-1 dea în judecată în primul rînd pe 
Bisk[amp] .) Am să-l iau pe Biskamp şi pe alţii să depună ca martori 
în favoarea mea. Dacă aş avea bani, aş plăti imediat �ntru a 
evita orice procedură publică ; it0tşi nu i-aş plăti .lui 'llinger 
personal, ci aş răscumpăra o creanţă e care o are asupra lui un 
oarecare Lisle, proprietarul casei în care locuieşte H[ollinger] şi 
proprietarul tipogrfiei. H[ollinger] îi datorează acstui m circa 
60 l. st. şi nu i-a plătit niciodată nici măcar un fathing. 

1] - referitor la abonaţii din provincie. - Nota trad. 
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Dar, în împrejurările de faţă, nici vorbă nu poate fi de aşa ceva. 
Dacă nu dau o lovitură - şi nu văd absolut de loc cum a1 

putea-o da -, situaţia mea le aici va deveni cu totul insuportabilă, 
Freiligrath a încercat să aranjeze din nou un împrumut pe bază 
de cambie. Aseară însă m primit de la el o scrisoare în care mă 
anunţă că povestea a eşuat efinitiv, şi în acelaşi timp nişte scri
sori de ameninţare de la proprietarul casei etc. etc. Scrisoarea de 
la Lassalle, pe care ţi-o anexez şi la care am răspuns imediat 1) , o 
consider o veste bună. Se pare că lucrarea mea se vinde, în ciuda 
conspiraţiei tăcerii ţesute în jurul ei. Altfel nu .r fi venit această 
propunere indirectă din partea lui Duncker. Dar nu sînt în stare să 
continui lucrarea 5oo pînă cînd nu voi lichida d'une maniere ou d'une 
autre 2) toată această dezgustătoare porcărie filistină. Articolele 
tale 3) cu privire la lucrarea mea au apărut, de la New York pînă 
în California, în ziarele genane (cu un ziar abît de mic ca „Volk" 
a putut fi ţinută în mină întreaga presă germano-americană) . Ca o 
mostră a porcăriilor care apar în Germania îţi trimit următorul 
anunţ extras din vinez. „Presse" .  Il suffit to rel 4) cuprinsul 
(By the by 5) , ţin nişte prelegeri despre prima fasciculă înr-un cerc 
ales de filistini. Se pare că pe .menii a:ştia îi iteresează foarte 
mult.) 

In încheiere, vreau să te informez acum despre doi „mari 
bărb�ti" .  

Ad vcem R. Schrmm. Acest jalnic animal a fst acum cîtva 
timp la O1e şi a cris de acolo o corspdenţă pentu „Her
mnn•. Eu nu citesc maulatra asta, dar mi-a omuncat FreJi
grath. ln corespondenţa respectivă, R. Schramm spune că e destul 
ă asculţi ce vorbec germanii .pe plajă ca să-ţi dai seama it de 
mult au decăzut. stfel, de pildă, el a ascultat convorbirea dintre 
două doamne care trăncăneau în cel mai pur dialect din Wuppertal 
şi una dintre ele s,a dresat celeilalte cu : ,,doamnă Engels" 50t .  
Iată răzbunarea acestui mizerabil ! Dar, ca o pdapsă, animalu! 
a pierdut nu de m.lt 2 OO I. st. (teste 6) Freiligrath). Şi asta pentru 
că nerodul s-a lasat în „comerţul cu pietre preţioase".  Astfel a 
fost zădărnicit şi planul său de a fonda la Londra un ziar geman 
propriu (urma să apară luna aceasta). Iar eu, spre marele necaz al 

1) Vezi volumul de faţă, p. 549-551 .  - Nota red. 
t) - într-un fel sau altul. - Nota trad. 
') F. Engels. „K. Mrx. «Contribuţii ta critica economiei politice-> " .  (Ve:i 

K. Marx şi F. Enge/s. Opere, vo t. 13, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 507-5li 
- Nota trad.). - Nota red. 

') - Este suficient să citeşti. - Nota trad. 
') - Printre altele. - Nota trad. 
•) - mărturia tui. - Nota trad. 
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individului, am adunat toate aceste fapte - neapariţia ziarului, 
comerţul cu bijuterii şi pierderea banilor - şi, ca ripostă la mi
ţiozitatea lui infantilă, le-am trimis prin Bisk[amp] pentru a fi publi
cate în „ Weser-Zeitung•. 

Ad vocem K. Blind. In Jgătură cu acest home d'etat 1) trebuie 
să vorbesc mai pe larg. 

Cu vreo două săptămîni în urmă, după ce m-am întors de la 
Manchester la Londra, Biskamp mi-a povestit că Blind i-a propus, 
prin intermediul lui Hollinger, să fuzioneze {adică „Volk") cu Blind 
şi compania, dar eu şi, în general, elementele comuniste să fim 
îndepărtaţi. In schimb, se propunea socialismul raţional. Pe atunci, 
după cum ştii, nu scriam în „Volk" decît nişte note glumeţe %) . I-m 
trimis însă imediat lui Blind nu o scrisoare, ci un bilet de aproxi
mativ zece rînduri, în care, printre alte1e, îi spuneam : „homme 
d' etat •. şi „persoană însemnată. şi îi vorbeam despre credinciosul 
său „Fidelio" {dică Hollinger) 5�. A doua zi a venit Liebkncht şi 
mi-a spus că Blind şi Hollinger sînt la cîrciuma din colţ. Primul mă 
aştepta pe mine, Aadar, m-am dus acolo cu Liebk[necht). Blil şi-a 
dat cuvîntul de ooare că nimic din toate astea nu s-a în.mplat. 
Ticălsul de H[ollinger] de asemenea. Prin urmare, a trebuit să le 
dau crezare. Această întîlnire mi-a oferit însă prilejul să dscopăr 
şi alte potlogării de-ale lui Blind. Printre altele a venit vorba de 
V�. Blind m-a încredinţat pe cuvînt de onare (şi înainte a fcut 
această afirmaţie faţă de Freiligr[ath] , dar fără să-şi dea cuvîntul 
de onoare) ,că nu el ar fi scris şi rs>înit maifstul anonm „Aver
tisment • .  I-am spus că mă miră acest lucru, deoarece mnifel nu 
conţine decît ceea ce mi-a municat el verbl, U ocazia mitingu
lui lui Urquhart din 9 mai 503• I-am amintit că atunci m-a încrdinţat 
că r avea dovezi în mină, că r cunoaşte numle omului căruia 
Vogt i-a oferit 30 [OO) sau 40 OO de guldeni, dar că, „din păcate" ,  
nu poate să-l ivulge etc. Acest lucru Blind n-a mai îndrăznit să-l 
nege; dimpotrivă, l-a confirmat foarte categoric şi în repetate rin
duri în prezenţa lui Liebknecht şi a lui Holinger. 

Well 13) Acum cîteva săptă1i Liebknecht a primit o scrisoare 
de la ,;A[llgemeine) Z [eitung) • din Augsburg, căruia el îi trimisese 
„Avertismentul" .  L[iebknecht) a venit la mine 504• I-m spus să se 
ducă la Blind, iar eu îl voi aştepta pe om� de stat ,in circiumă, la 
colţul Îui Blind".  In timpul acesta Blind se afla, dacă nu mă înşe.l, 
in staţiunea balneară St. Leonard. L[iebknecht) i-a scris ; i-a scis 
o lată, r o .tă. In ilî rşit, a sosJt o scr1soare de la oul de stat. 

1) - om de stat. - Nota trad. 
i „Spicuiri din presă". - Nota red. 
•) - Ei bine ! - Nota trad. 
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Pe un ton cit se poate de rece şi de „diplomati c H ,  acesta îşi exprimă 
regretul că „eu "  am făcut degeaba drumul pînă la el. L[iebknecht], 
spune l, ar trebui să înţeleagă că el (Blind) , n-are poftă să {se} 
amestece în treburile unui „ziar c are�i este complet străin" şi în 
treburi care-i sînt complet străine. Cit despre aluziile lui L[iebknecht] 
la „observaţiile" făcute „în convorbiri par ticulare" ,  acestea se b a
zează numai pe o „totală" neînţelegere. In felul acesta „omul de 
stat" credea că a pus complet capăt chestiunii. 

Atunci l-m luat pe Liebknecht cu mine la Collet. Mi-am amin
tit că „Free Press• din 27 mai (Marele duce Constantin etc., 
p. 53) 505 conţine un p aragrnf pe c are de la început l-am mirosit -că e 
produsul lui Blind şi care, împreună cu ceea ce Blind a recunoscut 
verbal ll prezenţa lui L[iebknecht] , Hollinger şi a mea, a format 
întregul con1inut al manifestului anonim ; în .plus acesta doveea 
că nu numai în treacăt, în „convobiri particulare " ,  atinge B{lind] 
chestiuni „care-i sînt complet străine " .  Aşadar, m-n dus la CoHet, 
care imdiat mi-a spus că Blind este autorul. El mai păstra scri
soarea, la care Blind anexase şi cartea sa de vizită, rugindu-l însă 
să nu-i ·divulge numele. A-ceasta era o dovadă de vinovăţie. 

Printr-o serie de manevre, pe care ar fi prea lung s. ţi le 
povestesc aici, am reuşit să obţin tot ceea ce-ţi anexez la această 
scrisoare (toate trebuie să i le înapoiezi neintîrziat ; i le-am arătat 
şi lui Freiligrath) . Aşa că vezi ce „cuvînt de onoare" I are filisti
nul ăsta. 

îmbta trecută Liebkneht i-a trimis acetui om de stat o scri
soare (concepută după scrisoarea 1) pe care i-am trimis-o eu lui 
L(iebknecht] şi în care m-am exprimat în termeni destul de duri) . 
Aşteptăm răspunsul şi apoi îţi voi da mai multe amănunte. 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
în întregime !n : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, d. I să, voi. XXI, 19 

1)  V i  volumul de faţă, p. 544-547. - Nota rd. 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Londra, 10 octombrie 1859 

Dear Frederick, 
Banii sosiţi sîmbătă au fot realmente o ,,salvare" pentru mine, 

deoarece o parte din bada creditorilor ponise în ziua aceea un 
atac general. My best thanks. 1) De asmenea, pentru manuscris. 2) 

lti trimit alăturat articolul meu despre Kossuth 3) apărut în 
„Tribune• .  Arată-i�! .şi lui Lupus. După aceea, trimite-mi-I înapoi. 
Va ieşi un scandal uriaş, deoarece Pulszky este corespondentul lui 
„Tr}bune" la Londra. Citatele des.pre „Austrian spathis '', „Anti
Napoleonic rage" 4) etc. sînt luate din scrisoarea lui Pulszky apărută 
în „ Tribune•, în care acesta încearcă să-i ia apărarea li Kos
suth & Co. 07 Sînt, realmente, surprins că „Tribune", aind in ve
dere împrejurările şi slăbiciunea lui generală pentru K[ossuthJ, a 
pubticat acest articol. Ce-i drept, într-o scurtă notă, scrisă în limba 
gemană şi anexată la articol, i-am insuflat curaj lui Dana. 

Collet i-a trimis Lui Kossuth 5 exemplare dn ultimul „Free 
PressM . „A[llgemeine/ Z[eitung]" din Augsburg a reprodus arti
colul �oe. De asemenea ,,Weser-Zeitung" .  

Ieri a fost Collet p e  la mine. Omul d e  stat Blind a fost L a  e l  şi 
i-a tnputat că el, Collet, a trădat secretul editorial, divulgînidu-mi-1. 
El fCollet) ar fi trebuit să vină la mine şi să mă împiedice de a mai 
fa.ce alite miciief 5) . După spusele 1ui, „Allgemeine Zeltug" din 
Augsburg este „a Russian ( !) organ" 6) . e acea, el (Biind) nu 
vrea să-i vină în ajutor. Collet mi-a spus : At the outset, he made 
upon ne the iwrssion of a very sneakish fellow 7) . Lui Liebkn[echt] 

') - Calde multumiri. - Nota trad. 
') F. Enge/s. „Infanteria", Vezi K. Marx şi F. Enge/s. Opere, voi. 14, Bcu

re�ti, Editura politică, 13, p. 314. - Nota trad.). - Nota red. 
') K. Marx. „Kossuth şi Ludovic-Napoleon• .  Vezi K. Marx şi F. Engels. 

Ope1e, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1 960, p. 41417. - Nota trad.J. 
- Nola red. 

•j - „simpatia fat. de Austria", „furia dntinapolonean." .  - Nota trad. 0) - porcării. - Nota trad. 
) - „un organ de presă rus• ! - Nota trad. 7) - De la început mi-a făcut impresia unui individ extrem de servil. -

Nota t1ad. 
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mul de stat Blind, acest bărbat nobil, nu i-a răspuns, i ar pe mine 
rede că mă va Utea paraliza prn intemediul lui Collet. The fool 1 1) 
Totodată a vut să afl e de Ja Cf ollet] cine a scris despre K(ossuthl 
în , Press M .  

Salut. 

ublicat pentru prima oară 
în întregime în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, d. J rusă, vol. XXJI, 1929 
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l tău, 
K. . 

Se tipăreşte după maBuscris 
Tradus din limba germaă 

Marx către Engels 
la Mnchester 

!Londra] 26 octombrie 159 

Dragă Engels, 
Sper că nu eşti bolnav ş1, m general, nu ţi s-a întîmplat mm1c 

rău, dar te rog, orice ar fi, sci e-mi cîteva rînduri, căci mă neli
nişt eşte tăcerea ta prelungită. 

Fii bun şi trimite-mi înapoi extrasul din „ Tribune• 2) pe care 
l-m anexat la „ultima" mea scrioare. 

Duncker s-a declarat definitiv de acord cu editarea celei de-a 
doua fascicule 59. Lssalle vorbeşte despre tactica sa , .italiană• 
quasi re bene gesta 3) şi mă provoacă la o explicaţie, exprimînduşi 
modesta speranţă c ă  m renunţat, poate, la concepţiile „mle "  511• 

Freiligrath, „ca poet german • ,  nu s-a putut abţine să nu parti
cipe la festivităţile Schiller sau Kinkel de aici, festivităţi care, de 
altfel, vor sfîrşi lamentabil, cu toate că l-am avertizat că nu face 
decît să-i servească de ornment lui Gottfried m. 

Am scăpat de county-court process 4) pntru „Volk " , sacrifi
cind vreo 5 J .  t., şi, silindu-l, în plus, pe Hollinger ca, în chitanţa 
pentru primirea a-cetor bani, să-l recunoască ca proprietar pe Bis
kmp, întrucit el (B[iskampJ) răspunde acum pentru ·restul datoriei. 

') - Nerodul I - Nota Irod. 
') K. Marx. „Kossuth şi Ludovic-N apoleon • .  (Vezi K. Marx şi F. Enge/s. Opere, 

voi. 13 ,  Bucureşti, Editura politică, 1 62, p. 53-56. - Nota trad.). - Nota red. 
') - ca despre un lucru reuşit. - Nota trad. 
') - procesl în faţa judecătoriei comitatului. - Nota !rad. 
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dr, cm el nu are nici n fel de avere, este in afara oricărei res
ponsabilităţi. Trebuia să fac acest lucru, foarte neplăcut în actualele 
împrejurări, întrucit b anda lui Kikel atita aştepta, povestea sa, 
pentru a face un scandal public, şi apoi nu era idicat ca intr�l 
personal care era grupat în jurul ziarului să compară în faţa tri
bunalului. 

La cererea lui „Augsburger Zeitung" 1) (exprimată în două scri
sori umile şi jalnice), ill trimis documentul referitor la Blind st!. 
Tipul ăsta merita să procedez altfel, cu atit mai mult cu cît a alergat 
la Collet şi 1) a vrut să-l folosească pentru intrigile lui, 2) i-a rapor
tat lui Collet că Liebknecht „belonging to the communist party" 2) 
şi 3) a caracterizat „A(llgemeine] Z[eitung] " in A[ugsbug] ca un 
organ de presă „rus" ,  pentru a-l răpune definitiv. 

Aminteşte-i li Thim să-şi achite datoria pe care o are aici. 
Salut. 

l tău, 
K, -

ublicat pentru prima oară 
m : „Der Briefwechsel wiscben 
F. Engels und K. Marx" ,  Bd. II, 
Stuttgart, 1913 

Se tipăreşte după mannscrs 
Tradus din limba genllă 

243 
Engels către Max 3) 

la Londra 
. . .  Povestea cu Blind e teribil de amuzantă ; îţi face întotdauna 

mare plăcere să vezi cum deşteptăciunea celor oare fac pe diplo
maţii se încurcă în propriile ei iţe. Individul ăsta se poate com
pomite îngrozitor acu.a. El ţi-a dat „cuvîntul de onoare " 4) , bine
înţeles, numai în sensul diplomatic al cuvîntului, aşa cum, dacă 

· spui cuiva porc de cîine în sensul parlamentar al cuvîntului, nu se 
simte j1gnit. Această îmbogăţire a limbii de către Blind trebuie să-i 
fie recunoscută. De altfel, cel mai frumos · ar fi ca pînă la urmă 
„probele" d-lui Blind să se dovedească a fi simplă lăudăroşenie, şi, 

') „A!lgemeine Zeitung• .  - Nota rd. 

'J - „face parte din partidul comunist • .  - Nota trad. 
") Inceputul scrisorii lipseşte. - Nota red. 
'l Vezi v0lumul de faţă, p. 49440. - Nota red. 
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în cazul acesti. obscur apărător al patriei, ·eu consider că e foarte 
posibil. 

Lups este desperat di. cauză că bitter bees 1) se inrlutăţeşte 
tot mai mult ; de aceea e nevoit să bea Porter sau half and half 2) . 
Altminteri, e destul de bine şi locuieşte, ca şi pînă acum, la 
Chatswoth. 

Nu de mult Siebel a primit o scrisoare de la un publicist ger
man 3) caraghios, ca.re, din lpsă de bani, voia să se vîndă revolu
ţei ; îl ruga pe Siebel să-şi asDe rolul de intermdiar în chestiunea 
asta, dar eu trebuia să fiu cupărăorl. Totodată amninţa că, dacă 
revoluţia nu va vrea să-l cumpere, se va arunoa in braţele iezuiţi
lor. Dar aceştia nici pe gratis nu-l iau, căci, după cum îţi închipui, 
individul e un mare dobitoc. 

Salutări crdiale soţiei şi copiilor. 

Manchester, 28 octombrie 1859 

Publicat pentu prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•,  Bd. II, 
Stuttgart, 1 913 
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Al tău, 
F. E. 

e tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către ngels 513 
la Mnchester 

Londra] 3 noiembrie 159 

Dragă Frederick, 
Lessner nu are numele celor cărora li s-a trimis „Ds Volk" .  

Ştie d.r aumărul exemplarelor (12) pe care i le-a trimis lui Thimm 
cu .regularitate. 

Biskamp pretide că la Thimm a eomandat cărţi nu in contul 
său, ci •.n contl pretlui în casa cărui. �ra preceptor şi că, de 
altfel, himm nu i-a pmenit niciodată nimic despre asta. Ii va 
scrie în legătură cu toată povestea, c a  şi în legătură cu cupiditatea 

I) - berea neagri. - Nota trad. 
•) - jumătate-jumătate (bere englezeacl, jumătate Porter şi jumătate Ale�. 

- Nota trad. 
1) Hugo Oelbermann. - Noi• red. 
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Panzer-ului 1) . Acum, de cîteva zile, e angajat la „Weser-Zeitung " ,  
cu un salariu de 50 de taleri p e  lună. 

Cu lucrarea mea merge prost 514• Am pe cap prea multe pro
bleme casnice şi prea mhte necazuii. Despre ,marea" festivitate 
Schiller de aici vei fi auzit probabil. Eroii vor fi Freiligrath şi Kinkel, 
siu, mai bine zis, Kinkel ş.i Freiiigrath. Cwn aici :otul a pornit 
de la clica lui Kinkel, iar lamentabilul Beta, factotum al lui Kinkel, 
a şi trimis invitaţiile pentru constituirea comitetului, cu citeva săp
tămîni înainte i-am scris lui Freiligrath că sper că nu va participa 
la demonstraţia kinkeliană. La aceasta, grăsunul filiStin mi-a răs
puns printr-o scrisoare nu prea clară, în care, printre altele, spunea : 
„Char dacă Kinkel o va cîştiga pe Bisei-s prin cuvintarea sa fes
tivă, asta n-ar fi un motiv pentru Ahili să se retragă îmbufnaţi în 
corturile lor" .  Aşadar, Kinkel Agamemnon şi F[reiligrath] Ahile ! 515  
De altfel, festivitatea mi are „şi o altă însmnătate" (care se va 
vedea imediat) . In sfîrşit, în urma unei cereri din Boston (Statele 
Unite) , el a scris o poezi>e închinată lui Schiller 2). 

Ulterior am aflat din „Hermann" 516 că Freiligrath acţiona în 
calitate de mmbru al comitetului şi că era vorba de o cantată a lui 
d.edicată lui Schiller (pe muzică de Pauer) 3) ; deci filistinul îmi as
cunsese ceva. Mai tîrziu am primit o a doua scrisoare de la el, în 
care spunea că am avut, pare-se, dreptate, dar că prin participarea 
lui a contracarat în parte planurile lui Gottfried. 

Cînd m-am întîlnit cu el, mi-a povestit foarte agitat cum s-a 
desfăşurat întreaga poveste. Beta şi Juch, agenţii lui Kinkel, afla
seră din America că F(reiligrath] a scris poezia închinată lui Schiller 
pentru Boston. Gottfried îşi rezervase, pe lîngă discurs, şi cantata 
festivă. Socotld însă că nn b�s ir idem 4) şi că atragerea lui 
F[reiligrath] era de neconceput fără a-i ceda, sau mai degrabă a-i 
oferi partea poetică (spera însă că el va refuza oferta) , în numele 
-comitetului lui Kinkel, Juch şi Beta l-au invitat pe F[reiligrath] să 
se alăture comitetului şi să scrie cantata. F[reiligrath] le-a spus că 
a şi scris cantata pentru Boston, a dat un răspuns foarte vag, dar 
a promis comitetului colaborarea sa. Comitetul a tratat chestiunea 
ca pe o simplă formalitate şi n-a mai revenit asupra cererii sale. 
F[reiligrath] însă s-a pus în grabă pe lucru (n-a mai întimpinat greu
tăţi ca la „Volk•, pentru care niciodată nu putea scrie nici trei rîn
duri) , a scris o cantată (folosind metrica ditirambilor lui Schiller ; 

') - crocodilului. - Nota lrad. 
") F. Freiligrath. „La sărbătPrirea lui Schiller•. 10 noiembrie 1859. „Imn al 

germanilor din America•. - Nota red. 

} lbid. 
'} - un lucru nu se repetă de două ori. - Nota lrad. 
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mi-a citit-o şi mie, emfatică şi sforăitoae) , a dat fuga la Pauer. 
l-a pus să-i compnă muzica şi, prin prietenii pe care-i are în rîn
durile participanilor la festivităţile Schiller, l-a obligat pe Kin
kel & Co. să-şi reînoiască invitaţia. Apoi le-a trimis porcăria, care 
„printr-un anacronism• era dej a gata, nu numai versurile, ci şi mu
zica, şi la stîşitul epistolei sale s-a comparat singur cu o „slugă • 
care şi-a servit „stăpînulu (pe d-nii Kinkel, Beta, Juch etc.) încă 
înainte de a primi porunca. (Şi asta mi-o spune chiar filistinuq 

ar cu ta n-a făcut să dipară „tesiunea• dintre el şi 
Gottfried. F[reiligrtth) a făcut o vizită comitetului, unde Gotfried 
l-a tratat foarte rece. Ffreligrath) plasase în cantata sa - „ absolut 
întplător• ,  după cum pune el - un pasaj care, „în md nece
saru ,  presupunea dezvelirea bustlui lui Sciller. ottfried, tot atît 
de întîmlător, a aranjat lucrurile în aşa fel, incit momentl culmi
nant al prdicii sale să coincidă cu „momentul evelirii statuW. 
După o luptă îdlungată, în timpul căreia filistinul F[reiligrath) 
n-a spus nici un cuvint, lsîndu-i să vorbească pe prietenii săi (o 
adunătură de netrbnici) , s-a hotărît, în sfirşit, ca „dezvelireau să-i 
revină lui F{eilgrath) ; iar Gottfrid a scos un oftat sfîşietor la 
gîndul că avea să-şi adreseze întreaga predică „unui chip învelit. 
în pinză" .  Atunci s-a rdicat însă unul din firtaţii lui F(reiligrath] şi 
a spus că acst lucru poate fi înlăturat dacă Kinkel îşi va ţine pre
dka după cantată. Dar Kinkel e pronunţă co1k împotrivă şi. 
revoltat la cue, declară că „a  renunţat la atitea în acestă ches
tiune, incit asta nu i e mai poate cere " .  Şi cu asta basta. Aşadar. 
la început va i prica. 

Şi toată porcăria F(reiligrath) mi-o povesteşte foarte serios şi 
plin de importanţă ; găseşte chiar foarte natural să nu i rostit nici 
un cuint în faţa comitetului în legătură cu faptul că banda lui 
Kinkel şi-a permis să nu-i invite în comitet e pretinşii săi (ai lui 
F{reiligrath)) 11 tovarşi de partid• ,  transformînd stfel fetivitate. 
într-o demonstraţie kinkeliană. l ştia că eu n-ş fi venit în nci un 
caz acolo, totuşi, n-ar i trebuit să îngăduie „ostracizareaH aceasta 
într-un comitet din care face parte. Blind, bineînţeles, e şi el acolo. 

Freiligrath, de cînd cu poezia dedicată Johannei Mckel 1) , pe 
noi ne tratează „în mare taină• ca pe prietenii săi, în md public 
însă apare la braţ cu duşmanii noştri. Qui vivra verra 2) . 

Ad vcem Blind. Căcăiosul ăsta a fost le md la Hllinger. 
„A[lgemeine] Z[eitung] " din A[ugsburg) i-a scris că, dacă va per
sista în tăcere, va fi demascat în mod public, fără milă, şi afirmă 

1) F. Freiligrath. „uă înmormlntarea Johannei Kinkel" (v ezi $i voluml 

1e faţă, p. 3). - Nota rd. 

] - Vom trăi şi vom vedea. - Nota Irod. 



45. Engels către Max. 4 noiembrie 159 447 

că se află în possia unui document împotriva lui 517• Blind îl în
vinuieşte e Hollinger că ne-a divulgat nouă povetea. H[ollingerJ, 
pe bună drptate, pne quod non 1). dar întreabă, totodată, de ce 
nu vrea Blind să recunoască ? Acesta-i răspunde că manucrisul 
este; ce-i drept,  scris de el, dar că autorul e un prieten de-l lui. 
Povestea e următoarea : Bld] ia scris şi tot el e autorul, dar 
putle cele mai litigioase le-a obţnut de la Ggg. La rînduJ său, 
onorabill filistin Gogg ste ·prietenl „aparent" al lui Vgt, şi 
t rebuie să e, deoarece Fazy a cumpărat, prin banca elvţiană, ac
ţiuni în vloare de 25 OO de franci ale fabricii lui de glinzi şi, în 
general, îi serveşte drpt bancher. e aceea Goegg îşi poate exprima 
doar pe ascuns indignarea e care i-o provoacă „trădarea patriei" .  
Ăştia sînt „republicanii serioşi " .  

N-ai putea să-mi scrii un articol despre noile schimbări din 
armata pusiană ? 

Salutri lui Lupus. 
Salut. 

Vubicat pentru prima oară 
ln întgime în : K. Mrx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusa, voi. XXII. 1 929 

245 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 
Tradus din limba ermnă 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 4 noiembrie 1859 

Dragul meu Maur, 
Freiligrath merită întradevăr o lecţie serioasă, şi sper că oca

zia se va ivi înainte de încheierea festivităţilor Schiller (sau a ecou
rilor lor). Fumurile astea de poet şi impertinenţa de literat, îmbi
nate cu slugănicia, au depăşit într-adevăr limitele, şi cînd te gin· 
deşti că „AugburgerM 2) îi atribuie virtute politică ! 

Ai citit probabil despre procesul Vogt în numerele 297 şi urmă
t oarele ale lui „A[llgemeine] Z[eitung] " din Augsbu'g. Lucrurile au 

') - că nu e aşa. - No!a lrad. 
"J „llgemeine Zeitung•.  - Nota red. 
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mers foarte bine, dar scrisoarea lui Biskimp este cum nu se poate 
mai compromiţătoare. Individul ar fi putut foarte bine să-şi expună 
chestiunile lui personale într-un bilet separat pe care să�l anexeze, 
căci este de-a dreptul odios ca redactorul lui „Volk" să înalţe osa
nale lui „A[llgemeine] Z[eitung] " din Augsburg şi să-i cerşească un 
post de corespondent, şi toate astea să mai fie şi tipărite m. Vogt 
va face o zarvă teribilă în jurul acestei chestiuni. Şi mereu se vîn
tură în jurul nostru asemenea măgari lipsiţi de tact ! 

ln schimb, e splendid cum s-a compromis Blind. Din cauza ex
plicaţiei date în scriisoarea ta 1) şi a documentului, onorabilul di
plomat nu mai poate tăcea în continuare, dacă nu vrea să se com
promită şi mai rău. S-a lăudat că are dovezi şi, dacă va tăcea, va 
apare pur şi simplu ca un mincinos. 

Tot atît de frumos a feştelit-o şi Vogt. După ce instanţa i-a 
respins acţiunea din motive de incompetenţă, a fost condamnat la 
plata tuturor cheltuielilor şi i s-a recomandat să se adreseze Curţii 
cu juri, ce poate face ? 

El trebuie să înainteze o pl îngere unei Curţi cu juri bavareze 
fie împotriva lui „A[llgemeine] Z [eitung] " din A[ugsburg] - şi în 
acest caz soarta îi este dinainte pecetluită -, fie împotriva lui 
„Volk" - şi atunci va fi pedepsit Blind -, fie îpotriva lui Blind 
însuşi. Jn toate cazurile pentru el va fi prost, şi nu văd cu ce s-ar 
put!a alege decît că s-ar compromite şi mai mult. 

Toate acestea sînt foarte îmbucurătoare. 
Garibaldi pare să joace un rol cam echivoc. Şi nu cadrează cu 

un general de alia lui. A fost nevoit să-i întindă dracului un deget 
şi acum se pare că i-a şi luat toată mîna. Victor Em[anuel] urmă
reşte, desigur, mai întîi să-l exploateze pe G[aribaldi] şi apoi să-l 
piardă. Mtro esempio 2) care ilustrează cit de departe poţi a.unge 
în revoluţii printr-o „comportare practică" .  De altfel, e păcat de 
tipul ăsta. Pe de altă parte, e foarte bine că minciuna despre Pie
mont, ca reprezentant al unităţii italiene, a fost dezvăluită m. 

Despre reformele armatei din Germania îţi voi scrie un articol 
atunci cînd lucrurile vor mai avansa cit de cit. Nu numai în Prusia, 
ci şi în alte părţi, în Austria etc. în armată au loc straşnice pertur
bări. Pretutiadeni se adoptă uniforma franceză etc., şi în multe pri
vinţe se observă chiar un regres categoric. Deocamdată însă, toate 

') K. Marx. „Scrisoars către redacţia lui •Allgemeine Zeitung„ • .  (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opee, voi. 14, Bucureşti, ditua politică, 163, p. 751-
752. - Nota trad.). - Nota rd. 

') - Incă un exemplu. - Note trnd. 
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acestea nu sînt suficient de clare ; de îndată ce mă voi mai lmuri, 
îţi voi scrie articolul 520. 

Sper, de asemenea, că în curînd voi avea din nou cite ceva de 
scris dspre evenimentele din China şi Asia răsăriteană generally 1) . 
De asemenea, despre Maroc. Dar lucrurile n-au ajuns încă la matu
ritate. Despre Maroc, poate săptămîna viitoare 521 • Ai şi scris ceva 
sau îmi poţi comunic a unele noutăţi politice în legătură cu poziţia 
lui Pm 2) în această problemă, ca să fiu au fait 3) ? 

M-am cufundat în biblia lui Wulfila 522, trebuie să termin o dată 
cu afurisita asta de limbă gotică, de care pînă acum m-am ocupat 
numai spordic. Spre uimirea mea, constat că ştiu mult mai mult 
decît crdem ; dac-ş mai primi şi un îndreptar, crd că în două 
săptămîni aş termina complet cu asta. Apoi urmează vechea nor
dică şi anglo-axna, e c are le cunşteam tot aproximativ. Pînă 
acum . lucrat fără dicţionar sau alt îdreptar, am în faţă numai 
teitul gotic şi pe Grimm ; dar bătlnul e, într-adevăr, colosal 521. 

$ aea mare nevoie, pentru .sta, de „Istoria limbii germane" 
a lui Grimm, n-ai putea să mi-o trimiţi din nou încoace ? 524 

Pe Lupus c rd că-l voi vedea astă-ră. 
Şi aici are loc o festivitate Schiller {anexez programul) . Bine

înţeles că nu am nimic de-a face u toată povestea asta. D-l Alfred 
Meisser trimite n prolog, Siebel scrie pHl, o declamaţie ordi
nară, evident, dar într-o formă dcentă. Apoi, acest vîntură-lume 
organizează montarea specacolului „Tabăra lui WaUenstein" ; am 
fost de două ori la repetiţie i, dacă băieţii vor fi îndrăzneţi, poate 
işi detl rde bine. Comitetl e format elsiv din dobitoci. 
Borchardt mimează opoziţia în public ; el îşi dă tot atîta mportanţă 
cu punctul lui de vder-e negativ ca şi ceilalţi cu cel pozitiv, numai 
că negaţia lui se situează pe aceeaşi b ază ca şi afimaţia lo:· - prin 
a:easta el recunoaşte că, în fol, fae pate din rîndurile !or. 

Salut. 

Nl novi ab Ephraimo 4) înţelepul 1 
Publicat pentu prima 01ri 
în : „Der Briefweehsel wischen 
F. Engels und K. Marx•, Bd. II. 
Stuttgart, 1913 

1) - în generi. - Nota trad. 
1) Palmerston. - Nota rd. 

) - pus ln tmă. - Nota lrad. 

Al tău, 
F. E. 

e tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

') - Nimic nou de la Efraim (se referă la Ferdln1nd ssalle. - Nota rd.). - Nota Irod. 
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Max către Engels 525 
la Manchester 

Londra, 1 noiembrie 1859 

Dragă Engels, 
Pe Grimm 1) ţi-l voi trimite. 
Despre Maroc n-am scris încă mmic, nici despre Caucaz uo, şl 

nimic cu caracter militar despre Asia. Nu cunosc nici un fel de o
talii diplomatice în legătură cu Marocul. De aceea trebuie să scrii 
iarăşi tu. In condiţiile în care mă aflu, nu prea am posibilitatea să 
lucrez la cea de-a doua fasciculă, pe care-o consider de o impor
tanţă hotărîtoare 527• Aici este, într-adevăr, esenţa întregii urdării 
burgheze. 

Scrisoarea lui Biskamp este cum nu se poate mai ruşinoasă, si. 
tuaţia lui o explică, dar n-o scuză. tn presa germană toată demo
craţia vulgară caută să cocoloşească povestea cu Blind şi se nă
pusteşte asupra mea. Bunăoară, d-l Meyen, actualul redactot al 
lui „Freisch:tz". m trimis chiar acum o decaraţie belicoasă 
la „A[llgemeine] Z[eitung] " din A[ugsburg] şi la „Reform • din 
Hamburg. 528 Ii voi pune laolaltă pe Vogt şi pe Blind, chiar dac-ar 
trebui să-i leg cu frînghii. 

In „Triblleq, lamentabilul Pulszky prin citeva rînduri caută 
să scape de scrisoarea mea, declarînd că ea provine din tabăra „ne
bunului " de Urquhart 9• Indivizii ăştia nu înd1ăznesc nici să des
chidă gura, căci nu ştiu ce dovezi avem noi la mînă. Kossuth, aşa 
cum îmi scrie Szemere, a fugit pe ascuns după încheierea tratatulli 
de la Villafranca, fără a spune un cuvînt lui Klapka şi celorlalţi 
ofiţeri. Se temea să nu fie predat austriecilor. 530 Hence the greatest 
animosities against him in tle Hungarian camp 2) , Lui P[ulszky] ăsta 
am să-i trag o săpuneală serioasă. 

Publicat pentru prima oră 
în întregime în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, vol. XXII, 1929 

1) Vezi volumul de faţă, p. 49. - Nata red. 

Al tău, 
. K. M 

Se tipăreşte
. 
după manu�cris 

Tradus din limba germană 

!) - Aşa se explică marea duşmănie care domneşte Îl tabăra maghiară 
împotriva lui. - Nata trad. 
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Marx către Engels 531 
la Manchser 

[Londra] 16 noiembrie 1 859 

Dragă Engels, 
Sper că vineri va veni articolul tău despre Maroc. Pe lingă toate 

celeJalte, acm este perioada alegerilor prezidenţiale, iar eu şi aşa 
mă tem că numărul articoleor va fi din nou redus. Implinirea aces
tui destin va fi grăbită dacă în prezent, cînd e o asemenea lipsă de 
mateial, nu voi trimite acestor indivizi articole pe teme care-i in
l eresează. 

Scrie-mi şi ceva personal, bineînţeles nu pentru „Tribune" ,  
despre mascarada Schiller de la Manchester. Iar  eu îţi voi descrie 
în scrisoarea următoare festivitatea Kinkel de aici. Freiligrath nu
ireşte acum o ură profundă împotriva lui Gott.fried 1) . Deocamdată 
citeşte ultimul număr din „Hermann" ca să vezi cu ochii tăi cum 
calcă „fermecătorul popă" în propriul său rahat. 532 

„A[llgmeine] Z[eitung] " din A{ugsburg] nu a publicat, pare
mi-se, declaraţia mea deoarece a considerat-o inutilă după declara
ţia trimisă de Blird. Acm am trimis un răpuns la scrisoarea acestui 
şmecher badenez, cerindu-i caegoric - şi mă refer la scrisorile 
pe care le-am primit de la ziar 2) - să publice rspunsul meu. 533 

Salut. 

ublicat pentru prima oară 
fn întregime în : K. Marx şi F. Engels. 
pere, ed. I rusă, voi. XXII, 1929 

1) Gottfried Kinkel. - Nota red. 
2) Vezi volumul de faţă, p. 443. - Nota red. 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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48 
Marx către Engels 

la Mancheer 
[Londra, 11 noiembrie 1 859) 

Dragă Engels, 
Dacă pînă îine nu reuşeşti să scrii un articol despre Maroc, 

mai i tip pînă sîmătă fşi anume via .Crk 1)). Eu am să scriu as
tăzi (deoarece marţi n-am scris) despre problema Suezului. Artico
lul referitor la Maroc este necesar, altfel vor fi nevoiţi să repro
ducă din „Times0 54• 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", Bd. II, 
Stuttgart, 1 91 3  
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Al tău, 
K. M. 

e tipăreşte dupi manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la onra 

Manchester, 1 1  noiembrie 1859 

Dragul meu Maur, 
Pe lîngă rusul care îmi stă pe cap, a mai venit astăzi şi un 

genevez, iar Ermen a început să lase tot mai mult în seama mea cea 
mai 1mpovărăloare pa.te a rprezentanţei imi. Speram totşi c0 
să mai găsesc azi dimineaţă timp pentru a scrie un articol, dar a 
fost absolut imposibil. Marţea viitoare vei primi �nsă nul depre 
Ma.oe, asta e sigur. Oit .de cunî·l vor urma a1te articole despre 
Rirfle .olunteer ovent 2) •s, dspre refona armatei prSiene şi 
despre diverse alte lucruri. 

Povestea cu insulta s-a sfîrşit, 30 1. st. daune şi 25 I. st. chel
tuieli de judecată. I-am plătit - în parte din împrumuturi. Procesul 

1) Port in Irlanda. - Nota red. 
!) - Mişcarea puşcaşilor voluntari. - Nota trad. 
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a fost intentat la Londra, căci, în afară de scandalul pe care l-ar fi 
produs aici, ar fi fost o pleaşcă pentru Kinkel &. Co. ; aceştia ar fi 
reprdus toată povestea din „Times" ·În ziarele germane. 

Festivităţile Schiller. Anexez programul, de asemenea poduc-
ţiile poetice originale, c are, după cum vei vedea, constau din 

Prolog de Meissner, 
Catalog de Samelson, 
Epilog de Siebel. 

Prologul şi epilogul au fost salvate nmai fiind în opoziţie cu 
catalogul. 

Prima parte a căzut cu brio. D-l dr. Marcus (comerciant de lină 
falit şi doctor de la Erlangen 1) , care şi-a cumpărat diploma cu 
66 de taleri şi 20 Sgr. 2)) a citit pe un tQn plingăreţ raportul comi
tetlui, Siel a declamat prologul pasabl, dr neinteligibil, Theodo
res a rostit nişte inepţii s trălucite complet neinteligibil. nu se auzea 
decîi rrrrrr, corul a cîntat excelent, Morell a rostit nişte banalităţi 
englezeşti, dar clar şi curgător. Balda 11CQcorii lui Ibicus" 3) a 
adormit toată asistenţa. Din fericire, s-a făcut atît de tîrziu, incit 
dacă s-ar i executat programul complet ar fi durat pînă la unu 
noaptea. Aşa că stanţele lui Samelson au zburat aa coş. „Armada• 4) 
a fost foarte bine declamată de un oarecare Link, apoi a urmat 
piesa 5). Scena foarte drăguţă, dar cu o acustică proa-stă. Scenele de 
masă excelente, în permanenţă multă, aproape prea multă agitatie 
în fundal. Băieţii au jucat, în general, destul de bine, dar erau greu 
de înţeles din cauza bărbilor mult prea uriaşe care le acopereau 
gura şi fiindcă nu voibeau destul cu faţa la public. Capuţinul 6) a 
fost bine (interpretat de un vechi membru al unei corporaţii stu
denţeşti Dolch, autorul unei „Istorii a studenţimii germane " 536, un 
măgar şi un zevzec) . Epilogul, scris de Siebel şi recitat de Link cu 
mult tact şi foarte clar, a produs efect. Pe scurt, partea a doua a 
salvat întrega poveste, în partea a doua şi în numărul omis din 
prima tonul a fost dat de tineri (indirect am exercitat şi eu o „un
derhand inluence" 7) ; aşa, de pildă, introducerea la „Tabăra lui 
Wallenstein" a fost scrisă după indicaţiile mele şi, cred, foarte 

') rlangen - oraş universitar în Bavaria. - Nota red. 
') - Silergroschen - divizine monetară. - Nota lrad. 
•) Baladă de F. Schiller. Vezi F. Schiller. Poezii, Bucureşti, Editura tineretu-

lui, 18, p. 77). - Nota red. 

'} F. ciJJer. „Invincibila xmada•.  - Nota red. 
'l F. Schiller. „Tabăra lui Wallenstein•. - Nota rd. ) ersonaj din drma lui chi!!& „Tabăra lui Wallenstein•. - Nota rei. 

') - „in�ueni acunsă•. - Nola trad. 
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bine) , în prima parte au predominat flecarii care făceau pe deş·· 
tepţii, filistinii şi învăţătorii care încercau să se scoată în evidenţă. 

Acum, din beneficii vor să întmeieze o casă Schiller 537, dar 
beneficiul este un deficit de 150 I .  st. ! 

Sîmbătă a avut loc o haleală festivă, la care n-am fost. S-a11 
ţinut multe toasturi şi s-au citit toate 'cuvîntările care n-au ost 
rostite. 

Vineri seara a mai avut loc un chef al cîntăreţilor şi al acto ri·· 
lor pînă la ora patru ; a fost foarte vesel. 

Al tău, 
F. E. 

Cum a fost cu încăierarea din Palatul de cristal ? 538 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I usă, voi. XXII, 1929 

250 

Se tipăreşte după manuscriJ 

Tradus din limba germani 

Marx către Engels 539 
la Manchester 

Dragă Engels, 

19 noiembrie 1859 
9, Grafton Terrace, Maitad Puk, 

Harstock Hill, Loud. 

Iţi trimit astăzi tot felul de curiozităţi : 1)  o scrisoare a filisti·· 
nului Freiligrath către mine ; 2) o scrisoare a lui Orges (le la 
„A[llgemene] Z[eitung] " din A[ugsburg] ) către Biskap ; 3) un 
număr (43) din pubHcaţia „Gartenlaube•,  care apare la eipzig, ş i  
4)  o scrisoare a lui Imandt către mine, cu o tăietură din „Volksblatt" 
din Trier 540• In sfîrşit, te sfătuiesc să cu.peri „Hermann• de stăzi, 
fiindcă cuprinde o descriere a festivităţilor Schiller de aici făcută 
de d-l Beta şi pune comportarea prietenului nostru Freiligrath într-o 
lumină bizară 541• 

Inainte de a trece la relatarea mai detaliată a acestor poveşti, 
îţi comunic, ca să nu uit, că ungurii de la New York, Chicago, New 
Orleans etc. au ţinut mitinguri în care au hotărît să-i trimită o scri
soare lui Kossuth, cerindu-i să dea explicaţii în legătură cu artico-
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lul mu 1) din „New York Tribune• . In caz contrar, vor rupe lgătu
rile cu el. Nu ştiu dacă ţi-am relatat deja ultimele veşti pe care mi 
le-a comunicat Szemere 2) . In primul lnd, că după încheierea păcii 
la Villafranca, Kossuth a fugit din Italia, fără a spune n singur cu· 
vînt ofiţerilor, nici măcar lui Klapka. K[ossuth] se temea că Bona
parte îl va preda lui Francis Joseph 42• După cum scrie acum Sze
[mereJ, iniţil, stimabilul Kossuh lU fusese atras în istoria bona
partistă. Klapka, Kiss şi Teleki hotărîseră cu Plon-Plon, pe propriul 
lor risc, organizarea unei revoluţii în Ungaria. K[ossuth] a prins de 
veste şi i-a ameninţat de la Loudra că-i va denunţa în presa ngleză 
dacă nu-l vor primi şi pe el în .acest acord. Such are those worthies 3) . 

Intr-un fel te inv.diez că poţi trăi la Manchester, departe de 
războiul broaştelor cu şoarecii 4).  Eu trebuie să mă bălăcesc n toată 
această porcărie, şi încă în condiţii care şi aşa îmi răpesc destul 
de mult din timpul destinat studiilor teoretice. Pe de altă parte, mă 
bucur că nu participi decît indirect la toate mizeriile astea. 

Joia trecută am primit de la Freiligrath scrisoarea pe care ţi-o 
anexez. Ca să-ţi dai seama de toată meschinăria lui dezgustătoare, 
adaug următoarele : Blind, în toată perioada în care omul ăsta 
(Blind) a jucat un rol atît de perfid faţă de noi, a întreţinut cu 
Freiligrath relaţiile cele mai strînse. In comitetul pentru pregătirea 
festivităţilor Schiller, Blind era home d'affaires 5) al lui în marele 
conflict Kinkel-Freiligrath. Iar la adunarea festivă, în timpul re
prezentaţiei, familiile Freiligrath-Blind au stat una lingă alta. In 
dimineaţa următoare 6) însă, „Morning Advertiser" publică o re
latare în care poezia lui F[reiligrathJ este numită „ above medio
crity" 7) . Acelaşi simţ critic (e drept că, de fapt, n.a fost nevoie de 
prea mare efort pentru a-i smulge lui studiosus Blind masca ano
nimă) c are mi-a spus că Blind şi numai Blind a scris paragraful îm
potriva lui Vogt 8) din „Free Press" mi-a spus şi de data asta că el 
este autorul acestui articol. M-a mirat doar că acest sicofant slu
ganic a avut curajul să vorbească cu atîta răceală despre Freili
grath. I-am trimis acestuia tăietura din ziar. D rept răspuns am pri
mit de la el scrisoarea anexată, din c are se desprinde, mai mult 
sau mai puţin, binuiala că eu aş fi falsificat articolul lui studisus 

1) K. Mrx. „Kossuth şi  Ludovic-Napoleon• . (Vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura politică, 162, p. 539-546. - Nota trad.). -
Nola red. 

I) Vezi volumul de faţă, p. 450. - Nola red. 
3) Iată cum arată aceşti oameni de onoare. - Nola trad. 
') Aluzie la „Batrachomyomachia", parodie a „Hiadei" lui Homer. - Nota red. 
5) - omul de încredere. - Nota trad. 
') 11 noimbrie 1859. - Nola red. 
'J - „ceva mai mult decit mediocră•. - Nota trad 
"J Vezi volumul de faţă, p. 49-440. - Nota rea. 
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Blind, introducînd pasajul îndreptat împotriva lui F[reiligrath] . 
Sîmbătă m-am dus la F[reiligrath] . Pe atunci nu ştiam încă nimic . 
despre declaraţia lui din „A[llgemeine] Z[eitung] " din A[ugsburg] 
(şi anume că el nu este un aouzaJor al lui Vot şi că n-a publicat 
niciodată vreun rînd în „VolkR) 543• Şi el s-a ferit să-mi pomenească 
despre asta. De la bun început i-am spus că nu consider nicidecum 
o crimă faptul că Blind apreciază poezia lui Freiligrath ca „above 
mediocrity" .  Asta e o apreciere de ordin estetic. Dar mi se pare, 
într-adevăr, că e nebun dacă se lasă dus de nas de Blind şi crede că 
am falsificat creaţia lui s tudiosus Blind, strecurînd, printr-o per
soană misterioasă, pasajul împotriva lui, a lui F[reiligrath] . Foarte 
încurcat, frlistinul a mărturisit, în primul rîn., că el i-a arătat lui 
Blinrd scrisoarea mea şi mi-a arătat cele două scrisori de la B1il. 
In prima, studiosus B[lind] descrie persoana care la 9 mai a fost 
văzută mereu în apropierea mea la mitingul lui Urquhart şi care 
în Palatul de cristal (10 noiembrie) nu l-a scăpat din ochi pe el 54• 
In cea de-a doua scrisoare (F[reiligrath] a fost atît de amabil să-i 
scrie lui B [lind] că nu poate crede că eu am intercalat pasajl îm
potriva lui) , B [lind] afirmă că nici el n-a vrut să spună chiar asta. 
I-am explicat atunci filistinului că singurii doi germani şi, în gene
ral, singurele două persoane care mi s-au adresat în diferite rîn
duri la 9 mai în tribună au fost Blind şi Faucher, şi nimeni altcineva. 
Dar Blind îl cunoaşte pe Faucher ; i s-a fălcut cunoştinţă cu el [n 
cadrul Comitetului Schiller şi i-a mulţumit, în numele lui F[reili
grath] , pentru intervenţia în favoarea „cantatei " lui F[reiligrath] 
şi împotriva „cuvîntării"  1) . Şmecherul ăsta badenez n-a pomenit 
nici aici numle lui Faucher. (I-am comunicat imediat acestuia în
treaga poveste.) Faucher il cunoaşte pe Grant, redactor. lui 11Mor
ning Advertiser" ,  şi ar putea contribui la ,înlăturarea lui B[Iind] de 
la licensed victualler paper 2) 545 în cazl cînd i-ar cere direct aces
tuia din urmă o explicaţie pentru a afla dacă el (Faucher) l-a de
terminat (pe Grant) să facă o interpolare în articolul lui Blind ; 
studiosus Blind are o memorie destul de bună pentru a-şi aminti 
trăsăturile feţei pe care le avea Fauch er la 9 mai. El îşi aminteşte 
că omul cu aceleaşi trăsături nu l-a scăpat din ochi Ja 10 noiem
brie în Palatul de cristal. Dar uită că acest individ, atît de bine cu
noscut lui, este una şi aceeaşi persoană cu Faucher. 

Intreaga poveste e atît de infectă şi de încurcată şi atit de 
caracteristică pentru filistinii Freiligrath şi Blind, încît m fost 
nevoit să relatez foarte amănunţit toată porcăria asta. Mai ales e 
caracteristic pentru filistinul Freiligrath că nu a considerat de loc 

') Vezi volumul de faţă, p .  45446. - Nota rei. 
') - gazeta circiumarilor patentali. - No/a trnd. 
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ncesar să-mi dea o explicaţie n legătură cu afişarea sa în public 
alături de Kinkel & Co., cu declaraţia sa din „A[llgemeine] Z[ eitung] • 
n A[ugsburg] , cu felul ,în care a cochetat cu „Hermann" ,  cu rela
ţiile de prietenie dintre el şi Blind într-o perioadă in care aflase 
ce înseamnă „cuvîntul de onoare" al acestui nemernic etc. 1) i toată 
discuţia s-a învîrtit în jurul faptului că cineva a îndrăznit să cali
fice poezia sa (o anexez) drept „above mediocrity• ,  în loc s-o apre
cieze as the very ncarnation of 1the beautiful and the sublime 2) . 

I-am spus eă puţin îmi p asă de toată afacerea sta. ln schimb, 
între mine şi Blind este vorba de lucruri mult mai serioase etc. 

Cit priveşte „intrigile " lui Kinkel etc. împotriva lui, numai el 
e vinovat. Cine l-a pus să se asocieze cu asemenea indivizi ? 

In sfîrşit, m vrut să ştiu ce cuprinde nr. 43 al publicaţiei „Gar
tenlaube" .  Atunci a ieşit la iveală că d-l Freiligrath era foarte ntim 
cu d-l B eta, că l-a găzduit în propria sa casă şi că „a îngduit" ca 
Beta să scrie o biografie apol!ogetică a sa şi o apteoză a familiei 
sale, dar l-a înfuriat că, la sfîrşit, B eta (bneînţeles din însărcinarea 
lui K}nkel) a pus pe seama me1 dgradarea poeziei lui F[rehligrath] 
şi a caracterului său. Eu sint de vină că d-l Freil[igrath] , care nici
odată n-a fost prea fecund în lucrări originale, se ocupă de ani de 
zile de :afaceri b ancare, în 1oc să se oupe de poezie. Lui Frei
l [igrath] nu i-a fost ruşille de mine că s-a înhăitat cu nemernicul de 
Beta, fostul redactor-adjunct al publicaţiei „How do you do ?" a lui 
Louis Drucker. Nici că a tolerat linguşirile grosolane ale acestui 
indiv�d ordinar. Era şocat numai că apare în faţa publicului ca n 
om care s-ar afla sub „influenţa "  mea. Se gîndea chiar dacă nu 
cumva ar trebui să facă o declaraţie în legătură cu asta. Doar 
teama de o contradeclaraţie din p artea mea l-a reţinut. Individul 
ăsta cosideră „firesc" ca, de îndată ce deschide gura, toată ltnea 
să strige ura i ca, pe de o p arte, să-l slujească pe Mammon, iar pe 
de alta să fie „slujitor al muzelor" 1 ca lipsa lui de caracter m ani
festată în viaţa de toate zilele să fie slăvită teoretic drept „virtute 
politică " .  Omul ăsta e sensibil la cea mai mică înţepătură de ac. 
Micile ce:turi de .saltimbanci care u avut loc în culise !intre el şi 
Gottried 3) le consLderă intrigi importante. Pe de altă parte, el 
consderă normal c a  familia mea să accepte cu resemnare ca lu
crări atît de mult gîndite de mine, cum ar fi, de pildă, lucrarea despre 
bni 4) , nu ntnai să nu fie apreciate, ci chiar să tracă neobservate, 

1) Vezi volumul de faţă, p. 439. - Nota red. 
') - ca întruchipare a frumosului şi sublimului însuşi. - Nota tr.d. 
8) Gottfried Kinkel. - Nota red. 

•) K. Marx. „Contribuţii la critica conomiei politice•. (Vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, Ol. 13, Bucureşti, Editura politică, 12, p. 3-175. - Nota 
trad.). - Nota red. 
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ca din pncma intransigenţei mele politice, familia mea să îndure 
atîta mizerie şi să ducă o existenţă lipsită de orice bucurii. Omul 
ăsta crede că soţia mea trebuie să încaseze recunoscătoare toate 
groolăniile debitate în public la adresa mea, ştiil că doamna 
FreH[igrath] este onorată şi slăvită şi oă şi Kathchen 1) a lui, care 
nu înţelege o boabă germană, a�eastă siily goose 2) , este recoman
dată cu căldură filistinului german. Omul ăsta n-are nici pic de sen
timent prietenesc faţă de mine. Altminteri ar vdea cît suferă soţia 
mea şi cit de mult contribuie el şi soţia lui ca suferinţa ei să fie 
şi mai mare, cit de fals şi de făţarnic este el atît în relaţiile de 
partid, cit şi în cele personale. 

Totuşi, nu pot, nu trebuie să ajung la un eclat 3) cu el. Se în
grijeşte de pliţele pntru „Tribune " ,  şi eu trebuie să consider asta 
întodeauna dr,ept o .amabilitate (cu toate că nu mie, ci lui şi-a creat 
în felul acesta credit la Bischoffsheim) . Altfel ş ajunge din nou în 
sitaţia de altidată, dnd nu ştiam cm să st banii de la „Tribun e " .  
Pe d e  altă parte, Kinkel & C o .  - întreaga emocraţie vulgară (in
clusiv d-na Freiligrath) - altceva nici nu doreşte decit izbucnirea 
scandlului. Chiar şi numai din acest motiv, scandalul hU trebuie 
să se intîmple acum. lmi va fi, ce-i drept, destul de greu să înghit, 
fără a Protesta, toate aceste mojicii. 

Despre evenimentele d�n Palatul de cristal şi ulterior din Co
mitetll Schiller - în scrisoarea următoare. 

Salut. 

Al tău, 
K. M. 

Vezi ş1 l ultimul număr al mizerabilului „Hermann " cum se 
prezintă pe sine însuşi d-l Blind, în calitate de „profet" 46, 

„Rezultatul" tuturor dezvăluirilor, fcute de Stieber din Berlin 
în „Hermann" ,  este că băr,înul poliţ�st Du11cker caută acum să ia 
din nou locul duşmanului (din 1 848) şi concurentlllui său Stieber. 
In penultimul număr l lui „Hermann" ,  6orespondentul din Berlin 
a proclamat reabilitarea consilierului de poliţie Duncker ca ade
vărat scop al istoriei universale moderne 547. 

Publicat pentru prima oară 
în întregime în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, d. I rusă, voi. XXII, 1 929 

1) Fiica lui Freiligrath. - Nota red. 
2) - gî:uliţă. - Nota trad. 
3) - scandal. - Nota trad. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Dragă gels, 

251 
Marx către Engels 548 

la Mnchstr 
26 noiembrie 19 

9, Grafton Terrace, ild Park, 
Haverstock Hlll, Londra 

Luni ţi-am trmiS o crisoare amănunţită despre intrigile de 
a:i. Mari ţi-am tDimis „rtenlaube„ şi articll lui Beta 549, Acum 
aştept în ficare zi o serioare de la tine, căci în chstiunile astea 
numai scrisorile tale mi susţin moralUil sczut al S)ţiei mele. Toată 
acestă murdărie r i fost pur şi smplu ridicolă dacă, în rst, m 
due o viaţă accptb1lă. Dar n împrejur.rile n care mă găssc 
cm, toate acestea apasă din greu asupra fmiliei mle. 

Astăzi iţi trimit : 
1 .  O scrisoare a li Lsalle către mine 50• „Declaraţia" pe care 

am trimiso la „Volks-Zeitung• - aceeaşi oare a apărt în r. 35 
l lui „A[llgemeine] Z fe1tung] u .din A[ugsburg] 1). (O .ta, de două 
palturi, dpre atitudinea a faţă de dmocraţia vulgară etc., 
a apărut ll nr. 1 39 a1 lui „Reform" din Hamburg 2) . m profiat de 
cazie pentru a spune că tu şi autoul „PdJui şi Rinului • ,  lucru 
pe care aceei democraţie vuJgară l-a trecut cu Jc:păţinare sub 
tăcee.) Din scris.rea lui L[assale] vei vedea că, de fapt, el îi cintă 
în strună lui Vgt, şi nu vrea u nici un preţ ca p.ublicul berlinez 
să afJe că m-am rdcat împotriva lui Vogt şi a propagadei lui. 

Din ac€aşi sclsoare vei vedea că s-a hotăat să se a.uce, în 
slrşit, de lucnarea a „Economia politică", dar, plin de înelpcine, 
mai aşteaptă trei luni, pînă id va avea în mînă a doua fasciciă 
a mea. Acum sînt lare motivele rentru care, chiar şi această parte 

„prietenă " ,  face t psiblul să nu fie încălcată conspiraţia 

tăcerii m. 
m profitat de ocazie pentru a-i scrie foarte pe scurt lui 

L[assalle] părerea ma despre afacerea din Italia 3) şi m relevat că, 

1) K. Marx. „Declaraţia trimisă redacţiei lui «Allgemeine Zeit ung• • .  Vzi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14, Bucureşti, Editura politică, 13, p. 14--745. - Nota trad.). - Nota ri. 

1) K. Marx. „Declaraţie trimiă racţiilor lui «Reform•, •Volks-Zeitunq• i 
«Allgemeine Zeitunq• •, Vezi K. Marx şj F. Engels, Opere, voi. 14,  Bucureşti, Edi

ura politică, 13, p. 1---43. - Nota trad.). - Nota rd. 
} Vezi volumul de faţă, p. -56. - ota ri. 
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dacă pe viitor, într-un asmenea mmenrt crihc, cin.a ar vrea să 
acţioneze în numle partiidului,  el s-ar ala în faţa următoarei a1ter
native : sau se consultă în prealabil cu oeiilalţi, sau ceil1ţi (termn 
eufm1stic pentru noi doi) au drptl, fără a ţine seama de el, săşi 
exprime în pulk propriile lor păreri. 

2. O scrisoare a lui Liebknecht către Freiligrath. Vei fi văzut 
din „AJlgemeine] Z[eitung] " din A[ugsburg] că F[reiligrath] de
clară, în priIlul rîlld, că „fără voia şi fără ştirea lui" a fost decreta<t 
acuzator . lui Vogt ; î n  al doi1lea dnd, că „în ccVlk» niciodată n-a 
scris vreun rînd" (şi, în general, nu scrie). D-l Kolb, oare a inter
pretat greşit o scrisoare particlară a 1ui L[iebknecht] către el şi 
c are, după această declaraţie a lui F[reiligrth] , a fost admonestat 
de Cotta, bineînţeles, îl face ţap i1spăşitor pe Liebkneht 552, Re
voltat însă, F[reiligrath] , care e n subaltern l lui Fazy, i-a scris 
lui Liebknecht o scriisoare foarte grosolană. Scrisoarea pe care ţi-o 
anexez e răspuSul Jui L[iebknech!t] . 

In scrisoarea lui Freiligrath către Liebknecht se află urmă
torul pasaj : 

„Am primit de la d-l Vogt o singură scrisoare, datată 1 aprilie 
1 859. Această scrisoare, după cum a recunoscuta (sublinierea este 
a mea) „şi Marx încă sîlbăta trecută, nu conţine nici măcar n 
cuvinţel pe care să se poată întemeia o acuzaţie împotriva lui 
Vogt. Cum ş fi putut deci avea inten.ţia săd acuz de încercări 
de mituire" .  

Cu toate că, p e  de o parte, Freiligrith mi-e indispensabil pentru 
a mite poliţe asupra New Yorkului, pe de altă parte, din oo:side
rente politice, nu vreau să rup relaţiile cu el, în sfîrşit, pentru că 
with all his faults 1) , totşi ţin la el,  n-am avut încotro - era neapă
rat necesar să protestez oficial împotriva acestor 1înduri. Căci ine 
îmi garantează că nu-i scrie acela.şi lucru şi lui Vogt, iar acesta nu 
va publica cele scise ? 

Faptele pe care Je denaturează sînt următoarele : 
Cînd m-am întîlnit cu el 2) şi cînd a venit vorba de Blind, nu 

de Vogt, i-am spus (ici vorbă de o dispută ; cu abît mai puţin mi-a 
cerut el explicaţii, după cI s-ar Putea deduce din fraza : 11„.a re
cunoscut Marx ") că el însuşi l-a considerat pe Blind autorul pamfle
tului,· pentru că acesta i-a povestit acelaşi lucru ca şi mie ; că înainte 
de întîlnirea mea cu Blind, la 9 mai, nu cunoşteam nimic din activi
tatea lui Vogt, în afară de scrisoarea sa către Freiligr[ath] 5ss, din 
care, dup ă cum î-i va mini el, nu am tras ide loc concluzii cu pri
vire la mituire, ci am regăsit pălăyrăgeala plat-liberală de mult cu-

-
1) - cu toate defectele sale. - Nola !rad. 
') Vezi volumul de faţă, p. 456. - Nota red. 
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noscută. Dar asta nu însemnă cîtuşi de puţin că eu ş fi „recunos
cut că scrisoarea nu oonţine nici o singiură Silabă e care să se poată 
întemeia o acuzaţie" .  Acest lucru i l-am eplicat, şi în acelaşi timp 
mi-am exprimat mirarea că nu l-a tras la răspundere pe B1ind, care 
a coderat în „Free Press• 554 scrisori asemănătoare (inclusiv scri
soarea Jiui Fre�ligrath) drept corpora delicti. Nu mi-a răspuns pînă 
acum, cu toate că de obicei răspunde imediat. E posibil, şi asta ar 
fi fatal, să fo1osească acest prilej pentru a ue unele vechi relaţii 
de partid, care, după cum se pare, de mult au devenit slinjenitoare 
pentru el. However that may be 1) , era necesar să protestez împo
triva acestei ,prezentări a faptelor. 

Destul cu această porcărie. 
Ieri mi-a povestit un z.arSt-tory că săptmina viitoare, în

tr-un săptânl de-l toryor („Weekly Mal" ,  I thin. 2)) .  va aduce 
dovada că Garibaldi primea bani de la Bonaparte încă e vrmea 
cînd pribegea prin America de Sud ca marinar pe un vas comercial. 
Nous verrons S) . 

Salutări lui Lupus. 

l tău, 
K. M. 

Apropo. In articiul 4) meu e ieri penru „Trible• m anun
ţat că, În .curînd, voi scrie despre mşcarea pşcşior voluntari de 
aici. Aşa că ş fi foare bucuros dacă ai scrie tu un articol despre 
aceasta 555• 
Pub licat pentru prima oară 
în întregime în : K. Macx şi F. E.gels. 
Opere. d. I rusă, voi. XXII, 19 

') - Oricum ar i. - Nota trad. 
) - rd. - Nota trd. 
3) - Vom vedea. - Nota lrad. 

e tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

) K. Marx. , ,Teama de invazie în Anglia".  (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 13, Buureşti, Editura politică, 1 2 ,  p. 5. - Nota trad.). - Nota red. 
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252 

Engels către Marx 55s 
la Londra 

Dragul meu Maur, 

Manchester, 7, Southgate, 
8 noiembrie 1 859 

Săptămîna trecută nu ţii-am scris din cauză că i-am dat lui Lu
pus toate hîriile şi numai după cîteva zile le-am primit înapoi, iar 
în tot răstimpul acesta n-a fost chip să mă întîlnesc cu el. L[upus], 
ca şi mine, e de părere că, avînd în vedere compotarea lui F[rei
ligrath] , n-ar mai trebui să întreţinem relaţii de partid cu el, dar din 
considerente politice, lăsînd a o parte relaţiile tale personale, ai 
perfectă dreptate să eviţi pentru moment ruperea relaţiilor cu el 
s'il y a moyen 1) ; ar fi un triumf pentu K [inkel] & Co., c are ar tîm
biţa cft ar putea şi ar exploata acest lucru. Dar nu vom uita atitu
dinea măgaului ăsta moîu. Chiar dacă F [reiligrath] ar fi fost s.lit 
să dea delaraţia din „A[llgemeine] Z [eit1.g] u din A[ugsburg] ,  din 
cauza relaţilor sale cu Fazy, ar i trebuit s-o discute u tine, în 
orice caz ar fi işit altceva decît idioţenia pe cere a publicat-o în 
„A[llgemeine] Z[eitung] " din A[ugsburg] 557• Probabil că e foarte 
furios din cauza amnistiei , de vreme ce tăgăduieşte în felul aoesta 
orce participare la „Volku .  Dar faptul că s-a îmrietenit cu 
d-l Bettziech, că l-a primit în casa lui nu-i va ierta niciodată Lupus, 
care atunci, n afacerea „How do you do " 558, a fost împrenă cu 
Ffreiligrath] la B[ettziech] . De altfel, asta e de-a dreptl o j ode. 
De altfel, aşa cum stau acum lucrurile, e destul de problematic că 
vom putea evita mult timp o ruptură făţişă cu F[reiligrath] ; vani
tatea sa de literat creşte pe zi ce trece, madame 2) nu va conteni să-i 
repete zi şi noapte că dnii Beta, Kinkel & Co. cel puţin îl laudă în 
faţa publicului, în timp ce de la noi, chia,r şi p.rivatim 3) , nu obţine 
decît o apreciere moderată şi nu poate spera că-l vom face „cunos
cut prin gloria sau.  Pe de altă parte, F[reiligrath] ştie prea bine că, 
dacă K[inkel] & Co. îi sînt utili în tmp de pace, [n momente de 
rzboi, fără noi, el nu mai are nici o vloare şi nu se poate niciodată 
alia cu cineva împotriva noastră fără a risca neplăceri de tot felul. 

1) - dacă e posibil. - Not. !rad. 

) Ida Freiligrath. - Nota rl. 

1)- în particular. - Nota !rad. 



253. Marx către Engels. 10 decembrie 1859 463 

Cred că se va feri să meargă prea departe şi, în ultimă instanţă, 
totul va depinde d e  răbdarea noastră. 

„Declaraţia u 1) ta din „A[Ugemein-e] Z [eituny) u din A[ugsburg] 
îl va pune pe d-l Blind într-o situaţie foarte neplăcută. Prin e min
ciuni va reuşi să iasă necompromis din această afacere, nu ştiu. 

Soţia ta trebuie să sufere, într-adevăr, foate mult din cauza 
acestor mojicii. Dar se va termina o dată, şi sper că în curînd, şi 
cu porcăria asta. Peste cîteva săptămîni d-lui F[reiligrath] nu i se va 
mai da, probabil, nici o atenţie, şi îl vom putea lăsa să se ocupe în 
voie de propriile lui bîrfeli. Şi acum i spun la revedere pentru as
tăzi, mă duc acasă şi cu poşta de no .pte trimit un articol despre 
rifle movement 2) . Vor fi, în orice caz, mai multe uticole pe 
această temă. 

Calde salutări soţiei şi domnişoarelor. 

Publkat pentru prima oară 
ln : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, voi. XXII, 1929 
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l tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus dn limba germană 

Marx către Engels 559 
la Mnchester 

Londra, 10 decembrie 1859 

Dragă Engels, 
Am primit articolul 3) . Sper că te simţi mai bine. 
Despre povestea cu Freiligrath - ceva mai încolo în această 

scrisoare. Ai văzut, probabil, şi tu 11Hermann• de săptămîna trecută, 
în care banda de derbedei lumpenproletari, care la „penultima şe
dinţă a Comitetului Schilleru s-au grupat în jurul lui Gottfried Kin
kel, se prezintă singură. Articolul a fost scris de onorabilul Beta SGo. 

1) K. Marx. ,,Declaraţie trimisă redacţiei lui «Allgemeine Zeitng» ". (Vezi 
K. Marx şi F. EngeJs. Opere, voi. 14 ,  Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 744-745. -
Nota trad.) - Nota red. 

•) - mişcarea puşcaşilor voluntari. - Nota trad. 
) F. Enge/s. „Mersul războiului împotriva maurilor• .  (Vezi K. Marx şi 

F. EngeJs. Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 586-590. -- Nota 
trad.). - Nota red. 
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Ce părere ai de faptul că id-1 Lassalle m-a Jormat all at once 1) 
despre lucrarea sa „Economia politică" 2) ? Acum nu e clar de ce, 
în :Primul iînd, au tergiversat atît de mult lucrarea mea 3) , tar în a 
doilea 1înd i-au făcut o reclamă a!ît de proastă ? Lassalle locuieşte 
ln csa lui Duncker, idupă cum mi-a 'spus Fischel din Berlin (Fischel 
a fost pentru cîteva zile în Anglia ; este redactor la publicaţia b er
lineză „PorUoHo " (urquhartistă) ; numerele 1 şi 2 cuprind extrse dn 
pamfletul meu, împotriva lui Palmerston, despre Polonia şi Unkiar
Skelessi) 561• El (Lass falleJ) , pare�se, s-a remarcat la Berlin prin .fu
murarea sa. Bastonul 'CU care a fost bătut 4) era chiar al lui - o 
relicvă cumpărată la Paris, bastonul lui Robespierre, avî11d înscrisă 
deviza : liberte, egalite, fratemite 5) I 

I-r1 scrs lui Lassalle dacă n-ar putea face rost de ceva bani 
pentru mine {pe o poliţă, pe care i�aş fi dat� pe numele meu) 6) . Mi-a 
răspuS că pînă în iulie şi el .trăieşte pe credit şi că a .uat de la 
DUucker tot „surplusul de bani lichizi" ai acestuia. Mai tîrziu însă 
i-a scris să trag o poliţă asupra lui (L[assalle] ) ,  să o scontez aici şi, 
înainte de expirarea termenului, să-i trimit banii. Dar, bineînţeles, 
numele lui Lassalle nu valorează aici nici m ăcar 1/10 de .arthing. 
în ultimul timp am fost citat în faţa judecătoriei comitatului de di
verşi :ndivizi mărunţi, ca lăptarul etc.,  şi lU văd efectiv ci o po
sibilitate să ies din această criză, care de vreo şase luni se adnceşte 
tot mai muLt. Asemenea chltuieli supNmentare, cum au fost cei 
aproximativ 5 1. st. pentru păduchisul proces al lui „Volk" şi pen
tru d-l Biskamp, pe care l-am hrănit trei luni de zile (şi nici acum 
n-am scăpat de el) , au contribuit, în oarecare msură, la agravarea 
tuturor acestor greutăţi. De fapt însă, astea au fost fleacuri. Toată 
greutatea e că nu mai am nici un Bamberger la Londra, căci acum 
s-ar puea aranja mlte cu operaţiile cambiale. Dcă Freiiigrath, 
filistinul ăsta gras, r fi l"Ut, ar fi putut să-mi facă şi el rost de un 
Ioan 7) , şi filistinul avea doar garanţia la mină. Dar individul şi-a 
închipuit (în orice caz s-a lăudat cu asta) că a făcut destul pentru 
mine dacă înainte cu o săptămînă de a trage o poliţă asupra lui 
„Tribune• mi-a avansat 2 1. st. ntu o săptrnînă. Am mai fcut, 

11 - cu totul pe neaşteptate. - Nota trad. 
•j Vezi volumul de faţă, p. 59. - Nota red. 
'I K. Mrx. „Contribuţii la critica conomiei politice" .  (Vezi K. Mrx şi 

F. .nge/s. Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura politică, 192, p. J-175. - Nota 
trad.). - Nota red. 

•t Vezi volumul de faţă, p. 97-99. - Nota red. 
") - Libertate, egalitate, fraternitate. - Nota lrad. 
") Vzi olumul de faţă, p. 559, 0. - Nota red. 
7) - împumut. - Nota trad. 
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de a1tfel, şi a1te încercări le a ajunge la un cmătar. But till now 
without any result 1) . 

Ştiu că şi tu eşti la strîmtoare din cauza ultimului tău proces 2) , 
şi nu-ţi scriu despre aceste lucruri decît fiindcă simt nevoia să le 
împărtăşesc somebody 3) . Sper că situaţia deplorabilă în care se află 
familia mea nu te va împiedica să vii aici pentru cîteva zile. Este 
foarte necesar ca fotele mele să mai vadă din nou un „om u în casă. 
Bieţii copii, prea de timpuriu sînt chinuiţi de mizeriile cotidiene. 

Acum ad vocem Freiligrath. 
Filistinul a scris următoarea scrisoare după ce a aşteptat 

opt zile : 
„Dragă Marx, 
m primlt scrisoarea ta 4) idin 23 noiembrie şi pe a lui Lieb

knecht din aceeşi zi, şi prin .scrisoarea de faţă, .ca să ae nai snplu, 
răspund la amîndouă. 

In ceea ce priveşte scrisoarea lui Liebknecht, nu m-a surprins 
de loc nici tonul ei arogant şi obraznic, nici conţinutul ei - toată 
această încercare nereuşită de a suci lucrurile I Foarte frumos, în
tr-adevăr I Coresponden:ul de la Londra al lui ((A[llgemeine] Z [ei
tung] » din A[ugsburg] poate pune nllele meu la dipoziţia d-lui 
Kolb ad libitum 5) şi fără să mă încunoştinţeze În prealabil ; eu însă, 
dacă protestez împotriva acestui abuz, trebuie 1să-mi recnosc viia l l 
Argumentele aduse de Liebknecht în susţinerea acestei frumoase 
doctrine sînt atît de puerile, încît nici măcar nu necesită o obiecţie 
serioasă din partea mea. Declar numai că în nici o împrejurare şi 
din nici un fel de considerente personale sau de partid nu voi ad
mite asemenea acţiuni arbitrare. 

Atîta despre şi pentru Liebknecht I 
Şi acum referitor la scrisoarea ta. 
Protestul  tău în legătură cu expresia (( a recunoscub folosită 

de mine în scrisoarea către Liebknecht (din 21 noiembrie) îl admit 
bucuros. N u ţin în mod deosebit la acest cuvînt. El nu ascunde nici 
un fel de intenţie şi tot atît de bine aş i putut spune (( a observat» 
sau ((s-a exprimat». Aşadar, în privinţa 1lui ((Q recunoscutii· sînt întru 
totul de acord ·cu tine. Dacă noi doi am fost chiar de la încept de 
aceeaşi părere, cu atît mai bine l u  (Potlogarul ăsta nu-şi· dă seama 
că, în fe1ul acesta, e de acord cu părerea mea în privinţa lui V.ogt 
şi Blind.) 

1) - Dar pînă acum fără nici un rezultat. - Nota trad. 
21 Vezi volumul de faţă, p, 430-431 ,  33, 436, 452. - Nota red. 
31 - cuiva. - Nota trad. 
'} Vezi voluml de faţă, p. 566-568. --_ Nota red. 
5) - în mod liber. - Nota trad. 
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„în ce?a ce priveşte declaraţia ta împotriva lui Beta, evident, vei 
proceda aşa cum vei crede de cuviinţă. Cu toate că, după părerea 
mea, primul tău impuls, acela de a ignora povestea, este mai bun 
şi mai den de tine I Intre timp, fiindcă tmpul de gîndire, de 2 ori 
cîte 24 de ore, s-a scurs de mult, te-ai hotărît, probabil, într-un fel 
sau în altul. Oricum ai proceda, mie mi-e perfect egJ I 

Faptul că ai ţinut ă mă informezi în prealabil asupra declara
ţiei tale împotriva lui Beta, « aşa cum se cuvine între prieteni», e 
foarte frumos. De altfel, din cite m înţeles, declaraţia ta urma să 
fie îndreptată .mpotriva lui Beta, nu împotriva mea, deci n-ar fi fost 
neapărnt nevoie să-mi comunici în prealabil intenţia ta. 

în orice caz, en revanche 1) , vreau să te anunţ că, probabil, voi 
publica şi eu o declaraţie, în care din nou, şi o dată pentru totdea
una, voi interzice foiosirea nmelui meu în afacerea Vt. 

Al tău, 
F. Freiligrath• 

La această scriso.re atît de împodobită cu ! ! şi care s-ar fi vrut 
, , răutăcioasă a, under circumtances 2) , n-am putut răspunde decît 
in a very moderate tone 3). I-am scris deci fără întîrziere : 

„Dragă F[reiligrath] , 
Nu sînt nici secretarul lui Liebknecht şi nici avocatul său. To

tuşi îi voi transmite copia pasaj ului referitor la el din scrisoarea ta. 
La declaraţia pe care la î:ceput am intenţionat s-o public am 

renunţat, gîndindu-mă Ii proverbul «Odi profanum vulgus et ar
ceo» 4) . 

Declaraţia era, fireşte, îndreptată împotriva li Beta, dar tocmai 
de aceea în mod inevitabil, după cum rezultă din conţinut, te viza 
şi pe tine. e aceea ţi-am adus la cunoştinţă intenţia mea, abstrac
ţie făcînd de intimitatea dintre familia ta şi cea a lui Beta, pe care 
o reflectă opusculul său. 

Ţi-e neplăcut să-ţi vezi nmele amestecat în afacerea Vogt. 
Mie prea puţin îmi pasă e Vgt şi de minciunile lui infme din 
«Handels-Courier» 62 din Biel, dar nu vreau ca numele meu să fie 
folosit drept mască pentru puşlamalele democratice. Dacă cineva e 
silit să r:urgă a martori, ştii prea bine că nimeni nu-i poate «in
terzice» să-l citeze ca martor. După cutuma mai veche engleză, 

1) - în schimb. - Nota lrad. 
] - în situaţia dată. - Nota trad. 
'l - e un ton frte mderat. - Nota trad. 
'l - „Urăsc profdnul vulg şi-l ţin dparte• (Hora/iu. „Ode", cartea a treia, 

oda I) . - ota red. 
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restive witnesses 1) puteau fi - horribili dictu 2) - chiar torturaţi 
de moarte. 

în sfîrşit, cit priveşte considerentele de partid, sînt obişnuit să 
fiu împroşcat cu noroi în presă pentru întregul partid, să-mi fie 
întotdeauna prejudiciate interesele particulare din cauza consideren
telor de parhd, pe de altă parte însă, sînt tot atît •de obişnuit să 
cred .că nu se va ţine seama de interesele mele p articulare. 

Salut. 

l tău, 
K. M.• 

La aceasta, F[reiligrath] n-a răspuns şi nu ştiu exactly 3) care 
sînt acum relaţiile dintre noi. 

Salutări lui Lupus. 

Publicat pentru prima oară 
in : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, voi. XXII, 1929 
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l ,tău, 
K. M. 4) 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germaă 

Engels către Marx 
la Londra 

[Manchester, 11 sau 12 decembrie 1 859) 

Dragul meu Maur, 
Îţi trimit alăturat un mandat poştal de 5 I. st., € care îl poţi 

incasa la Camden Town. Beta este cel mai mare porc de cîine pe 
care l-am întîlnit vreodată. Mîrşavul lui articol 563 m-a făcut să spu
meg de furie. Din păcate, individul este atît de schilod, incit .nu poate 
fi schilodit mai rău ; dar odată şi odată tot o să mă răzbun eu pe 
acest oîine. Şi, totuşi, încerci o satisfacţie la gîi!dul că fmosul 
suflet al lui Kinkel îşi găseşte întregirea într-un asemenea porc. De 
ce galerie de jalnice cîrtiţe, care, pe baza selecţiei naturale darvi
niste, au atins cel mai înal t grad de adaptare la viaţa în gunoi şi 

') - martorii recalcitranţi. - Nota trad. 
') - îngrozitor de spus. - Nota trad. 
•) - precis. - Nota trad. 
') Vezi volumul de faţă, p.  569. - Nota red. 
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care şi-au fcut din mudărie elementul vieţii lor - de ce galerie 
de lepădături a fost nevoie pentru a se pr.oduce un unic exemplar 
Bettziech. NeIŞinata minciună mîrşavă şi furia neputncioasă -
acestea sînt mijiloacele auxiliare cu ajutorul cărora coştiinţa în
că1cată a m:ncinosului popă Kinkel îocearcă să reziste. Let s get 
these fliloS once face to face again 1) şi ai să veii ce o să rămînă 
din această bandă de icăloşi. 

De altfel Darwin, pe care îl citesc tocmai acum, este formida
bil 564, Teleologia nu fusese încă nimicită 1sub llul din aspectele ei, 
dar acum acest lCru s-a făcut. In afară de .aceasta, pînă acum nu s-a 
făcut niciodată o asemenea încercare grandioasă de a se demonstra 
evoluţia istorică în natură, şi încă cu atîta succes. Trebuie să ne 
resemnăm, fireşte, la metoda engleză greoaie. 

Salutări soţiei şi copiilor. 

Publicat pentru prima oară 
în : ,.Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•,  Bd. II, 
Stuttgart, 1913 
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Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 565 
la Mnchester 

Dragă Engels, 

[Londra] 13 decembrie 1859 
9, Grafton Terrace, Maitland Park, 

Haverstock Hill 

My best thnks or the 5 1. ·st. 2) !ţi poţi închipui ce la timp au 
sosit : pste aîteva zile soţia mea are temen la county-court 3) ca 
să aohite unui indivd. Ieri am făcut o ultimă încercare de family
coup 4) , care probabil o să reuşească. Atunci ş putea din DU să 
mai respir puţin. 

în Rusia mişcarea înain·tează mai repede decît în restul Euro
pei. Pe de o parte, mişcarea constituţională a nobilimii împotriva 

'l - Dar ne mai întilnim noi o dată faţă în faţă cu aceşti indivizi. -
Nota trad. 

2) - Multe mulţumiri pentru cele 5 !. st. - Nota trad. 
1) - judecătoria comitatului. - Nota trad. 
'l - lovitură în familie. - Nota trad. 
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ţarului, iar pe de altă parte, mişcarea ţăranilor împotriva nobilimii. 
In sfîrşit, Alexandru a descoperit şi el că polonezii nu vor să audă 
să se dizolve în naţionalitatea slavorusă, şi a fost foarte indignat. 
Aşadar, extraordinarele uocese ale diiplomaţiei ruse din ul.ii 
15 ani şi, mai ales, de la 1 849 încoace iînt mai mlt decît pnde
rate 566• La viitoarea revo1uţie Rusia va participa bu:uros. 

Ai citit, desigur, documentul timorat al lui Bonaparte către pre
fecţi, în care, printre altele, cere să i se alcătuiască liste complete 
cu numele tuturor orleaniştilor respectabili, legitimiştilor, republi
canilor, socialiştilor, dar mai ales ale bonaparti.tiJor „de nădejde" ? 

Din biletul alăturat vei vedea că s-ar putea ca pduchele de 
Juch, proprietarul lui „Hermann",  să mi se adreseze acum în afa
cerea Stieber 567• Din dezvăluirile lui Ekhhoff împotriva lui Stieber 
apărute în „Hermann", cîinii ăştia Parşivi au scos tot ce se referea 
la procesul nostru şi despre „micul şi neînsemnatul partid" au vor
bit numai în treacăt. Am să-i :trag o s ăpuneală pădChiosului stuia 
să mă ţină minte, dar voi face, desigur, tot ce-mi va sta în putinţă 
pentru a-i face un rău cîinelui de Sieber. De fapt, Eichhoff a fost 
o simplă unealtă în toată această dezvăluire împotriva lui Stieber. 
Totul a pornit de la fostul poliţist Duncker din Berlin, la a cărui 
înlăturare, în 1848, a contribuit în primul rînd Stieber, cu lătratul 
lui dill tabărra militară democrată. De atunci, Duncker, cu ajuto
l agenţilor săi particulari, l-a urmărit pe Stieber pas u pas, pînă 
cînd a socotit că a sosit, în sfîrşit, momentul să-i dea lovitura de 
graţie. Măgarul de Eichhoff a fost şi el de>tul de prost, şi în ultima 
sa corespondenţă din Berlin pentru „Hermann" nu şi-a putut ascunde 
urechile de măgar şi ş�-a încheiat dezvăluirile împotriva lui Stieber -
with what ? With the request of the resti tution in integrum oi vir

tuous 1) consiilier de poliţie Duncker. 
Toţi aceşti indivizi nu sînt altceva decît nişte netrebnici şi nişte 

măgari, cărora Frelligrath nu le ia în nume de rău cînd îşi „permit 
să abuzeze de numele lui"  2) . 

Under all circumstances I hope to see you here for .some das 3) . 
Salutări lui Lupus. 
Salut. 

Al ,tău, 
K. M. 

1) - cu ce 1 Cu cererea de reintegrare în drepturi a virtuosului. - Nota 
trad. 

2) Vezi volumul de faţă, p. 569. - Nota red. 
') - Sper că, indiferent de împrejurări, ai să vii aici pentru cîtva zile. -

Nota trad. 
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Jennychen ţi-a pregătit în dar o copie făcută de ea după o ma
donă a lui Raffael, iar pentru Lupus doi soldaţi francezi răniţi. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, voi. XXII, 1 99 

256 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 1, Southgate [19 decembrie 1859] 

Dragul meu Maur, 
Am trudit din greu toată ziua ca să am după-amiaza liberă şi să 

pot scrie articolul, dar cînd am aprins gazul ardea atît de slab, încît 
tot biroul a trebuit să suspende lucrul. Acasă la mine, de vreo săptă
mînă este şi mai rău : din cauza gerului cu ceaţă care nu se mai sfîr
şeşte, se consumă atîta gaz peste zi, încît seara nu mai e presiune şi, 
prin urmare, nici lumină. Asta mă împiedică să scriu astăzi un articol. 
De altfel, cum în fiecare zi ne putem aştepta la o înaintare din Ceuta 
în direcţia Tetuăn 568, articolul nu are decît de cîştigat de pe uma 
amînării pe poimîine sau chiar pe j oi. Pentru tine însă va fi, desi
gur, extrem de greu, deoarece mîine va trebui să lucrezi din răs
puteri, or, tu contaseşi pe mine. 

Siebel a fost la Hamburg şi a auzit de la pierde-vară literaţi de 
acolo că „Freiligrath ar fi rupt relaţiile cu Marx" .  După cum vezi, 
şi după moartea lui Mockel 1) d-l Kinkel continuă întreprinderea 
sa de corespondenţă, reclamă şi bîrfă. Se pare că d-l Strodtmann, 
care este la „Freischiitz " din Hamburg, a devenit din LOU discipolul 
credincios al lui Johann Gottfr[ied] 2). 

Mă dor ochii, aşa că închei scrisoarea. Calde salutări soţiei tale 
şi copiilor. Nu pot veni de crăciun, deoarece G. Ermen a făcut din 
nou schimbări la birou, aşa că mi-e imposibil să plec tocmai acum, 
la sfîrşitul anului, fără să-mi asum o răspundere foarte mare. De 
paşti sau de rusalii viu cu 'siguranţă. 

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

1) Johanna Kinkel. - Nota red. 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

2) Gottfried Kinkel (numit ironic Johann, după numele soţiei sale Johanna 
Kinkel, care a avut un mare rol în activitatea lui). - Nota red. 
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257 

Max către ngels 
la Manchester 

[Londra) 20 decembrie 159 

Dragă Engels, 
Se pare eă nu ai citit declaraţiile lui Freiligrath şi ale lui Blind 

apărute în „A[llgemeine] Z [eitung] " din A [ugsburg] (suplimentul, 
pare-se, din 8, 9, 10 sau 1 1  decembrie) 569• Aşa că zvonul potrivit 
căruia „Freiligrath a upt relaţiile cu Marx" s-a putut rspîndi şi  
fără oncursul lui Kinkel. 

Juch, cu care m-am întîlnit în legătură cu procesul lui Stie
ber •70 de la Berlin (acuzaţia împotriva lui Eichhoff se referă exclu
siv la depoziţiile lui privitoare la procesul comuniştilor, deoarece 
(procesul se judecă pe data de 22) tot acest proces va fi audiat în 
a doua ediţie publică la Berlin. I-am trimis lui Eichhoff broşura 1) 
mea. Dacă Schneider, Birgers etc. n-ar fi nişte lepădături, ei ar pu
tea acum să-şi ia o revanşă frumoasă) , mi-a pus întrebări şi în le
gătură cu această alianţă Blind-Freiligrath, despre care pe atunci 
nu ştiam încă nimic. Din păcate, deocamdată trebuie (din conside
rente materiale şi „poate" politice) să mai m egards 2) faţă de acest 
indivd. în ultimul număr al lui „Hermann" ,  studiosus Blind a de
clarat, prin iute.ediul lui „Borkheim",  că el (Blind) ar fi Kinkel 
al Germaniei de sud s11. 

Acum trebuie să mă apuc de articol. Incă nu ştiu despre ce 
să scriu. 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
în : K .  Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, voi. XXII, 1 9�9 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) K. Marx. „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia• .  (Vezi 
K. Marx Şi F. Enge/s. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 190, p. 49501 .  - Nota !rad.). - Nota red. 

") - menajamente. - Nota trad. 
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1 

Engels către Wilhelm Steffen 
la Brighton 

Manchster, 15 aprilie 1856 

Dragă Steffen, 

N-ai putea să-mi indici o hartă a Germaniei, bună şi nu p_rea 
saump-ă, utilizabilă din PUnct de vedere mHitr - la scara de 
1/100 OO, preferabil de 1/80 OO, 1/60 OO etc. ? Mi-ar trbui, de ase
menea, o hartă încă mai amănunţită (ar fi de ajuns, fireşte, la scara 
de 1/60 000-1/40 OO) a Provinciei renane şi a Westfaliei, dar să 
fie bună şi nu prea scumpă. Hărţile marelui stat-major p rusian 
nt, cred, grozav de scumpe şi nici măcar nu-s pse la punct. 
Pentru harta Germaniei ar fi suficientă, eventual, şi scara 1/150-
200 OO, deoarece nu mă interesează atît scara, it să fie harta bună 
şi practic utilizabilă. Dacă îmi dă posibilitatea ca şi fără un plan 
suplimentar special să mă edific asupra caracteristicilor generale 
ale unui cîmp de luptă, ca, de pildă, cel de la Jena sau Austerlitz, 
mă dclar mulţumit ; în schimb, harta Provinciei renane şi a West
faliei trebuie să fie, fire.te, tot atît de meticulos întcmită ca ord
nance mp 1) englez la scara de 1 ţol pe milă (aproximativ 1/60 OO) .  

P e  aici nu prea sînt noutăţi. Lupus are acum mult de lucru. 
în curind însă va avea o perioadă proastă - vacanţa de vară. 
Nu vrei să vii la vară pe la noi ? 

Aceeaşi adresă : 

Care of Mchr. men & Engels 

ublicat pentu prima oară 
in : K. Marx şi F. Engels. 
O-re, d. I rusă, voi. XV, 1934 

1) - harta marelui stat-maJr. - Nota trad. 

Al tău, 

F. Engels 

e tipăreşte după manuscris 

Tradus din lima germană 
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Iubita mea, 

2. Marx către Jenny Marx. 2 1  iunie 186 

2 

Marx către Jenny Marx 
la Trier 572 

21 iun' e 156 

4, Butler Street, Gre mheys, 
Ma· 1cbester 

Iţi scriu din nou, căci sînt singur şi-mi vine greu să mă întreţin 
mereu cu tine în gînd, fără ca tu să ştii acest lucru şi fără să mă 
auzi sau să-mi poţi răspunde. Aşa prost cum e portretul tău, imi 
prinde de minune, şi acum înţeleg de ce chiar şi ,imonele negre " ,  
cele mai pocite magini ale makii domnului, puteau s ă  găsească 
adoratori zeloşi, şi chiar mai mulţi adorntori decît imaginile bune. 
În orice caz, nici unul dintre aceste tablouri de madone negre nu 
a fost sărutat ·atît de mult, nici unul nu a fost privit atît de îndelung 
şi cu atîta adoraţie ca fotografia ta, care , deşi nu e neagră, e 
posacă .i nu redă de loc chipul tău drag şi fermecător, atît de 
„dolce " ,  încît J-ai tot săruta. Dar eu îndrept ceea ce razele solare 
au fixat denaturat şi găsesc că ochii mei, aşa slăbiţi cum sînt din 
cauza lămpii şi a fumului de tutun, sînt totuşi în stare să zugră
vească chipul tău nu numai în vis, ci şi în stare de trezie. Te am 
mereu aevea în faţa mea, te duc pe braţe, te sărut din cap pînă 
în picioare, cad în genunchi în fata ta şi suspin : „Madame, te 
iubesc ! " 1) Şi într-adevăr te iubesc mai mult decît a iubit cîndva 
maurul din Veneţia 2) .  Lumea falsă şi superficială îşi creează o ima
gine falsă şi superficială despre oameni. Care dintre numeroşii mei 
calomniatori şi duşmani răi de gură a spus despre mine că aş fi 
chemat să joc un rol de june prim într-un teatru de mina .a doua ? 
Şi totuşi aşa este. Dacă ticăloşii ăştia ar fi avut umor, ar fi desenat 
„relaţiile de producţie şi de schimb" şi, alături, €U la picioarele 
tale, iar dedesubt ar fi scris : look to this picture and to that 3) . 
Dar ticăloşii ăştia sînt proşti şi proşti vor rămîne in seculum se
culorum 4) . 

O absenţă temporară este bună deoarece recapeţi simţul pro
porţiilor, iar lucrurile nu se mai uniformizează, aşa cum se în-

') Heine. Poezie din ciclul „Intoarcerea acasă" .  - Nota red. 
2) Shakespeare. „Othello" .  - Nota red. 
3) - uitaţi-vă la acest tablou şi la celălalt. - Nota trad. 
'l - în vecii vecilor. - Nota trpd. 
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tîmplă cînd le ai sub ochi, incit să nu mai faci o distincţie între ele. 
Chiar şi turnurile, văzute de aproap e, p ar pitice, în timp ce, de 
aproape nimicurile vieţii cotidiene capătă amploare. La fel e şi cu 
pasiunile. Micile .obişnuinţe, care din cauza proximităţii îl asal
tează pe om, luînd foma unor pasiuni, încetează ide a mai exista 
de îndată ce dispare din raza lui vizuală obiectul lor nemijlocit. 
Marile pasiuni, care ca urmare a -imediatei apropieri de obiectul 
lor, iau fola unor mici obişnuinţe, cresc şi-şi recapătă adevăratele 
proporţii, ,prin efectul miraculos al depărtării. Aşa e şi u dragostea 
mea. E de ajuns să ne despărţim, chiar şi numai în vis, pentru a-mi 
da imdiat seama că timpul a acţionat asupra ei aşa cum acţionează 
rzele soarelui şi ploaia asupra vegetaţiei, adică favorizîndu-i creş
terea. Drngostea mea pentru tine cînd eşti departe îmi apare aşa 
cum ste, ca ceva gigantic, în care se concentrează toată energia 
mea spirituală şi toată forţa simţămintelor mele. Mă simt din nou un 
om adevărat, deoarece încerc o m are p asiune. Acea multlaterali
tate în care ne angrenează studiul şi cultura modernă, acel scepti
cism care ne îndeamnă să punem la îndoială toate impresiile subiec
tive şi obiective sînt menite să ne facă pe toţi mărunţi, slabi, 
cicălitori şi nehotărîţi. Dar iubirea, nu pentru omul feuerbachian, 
nu pentru schimbul de substanţe moleschottian, nu pentru prole
tariat, ci iubirea pentru o iubită, şi anume pentru tine, face pe om 
un om adevărat. 

Vei zimbi, scumpa mea, şi te vei întreba cm de am căzut 
deodată în retorică. Dacă aş putea strînge inima ta drăgăstoasă şi 
curată la pieptul meu, aş tăcea şi n-aş mai spune o vorbă. Deoarece 
nu te pot săruta cu buzele, trebuie să recurg la cuvinte pentru a-ţi 
trimite prin ele sărutări. De fapt, aş putea chiar să fac versuri şi 
să transpun 11Libri Tristium" a lui Ovidiu în nişte 11Cărţi de jaJe" 
germane. Ovidiu a fost îndepărtat doar de împăratul August. Eu 
însă sînt .îndepărtat de tine, şi acest lucru lui Ovidiu nu i-a fost 
dat să-l înţeleagă. 

Există, e adevărat, multe femei pe lume, şi unele din ele sînt 
şi frumoase. Dar unde ş mai găsi un chip care cu fiecare trăsă
tură, chiar şi cu fiecare rid să trezească în mine cele mai putenice 
şi mai duioase mintiri din viaţa mea ? Pînă şi suferinţele mele 
nespuse, pierderile mele ireparabile 1) le citesc pe chipul tău drag, 
şi îmi alin această suferinţă atunci cînd sămt faţa ta scumpă. 11In
mormîntat în braţele ei, reînviat de sărutările ei" ,  adică în braţele 

1) Moartea copiilor săi Guido, Franziska şi Ed:ar. - Nota red. 
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tale şi de sărutările tale, şi n-m nevoie mei de brahmani şi mei 
de Pitagora cu filozofia lor despre reîncarnare, nici creştinismul cu 
filozofia lui despre înviere. 

ln încheiere some fats 1) . Astăzi i-am trimis lri Isaac Ironside 
primul manuscris al seriei 53, adăugind (adică la textul depeşei) 
note scrise de mîna mea şi în engl�a ma 2) . esigur că nu mi-a 
făcut prea mare plăcere ci-nd l-am văzut .pe Frederic 3) citind linştit, 
cu un aer critic, materialul înainte de a-l expdia. Mais pour la 
premiere fois, he w.s quite astonished and exclaimed that .this 
important work ought o be published n another form and, above 
all things, to he published in German 4) . Primul nmr ţi. voi i
ite ţie şi bătrJnulrui istoriograf Schlosser 5) dl Genania. 

Apropo. In „iugsbuger • 6) , care se referă dirt a adresele 
noastre 7) citate la procesul comuniştilor de la. Colonia, am citit 
că a fost lansată, „chipurile" din aceeaşi sursă din Lonra, o ouă 
adresă 574• Este un fals, o compilaţie mizerabilă din lucrările nostre 
făcută de d-l Stieber, care în ultimul timp, maifiind îndeajuns luat 
în seamă în Prsia, vrea acum la Hanovra să apară în chip de mare 
om hanovrez. Engels şi cu mine vom publica o dezminţire în „A[llge
meine] Z[eitung] • din A[ugsburg] 075• 

Adio, iubita mea. Te sărut de mii de ori, de asemenea şi 
pe copii . 

Publicat pentru prima oară 
in culegrea „Anna!\ •, an. r. 
Milano, 198 

'I - citeva fapte. - Nota trad. 
"I Vezi volumul de faţă, p .  182. - Nota red. 

31 Friedrich Engels. - Nota red. 

Al tău, 

Karl 

Se tipăreşte după mnuscris 

Tradus din limba germană 

'l - Bar pentru prima ori a fost de-a dreptul iit şi d eclmat ă această 
lucrare importntă trebuie publicată într-o altă formă şi, tn pml rlnd, trebue 

publicată în germană. - Nota trad. 

•1 - In original Geschichts-Schlosser in Deutschland. Jc de cuvnte : Schlos
ser - nume de familie, „Schlosser• - l.cătuş. Marx li ironiează aci e chlsser 

ca istoriograf care meştereşte istoria. - Nota trad. 

] Este vorba de „Allgemeine Zeitung • .  - Nota rd. 

j K. Marx şi F. Engels. „Adresa Organului central către Liga comuniştilr. 
Martie 10" şi „Adresa Orglului central către Liga comuniştilor. In. 1'. 

(Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, oi. 7, Burşti. ditura politcă, 10, 
p. 2--273 şi 331338. - Nota trad.). - N>ta red. 
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3. Max către Isaac Ironside. 21 iunie 1856 

3 
Marx către Isaac Ironside 

la Sheff ield 
(Cionă) 

481 

21 iunie 1B6 
34, Butler St„ Greenheys, Manchester 

Scrisoarea dv. din 14 iunie am primit-o abia azi dimineaţă, 
deoarece a trebuit să-mi fie trimisă aici, la Manchester, unde voi 
sta cîteva săptămîni. 

Am cumpănit bine propunerea dv. şi sînt în întregime de 
aoord u ea 576• lntr-o chestiune ca aceasta e imposibil să se sta
bilească cu exactitate fiecare amănunt, să se cadă de acord asupra 
corpului de literă etc., şi de altfel nici nu cred că, în legătură cu 
aceasta sau ·cu eventualele obiecţii împotriva „materialului folositu ,  
s-ar putea ivi dificultăţi. e aceea, vă voi trimite în timp util ma
terial, ce va cuprinde două coloane complete, pentru numărul care 
trebuie să apară de sîmbătă în două săptmîni, angajîndu-mă să 
vă fumizez în fiecare săptămînă tot atîta material. 

Mi-ar conveni (natural, dacă acest lucru nu contravine uzanţe
lor dv.) să-mi trimiteţi onorariul, să zicem, după fiecare apariţie 
săptmînală. 

In ceea ce priveşte reeditarea articolelor in Serials editate 
de dv., nu am bineînţ'les nimic împotrivă, rezervîndumi însă 
dreptul de a folosi aceste materiale mai tîrziu după cum voi crede 
de cuviinţă 1) . 

Intrucît sînt sigur că nu veţi ascunde adevărul istoric din cauza 
unor prejudecăţi sau din cosiderente partinice„. 2) 

ln ceea ce priveşte ultimul punct cred că veţi considera justificat 
ca, în cazul cînd aţi scoate unele pasaje cărora eu le atribui o im
portanţă fatorică hotărîtoare, să mă simt obligat să opresc pu
blicarea. 

Exprimîndu-mi mulţumirile pentru Serials pe care aţi aut 
amablitatea să mi le trimiteţi, nu pot să nu regret că nu aţi găsit 
de cuviinţă să-mi trimiteţi o corectură a lucrării „Stoty of the life 
of Lod Palmerston" .  Fraze întregi, date istorice, citate din discursu-

1) Textul de pînă aici este scris de mina )ni Engels, cu modificări făcute 
de Marx 1 restul textului este scris de Marx. - Nota red. 1) Frază neterminată. - Nota red. 
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rile lui Palmerston - toate sînt în aşa măsură denaturate din cauza 
greşelilor de tipar, înaît, după părerea mea, în actuala sa formă 
pamfletul nu numai că nu e folositor, dar e de-a dreptul dăunător. 

In ceea ce privşte planul întregii lucrări, cîteva cuvinte vor 
fi suficiente. u folosesc mooul obişnuit de a aboda tema cu con
sideraţii merale, ci, dipotrivă îcep u faptele. 

In opoziţie cu maniera obşnuită a :storiografilor, voi începe 
această lucrare nu cu consideraţii generale, i cu fapte. Capitolul 
întîi va consta din depeşe datînd din diferite perioade ale secolului 
al XVIII-lea, pentru a dezvălui spiritul rus al diplomaţiei engleze 
î11 acel secol 1) . 

Sper :ă nu e nevoie să vă spun că nu sînt un scriitor „comer
cil" şi că.„ 2) 

Publicat pentru prima oară 

4 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba engleză 

Marx către William Cyples 
la Sheff ield S) 

Londra) 22 iulie 156 

Dear Sir, 
Vă scriu din nou, de data asta personal, pentru a vă dmonstra 

că nu nutresc nici cel mai mic rsentiment faţă de dv. ; şi, de altfel, 
nki n-aş avea, realmente, nici un motiv. In scrisoarea dv. din 19  iulie 
spuneţi : „Nici e noi şi nici pe dv. nu ne putea satisface etc. a. Cit 
priveşte satisfacţia mea, vă rog s-o lăsaţi complet deoparte. In 
privinţa „satisfacţiei" d-lui Ironside însă, vă voi cita întomai cu
vintele din „scrisoarea • lui. După ce afirmă faţă de dv. că şi primul 
articol a ânsemnat pentru el o „doză prea putenică•, el continuă : 

l ln continuare în manuscris e tăiat : Vor urma cîteva pamflete englezeşti 
din epoca lui Petru I ; . . .  După ce cititoul va fi pus la curent u I) ticăloşiile 
diplomaţiei engleze, 2) cu protestul. . .  Dintr-una din aceste depeşe vei vedea m 
a conspiral Anglia u Rusia pentru a distruge... Aceste depeşe vor constitui o 
introducere mai grăitoare . . . . - Nota red. 

2) Frază neterminată. - Nota red. 
)Vi volumul de fată, p. 7. - Nota red. 
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„Ele" (artkolele d-rului Marx) „vor fi groparul ziarului 1) . Acest 
lucru nu poate fi îngăduit. Trebuie să terminăm ci t mai repede cu 
ele. Să nu publicaţi mai mult de două doze : săptămina aceasta .i 
sptămîna vitoare. Cel mai bine ar fi să-i scrieţi de îndată în acest 
sens" .  Refuz categoric să mă fac vinovat de asasinarea d-lui Isaac 
Ironside prin administrarea unei noi „doze" ,  precm şi să-l „în
grop" în paginile propriului său ziar. 

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

5 

Al dv. etc. ,  
Dr. K. M. 

Se tipăreşte după manuscrisul 
scrisorii lui Marx către Engels 
din 8 iulie 1 6  
Tradus din limba engleză 

Marx către Jenny Marx 
la Trier 

Scumpa, draga, unica mea iubire, 

Londra) 8 august 156 
28, Dean St., Soho 

O dată cu scrisoarea ta am primit azi dimineaţă un bilet de la 
Fredric 2) îsoţit de 1 5  taleri pentru Lenchen 3) . Confirmă-i pri
mirea lor, deoarece el e foarte meticulos în asemenea chestiuni. 
Mîine m să scriu mai mult ; astăzi e „immortal Collet" 4) la mine, 
pe care îl ţin în şah spunîndu-i că „I am obliged to write some 
lines to Mr.s. Marx" 5) . 

Cu Lily-white Sandy s-a terminat in realily, nu in iancy 6) . 
Oricît de mult - şi asta nu poate fi descris - mi-e dor de tine 

Şi de copii, vreau tot1şi să mai rămîneţi o săptămînă la Trier. Vă 
va prinde foarte bine şi ţie şi micuţil or. Restul - mîine. 

1) „The Sheffield Free Press". - Nota red. 
2) Friedrich Engels. - Nota red. 
3) Helene Demuth. - Nota red. 
'l - nemuritorul Collet. - Nota trad. 

Al tău, 

5) - trebuie să scriu citeva rînduri d-nei Marx. - Nota trad. 

K. M. 

'l - Cu Sandy cel imaculat ca un crin s-a terminat în realitate, nu în închi· 
puire. - Nota trad. 
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P. S. Urquharti.tii mă pisează al dracului. Din Punct de vedere 
pecuniar e bine. Dar n puct de vdere politic, nu ştiu dacă e 
indicat să m atîrta de-a face cu aceşti indivizi. Mii de sărutări, 
iubita mea scumpă. 

P. S. II Lna 1) a primit slujba aCeea grozavă. Abia peste c:Heva 
săptămini va începe să luoree. 

E îngrozitor că trebuie să fac acum pe ddy la familia Lieb
knecht. Hang t ! 2) Şi, pe îngă toate celllte, în lul tău doarme 
Pieper ou mine. Oribil I Bine că numai în aceeşi cameră. Engels 
ne săptămîna viitoare 571• Asta e o salvare. ln ultimele trei săptă
mîni m fost al dracului de ipohondric. 

Publicat pentru prima oară 
în culegerea „Annali 1 1  an. I, 
Milano, 198 

6 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Charles Dobson Collet 
la ondra 

(Cioă) 

Dear Sir, 

11 auust 16 
28, Dean St., Soho, Londra 

Sînt, bineînţeles, de acord cu propunerile, fă-cute în sci
soarea dv. din 8 crt., cu privire la itlurile ,;capitolelor" şi �a nmero
tarea notelor de subsol 578. In ceea ce priveşte împărţirea în sub
capitole, urmează, bineînţeles, s-o faceţi după propria dv. apreciere, 
ţinînd cont de cerinţele spaţiului etc. Modificările pe care le con
sider necesare în capitolul II vor fi trimise •În cursul acestei sp
tămîni. 

C. D. Collet, Esq. 

Publicat pentru prima oară 
î n  : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, vol. XV, 194 

1) Lina Scholer. - Nota roo. 
1) - La naiba I - Nota trad. 

Al dv., 

K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba engleză 
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7 
Marx către Charles Dobson Collet 

la Londra 
tCiomă) 

JL.lldra] 3 octombrie 1 856 

Dear Sir, 
Deoarece în cursul ultimei luni am lipsit din Londra şi deoarece 

m citit că ziarul dv. nu are destul spaţiu grafic, am amînat pînă 
astăzi continuarea articolelor mele. Acum, cind trimit din nou un 
manusc1is, cred că, avînd în vedere deosebirea de format dintre 
vechea şi noua „Free Press" 579, ar fi bine să încheiem o nouă înţele
gere în ceea ce priveşte condiţiile în care urmează să fie tipărite 
articolele mele în ziarul dv. 

Ca răspuns la ultima dv. scrisoare trebuie să remarc că mi-e 
indiferent dacă tipăriţi vechile pamflete cu caractere mari sau mici, 
dar, în ceea ce priveşte documentele încă nepublicate, consider că 
vom strica totul dacă le vom publica cu caractere mici. Cit despre 
dorinţa exprimată de dv. de a nu da comentariilor mele forma unor 
adnotări, v.eţi vedea că procedez astfel numai acolo unde este 
într�adevăr indicat, în general comentariile fiind cuprinse, în diferi
tele capitole, sub formă de introduceri în text. In sfîrşit, propu
nerea dv. de a face o paralelă între perioada tratată de mine şi 
contemporaneitate am anticipat-o, într-o oarecare măsură, în capi
tolele publicate de dv. A face în mod sistematic această parallă 
ar însemna să-mi schimb planul, care urmăreşte mai curînd să dea 
un material nou pentru o nouă tratare a istoriei decît să emită 
consideraţii noi asupra unui material cunoscut. Şi consider că a 
satisface ·cerinţele cititorilor săi în această direcţie este mai curînd 
datoria editoru1Ji. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, voi. XXV, 1934 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba engleză 
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8 

Marx către Charles Dobson Collet 
la Londra 

(Ciornă) 
(Londra) 5 martie 1851 

Dear Sir, 
Vă trmit alăturat capitolul V cu privire la relaţiile diploma

tice Gso, V-aş fi foarte recunoscător dacă mi-aţi trimite onorariul care 
mi se cuvine pentru articolele cerute de dv. In caz că tmpul vă va 
permite, m-aţi îndatora extrem de mult dacă m-aţi vizita într-una 
din zile, în afară de vineri. Am �ă vă fac comunicări foarte im
portante 1) . 

Boala d-nei Marx nu-mi permite să vă vizitez în Ampton Place. 

Mr. D. Collet. 
Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed, I rusă, voi. XV, 1 934 

9 

l dv. etc. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba engleză 

Engels către Jenny Marx 2) 
la Londra 

[Manchester, în jurul lui 16 aprilie 1851] 

Dragă doamnă Marx, 
Alăturat vă trimit a1 tic olul 3) împrnună cu patru numere din 

„Guardian" .  Pe un plan nou al Londrei am reuşit acum în sfîrşit 
să găsesc Grafton Terrace, unde loouiţi. Se pare că e cu totul în 

1) In original e tăial cu o linie : în legătură cu Cerkasia. (Vezi volumul de 
faţă, p. 106. - Nota red. 

2) Răsmns la scrisoarea lui Jenny Marx din 12 aprilie 1851. (Vezi volumul de 
faţă, p. 511). - Nota red. 

3) F. Engels. „Reformele din armata rusă".  (Vezi K. Marx şi F. Enge/s. Opere, 
vol. 12, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 196-199. - Nota trad.). - Nota red. 
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afara oraşului, la poalele Munţilor mpstead şi, dacă reprezen
tarea colinelor pe hrtă este corectă, locul e foarte romantic. Dar 
dacă toate astea nu au ca urmare decît stări de indispoziţie, dureri 
de dinţi şi de cap şi indigestii, nu e mare scofală cu aeul de ţară 
şi romantismul. In orice caz, sper că între timp atît Dv. cît şi 
Maurul v-aţi însănătoşit. 

Lupus e de părere că etimologia cuvîntu1ui farina, indicată de 
Maur, nu e corectă, că sanscritul vârinas este mai degrabă rădăcina 
tutunului varin 1). Desigur că Maurl a aşteptat n răspuns în 
ace:stă problmă şi de aceea i-l trimit. Bătrînul 2) începe iarăşi n 
nou capitol al vieţii sJe. Nu vă speriaţi, nu e vorba de o căsătorie. 
Dimpotrivă - un divorţ, şi anume pleacă de la gazda la care a stat 
trei ani de zile şi se mută mai aproape de mine. Babalîcul este acum 
foarte popular într> gaşcă e comis-voiajori germani, care din 
cînd în cînd vin la Chatsworth şi pe care el îi prezidează cu dem
nitate în fiecare dminică seară. Nu mai pot trăi fără Lupus, la fel 
ca şi filistinii englezi din aceeaşi cîrciumă. 

Ochii tuturor sînt aţintiţi aici asupra grăsunului Potter, pîn
dind momentul cînd va susţine adresa în parlament ; va fi grozav. 

Incă o dată grabnică însănătoşire, salutări fetiţelor - desigur 
că aerul de munte le face bine. Imi închipui cit au crescut I 

Afectuoase salutări. 

Publicat pentru prima oară 
{1 : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, voi. XXI, 1 929 

1 0  

A l  dv., 
F. Engels 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus .în limba germani 

Marx către Konrad Schramm 581 
la St. Helier pe insula Jersey 

Dragă Schramm, 

Londra, 8 decembrie (15) 
9,  Gralton Terrace, Mid rk, 

Hampstead 

Scrie-ne cit mai curînd cum îţi prieşte Jersey. Pe Engels nu 
l-am văzut ·ÎO a trcut prin Loidra la inapoiere deoarece mi-a dat 

1) Vezi volumul de faţă, p. 1 13. - Noll red. 
") Wilhelm Wolff. - Nota red. 
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întîlnire la gară 1) la o oră greşită. Ţi-a răspuns măgarul de Re
ventlow ? Te întreb nu pentru că aş da cea mai mică importanţă 
întregii chestiuni, căci acum americanii ăştia oricum nu sînt în 
stare să plătească, ci numai pentru că mă in1eresează behaviours 2) 
acestui viteaz uriaş. Dar d-l Faucher, a plătit pînă la umă ? Acest 
crazy berlinois grows from day to day stupider 3) . Witness the Fo
reign News of the „Moming Star " 4) care € intitulează prin 
analogie cu lucus a non lucendo 582• Intreaga presă engleză devine, 
într-adevăr, chiar şi fără ajutorul nemţilor, pe zi ce trece mai 
proastă. Lăsînd la o parte efectele catastrofale ale crizei generale, 
care trebuie să delecteze pe orice cunoscător, este o adevărată 
fericire faptul că aici nu mai eşti silit să auzi în fiecare zi această 
specific engleză selflaudation as to the „bravery" of „their English 
în India" 5). Este pur şi simplu enervant să vezi this overrrading în 
other peoples courage on the part of the English pater familias and 
penny-a-liner who lives quietly at home and is uncommonly averse 
to anything thre:tening him with the remotest chance of obtaining 
military glory ") . 

Abstracţie făcînd de cercul familiei, aici sînt aproape complet 
izolat. Pe cei cîţiva cunoscuţi îi văd rareori, ceea ce, în genere, 
nu-i mare pierdere. Nici pe insula J ersey nu cred să poţi duce o 
viaţă mai liniştită. Mă tem că şederea ta acolo te va

· 
plictisi cu 

timpul. Sau, poate, ai făcut unele cunoştinţe ? Harney este, ce-i 
drept, n tip destul de sociabil, dar toujours perdrix 7) . Sper să te 
revăd la primăvară, dacă n-ai să pleci şi mai la sud. In orice caz, 
drop one or two lines 8) . 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Mtrx şi F. Engels, 
Opere, ed. I rusă, voi. XXV, 194 

1) Vezi volumul de faţă, p .  186. - Nota red. 
') - purtarea. - Nota trad. 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

3) - berlmez nebun devine pe zi ce trece mai stupid. - Nota trad. 
4) - Dovadă - rubrica ştirilor externe din „Morning Star", - Nota trad. 
5) - laudă de sine cu privire la „vitejia englezilor lor în India" . - Nota trad. 
') - cum curajul altor oameni este speculat de un tată de familie englez şi 

de un scrib plătit care stă liniştit acasă şi are o aversiune ieşită din comun pen
tru tot ce-l ameninţă chiar şi cu cea mai mică perspectivă de a cuceri g;oria mi· 
litară. - Nota trad. 

7) - aici : mereu acelaşi. - Nota trad. 
8) - scrie cîteva rînduri, - Nota trad, 
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1 1  

Marx către Ferdinand Lassalle 
la Dlsseldorf 

489 

21 decembrie 1857 
9, Grafton Terrace, Maitland Park, 

Haverstock Hill, Londra 

Dragă Lassalle, 
Dintre toate scrisorile de care pomeneşti, am primit numai una, 

aceea care mi-a parvenit prin Freiligrath. N-m răspuns sau mai 
precis am amînat răspunsul, pentru că, din motive pe care nu e 
nimerit să le comunic în scris, am vrut să ţi-l trimit pe cale parti
culară, dar, din păcate, acest prilej nu s-a ivit. 1n treacăt menţionez 
doar că tu ai întrerPt primul corespondenţa, lăsînd ani de zile fără 
răspuns scrisoarea pe care ţi-am trimis-o din Manchester 1) . 

My thanks for 2) „Heraclit" 3) . Am avut întotdeauna o mare ten
derness 4) pentru acest filozof, care, dintre toţi filozofii antici, se si
tuează, în ordinea preferinţelor mele, imediat după Aristotel. Filo
zofia [de mai tîrziu] 5) - Epicur [mai u seamă pe acesta], stoicii şi 
scepticii 5) i-am studiat în mod special, dar mai curînd din interes 
[politic] 5) decît filozofic. [Exprimîdu-ţi] 5) aceste mulţumiri, îţi co
munic] 5) totodată că nu am primit încă luOrarea ta. [Nutt] 5) o va 
trimite, desigur, e îndată ce ... 5)] • 

. . .  a scrie despre [gu] 5)vernul. Cunoşti părer·ea mea despre Pal
merston, şi ea nu s-a schimbat. 1n afară de aceasta, nici nu cunosc 
gazeta 583, deoarece pe ai:i nu se găseşte nicăieri vreo publicaţie 
periodică austriacă, aşa că nu ştiu nimic .desµre orientarea ei ge
nerală. 1n orice caz, m-ar interesa să văd cîteva numere din această 
gazetă. 

Trăiesc aici foarte izolat, deoarece toţi prietenii mei, în afară 
de Freiligrath, au plecat din Londra. De altfel nici nu doresc socie
tatea. Lui Frei1igrath îi me·rge relativement parlant 6) bine ca ma-

1) Este vorba despre scrisoarea lui Marx către Lassalle din 8 noiembrie 1855. 
{Vezi ediţia de faţă, voi. 28) . - Nota red. 

2) - Mulţumirile mele pentru. - Nota trad. 
3)F. Lassalle. „Filozofia lui Heraclit obscurul din Efes• .  - Nola red. 
4) - slăbiciune. - Nota trad. 
0) Manuscrisul deteriorat. - Nota red. 
1) - relativ. - Nota trad. 
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nager 1) al Băncii elveţiene ; a rmas acelaşi om amabil şi de 
treabă. Lupus şi Engels se află, ca şi pînă acum, la Manchester. Cît 
despre pierderea lui Weerth, tot o mai deplîngem. 

Actuala criză comercială m-a îmboldit să mă apuc acum în mod 
serios de elaborarea principiilor de bază ale econoiei 584 şi să pre
gătesc ceva cu privire la criza actuală. Sînt nevoit să-mi pierd 
zilele 2) muncind pentru a-mi cîştiga existenţa. Dci pentru lucrări 
în adevăratl sens nu-mi rămîne [decdt] 2) noaptea, şi atlCi mă 
[stînjeneşte] 2) adesea starea proastă a sănătăţii. De un ditor 2) 
încă nu m-am intersat, deoace din experinţă 2) derivă 2) cînd 
eu„. 2) Nu-ţi pot comuni1ca nici un fel de noutăţi deoarece duc o 
viaţă de sihastru. Iana trecută şi în timpul verii soţia mea a fost 
foarte bolnavă, dar acum s-a mai întremat întrucîtva. 

Dacă cunoşti cumva adresa d-rului Elsner, transmite-i salutări 
din partea mea. 

După cm am auzit, dobitocul acela bătrîn de Ruge a încercat 
să învie „Deutsche Jahrbikher• ale sale. Dar istoria nu va da în 
asemenea măsură înapoi, încît ele să aibă din nou căutare. 

Publicat pentru prima oară 
in : F. Lassalle. „Nachgelassene 
Briefe und Schriften• ,  Bd. III, 
Stuttgart-Berlin, 1922 

2) - director, administrator. - Nulu trud 
1) Manuscrisul deteriorat. - Nota red. 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Marx către Ferdinand Lassalle 
la Disseldorf 

491 

22 februarie 1 858 
9, Grafton Terrace, Maitland Park, 

Haverstock Hill, Londra 

Dragă L[assalle] , 
Tocmai mi l-a trimis Nutt pe „Heraclit" 1) . De îndată ce îl voi 

citi, îţi voi împărtăşi părerea mea asupra lui. Dar trebuie să mai ai 
răbdare cîtăva vreme, deoarece acum nu dispun de loc de timp. Eu 
personal n-am cercetat la stoici legătura dintre ei şi Heraclit sub 
aspectul filozofiei naturii, deoarece mi s-a părut că, în ceea ce 
priveşte această disciplină, ei adoptă un punct de vedere strict 
şcolăresc. La Epicur, dimpotrivă, se poate demonstra en detai:l 2) că, 
deşi porneşte de la filozofia naturii a lui Democrit, el răstoarnă 
pretutindeni poanta. Şi nu le putm face o vină lui Cicero şi lui 
Plutarh din faptul că n-au înţeles acest lucru, pentru că nici oameni 
de spirit ca Bayle şi chiar ipsissimus 3) Hegel nu l-au dibuit. De 
altfel, la Hegel, primul care a avut comprehensiune pentru istoria 
filozofiei în ansamblu, nu putem avea pretenţii să nu fi comis gre
şeli în probleme de amănunt. 

Ai văzut, probabil, din ziare că Palmerston a căzut. Mai ales 
cei are-l cunosc mai bine pe bătrînul ticălos sînt înclinaţi să 
creadă că blunders 4} pe care le-a săvîrş1t în ultima vrme erau 
intenţionat e, pentru ca pro tmpore 5) să părăsească scena. Ei spun 
că le demier but de toute sa vie c) ere să provoa,ce un război între 
Anglia şi Franţa, că aum, după cum i se pare, şi-a atis soopul, 
că, pentru mment, e bine .ca înfăptuirea planului său să fie lăsată 
pe mîini străine şi că atunci înd imbrglio 7) se va produce şi va 
lua proporţii, the nation will be forced to call again upon him 8) . 

') F. Lassalle. „Filozofia lui Heraclit obscurul din Efes".  - Nota red. 
2) - in amănunt. - Nota trad. 
') - insuşi. - Nota trad. 
') - greşelile. - Nota trad. 
6) - vremelnic. - Nota trad. 
') - ultimul scop al întregii sale vieţi. - Nota trad. 
7) - zăpăceala. - Nota trad. 
•) - naţiunea va i silită să-l recheme. - Nota trad. 
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Ultima opinie e, poate, prea subtilă, dar că Pam n-a demisionat nici
decum împotriva voinţei sale, aceasta mi se pare cert. 

In ceea ce-l priveşte pe vărul tău 1) , cu un lucru aş fi de acord, 
dar presupun că 1 1Presse" nu va accepta. Şi anume, singurul anga
jament pe care mi l-aş putea lua ar fi un articol pe săptămînă 
despre comerţ, finanţe etc. privind cele trei ţări - AngLia, Franţa 
şi Statele Unite ale Americii -, în funcţie de interesul pe care 
l-ar prezenta. Aceasta este singura formă posibilă de a-l ata·ca şi 
pe Bonaparte. Apoi, e singura formă în care, sub rapon politic, 
n-aş avea absolut nimic comun cu 11Presse" .  ln momentul de taţă 
mi se pare că domneşte o necunoaştere completă a situaţiei finan
ciare franceze şi , în genere, a situaţiei economice din Franţa. Se 
pne întrebarea dacă pe „Presse" sau rather 2) pe cititorii ei îi 
internsează în suficientă măsură toate acestea. Desigur, ei sînt în 
măsură să ştie cel mai bine acest lucru. Pentru un asemenea articol 
aş pretinde 1 1. st. pe săptămînă. De asemenea, ar trebui să mi se 
trimită în prealabil cîteva numere din 1 1Presse" a să-mi dau seama 
'dacă my principles 3) îmi pemit, în genere , să colaborez la această 
gazetă. However that may be 4) , mllţumeşte-i vărului tău în numele 
meu că a avut amabilitatea să se gîndească la mine cu acest prilej . 

Să-ţi spun acum în ce stadiu se află lucrarea economică 585• De 
fapt mă ocup de cîteva luni cu ultima redactare. Lucrul înaintează 
însă foarte încet, pentru că teme care ani de zile au format obiectul 
principal al studiilor tale, atunci cînd în sfîrşit vrei să le termini, 
prezintă mereu alte aspecte, te duc spre alte raţionmente. Pe 
deasupra, nu sînt stăpîn pe timpul meu, ci mai curînd sluga lui. 
Nu-mi rămîne la dispoziţie decît noaptea, dar şi acest lucru de 
noapte îmi este în permanenţă stînjenit de recidive frecvente ale 
bolii mele de ficat. In condiţiile acestea, cel mai comod pentru mine 
ar fi dacă aş putea publica toată lucrarea în fascicule separate. 
Aceasta ar avea, poate, şi âVan1 ajul că s-ar găsi mai uşor un editor, 
căci publicarea ei ar necesita o investiţie mai mică de capital. Ţi-aş 
fi, of course 5) , foarte recunoscător da.că ai găsi un ditor la Berlin. 
Prin „fascicule" înţeleg ceva cam în genul acelora n eare a apărut 
tleptat „Estetica" lui Vischer. 

Lucrarea despre care este vorba în primul rînd este Critica 
categoriilor economice, sau, if you like 6) , sistemul economic burghez 
prezentat în mod critic. Este în acelaşi tDp o expunere a sistemu-

1) Max Friedlănder. - Nota red. 
') - mai curînd. __ Nota trad. 
'l - principiile mele. - Nota trad. 
'J- Oricare ar fi rezultatul. - Nota trad. 
5) - fireşte. - Nota trad. 
•j - dacă vrei. - Nota trad. 
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lui şi, prin expunere, critica acestuia. Nu-mi pot da seama cite 
coli de tipar va însuma în total. Dacă aş avea timpul, liniştea şi 
mijloacele necesare să elaborez toată lucrarea înainte de a o oferi 
publicului, aş concentra-o mult, căci întotdeauna mi-a plăcut metoda 
expunerii concise. Pe cînd aşa - poate, preferabil pentru a fi mai 
bine înţeleasă de către public, dar desigur în detrimentul formei -, 
tipărită în fa.oule succesive, lucrarea :a avea inevitabil proporţii 
mai mari. Nota bene : de îndată ·Ce te vei fi lămurit dacă e pasibilă 
sau nu editarea la Berlin, fii bun şi scrieii, că.ci ,  dacă nu se poate 
acolo, voi încerca la Hamburg. Un alt punct nevralgic e ca edi
torul care preia lucrarea să-mi plătească - o necesitate care ar 
putea face ca la Berlin toată treaba să eşueze. 

Prezentarea, vreau să spun maniera expunerii, este pur ştiin
ţifică, deci de loc subversivă în sensul obişnuit al cuvîntului. Toată 
lucrarea e împărţită în 6 cărţi : 1 .  Despre capital (conţine cî teva 
capitole introductive) . 2. Despre proprietatea funciară. 3. Despre 
munca salariată. 4. De.pre stat. 5. Comerţul ntemaţiIlal. 6. Piaţa 
mondială. Fireşte nu pot evita din cînd în cînd să fac observaţii 
critice la adresa altor economişti, în special să polemizez cu 
Ricardo, în măsura în care el însuşi, ca burghez, este silit să facă 
greşeli grosolane chiar şi din punct de vedere strict economic. In 
general însă, critica şi istoria economiei politice şi a soialismului 
urmează să formeze obiectul unei alte lucrări. In sfîrşit, scurta 
schiţă istorică a dezvoltării categoriilor şi relaţiilor economice tre
buie să constituie o a treia lucrare. After all 1) , presimt că acum, 
cînd după 15 ani de studiu sînt pe punctul de a începe lucrarea, 
evenimenteJe furtunoase din afară se vor pune, probabil, de-a curme
zişul. Dar never mind 2) . Dacă voi termina prea tîrziu pentru a mai 
găsi oameni pe care să-i intereseze asemenea chestiuni, greşea1a va 
fi evident, my own 3) . 

Nota ou privire la Rudolfus Schramm 4) m-a amuzat copios. 
Din păcate, un Schramm mai de treabă, şi unul din cei mai buni 
prieteni ai mei, Korad Schramm, fratele celui de mai sus, a murit 
de tuberculoză acum vreo lună pe insula Jersey. Moartea lui Weerth, 
a lui Schramm şi a d-rului Daniels care a survenit în ultimii ani. 
a însemnat o lovitură grea pentru prietenii lor, printre care am 
avut fericirea să mă număr şi eu. 

Se apropie vremuri furtunoase. Dacă ar fi să mă conduc numai 
după preferinţa mea personală, mai că aş dori ca această linişte 

1) - După toate. - Nota trad. 
2) - nu face nimic. - Nota trad. 
3) - a mea. - Nota trad. 
'l Vezi volumul de faţă, p. 54. - Nota red. 
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de suprafaţă să mai dureze cîţiva ani. Este în orice caz timpul cel 
mai nimerit pentru ocupaţii ştiinţifice şi, după experienţa ultimilor 
zece ani, dispreţul oricărei rational being 1) , pentru mase şi individ 
trebuie să fi crescut în aşa măsură, încît „odi profanum vulgus 
et arceo" 2) a fost apraape impusă ca o înţelpciune a vieţii. Dar 
toate astea nu sînt decît stări de spirit filistine pe care prima 
furtună le va mătura. 

Al tău, 
K. M. 

Legătura dintre ultimele evenimente din Franţa 3) şi criza co
mercială este, probabil, limpede numai pentru un număr restrîns 
de oameni. Ea devine însă evidentă dacă luăm în consideraţie 1) the 
real oc:omica. state produced in France by the last risis 4) . 
2) dacă te în-trebi şi îţi răspunzi consciencieusement 5) : de ce a avut 
atentatul asllenea urmări care ap.parently stood in no proportion 
whatever, a.d ever in no necessary relation to the alle�d cause &) ? 
Publicat pentru prima oară 
în : F. Lassalle. „Nachgelassene 
Briefe und Schriften•, Bd. III, 
Stuttgart-Berlin, 1922 

13 

Se tipăreşte după manuscris. 

Tradus din limba germană. 

Marx către Ferdinand Lassalle 
la erlin 

Dragă Lassalle l 

1 1  martie 1858. 
9, Grafton Terrace, Mailland Park, 

Haverstock Hill, Londra, 

crisoarea ta m-a găsit bolnav la pat, [de aceea] 7) am întîrziat· 
cu răspunsul. Acum sint din nou all right. D'abord 8) , oricum s-ar 

') - fiinţă raţională. - No ta !rad. 
2) - „urăsc profanul vulg şi-l ţin departe" (Horatiu. „Ode", cartea a treia„ 

oda I). - Nota red. 
") Este vorba de atentatul la viaţa lui Napoleon al III-iea, săvîrşit de Orsini. 

- Nota red. 
4)- starea economică reală din Franţa provocată de ultima criză. -

Nota !rad. 
5) - cu mina pe conştiinţă. - Nota trad. 
') - după toate aparenţele erau disproporţionate faţă de cauza care, chipu

rile, le-a provocat şi nici nu aveau vreo legătură necesară cu ea. - Not1 lrad _ 7) Manuscrisul deteriorat. - Nota ret. 
'i - sănătos. Mai intii. - Nota lrnd. 
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încheia negocierile ini[ţiate] 1) de tine, în mod favorabil sau nu, 
trebuie să-ţi exprim cele mai calde mulţumiri pentru străduinţele 
tale, de o sută de ori mai preţioase dacă ţii sema de starea proastă 
a sănătăţii tale. Ndăjduiesc că te-ai restabilit complet. Potrivit 
calculelor amicului Quetelet 586, Berlinul este după Petersburg şi 
Madrid cea mai nesănătoasă capitală din Europa, lCru care şi eu, 
care am locuit cinci ani la Berlin, pot să-l confirm, comparîndu-1 
cu Londra, Bruxelles şi Paris. 

In ceea ce priveşte lucrarea, îngăduie-mi să răspund la între
bările pe care mi le-ai pus, începînd cu numărul 4 şi mergîn! 
de-a-ndăratelea. 

1. Sînt de acord ca editorul să aibă dreptul să sisteze editare: 
chiar la cea de-a doua fasciculă. In acest caz va trebui însă să mă 
încunoştinţeze din timp. In cazul cînd e de acord să tipărească mai 
mult de o fasciculă, nu e nevoie să încheie un contract în toati 
regula cu mine decît abia la a treia fasciculă. 

2. In ceea ce priveşte onorariul, Ja nevoie l-aş fixa pentru primai 
fasciculă la un minimum egal cu zero ; fireşte, nu pot scrie întreagi 
lucrare pe gratis, dar şi  mai puţin aş vrea să văd eşuînd toată 
povestea din cauza unor dificultăţi de ordin financiar. Nu cunosc 
de loc tarifele scriitorilor din Germania, dar dacă crezi că 30 de 
taleri de coală nu e prea mult, atunci cere atît. Dacă suma ţi se 
pare prea mare, redu-o. Odată pornită lucrarea, se va vedea în ce 
codiţii editorul poate şi vrea să continue publicarea ei. 

3. Volumul minim al ule�or va fi de say 2) 4 coli ; volumul 
maxim - 6 coli. Este, fireşte, de dorit ca  fiecare fasciculă să repre
zinte un tot relativ închegat, dar lungimea secţiunilor va fi total 
diferită. 

In orice caz, prima fasciculă trebuie să constituie într-o anu
mită măsură un tot închegat, şi, deoarece ea conţine elementele 
de bază ale întregii expuneri, mi-ar fi greu s-o fac mai mică de 
-6 coli. Dar asta am să văd la redactarea finală. Ea cuprinde � 
1) valoarea, 2) banii, 3) capitalul în general (procesul de producţie 
a capitalului, procesul de circulaţie a capitalului, unittea amîn

lurora sau capital şi profit (lobida) 587• Toate acestea formează 
o broşură de sine stătătoare. Şi tu ai observat, probabil, cu prilejul 
studiilor tale economice, că, tratînd despre profit, Ricardo ajunge 
la o contradicţie cu definiţia (justă) dată de el valorii şi că, la 
adepţii săi, această contradicţie a dus la renunţarea completă la 
bază sau la  �el mai abject eclectism. Cred că eu am lămurit lucru-

1) Manuscrisul deteriorat. - Nota red. 

2) - să zicem, - Nota lrad. 
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rile. (ln orice caz, la o cercetare mai îndeaproape, economiştii vor 
înţelege că altogether it is a dirty business 1) . 

4. Cit priveşte numărul total al colilor, nici eu nu-mi pot da 
seama cite vor fi, deoarece în caietele mele 2) materialul cărţii se 
află numai sub formă de monografii, care adesea abundă în amă
nunte, ceea ce la redactarea definitivă va dispărea. De altfel nu am 
cîtuşi de puţin intenţia să redactez la fel de amănunţit toate cele 
şase cărţi în care împart lucrarea ; dimpotrivă, în ultimele trei cărţi 
îmi propun să prezint mai mult trăsăturile fundamentale, în timp 
ce în primele trei, care cuprind dezvoltarea propriu-zisă a tezelor 
economce fundamentale, argumentarea amănunţită nu poate fi evi
tată peste tot. Nu cred că lucrarea va avea mai puţin de 30-40 
de coli. 

Salutări cordiale. 

Al tău, 
K. M. 

P. S. Dacă editorul se declară de acord, prima fasciculă ar putea 
să-i parvină about 3) sfîrşitul Junii mai. 

Publicat pentru prima oară 
în : F. Lass1lle. „Nachgelas;ene 
Briefe und Schriften •. Bd. III, 
Stuttgart-Berlin, 1922 

1 4  

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Jenny Marx 
la Londra 

Manchester, 1 4  aprilie 1 858 

Dragă doamnă Marx, 
Sper că Maurul se simte, în sfîrşit, mai bine şi va putea în 

curînd să se apuce din nou cu toată energia de economia politică. 
Săptămîna trecută m..a chinuit şi pe mine o durere de dinţi care 
m-a lăsat duminică, dar în seara asta a revenit cu şi mai mare 
violenţă, tocmai cînd mă pregăteam să scriu cîteva consideraţii 

1) - aceasta este, în general, o treabă foarte grea. - Nota trad. 
2) K. Marx. „Manuscrise economice din 1 857-1858". - Nota red. 
3) - cam pe Ia. - Nota trad. 
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pentru „Tribune" cu privire la cucerirea Lucknowului. E problema
tic dacă în asemenea condiţii voi reuşi să fac acest lucru. In orice 
caz voi căuta să studiez în astă-seară problema şi, pe cît posibil, 
mîine la prînz să întocmesc ceva la birou, chiar dacă nu va fi prea 
mult. Ar fi însă bine dacă Maurul ar avea pentru orice eventuali
tate o temă in petto 1) , pentru ca în caz extrem să li se poată tri
mite ceva celor de la „Tribune".  

Munca de noapte mă mai oboseşte încă foarte mult, iar dacă 
lucrez mai multe ore în şir sau două seri la rînd, aceasta îmi pro
voacă o stare de agitaţie şi de insomnie, mai ales dacă în timpul 
zilei am avut mult de scris. In plus, seara sînt buimac şi toropit 
pînă cînd printr-un efort reuşesc să mă concentrez asupra unui 
subiect şi să mă smulg din această stare. Cu memoria stau în 
general mai bine, dar mi se mai întîmplă să uit complet de lucruri 
pe care le-am făcut sau de care am auzit cu o zi în urmă, ca şi cum 
nki>dată nu s-ar fi petrecut, şi numai amintindu-mi anumite detalii 

îmi revine totul în memorie. Altminteri, fiziceşte m-am înzdrăvenit 
şi însănătoşit aşa că pot rezista la orice fel de efort - sauf le tooth 
ache 2) - şi pe fice fel de vreme. 

Lupus continuă să şchioapete foarte tare şi într-o săptămînă 
cheltuieşte pe trăsuri mai mult dcît în mod obişnuit într-un al. 
Dar acum începe în mod vizibil să se refacă şi într-o săptămînă va 
putea, probabil, în oarecare măsură să meargă iar pe jos. Vă 
transmite cele mai calde salutări tuturor. 

Ce ziceţi de procesul Bernard ? 588 Copoii francezi şi vrednicul 
lor coleg, Mr. Rogers, se prezintă destul de bine. Ieri a apărut în 
„Morning Post" o descriere delicioasă a fizionomiei procesului. 
Portretul cavalerului Estiene e foarte reuşit. 

Astăzi dear 3) Ham.ey mi-a trimis alte trei numere din „Inde
pendent",  din care reiese că duşmanul său de moarte, seniorul 
Godfrey, i-a intentat încă un proces de presă 589, Omul acesta va 
avea în curînd impresia ·că e tot atît de „mare" ca şi „marele" 4) 
Lassalle. 

Măsurile „Our faithful ally" 5) apasă ca un coşmar comerţul 
englez. Nimeni nu vrea să speculeze sau să facă tranzacţii decît de 

1) - gata pregătită. - Nota trad. 
') - în afară de durerea de d-inţi. - Noa trad. 
'l - scumpul. - Nota trad. 
') In manuscris „grauss" - pronuntia din sud a cuvîntului „gross " ,  folosit 

a ici  de Engels în ironie. - Nota red. 
"i - „Aliatului nostru credincios" (Napoleon al III-iea). - Nota !rad. 
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la o zi la alta, deoarece toţi filistinii se aşteaptă la război, revoluţie 
şi la grozăvii încă şi mai l!ari în Franţa. 

Afectuoase salutări fetiţelor şi Maurului. 

Al dv., devotat 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, vol. XII, 1929 

1 5  

F. Engels 
Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba german& 

Engels către Rudolf Schramm 
la Londra 

(Ciornă) 
Manchester, 6 mai 1 858 

D-lui R. Schramm la Londra 
Tocmai am primit rîndurile dv. din 3 crt. 
După moartea prietenului meu, Konrad Schramm, l-am îsărci

nat pe d-l Hamey să ne înapoieze nouă, şi nu dv. ,  scrisorile lui 
Marx şi ale mele aflate prinre hîrtiile lui Schramm, întrcît aceste 
scrisori nu v-au fost destinate dv. Acest lucru s-a şi făcut. 

Nu văd nici un motiv să discut cu dv. împrejurări care ne pri
veau numai pe mine şi pe defunctul meu prieten şi tovarăş de 
partid. Pe vremea cînd Konrad mai era în viaţă, chiar şi prietenii dv. 
se mirau de indiferenţa dv. faţă de greutăţile lui băneşti. 

Ceea ce am cosiderat necesar să spun în legătură cu felul in 
care umează să fie folosită moştenirea lui Konrad am spus deja 
singurului său executor testamentar posibil, d-l Hmey. 

Cu „spiritul meu de dreptateu ,  care nu are absolut nimic de-a 
face cu această chestiune, poate că veţi avea vreodată prilejul să 
faceţi cunoştinţă în Germania. 

Cu toată stima. 

Pubi,cat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Ope. e, d. I lUSd, VJI. xxv, 1934 

F. E. 
Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba german& 
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1 6  
Engels către Jenny Marx 

la Londra 
Manchester, 1 1  mai 1858 

Dragă doamnă Mar:, 
Maurul a călărit astăzi două ore şi s-a simţit atît de bine, 

încît începe să se entuziasmeze pentru echitaţie. A plecat din oraş 
şi s-a dus spre casă şi m-a rugat să vă scriu cîteva rînduri cu 
privire 1a neghiobul de Cluss 1) . El este de părere că ar fi foarte 
bine dacă v-aţi duce la Pfinder, care fără dor şi poate o să reu
şească să scoată ceva de la el. Dar principalul este ca d-1 Cluss 
să vină aici, căci trebuie să ştim cum stăm cu el : sau ne dă ex
plicaţii in a satisiadory manner 2), sau o rupem cu el. La ce ne-ar 
putea folosi un asemenea măgar pe care nu te poţi bizui, care mai 
întîi vine la dv. cu inima debordindă, stă trei ore, pare să nu dorească 
altceva decît restabilirea vechilor relaţii, ca apoi, deodată, să se 
retragă adresîndu-vă o scrisoare pe cît de mojică, pe atît de penibilă. 
Ne pare numai rău că tocmai dv., într-o perioadă care nu e de loc 
uşoară, trebuie să mai aveţi neplăceri şi din partea unor asemene: 
nătărăi. 

Dacă e cumva posibil, expediaţi-l aici pe acest om, pentru a 
avea cel puţin satisfacţia de a-i spune, în sfîrşit, deschis părerea 
noastră. 

Ser că Maurul se va ţine sîrguincios de călărie şi peste o 
săptămînă va putea, probabil, să scrie din nou. Şi Lupus o duce 
mult mai bine cu piciorul. 

Al dv. din toată inima. 

Publicat pentru prima oară 
1n Jimba rusă în : „Karl Mlrx 
ln viaţa particulară•, cartea I,  
Tiflis, 127 

1} Vezi volumul de faţă, p. 5 1 1 ,  583. - Nota red. 
:) - intr·un mod satisfăcător. - Nota Irod. 

F. Engels 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din Jimba germană 
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1 7  

ingels către Jenny şi Laura Marx 
la Londra 

Manchester, 1 1  mai 1858 

Dragă J enny şi Laura, 
Nu pot trimite aceste cîteva rînduri mamei voastre fără a vă 

mulţumi pentru cele două portrete dragi pe care i le-aţi dat Mauru
lui pentru mine. Deocamdată ele mai stau pe chimney-piece 1) în 
faţa oglinzii, dar peste cîteva zile vor primi un loc de cinste pe 
perete. 

Sper că d-l Schleiden vă este pe plac ; omul acesta este mult mai 
serios decît voi, dar sper că, în această privinţă, n-o să-l imitaţi. 

Dai ritratti vedo con piacere che avete molto grandito tutte le 
due e che, benche siate grande signorine adesso, vi sono sempre 
le vecchie faccie piene di franchezza ed ingenuita ; e credete pure 
che anch'io per voi saro sempre il vecchio 2) . 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, voi. XXII, 1929 

1 8  

Engels 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limbile germană 
şi italiană 

Marx către Ferdinand Lassalle 
la Berlin 

Dragă Lassalle, 

31 mai 1 858 
9, Grafton Terrace, Maitland Park, 

Haverstock Hill, Londri 

Post tot discrimina rerum 3) , în sfîrşit iarăşi un semn de viaţă. 
De cînd ţi-a scri:s soţia mea 4) , mi s-au întîmplat următoarele : 

1) - cămin. - Nota trad. 
') - După fotografii constat cu plăcere că amîndouă aţi crescut foarte mult 

şi că, deşi acum sînteţi nişte domnişoare, aveţi aceleaşi feţişoare sincere şi can
dide ; şi puteţi fi sigure că şi eu voi rămîne pentru voi mereu acelaşi. - Tota !rad. 

3) - După atîtea ghinioane. - Nola trad. 
'l Vezi volumul de faţă, p. 582-583. - Nota red. 
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După ce cîteva săptămîni am fost absolut incapabil să scriu, 
nu numai n a literary, but in the literal sense of the word 1) şi am 
făcut eforturi zadarnice să lupt împotriva bolii ; după ce m-am 
îndopat apoi cu medicamente, dar to no use 2) , - doctorJ meu a 
declarat categoric că trebuie să schimb aerul, în al doilea rînd, 
orice inteUectual labour drop for some time 3) şi, în s.îrşit, să practic 
călăria ca principal mijloc de însănătoşire. ln sine, boala mea 
- ficatul mărit - nu era periculoasă, dar de data asta s-a mani
festat într-o formă spedfică, neplăcută, şi în plus, a stîrnit îngri
jorare în familie, deoarece boala care l-a băgat în normînt pe tatăl 
meu tot aşa a început. Well 4) . După multă împotrivire, am cedat 
în cele din urmă şi la insistenţele doctorului şi ale familiei am ple
cat la Manchester la Engels 590, unde am făcut echitaţie şi alte exer
cises 5) fizice şi după o şedere de patru săptămîni m-am înors în 
sfîrşit la Londra complet restabilit. Boala - în situaţia mea, în ge
nere, un lux foarte costisitor - a survenit într-un moment cu atît 
mai nepotrivit cu cît mă apucasem să pregătesc prima fasciculă 
pentru tipar &) . Acum am ·să reiau •cu rîvnă munca la acea•stă lucrare. 
Te rog să-mi faci serviciul prietenesc de a-i relata în amănunţime 
editorului 7) toate aceste adventures 8) .  Iţi poţi uşor imagina sta-ea 
mea de spirit în timpul bolii, ştiut fiind că bolile de fkat predispun 
la ipohondrie, apoi s-au mai adăugat şi tot felul de chestiuni fa
miliale, precum şi intirzierea cu publicarea cărţii, aşa că mi se fă
cuse lehamite de viaţă. Acum mi-am recăpătat dispoziţia obişnuită. 

1n timpul bolii m studiat lucrarea ta „Herakleitos" şi consider 
că I•econstituirea sistemului din relicve disparate este făcută cu 
măiestrie ; nu mai puţin mi-a plăcut şi polemica plină de spirit. 
Obiecţiile mele se referă mai ales la probleme de formă. Cred că 
fără a dăuna conţinutului, prezentarea ar fi putut fi mai concisă. 
Apoi, aş fi dorit să găsesc chiar în carte indicii ale poziţiei tale 
critice faţă de dialectica hegeliană. Chiar dacă această dialectică 
reprezintă ultimul cuvînt al întregii fiiozofii, este, pe de altă parte, 
extrem de important să fie eliberată de învelişul mistic pe care ea 
îl are la Hegel. In sfîrşit, în cîteva detalii nu sînt de acord cu tine, 

1) - în sens figurat, ci şi în cel propriu al cuvîntului. - Nota trad. 
2) - în zadar. - Nota trad. 
3) - să întrerup pentru un timp munca intelectuală. - Nota trad. 
'I - Ei bine. - Nota trad. 
s) - exerciţii. - Nota trad. 
6)Este vorba de prima fasciculă a lucrării lui Marx „Contribuţii la critica 

economiei politice". - Nota red. 
7) Duncker. - Nota red. 
'l - păţanii. - Nota trad. 
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de pldă, în înţelegerea filozofiei naturii lui Democdt. Dar toate 
acestea sînt chestiuni secundare. Imi dau cu aut mai mult seama 
de greutăţile pe care le-ai întimpinat la elaborarea acestei lucrări, 
cu cît în umă cu about 1) 18 ani am făcut o lucrare similară asu
pra unei filozofii mult mi uşoare, a lui Epicur 2), şi anume am ex
pus, pe baza fragmentelor, întregul sistem, sistem care sînt convins 
că, asemenea celui al lui Heraclirt, a existat în lucrările lui Epicur 
numai în si.ne, nu şi ca sistem de care era conştiet. Chiar şi la 
filozofi care au dat lucrărilor lor o formă sistematică, f .  i .  3 )  Spinoza, 
structura interioară efectivă a sistemului lui se deosebeşte complet 
de forma n care el l-a prezentat în mod conştient. Ceea ce nu în
ţeleg, de altfel, e cum de ai găsit timp ca, pe lingă toate celelalte 
treburi ale tale, să-ţi însuşti în asemenea măsură filologia greacă. 

In general acum trecem p rintr-o perioadă agreabilă. Istoria 
este, evident, pe cale to take again a new start 4), şi semnele de 
destrămare care se observă everywhere are delighiiul for everymind 
not bent upon the consevation of hings s they are 5). 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
în : F. Lassalle. „Nacbgelassene 
Briefe und Schriften •, Bd. III, 
Stuttgart-Berlin, 1922 

1 9  

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Ferdinand Lassalle 
la Berlin 

Dragă Lassale, 

10 iunie 1 858 
9, Grafton Terrace, Malad Park, 

Haverstock Hill, Londra 

Ţi-aş fi rspns imediat la scrisoarea ta, dar m considerat 
oportun - nu pentru a-mi formula propriul meu pnt de vedere, 

•) - vreo. - Nota trad. 
l) K. Marx. „Deosebirea dintre filozofia naturii la Democrit şi filozofia naturii 

la Epi cur". - Nota red. 
') - for instance (de pildă). - Nota trad. 
') - să ia un nou start. - Nota trad. 
5) - pretutindeni sînt îmbucurătoare pentru oricine nu tnclinl ă păstreze 

lucrurile aşa cum sînt. - Nota trad. 
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ci întrucît tres faciunt coJlegium 1) - să comunic iucidentul lui 
Eng.els şi lui Lpus la Manchester şi să le cer părere.. Intrucît pă
xerile 2) lor şi părerea mea coinctd în toate punctele, poţi cosidera 
cele 1ce urmează drept opinia noastră onă. 

1. Din punctul de vedere l duelului. E limpede ca lumina zilei 
că, săvîrşind un tac 1atît de mişelesc în plină stradă, cei doi domni 
- colSilierul de intendenţă şi asesoul - au adopat întru totul 
punctul de edere al Ltei şi că singurul duel care s-ar ii putut ac
cpta cu asemenea tipi a avut deja loc chiar în încăierare. Cînd 
doi indiviă l pîndesc pe un al treilea .i tabără amîndoi asupra 
lui, nu crdem că exiStă pe lme reguli de duel care să permită să 
te mai şi baţi în duel cu asemenea lepdături. Dacă d-l F[abrice] 
voia a prin lovituri de cravaşă să prooace cu tot dinadinsul un 
duel, d-l B[omnn] trebuia să asiste aholut pasiv, în c alitate de 
martor, su, n general, n-avea ce căuta acolo. Dar cînd doi oameni 
se năpustesc împreună asupra unuia singur şi unl dintre ei mai 
acţionează şi din umbră - in the rear 3) -, înseamnă că ai de-a 
face cu nişte tkăloşi care au dovedit că nu se poate avea cu ei a 
iair duel 4), o luptă în doi cinstită. 

2. Principiul duelului. Nu credem că, în general vorbinid, o 
chestiune atît de relativă cum e duelul poate fi trecută în categoria 
bun sau rău. Că în sine duelul nu este ceva raţional, nu înoape în
do�lă. Tot aît de neîdoios este şi fptul că duelul e o rămşiţă 
a unei trepte de civilizaţie depăşite. Dar unilateralitatea societăţii 
burgheze face ca în opoziţie cu aceasta unele forme feudale ale 
drepturilor individului să se menţină. Incetăţenirea duelului în 
Sbatele Unite ale Americii o dovedeşte cu prisosinţă. Intre indivizi 
Pot izbucni conflicte atît de grave, incit duelul li se pare singura 
ieşire. Dar o asemenea înverşunare de moarte nu poţi in fact 5) s-o 
i împotriv·a unei persoane indiferente, cum e, de pildă, un consi
lier de intendenţă, sau un asesor, sau un locotene!t. Asta presupune 
legături personale importante. Altminteri duelul e pur şi simplu o 
farsă. E o farsă ori de cite ori are loc din condescendenţă faţă de 
aşa-numita „opinie �ublică".  

3. De aceea noi apreciem duelul numai în funcţie de împreju
rări, în sensul că în mod excepţional se poate recurge la el ca la o 

soluţie pis aller 6), în împrejurări excepţionale. Dar, in cazul de 

1) - trei constituie un colegiu. - Nota trad. 
2) Vezi volumul de fată. p, 297. - Nota red. 
'l - pe la spate. - Nota trad. 
') - un duel corect. - Nota trud. 
'l - de fapl - Noa lrad. 
•) - în cazul cel mi rău. - Nota trad. 



504 1 9. Marx către Ferdinand Lassalle. !O iunie 1 858 

faţă, toate împrejurările sînt categoric împotriva duelului, chiar 
dacă atacul în plină stradă nu l-ar fi pus altoge1ther out of the 
question 1 ) .  

4. Prima împrejurare decisivă ·este faptul că nu numai în prin
cipiu eşti împotriva oricărui duel, dar ai enunţat acest princiipiu şi 
îucă în prezenţa lui F[abrice] . De aceea, te-ai compromite dacă, cu 
toate acestea, de teama „opiniei publice " ,  te-ai duela. 

5. în cazul de faţă, duelul n-ar avea în genere alt sens decît 
împlinirea unei formalităţi convenţionale, consacrată în rîndurile 
unei anumite caste privilegiate. Partidul nostru trebuie să se o:pună 
energic acestor ceremonii de castă şi, la pretenţiile arogante de a 
li se confoma, să răspundă cu 1Cel mai cinic sarcasm. Timpurile sînt 
acum prea serioase pentru a te ocupa de asemenea copilării, şi ar 
fi o pură naivitate să te baţi în duel cu d-l F[abrice] pe motiv că 
el este „consilier de intendenţă" şi face parte din clica care are 
dreptuJ la duel, în timp ce, de pildă, pe un croitor sau pe un cizmar 
care s�ar năpusti asupra ta pe stradă pur şi smplu l-ai da în ju
decată, fără ca „onoarea" să-ţi fie cîtu'i ide puţin ştirbită. 1n cazul 
de faţă, nu te-ai duela cu F[abrice] , o persoană care îţi este indife
rentă, ci cu „consilierul de intendenţă", şi aceasta ar fi cu totul 
absurd. In genere, pretenţiile anumitor domni de a rezolva conflic
tele pe care Ie-ai avea cu ei prin duel, ca un privilegiu . lor - şi 
toate duelurile fashionable 2) sînt privite prin a1ceastă prismă - tre
buie ridiculizate fără milă. Recunoaşterea unor asemenea pretenţii 
ar fi de-a dreptl contrarevoluţionară. 

Ţi-am ·Comunkat acum in nuce 3) părerea noastră. Ne-ar inte· 
resa să aflăm de la tine cum se desfăşoară această poveste în r.on
tinuare. 

Salut. 

Publicat pen tru prima oară 
i 11 : F. Lassalle. „Nachgelassene 
B riefe und Schriften " ,  Bd. III, 
Stuttgart-Berlin, 1 922 

1) - cu totul în afara discuţiei. - Nota trad. 
2) - la modă. - Nota trai. 
'l - pe scurt. - Nota trad. 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după m1.nuscris 

Tradus din limha german� 
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20 

Marx către redactorul ziarului „ Neue Zeit " 1) 
la Londra 

[Londra, nu mai tîrziu de 
12 iulie 1058] 

Cum ştie un „democrat" şi „poet" german să îmbine plăcutul 

cu utilul. 
Acum o lună dr. Kinkel a publicat în „Manchester Guardian" 

următorul anunţ : 
„Tour through the English Lakes. Reading German Lit terature. 

A Professor of German :t one of the most distinguished educational 
establishments in this country will Read to a Party composed of 
Ladies and Gentlemen : Schiller's Gedichte, «Don Carlos», Auer
bach's «Dorfgeschichten», and Hauff's «Bettlerin vom Pont des Aris». 
This Party being a select one, care will be taken to keep it so, and 
to connect by these means sociable and pleasant intercourse with 
instructive and entertaining reading. The Party to start from Ken
dall, Monday, July 5th. Early a;plkations w.11 oblige, as none will 
he received after June 19th. Address tot the Publisher of this paper 
for Dr. K." 

Pentru edificarea acelor cititori germani care nu stăpînesc prea 
bine limba engleză adaug o traducere a acestui anunţ lamentabil, 
care şi din punct de vedere stilistic este o perlă. 

„Călătoria pe lacurile engleze. Lecturi din literatura germană. 
Un profesor de limba germană de la unul din cele mai distinse insti
tute de . învăţămînt din Anglia va citi în faţa unui grup de doamne 
şi domni poezii şi «Don Carlos» de Schiller, «Povestiri de la ţară» 
de Auerbach şi «Cerşetoarea de la Podul artelor» de Hauff. In
trucît această societate este aleasă" (ce republican şi ce gramatical!) ,  
„se va avea grijă ca ea să rămînă astfel şi ca  în felul acesta" (care ?) 
„stabilirea unor relaţii prieteneşti şi plăcute să se îmbine cu o lec
tură instructivă şi totodată distractivă. Grupul va pleca din Ken
dall luni 5 iulie. Rugăm a înanta înscrierile 'dit mai cu1înd posibil, 

1) Vezi volumul de faţă, p. 317. - Nota red. 
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deoarece ele e primesc numai pînă la 19 iunie. Inscrierile vor fr 
trimise dTului K. pe adresa redactorului acestui ziar". 

La cerere vi se poate prezenta o tăietură de ziar cu acest anunţ 
în original. 

Publicat pentru prima oară 
în ziarul „Die Neue Zeit " ,  
Londra, 1 7  iulie 1858 

2 1  

Anti-Humbug l)· 

Se tipăreşte după textuF 
apărut în ziar 

Tradus din limbile german. 
şi engleză 

Marx către Ferdinand Lassalle 
la Berlin 

Dragă Lasoolle, 

12 noiembrie 1858: 
9, Grafton Terace, Maitland Park, 

Haverstock Hill, Londra· 

Post tot pericula ! 2) O durere păcătoasă de măsele m-a făcut 
să amin răspunsul la ultima ta scrisoare. La scrisoarea pe care mi-ai 
scris-o din Fran.furt n-am răspuns, deoarece nu mi-ai indicat 
adresa. 

Aşa'dar, înainte de oate : beatus iJle 3), nu cel privit cu ochi' 
lui Koster, ci cel ce priveşte u ochii lui Koster. Eu şi cu Freiligrath 
i-am relatat amănunţit lui K[oster] în persoană că aproape toati 
vara n-am fost în stare să lucrez din cauza unei chinuitoare boli 
de ficat. Iar, în ceea ce priveşte „situaţia" mea „strălucită", Freili
grath şi cu ie m găsit cu cale să zugrăvim în faţa acestui bur
ghez de rînd geman cele mai amăgitoare tablouri, ascunzîndu-r 
toate părţile sumbre, pentru că, upă părerea nostră a amîndurorar 
chiar şi cei mai e treabă burghezi de această speţă ar avea întot
deauna o satisfacţie maliţioasă dacă ar cunoaşte adevăratele con
diţii de aţă ale „fuoisctti• 4) . Aîta dspre Kster. 

Dacă am întîrziat u trimiterea manucrisului 6) este pentru ci 
mai întîi m fost bolnav, iar după aceea am fost nevoit să lucrez 

') - Nonsens, coţcărie. - Nota trad. 
2) - După atîtea primejdii I - Nota trad. 5) - ce ferkit e omul - Hora/iu. Ede 2, versul 1) .  - Nota red. 
'l - emigranţilor. - Nota trad. 
5) K. Marx. „Critica economiei politice", Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere. 

voi. 1 3, Bucureşti, Editura politică, 192, p, --1 ?5. - Nota lrad.). - Nota rei-
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pentru a compensa pierderea materială pricinuită de inactivitatea 
mea. Adevărata cauză este însă următoarea : materialul îl aveam 
în faţa mea, trebuia doar expus într-o fomă corespunzătoare. Dar 
în tot ce scriam îmi dădeam seama că stilul poartă amprenta bolii 
mele de ficat. Or, am două motive pentru a nu îngădui ca această 
lucrare să fie schilodită din motive medicale : 

1 .  Ea este rodul a cincisprezece ani de ceroetări, adică al celor 
mai buni ani n viaţa mea. 

2. 1n această lucrare este exprimată pentru prima oară o deose· 
bit de importantă concepţie ştiinţifică asupra relaţiilor sociale. De 
aceea, datoria mea faţă de partid este să nu dau o lucrare sluţită 
de maniera greoaie şi temă de a scrie, proprie unui bolnav de ficat. 

Nu caut cîtuşi de puţin un stil e1egant ; vreau doar să scriu 
în maniera mea obişnuită, or, în cursul acestor luni de suferinţă 
n-am izbutit, cel puţin la lucrarea respectivă, deşi în acest răstimp 
am fost nevoit şi de aceea m şi scris în englezeşte, e puţin două 
tomui de articole de fond de mnibus rebus et quibusd. allis 1) . 

Cred că dacă cineva chiar mai puţin abil decît tine ar expune 
d-1ui Duncker cele de mai sus, el n-ar putea decît să aprobe atu
dinea mea, care, pentru el, ca editor, se reduce pur şi simplu la  
fatul că mă străduiesc să-i fumizez pentru banii lui cea mai 
bună marfă. 

1n aproximativ patru săptămîni voi fi gata, căci de fapt abia 
am început să scriu. 

Mai este o problemă, pe care te rog însă s-o ridici abia la so
sirea manuscrisului : prima secţiune „Capi lllul în generalu va ou
pri,nde, după toate probabilităţile, două fascicle, deoarece la elabo
rarea ei mi-am dat seama că aici, unde treuie expusă tocmai partea 
cea mai abstractă a economiei politice, prea multă concizie ar face 
ca lucrarea să devină de nedigerat pentru public. Pe de altă parte 
însă, aceste două fascicule trebuie să apară concomitent. Legătura 
internă o impune, şi de asta depinde tot efectul. 

Apropo. In scrisoarea din Frankfurt nu mi-ai scis nimic despre 
lucrarea ta economică 591• !n ceea ce priveşte rivalitatea noastră, nu 
cred că în acest domeniu publicul german este în embarras de 
richesses 2). Ecoomia politică ca ştiinţă Îl accepţia germană te
buie de fapt abia creată, şi pentu aceasta este nevoie nu numai de 
noi doi, ci de un şir întreg de oameni. Nutresc speranţa ca succesul 
lucrării mele să-şi găsească expresia cel puţin în antrenarea în 
acest domeniu de cercetare a unui număr de capete mai luminate. 

1) - în leg.tură cu cele mai variate tene. - Nota trad. 
2) - încurcătură din cauza unei prea mari abundenţe. - Nota trad. 
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Ţi-aş fi extrem de recunoscător dacă din cind în cînd mi-ai 
scrie despre situaţia din Prusia, trimiţîndu-mi totodată şi unele 
extrase din ziare în legătură cu aceasta. 

Soţia mea mă roagă să-ţi transmit salutări şi îşi exprimă teama 
că Koster s-a înşelat în privinţa „frumuseţii ei" tot aşa cum s-a 
înşelat şi asupra sănătăţii soţului ei. 

Freiligrath îţi trimite şi el salutări. E ocupat pînă peste cap cu 
treburile lui bancare. De aceea nu trebuie să-i iei tăcerea în 
nume de rău. 

Salut. 

Publicat pentru prima oaiă 
în : F. Lassalle. „Nachgela�sene 
Briefe und Schriften" , Bd. I I I ,  
Stuttgart-Berlin, 1922 

Al tău, 
K. Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 



1 8 5 9  

22 
Engels către Ferdinand Freiligrath 

la Londra 
(Ciornă) 

509 

Manchester, 25 ianuarie 1859 

Dragă Freiligrath ! 
Afurisitul de băiat care trebuia să se ocupe ieri de post office 

order 1) nu ştiu pe unde a căscat gura şi, de aceea, cei 22 sh. sosesc 
abia astăzi. Multe mulţumiri pentru osteneală şi pentru cheltuie
lile făcute. 

1n ceea ce priveşte „cea mâi nouă gazetă renană" 2) să nu-ţi 
faci griji, totul e în regulă. Intre timp am învăţat multe şi n-am 
uitat nimic 592 ; iar as ta e mai mult decît pot spune ceilalţi despre 
ei. De acest lucru îţi poţi da cel mai bine seama din „Hermann " 
(probabil o greşeală de tipar în loc de „Gottfried" 3) , altfel titlul 
n-are sens) , numit chiar de tine Ioan Botezătorul al lui „Rh [einische} 
Z [eitung] ". De mult n-am citit o lucrare atît de proastă ca acest 
ultim produs al falsului virtuos „Maikăfer" 593 de odinioară, atît de 
fadă, de dulceagă, risipind complimente în stînga şi în dreapta, 
linguşitoare, dornică de împăciuire şi de iertare, scrisă mizerabil 
şi destinată, prin conţinut şi stil, exclusiv micii burghezii germane 
din Camberwell şi filistinilor qermani din City de a căror predilec
ţie pentru baliverne ţine seama. Acest om a uitat pînă şi puţinele 
lucruri pe care le-a prins în 1848 şi a devenit acum un adevărat 
linge-blide burghez. De altfel, fiindcă m-ai făcut să vorbesc de 
acest individ vesel care îşi comercia1izează acum „durerea" 4) , nu 
vreau să-ţi ascund că în ultimul timp diverşi filistini m-au întrebat 
cum se poate că u ai legat o asemenea prietenie cu monsieur Kin
kel. Deşi era o exagerare, îţi dai seama în ce încurcătură am fost ; 
am pus, bineînţeles multe pe seama exagerării grosolane cu care 
Kinkel şi clica sa au prezentat, lăudîndu-se în toate ziarele, o sm
plă întîlnire cu tine drept o alianţă ofensivă şi defensivă îndreptată 

1) - mandatul poştal. - Nota trad. 
2) Vezi volumul de faţă, p. 84. - Nota red. 
') Aluzie la săptămînalul scos de Gottfried Kinkel : „Hermann".  - Nota red. 
') Vezi volumul de faţă, p. 51 1 .  - Nota red. 
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împotriva noastră, şi am negat categoric faptul ; în ceea ce pri
veşte relaţiile personale cu stimabilul, am căutat să ies din încurcă
tură recurgîd la tot felul de glume proaste, de pildă că poeţii 
trăiesc într-o lume a lor, că �inkel poate trece drept poet doar 
datorită legăturii u tine etc. In sfîrşt, cu toate că sînt un prost 
diplomat, m reuşit pînă la urmă să salvez mulţumitor poziţia. 
partidului. Cu această ocazie a ieşit la iveală că ,unul dintre evreiaşii 
care l-au protejat pe blîndul Gottfried în timpul ultimei sale şederi 
aici ar fi spus următoarele : să mai îndrăznească netrebnicul ăsti 
de Kinkel să mai vină weodată la Manchester ; la Londra a sedus 
o fată dintr-o familie de oameni cumsecade şi o ţine ca metresă„ 
şi din cauza asta soţia li 1) • • • 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, vol. XV, 1 934 
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Se tipăreşte după manuscri. 

Tradus din limba germanb 

Marx către Joseph Weydemeyer 59' 
la Milwauke 

Dragă Weiwi, 

1 februarie 185' 
9, Grafton Terrace, Maitland Park. 

Haverstock Hill, Londr. 

Scrisoarea ta poartă data de 28 februarie 1 858, a sosit a1c1: 
(cel puţin, mi-a ajuns în mină) pe la sf:rşitul lunii mai, iar răspunsu! 
pleacă în februarie 1859. Motivele sînt foarte simple : In timpul lu
nilor de primăvară şi de vară am fost mereu bolnav de frcat şi! 
numai cu greu mi-am putt face timp pentru treburile urgente. De� 
aceea, out of the qustion 2) să criu ceva dacă nu era absotut ne-· 
cesar. Iar în lunile care au urmat am avut enorm de lucru. 

In primul rînd salutări cordiale ţie şi alor tăi din partea tuturor 
membrilor familiei precum şi a lui Engels, Lupus şi Rreiligrath .. 
Complimente speciale simpaticei tale soţii. 

Engels locuieşte în continuare la Manchester ; Lupus e tot: 
acolo, dă lecţii şi o duce destul de bine ; Freiligrath se află lai 
Londra şi este managerlll 3) unei filiale a lui Credit mobilier 505 dim 

') Sfirşitul scrisorii lipseşte. - Nota red. 
') - nici nu putea fi vorba. - Nota lrad. 

- directorul, administratorul. - Nota trad. 
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Elveţia ; Dronke lucrează ca agent-comisionar la Glasgow ; Imandt 
(nu ştiu dacă•l cunoşti) este profesor la Dundee. Din păcate, iubitul 
nostru prieten Weerth a murit în Haiti - pentru noi e o pierdere 
ireparabilă. 

In cursul ultimilor doi ani mi-a mers mai mult prost decît bine, 
deoarece, pe de o parte, onorabhla „Tribnea mi-a redus cu ocalia 
crizei veniturile la jumătate, deşi în vremurile de prosperitate nu 
mi-a dat un ban în plus, iar pe de altă parte, timpul reclamat de 
studiile mele de economie politică (despre care voi vorbi pe larg 
mai jos) m-a silit să refuz (deşi călcîndu-mi pe inimă) oferte foarte 
avantajoase care mi s-au făcut la Londra şi la Viena. Trebuie însă 
indiferent cu e preţ să-mi u:rmăresc ţinta şi să nu îngădui societăţii 
burgheze să mă transforme într-o money-making machine 1) . 

D-l Cluss a fost aici anul trecut în mai, tocmai în vremea cînd 
mă aflam la Engels, la Manchester. C[luss] a vizitat-o pe soţia mea 
şi a acceptat o invitaţie pentru a doua zi, dar cine n-a venit ? 
- C[:luss] . El [a dispărut] 2) din Londra, fără să se mai arate. In 
schimb i-a trimis soţiei mele un bileţel căruia, din 1 1zăpăceală • ,  i-a 
dat o tournure 3) 11grosolană" . Nici la Manchester nu s-a arătat. 
Ulterio.r am aflat că se aliase cu d-l Willich. Aşa e explică şi sis
tarea eiigmatică a corespondenţei sale cu noi. Dacă am fi vanitoşi 
am fi consderat ca o lovitură zdravănă pentru noi faptul că un 
neghiob ca Willich poate obţine victoria asupra noastră în faţa unui 
om atît de deştept cum este Cluss. Aşa însă, acest episod a fost 
prea caraghios pentru a nu anihila orice amărăciune. 

Cu Ernest Jones am rupt orice legătură 56• In pofida avertis
mentelor mele reetate şi cu toate că i-am prezis întocmai cele ce 
ave. să se înrtmpJe acum, şi anume că se va distruge şi va dez
organiza partidul cartist, el a păşit pe calea compromisului cu bour
geois radicals 4) . He Js now a ruined man 5) , dar prejudiciul e care 
l-a adus proletariatului englez este imens. Greşeala va fi, desigur, 
reparată, dar un moment foarte favorabil pentru acţiune s-a pierdut. 
Imaginează-ţi o aTmată al cărei general în ajunul bătăliei trece în 
tabăra adversă. 

Ai auzit, probabil, că d-l Kinkel a ajuns din nou un bărbat ce
lebru, fiiudcă d-na Kinkel s-a arlcat pe fereastră şi şi-a frînt gîtul. 
Acest 1 1vesel" individ, care niciodată nu s-a simţit atît de bine ca 
după moartea bătrînei Mockel, a hotărît pe loc să-şi comercializeze 

') - maşină de făcut bani. - Nota lrad. 
•i Manuscrisul deteriorat. - Nota red. 
3) - formulare. - Nota trad. 
'l - i adicalii burghezi. - No ta trad. 
�l - Acum este un om distrus. - Nora trad. 
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„durerea" .  Freiligrath, mişcat de scenele melodramatice ale lui 
Gottfried, a scris o poezie dedicată Johannei 1) , lucru pe care îl şi 
regretă, deoarece s-a convins, în primul rînd, că Gottfrid e foarte 
bine dispus şi, în al doilea rînd, că s-a folost de poezie pentru a 
răspîndi pretutindeni minciuna că Freiligrath s-a aliat cu el şi a · 
rupt relaţiile cu noi. Gottfried, vrînd să exploateze de urgenţă în
vierea Lui Kinkel pricinuită de moartea soţiei sale 597, a scos la 
Londra, o săptămînă mai tîrziu, un săptămînal intitulat „Hermann" .  
Dacă ăsta n-ar i i  acel „Hermanna p e  care l-a scris Schonaich şi l-a 
premiat Gottsched 598, ti!lul ar fi trebuit să fie „Gottfrieda.  Că'Ci,  în 
primul rînd, fiţuica asta predică pace cu dumnezeu şi cu întreaga 
lume 2) şi, în al doilea rînd, nu-i deaît o rec1amă făcută d-Lui GoU
fried printre filistinii germani din City-ul londonez. Ceva mai mi
zerabil n-a apăirut niciodată, şi ne putem felicita că cei 10 ani de 
exil au scos pe deplin la iveală nulitatea prietenilor noştri demo
craţi. ln comparaţie cu această publicaţie, „Kolnische Zertung'" e 
spirituală şi îndrăzneaţă. 

Cel imai delicios Lucru în toată povestea asta cu Kinkel, care 
exploatează moartea soţiei sale, este că această persoană care su
terea de inimă era exasperntă pentru că irezistibilul popă sedusese 
o evreică, o anume Herz 3) , pe oînd pe ea o trata în genere „cu 
răceală".  Evreicele din Manchester jură că aces ta era şi motivul 
pentru care răposata Johanna Mockel s-a aruncat pe fereastră. In 
orice caz, este o dovadă că, oricît de nerod este Gottfried în alte 
privinţe, în exploatarea credulităţii publice dă dovadă de şiretenie. 
Dar destul despre acest şarlatan. 

Vîntul revoluţionar care bate pe continentul european a trezit, 
fireşte, din hibernarea 599 lor pe toţi „marii bărbaţi" .  

Concomitent G U  această scrisoare expediez şi o alta - anume 
prima - lui Komp. La legăturile organizate am renunţat. Am consi
derat că ele ar putea compromite pe prietenii germani. In schimb, 
aici, după mîrşăviile pe care le-am avut de suportat din partea 
bădăranilor care s-au lăsat folosiţi ca nişte simple unelte împotriva 
mea de un Kinkel, un llich şi de alţi şarlatani, de la procesul de 
la Colonia 600, m-am izolat complet în camera mea de studiu. Timpul 
meu îmi era prea preţios pentru a-l risipi în eforturi zadarnice şi 
în certuri mărunte. 

1) F. Freiligrath. „După inmormintarea Johannei Kinkel" (vezi şi volumul 
de faţă, p. 335). - Nota red. 

'l Joc de cuvinte : Gottfried - numele lui Kinkel, „Gott• - „dumnezeu• ,  
„Friede" - „pace". - Nota trad. 

3) Joc de cuvinte : Herz - nume de familie, „Herz" - „inimă". - Nota trad. 
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Şi acm să trec la problema principală. Lucrarea mea „Critica 
econmiei ipolitice" va apărea în fascicule succesive (fascicula întîi 
în -10 zile,, edială de Franz Duncker (Editura Besser) la Berlin. 
Numai zelul extraordinar şi puterea ·de convingere a lui Lassalle 
au reuşit .să-l decidă pe Duncker să facă acest pas. El şi-a lăsat 
totuşi o portiţă. Contractul definitiv e în functie de vînzarea fasci
culei întîi. 

Eu împart întreaga economie politică in 6 cărţi : 
Oapitalul ; proprietatea funciară ; munca salariată, statul ; co

merţul exterior ; piaţa mondială. 
Cartea I, despre capital, se împarte în 4 secţiuni. 
Secţiunea I : Capitalul în general - se împarte în trei capi

tole : 1) Marfa ; 2) Banii sau circulaţia simplă ; 3) Capitalul. Capi
tolele 1 şi 2, about 1) 1 0  coli, constituie conţinutul primei fascicule 
care apare. lnţelegi, desigur, motivle politice care m-au determi
nat .să aştept cu capitoll l 3-Jea despre „capital" pînă cînd mă voi 
simţi din nou tare pe poziţie. 

Conţinutul fasciculei întîi, care apare acum, este următorul : 
Capitolul întîi : Marfa. 
A. Din istoria analizei mărfi i .  {William Petty (un englez din 

timpul lui Caol al II-lea) ; Boisguillebert (epoca lui Ludovic al 
XIV-lea) ; B. Franklin (prma lucr>are din tinereţe 1729 601 ; fiziocraţii ; 
sir James Steuart ; Adam Smith ; Ricardo şi Sismondi. } 

Capitolul l doilea : Banii sau circulatia simplă. 
1 .  Măsură a valorilor. 
B. Teorii asupra unităţii de măsură a banilor. (Sfîrşitul secolu

lui l XVII-lea, Locke şi Lowndes, e,piscopul Berkeley (1750) 602 ; 
sir James Steuart ; lord Castlereagh ; Thomas Attwood ; John Gray ; 
proudhoniştii.) 

2. Mijloc de circula/ie. 
a) Metamorfoza mărfurilor. 
b) Circulaţia banilor. 
c) Moneda. Semnul valorii. 
3. Banii. 
a) Tezaurizare. 
D) Mijloc de plată. 
c) Bani universali (money of the world) . 
4. Metale nobile. 
C. Teorii asupra mijloacelor de circula/ie şi asupra . banilor. 

[Sistemul monetar ; „Spectator" 603, Monesquieu, David Hume ; sir 
James Steuart ; A. Smith, J. B. Say ; Bullion Committee 004, Ricardo, 

1) - aproxîmativ. - Nota trad. 
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James Mill ; lorl Ovemtne şi şcoala sa ; Thomas Tooke (J1ames 
Wilson, John Fullarton) .] 

A:este două capitole conţin totodată o critică nimdtoare a so
cialismului proudhonist, actualmente la modă în Fran)a, care vrea 
să păstreze producţ�a privată, dar să organizeze schimbul produse
lor private, vrea maria, dar nu vrea banii. Cmunimul trebuie să 
se descotorosească înainte de ·toate de acest „frate mincioosn 1) . 
Dar, independent de 01ice scopuri polemice, tu ştii că analiza sim
plei forme-bai este partea cea mai grea a econmiei politice, pen
tru că este partea ei cea mai abstractă. 

Sper să cuceresc pentru partidul nostru o vidorte ştiinţifică. 
Dar şi partidul .trebie să a.ate acum, la rîndul lui, dacă e îndeajuns 
de numeros petru a cupăra un număr suilcient de exemplare şi 
a linişti astfel „scrupJlele de conştiinţă" ale editorlui. De vînzarea 
iasciculei întîi depinde soarta întregii lucrări. Cînd voi încheia 
contractul definitiv, totul va fi all right 2) . 

Silut. 

Publicat pentru prima oară 
în întregime în : K. Mar: şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, voi. XXV, 14 
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Al tău, 
K. Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din Jimba germană 

Marx către Ferdinand Lassalle 
la Berlin 

Dragă Lassalle, 

2 februarie 1859 
Londra, 9, Grafton Terrace, Maitland Park, 

Haverstock Hi!! 

Manuscrisul 3) a fost expediat de aici la 26 ianuarie, iar la 3 1  ia
nuarie am şi primit aici îştiinţarea din Berlin că manuscrisul a 

1) Biblia. Epistola a II-a către corinteni, cap. I, versetul 26. - Nota red. 
) - în regulă. - Nota trad. 
1) K. Mrx. „Contribuţii la c�itica economiei politice • ,  Vezi K. Marx şi 

F. Engels. Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura politică, 162, p, -175. - Nota trad.). 
- Voia red. 
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sosit. Birol de epediţie a primit această înştiinţare de a agentul 
lui. Pe de altă parte, în scroarea ta din 31 ianuarie comunici că 
manuscrisul nu a sosit. Aşadar guvernul prusian - poate prietenul 
Stieber - a scotocit 1) în orice caz 3 zile prin manuscr,is. După dte 
ştiu, legal ei trebuie să se asigure doar că în pachet nu se ailă 
dantelă de Bruxe1les, restul nu-i priveşte. Cine îmi garantează că 
vreun fuCţionăş nu şi-a permis farsa de a folosi dteva pagini 
pentru a-şi aprinde luleaua ? 

Plec de la premisa că, în propriul lui interes, guvernul prusian 
nu a făcut nici un fel de false steps 2) în legătură cu manuscrisul 
meu. Al<tminteri aş stîni o furtună năprasnică în presa lononeză 
(„Times" etc.) .  

Mîine sau poimîine am să-ţi scriu o scrisoare adevărată. Asta 
e doar o scr�soare de aface-i, şi trebuie să mă grăbesc să nu 
pierd poşta. 

Scrisoarea ta, by the by 3) , mi-a plăcut grozav. 
Cordile salutări din partea soţiei mele, oare şi-a închipuit că  

după demisia scrnpului ei  frate 605, cel puţin manuscrisele pot  fi 
trimise la Berlin fără nici un risc. 

Salut. 

Al tău, 
K. Marx 

S-ar putea să pregătesc imediat o ediţie engleză a fasciculei 
întîi. Duncker trebuie să tipărească pe ·Coperta interioară : „Th
author reserves to himself the right of translation" 4). 

Publicat pentru prima oară 
în : F. Lassalle. „Nachgelassene 
Briefe und Schriften •, Bd. III, 
Stuttgart-Berlin, 1922 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) In original joc de cuvinte, bazat pe rezonanţa asemănătoare a numelui 
Stieber şi a verbului „durchstObern" - „a răscoli• ,  a „scotoci" .  - Nota red. 

•j - paşi greşiţi. - Nota trad. 
3) - în treacăt fie zis. - Nota trnd. 
'l - Autorul îşi rezervă dreptul de traducere. - Nota trad. 
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Marx către Ferdinand Lassalle 
la Berlin 

Dragă Lassalle, 

4 februarie 1859 
9, Grafton Terrace, Maitland Park, 

Haverstock Hill, Londra 

De la d-J Duncker n-a sosit încă confirmarea pnm1n manu
scrisu1ui 1) , astfel că nu am încă certitudinea că manuscrisul nu se 
mai aJă î·n mîinile autorităţilor. Din chitan�a p e  care o anexez vei 
vedea că in Londra a plecat la 26 ianuarie. 

Ad vocem bellum 2) : aici părerea generală este că războiul în 
Italia e ineitabil 06• Un luru e sigur : d-lui Emanuel 3) nu-i arde 
acum de glumă, iar d-lui Bonaparte nu i-a ars de glumă. Atitudinea 
acestuia din urmă e determinată de : 1) Frica de pumnalele italiene. 
De la moartea lui Orsini, pe ascuns, el i-a tot ds cu vorba € car
bonari, Pion-Pion, soţul „Clotildei" 607, avînd rolul de mediator. 
2) Situaţia financiară extrem de grea. într-adevăr, a continua să 
hrăneşti armata franceză „în vreme de pice" e mposibil, ar Lom
bardia este o bucăţică grasă. Totodată, în caz de război ar fi cu 
putinţă şi „împrumuturi de război". Orice a1te împrumutui >Înt 
„imposibile".  3) în ultimii doi ani Bonaparte şiia pierdut cu fiecare 
zi tot mai mult autoriatea în ochii tutumr partidelor din Fonţa, 
iar tranzac�iile sale diplomatice au constituit şi ele o serie de fai
lures 4) . De aceea, p entru restabilirea prestigiului, trebuie să se în
tîmple ceva. Chiar şi în mediul rural se manifestă o mare nemul
ţumire din caue preţurilor ruinător de scăzute ile ce1ealelor, iar 
d-l Bonaparte a căutat zadarnic prin decretele sale cu privire la 
antrepozitele de cereale 608 să r.idke în mod artificial preţul griu
lui. 4) Rusia îl stimwlează pe parvenitul de la Tuileries 5) . u aju
torul mişcării panslaviste din Boemia, Moravia, Galiţia, Ungaria 
de sud, de nord şi de est, Iliria etc. şi al unui război în Ilia, Rusia 
ar înfrînge aproape sigur rezistenţa pe care i-o mai opune Austria 

1) K. Marx. „Contribuţii la critica economiei politice•. (Vezi K. Marx si 
F. Engels. Opere, voi. 13, Bcureşti, Editura politică, 1962, p. 3-175. - Nota 
lrad.). - Nola red. 

"l - Referitor la război. - Nola lrad. 
3) Victor-Emanuel. - Nola red. 
'l - eşecuri. - Nota lrad. 
;) Napoleon al III-iea. - Nola red. 
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(Rusia se aşteaptă cu teamă la o revoluţie agrară în interiorul ţării, 
şi guvernul ar vedea, poate, cu ochi buni un război exten oare, 
abstracţie făcînd de toate obiectivele diplomatice, i-ar servi ca 
paratrăznet.) 5) D-l Plon-Plon, fiul fostului rege al Westfaliei 1) ,  şi 
clica sa (o adunătură pestriţă de pseudorevoluţionari unguri, polo
nezi şi italieni, în funte cu Girardin) fac totul pentru a duce lucru
rile la un deznodmînt. 6) Războdul cu Austria în Italia este singu
rul război în care Anglia, neputînd fi direct pentru papă etc. şi 
împotriva aşa-numitei libertăţi, va rămîne neutră, cel puţin la în
ceput. Rusia însă ar ţine Prusia în şah dacă ceasta din urmă 
- ceea ce eu nu cred - ar avea chef să intervină încă de la începu
tul luptei. 

Pe de altă parte, este absolut sigur că d-l Ludovic Bonaparte 
se teme oa de dracu de un război serios, adevărat. 1 )  Omul acesta 
ezită mereu şi, ca toţi jucătorii ,  nu e de loc hotărît. Mereu s�a tîrît 
spre Rubicon, dar oamenii care stăteau în spatele lui trebuiau de 
fiecare dată să-l împingă în el. Lîngă Boulogne, lingă Strasbourg, în 
decembrie 1 851 09, de fiecare dată, s-a văzut silit să-şi pună, în 
sfîrşit, planurile în aplicare. 2) Riceala extraordinară cu care a 
fost adoptat proiectul său în Franţa nu este, desigur, încurajatoare. 
Masele se arată indiferente, în schimb marea finanţă, industria, co
merţul, partidul clerical şi, în sfîrşit, vîrfurile corpului de generali 
(de pildă Pelissier şi Canrobert) i se împotrivesc diret şi energic. 
Intr-adevăr, perspectivele militare nu sînt strălucite, chiar dică 
lum de bună lăudăroşenia din „Conslitutionnel" Gto. Dacă Franţa 
reuşeşte să adune în toW 700 OOO de oameni, din aceştia, după 
aprecierea cea mai optimistă, apţi pentru ·serviciul milibar sînt 
580 OOO, din care trebuie să se scadă : 50 OOO pentru Algeria ; 49 OOO 
jandarmi etc. ; 100 OOO (minimum) · p entru paza · oraşelor (Paris etc.) 
şi a fortăreţelor din Franţa ; · cel puţin 181  OOO pentru armata de 
observaţie de la graniţele elveţiană, germană şi · belgiană. Rămîn 
200 OOO, şi chiar dacă se adaugă mica · armată piemonteză, aceasta 
nu reprezintă în nici un caz an overwhlming force 2) p entru aus
trieci, care ocupă poziţii puternice pe Mincio şi Adige. 

Oricum ar fi, dacă d-l Bonaparte dă acum înapoi, el e discre
ditat în ochii masei armatei franceze, şi acest considerent îl poate 
determina, în cele din urmă, să aoţioneze. 

După cît se pare, crezi că un asemenea război va provoca o 
răscoală în Ungaria. Mă îndoiesc foarte mult de acest lucru. Aus-

lj Jerome Bonaparte. - Nota red. 
') - o fortă zdrobitoare. - Nota trad. · 



25. Marx către Ferdinand Lassalle. 4 februarie 159 

tria va posta cu siguranţă un corp de obseriaţie îpotriva Rusiei 
Ja graniţa ungaro-galiţiană şi în felul acesta va fi ţinută n şah şi 
Ungaria. Regimentele ungare (în măsura în care nu sînt dislocate, 
aşa cum s-a întîmplat în cea mai mare parte printre dnii lor : 
:ehii, sîrbii, slovenii etc.) vor fi trimise în provinciile gem.ne. 

Războiul ar avea, desigur, umări serioase, şi în cele din urmă, 
fără îndoială, revoluţionare. Dar, la început ar contribui la întă
rirea bonapartismului în Franţa, ar slăbi mişcarea din interiorul 
Angliei şi Rusiei, ar trezi ceJe mai meschine pasiuni naţionaliste 
în Germania etc. şi de aceea, după părerea mea, La început ar avea 
o influenţă contrarevoluţionară din toate punctele de vedere. 

!n orice caz, din partea emigraţiei de aici nu mă aştept la 
nimic. a se compune, cu excepţia lui Mazzini care, cel puţin, e un 
1anatic, din adevăraţi cavaleri de industrie, fără altă ambiţie decît 
aceea de a stoarce bani de la englezi. D-l Kossuth a decăzut cu 
totul, devenind un lecturer 1) ambulant, care colportează aceeaşi 
inepţie în diversele provincii ale Angliei şi Scoţiei n faa a noi şi 
no'i auditori. 

Javrele de aici au devenit itit de conservatoare, int într-ade
văr merită să fie anistiate. D,l Gottfried Kikel, de pildă, scoate 
aici un hebdomadar intitulat „Hermann• ; în comparaţie cu acesta, 
chiar şi „Kolnische Zeitungn e lldrăzneaţă şi spirHală. (Se spune 
că fermecătorul şi meldramai. pQpă, tot lirtînd cu evr.eicele 
estetice, a făcut-o pe soţia lui să se arunce pe ferestră şi săşi 
frîngă gitul. FreiHgrath, în bunătatea lui, s-a lăsat mgit de sce
nele de durere şi a scris o poezie dedicată răposatei Johanna Mok
kel 2) , dar după cîteva zlle s-a onvins că durerea era simulată şi 
că d-l Gottfried nu s-a simţit niciodată so free and easy 3) ca după 
moartea soţiei sale.) divilul ăsta predică „optimismu]• într-o imă 
dukeagă, linguşitoare şi moiie. Gazet. ar i trebuit să se numească 
. ,Gottfried" .  In ceea ce mă prieşte, ş prefera într-devăr ă scriu 
sub jugul lui „Manteuffelu 4) decît sub jugul listinilor ermani din 
City-ul londonez. Pentru d-l Kinkel însă acst jg este cu atlt mai 
uşor şi mai plicut, cu oit, de fapt, prin caracter ş.i judecată, nu se 

11 - predicato:. - Nota trad. 
•] F. Freiligrath. „După înmormintarea Johannei Kinkel" (vezi şi volumul 

de faţă, p. 35). - Nota red. 
3) - atit de liber şi de uşurat. - Nota trad. 
4] Joc de cuvinte : Gottfried - prenumele lui Kinkel („Gott" - „dnezeu•,  

„Friede" - „pace"). Manteuffel - numele unui ministru reacţionar ( • Mnn• -
„om• ,  „Teufel" - „drac").  - Nota trad. 
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deosebeşte cHuşi de puţin de aceşti filistini. Pălăvrăgeala lui „Le
wald" alias „Stahr" despre răposata Mockel n-a făcut decît s-o 
compromHă retroactiv 011. 

Salut. 

Al tău, 

K. M. 

Ar fi foarte important pentru mine dacă ai putea afla la Bres
lau 1) amănunte de�re o persoană de sex feminin care mai înainte 
a locuit acolo, iar acum se află aici, numele ei (aşa pretinde) este 
von Paula-Krocher, şi dacă mi-ai trimite aceste informaţii cî t  mai 
repede posibil. 

Publicat pentru prima oară 
în : F. Lassalle. „Nachgelassene 
Briefe und Schriften", Bd. III, 
Stuttgart-Berlin, 1922 

26 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Ferdinand Lassalle 
la Berlin 

Londra, 23 februarie 1859 

Drgă LassUle, 
I-am trimiS astăzi lui Duncker prefaţa 2) . Fii aşa de bun şi ai 

grijă ca de îndată ce va fi tipări t manuscrisul să mi se trimită onora
riul. Desigur, nu ţi-aş scrie despre acest lucru dacă, din cauza un.r 
împrejurări neprevăzute, n-ar fi devenit o question bilante 3) . 

Aşt�pt să-mi scrii curînd şi să-mi comuniai cîte ceva despre 
,,treburile din patrie",  asta în pofida indiferenţei tale pline de dis-

1) Wroclaw. - Nota red. 
2) Prefaţa la lucrarea lui K. Marx „Contribuţii la critica economiei politice•. 

(Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura poliiică, 1962, 
p. 7-1 1 .  - Nota trad.). - Nota red. 

8) - problemă arzătoare. - Nota trad. 
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prţ faţă de ele, su l puţin, să-mi relatezi bîfelile pe această 
tmă. care au o importanţă esenţială pentru aprcierea lor. 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
in : F, Lassal!e. „Nachgelassene 
Briefe und Schriftn", Bd. IlI, 
Stuttgart-Berlin, 1922 

27 

l tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Ferdinand Lassalle 
la Berlin 

Dragă Lassalle, 
Itum Crispinus 1). 

5 februarie 159 
9, Grafton Terrace, Maitland Park, 

Haverstock Hi!!, Londra 

Engels itenţionează să publiice - mai întîi anonim - o bro
şurică sub titlul „Fadul şi Rinul" .  

Conţinutul principal : demonstrarea din punct de vedere mili
tar, adică militar-ştiinţific, că toate argumentele aduse în favoarea 
faptului că austriecii trebuie să stăpînească linia Mincio pentru a 
apăra Germania sînt la fel de valabile şi pentru a fudamenta ne
voia Franţei de a avea ca graniţă Rinul pentru a se apăra ; apoi, 
că pentru Austria, linia Mincio prezintă un mare interes, în schimb, 
pentru Germania, ca putere unificată, nu prezintă nici un fel de in
teres, şi Italia va fi mereu dominată din punct de vedere militar de 
Germania atîta timp cit întreaga Elveţie nu devine fra::eză. De alt
rel lucrarea îndreptată, în primul âd, împotriva strategilor de la 
„llg[emeine] Zeit[ng] " din AugsbI'g este sor.să, fireşte, fo spi
rit naţional împotriva d-lui Bonaparte. 

Pn chzăşie pe întreaga mea „putere de a judeca critic" 812 că 
în omentl de faţă editarea a::estei brU.i, care nu ne::esită 

1) - Ecce iterum Crispinus - iată-l din nou pe Crispin (începutul satirei 
a IV-a a lui Juvenal) - în sens figurat : „din nou acelaşi personaj " sau .,din 
nou acelaşi". - Nota :rad. 
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aproape nici n fel de cheltuieli, deoarece are numai cîteva coli, va 
fi chiar o speculaţie edirtorială (in the eminent sense f the word 1) ) .  

De dnd a participat la campania din Baden 613, .Engels s-a spe
cializat în probleme militare. Şi, după cum ştii, scrie extrem de con
vingător. 

Este însă absolut necesar ca editorul să păstreze anonimatul au
toruli pînă îd acesta va renunţa la el. Poţi fi sigur că cei mai 
mari scriitori militari din Prusia vor fi bănuiţi de a fi scris broşura. 

Aceasta este însă o problemă atît de actuală, încît tipărirea 
broşurii are sens numai în momentul de faţă. De aceea lucrurile 

trebuie să meargă repede. Ce crezi, Duncker se va angaja la aşa 
ceva ? Ar fi cu siguranţă în interesul lui. Cînd e vorba de lucrări 
pur ştiinţifice lU se poate şti cite vor cumpăra filistinii şi dacă, în 
genere, le vor cumpăra, dar în cazul unor asemenea probleme la 
ordinea zilei există o certitudine aproape matematică. 

nacă Duncker accptă, Engels te împuternicşte să perfectezi 
în numele lui afacerea în condiţiile pe car.e le vei socoti inlicate. 
In caz că refuză, există vreo altă posibilitate ? Cunosc la Hamburg 
un editT care niar refuza s-o publke. Dar, înlrucît acest om a fost 
tot timpul un duşman personal al lui „N[eue] Rh[einische] Z [eitung] " 
- aşa cn i-a mărturisit deschis prietenului Heine -, mi-ar fi foarte 
neplăcut dacă ar primi chiar şi n rînd de la careva din noi. In 
plus, s-a purtat mizerabil cu Weerth, prietenul nostru neuitat şi de 
neînlocuit. 

Răspunde-mi cît mai curînd posibil şi nu-mi lua în nume de 
rău dacă-ţi răpesc atîta timp şi-ţi solicit atît de des concursul. Drept 
souză, ÎlV)C pur şi simplu general party initerest 2) . 

Publicat pentru Drima oară 
în : F. Lassalle. „Nachgelassene 
Briefe und Schriften",  Bd. III, 
Stuttgart-Berlin, 1922 

1) - în adevăratul ses al cuvintlui. - Nota trad. 
21 - interesul general al partidului. - Nota trad. 

l tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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28 

Engels către Ferdinand Lassalle 
la Belin 

Dragă Lassalle, 

6, Thoncliffe Grave, Oxford Street 
Manchester, 14 martie 1859 

ln piimuJ rînd îţi mulţumec pentru bons offices 1) pe lîngă 
luncker, care au fost încununate de n asemenea succes şi c are 
îmi dau pentru prima oară, după aproape 1 0  ani, posibilitatea de a 
apare din nou în faţa publicului gellan. Miercurea trecută i-am ex
pediat lui Marx manuscrisul şi probabil că joi l-a trimis mai de
pate. Titlul e simplu : „Padul şi Rin11" ,  Berlin, editura etc. tc. Şi 
Marx şi eu considerăm că, avînd în vedere caracterul special al lu
crării, ar fi mai bine dacă ar apărea mai întîi nonim, pentru că, 
la început, numele unui autr civil n-ar putea decît să dăuneze unei 
lucrări militare. Dacă broşura va avea, după cum sper, succes, nu 
va fi niciodată prea tîrziu pentru a dezvălui numele. Nu e nevoie 
de o tablă de materii, capitolele sînt indicate numai prin cifre. De 
asemenea, n-am scris nici un fel de prefaţă. 

Mf arx] crede că vor ieşi 4 coli. Eu mă îndoiesc, dar, desigur, 
aceasta depinde de tipar. 

1n ceea ce priveşte condiţiile, m hotărît să accept jumătate din 
cîştigul net ; la aceasta se adaugă, se înţelege, numărul obişnuit de 
explare gratuite, dintre care unul, bineînţeles, îl vei reţine d-ta. 
Ele pot fi trimise aici pe calea obşUită prin librari, dar un exem
plar (sau chiar coli) aş dori foarte mult să mi se trimită imediat prin 
poştă. Poate că am să public lucrarea şi în engleză. Pentru o tra
ducere franceză conţinutul se potriveşte mai puţin, şi apoi ar fi greu 
de plasat, dar am să mai văd. 

Ce se aude cu tipărirea manuscrisului lui Marx ? 2) Pînă -acum 
ştiu că s-a tipărit o singură coală, or mnuscrisul se află la Berlin 
de mai bine de o lună. Mi se pare că merge foarte încet. Pentru 
Tîrgul 614 de la Leipzig urmau să fie gata cel puţin una sau două 
fascicule, şi timpul presează. 

1) - bunele oficii. - Nota trad. 
•1 K. Marx. „Contribuţii la critica economiei politice• (Vezi K. Marx şi 

F. Engels. Opere, val. 13, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. -175. - Nota trad.}. 
- Nota red. 



29. Mar: către Ferdinand Lassalle. 16 martie 1859 523 

In pofida repetatelor promisiuni, Marx nu mi-a trimis încă lu
crarea d-tale „Heraclit" ,  ş vrea foarte mult s-o citesc, deşi m-am 
dezobişnuit de limba greacă şi de noţiunile speculative. Aş vrea să 
citsc şi drama 1) id-tale, care, după ,cum am văzut, a fost anunţată. 
Deşi ştiu ce preocupări multilater-ale ai, nu mă aşteptam să abor
dezi şi acest domeniu. 

De cînd mă aflu aici, m-am ocupat în special de problemele mi
litare şi din cînd în cînd m-am consacrat vechii mele pasiuni - fi
lologia comparată. Dar cînd o i întreagă te îndeletnioeşti cu nobi
lul comerţ, nu reuşeşti să depăşeşti, în domeniul unei ştiinţe atît 
de vaste cum e filologia, cadrul unui pur diletantism, şi dacă am 
avut cîndva ideea îndrăzneaţă de a elabora o gramatică comparată 
a limbilor slave, am renunţat de mult la aceasta, mai ales după ce 
Mikloskh a 1tocmit-o cu atîta succes 615• 

Prin urmare, încă o dată mulţumirile mele şi salutări cordiale 
de la l d-tale 

Publicat pentru prima oară 
în : F. Lassalle. „Nachgelassene 
Briefe und Schriften", Bd. II. 
Stuttgart-Berlin, 1922 
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F. E. 
Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Ferdinand Lassalle 
]a Berlin 

Dragă Lassalle, 

16 martie 1859 
9, Grafton Terrace, Maitland Park, 

Haverstock Hill, Londra 

Ultima ta lucrare 1) şi scrisoarea anexată la ea nu au sosit încă, 
şi ici nu vor sosi în curînd. Expedierea lor prin intermdiul liQra
rilor e aproape acelaşi lucru ca şi cum mi le-ai trimite via Peters
burg, Camdat.a şi America de Nord. 

1) F. assalle. „Franz von Sickingen•. � Nota red. 
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Ai grij ă, da:ă nu e prea tîrziu, ca pe ultimul manuscris pe care 
ţi [am trimis 1) să ·se tpărea:scă : 1 1The right of translation is neser
d" 2) . Altfel s-ar putea ca unii -clovni germani le aici ·Să cîrpă
cească lucrarea. 

Din cauza uno" împrejurări pe care nu ţi le pot reda acum în 
amănunt (în timp ce-ţi scriu această scrisoare, dictez o corespondenţă 
engleză 3)) am foarte mari dificultăţi finndire. N-ai putea să-mi 
aranjezi la Berlin n îmnnut pe cîteva săptmîni pe bază de po
liţă, pentru a.chitarea căreia ai putea încasa tu mai ârziu onorariul 
de la Duncker ? 

Ieri m-a vizitat o persoană din Pairis pe a cărui părere pun 
foarte mare preţ. Referitor la război 616, l a spllS : „Ll n'y a pas deux 
opinions . Par:s. Nous avons la guer.re" 4) .  El ssţhrea categori: că 
dacă Bonaparte va bate în retragere, el va zbura şi chiar şi armata 
îl va trăda, aşa cum s-a înHmplat cu împăratl Soulouque. Pînă şi 
burghezii parizieni, cu tot pacifismul lor, au început să murmure, 
spunind că omul acesta nu are mai mult Curaj decît Ludovic-Filip. 

De altfel mai e un aspect pe care nu trebuie să-l pierzi din ve
dere : Rusia aţîţă idin culise, iar aliatul ei PJmerston (vezi „Timesu) 
face totul pentru a'l împinge pe Bonaparte la război. De altfel, în 
curînd vom avea aici o schimbare de guvern, şi atunci Palmerston 
va putea dirij a direct lucrurile în acest sens 617• Dovezile de sim
patie aduse aici lui Poerio etc. pornesc întru totul de la el. El l-a 
pus pe ginerele său, contele Shaftesbury 618, în fruntea acestor mani
festări as respo:sible edito·r 5) . 

After all 6) , acum cred totuşi 1că războiuq ne va oferi, poate, şi 
nouă unele şanse; 

Salut. 

l tău, 

K. M. 

1) P. Enge/s. „Padul şi Rinul". (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 13. 
Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 245-26. - Nota trad.). - Nota red. 

') - Drepturile de traducere rezervate. - Nota trad. 
3) K. Marx. „Perspective de război în Prusia• .  (Vezi K. Marx şi F. Engels. 

Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 3-31 1 .  - Nota trad.). -
Nota red. 

') - La Paris există o singură lărere. Războiul e iminent. - Nota trad 
•) - ca redactor responsabil. - Nota trad. 
•J - La urma urmei. - Nota trad. 
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Apropo, nu uita că dacă îmi scrii despre „o anumită situaţie" 1) , 
aceasta serveşte unui public extrem de larg, printre care foarte 
mulţi germani. „Tribune- are aproximativ 200 OOO de abonaţi per
manenţi. 

Publicat pentru prima oară 
în : F. Lassalle. „Nachgelassene 
Briefe und Schriftn", Bd. II I, 
Stuttgart-Berlin, 1922 
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Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba grmană 

Marx către Ferdinand Lassalle 
la Berlin 

Dragă Lassalle, 

28 martie 1 59 
9, Grafton Terrace, MaiUand Park, 

Haverstock Hill, Londra 

Ad vocem 2) jena financiară. D'abord3) multe mulţumiri pentru 
amabilitatea ta. Deocamdată am încercat totuşi o altă cale şi i-am 
scris mamei mele, întrebînd-o dacă nu-mi poate împrumuta suma 
rectivă pentru dîteva săptmîni. Je verrai 4) . Aici Ia Londra un 
Împut pe bază e .cmbie ar i fost posibil nlllai prin Gestn
berg. N-am vrut însă să fac acestui individ meschn şi îngîmfat, pro
tector l lui Kinkel, plăcerea de a-i solicita un serviciu, fie chiar şi 
unul pur formal. 

Ad vocem Duncker. Miercuri (pomîine) se împlinesc aproape 
9 săptmîni ide dnd manuscrisul 5) zace la el. Rnă acum mi-au par
venit doar 3 coli de corectură. Intre noi fie vonba, mi se pare că 
D[uncker] regretă -că şi-a asumat acea:stă ltreibă şi de aceea o şi tără
gănează în stilul Cancelariei din Wetzlar 619• Da:că el continuă în 
acest im, lucrarea n-o să apară nici de pşti. De aici rezultă pentru 
mine şi o altă dificulate. Duc tratative cu un englez în legătură cu 
o ediţie engleză a astor Prme facicule. Or, aceasta dpinde, i-

1) - adică despre situaţia din Gemania (ezi volumul de faţă, p. 519). 
- Nota red. 

1) - Referitor Ia. - Nota trad. 
•j - Mai intii. - Nota trad. 
') - Voi vedea. - Nula trad. 1) K. Marx. „Contribuţii Ia critica economiei politice•. (Vezi K. Marx şi 

F. Engels. Opere, voi. 13, Bucureşti, EditFa politică, 1962, p. --175. - Nota trad.). 
- Nota red. 
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reşte, de apariţia ediţiei germane, şi, cum la Londra totul se rezolv� 
rapid, englezul începe să intre la bănuială. Pe un englez nu-l poţi 
face de loc să înţeleagă maniera germană de a încheia o afacere, 

Vei vedea că prima secţiune încă nu cuprinde capitolul prin-. 
cipal, adică al treilea, despre capital. Socot nimerit .cest lucru dii\ 
motive politice, deoarece cu eapitolul III începe adevăi&t. bătălie. 
şi nu mi s-a părut nimeiit să speriem lumea de prime abord 1) •. 

Ad vocem Telegraph 2) : I aiccpt the offer 8) . Treaba i; � chiar
atît de simplă, cum îţi închipui tu. Să capeţi informaţii nu-i mare 
luicru, ·dar pierzi o grămadă de timp. Voi amenaj a n oficiu in apro-. 
piere de bursă (unde îşi au birourile şi agenJiile tele,n\fice care 
transmit şti.rile) . Dan vărul tău 4) trebuie să-mi comunice : 1) pe ce 
cale doreşte să primească :telgramele ? Există trei agenţii, una care 
transmite telegramele prin Franţa, a doua - prin Ostende, a treia, 
- prin Anvers. După păirer·ea mea, prin Eranţa trebuie tr.mie acel: 
ştiri care nu au de ce să se teamă de cenzura franceză. De altfel,, 
aoeasta şi este calea cea mai scurtă. 2) Ce ştiri doreşte ;ă-i fie t-. 
legrafiate ? Diferitele gazete au criterii foarte diferite în apeciere, 
a ceea ce consideră ele drept impor·tnt. 3) Cit de des dorşte să i se 
telegrfieze ? 4) In afară de news 5) engleze, are nevQie . de i�ri, 
cane, într-un cuvînt de noutăţi extraeuropene ? El trebuie să pre
cizeze toabe aceste lu.emiri, deoarece 1în tilegrame Se cere [naint. 
de toate să se elimine tot ce e de prisos. 5) In sfîrşit, trebuie să ştiu 
la ce ore preferă „Presse" să primească ştirile (aceste ore diferă, 
cel puţin în Aglia, la diferite gazete 1în ţie de ma apariţie� 
lor) . !n caul unor evenimente extraordinare, nu se poate conveni, 
fireşte, dinainte asupra timpului, însă pentru telegramele obişnuit; 
acesr lucru este posibil. Cit priveşte ştirile de la bursă, ş avea,, 
prin Freiligrath, o sursă excepţională. 

Ad vocem „PresseR 6) : Primesc şi cestă oertă. ln primul rînd� 
pentru că, spre deosebire de data trecută, nu mi s-au pus condiţii î� 
legătură cu felul cum trebuie să scriu despre dif.ritele personalităţi 
politice. Prindpiul meu absolut e de a nu primi �ici l fl de on, 
diiii. Dar, .dsigur, fiecare gaetă are drptul e '� c.re corpondn
tilor ei să dea dovadă de tact. 1n al doilea rînt. ?�.tt! c, v:emwil. 

1) - la bun început. - Nota trad. ) Vezi volumul de faţă, p. 376. - Nota red. 
1) - Accept oferta. - Nota trad. 
') Max Friedl.nder. - Nota red. 
•) - şti.He. - Nota trad. 
8) Vzi volumul de faţă, p. 376. - Nota red. 
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s-au schimbat, şi în momentul de faţă consider esenţil ca partidul 
nostru să ocupe poziţii unde este posibil, chiai dacă deocamdată n-ar 
fi decît pentru a împiedica pe alţii să ocupe terenul. Desigur, aceste 
poziţii trebuie deocamdată folosite cu precauţie, dar important este 
să capeţi iniuenţă în diferite puncte pentru momentele hotărîtoare. 
Numerele din „Presse " pe care, după spusele tale, mi le-a trimis 
F[riedlănder] nu le�am primit, probabil din cauză că adresa era gre
şită. De altfel, ar fi bine să i se trimită mediat cîtevn \Umere ; din 
gazeta îSăşi poţi deduce nu ce, ci cum trebuie să se •scrie Dentru 
publiaul vienez. 

Ad vocem corespondentele tale pentru „Pressen .  Sînt absolut de 
părere să trimiţi corespondenţe acestui ziar. Ce-i drept, pentru tine, 
ca prusian, ·ar fi „neloial" să colaborezi acum la o gazetă austriacă. 
În principiu însă trebuie, aşa cum spune Luther despre dumnezeu, 
„să dăm la cap unui ticălos folosindu-ne de ll" şi să nu scăpăm 
nici o şansă pentru a crea derută şi a contribui La destrămarea gene
rală. Pînă a uu f.i intervenit actuala harababură, nici eu n-aş fi scris 
pentru „Presse• şi nu te-� fi sfătuit nici pe tine s-o faci. Dar pro
cesul de efervescenţă ·a început, şi acum fiecare trebuie să facă ce 
poate. E momen tul să picuri venin ori unde-i posibil. Dacă ne-am 
mărgini să colaborm la ziare care în genere împărtăşesc punctul 
nostru de vedere, ar trebui să amînăm la nesfîrşit orice .activitate 
zi&istlcă. S-ar cuveni, oare, 1să lăsăm să i se inoculeze aşa-numitei 
„pinii publi1ce" numai materiale contrarevoluţionare ? 

Ad vocem „Trib1me". M-ai înţeles, fără îndoială, greşit dacă 
crezi că ţi-am cerut să ţii sema de abonaţii lui „Tribune". Iată 
despre ce e vorba : munca mea a „Tribune" cstă, propriu-zis, în 
a scrie artieole de fol, pe teme la alegerea mea. Angl�a joacă aici 
rolul principal, Franţa vine în l doilea rînd. O bună parte este 
consacrată probleme·lor economice. Dar după cotitu:a din Prusia 620, 
mi-am acordat din cînd în cind plăcerea de ·a scrie cîite o corpon
denţă „din Berlin" ,  legătura „lăuntrkă" cu patria hohenzollniană 
didu-mi posibilitatea de a aprecia cu mare precizie situaţi.a de 
acolo. Printre abonaţii lui „Tribune" sînt mulţi germni. n plus, 
aceste artieole sînt reproduse de ziarele germano-americane, l căror 
num:r e imens. Ea, aşadar, important ca articolele pe Care le 
scriam, n mod excepţional, „din Berlin" să capete culoare locală, 
pntu a contilUa 1n Lumea nouă polemica mea cu tatul pJSian. 
O asemenea culoare locală mpllcă ne)ărat puţină bîrfeală. Şi 
ştim :ă, în cea mai mare parte istoria Prusiei in preznt nu-i dit 
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o chrnique scandaleuse 1) . Hinc illae lacrimae 2) . Ultima ta scri
soare mi-a fst de un real folos în această privin,ţă. 

Salut. 

Al tău, 
K. M. 

'.S. Chiar acum am primH o scrisoire de la librarul Nutt din 
ity. prin care mă 'ÎlŞtiinţează că pachetul :ău a osit. Am să mă 
duc ciar astăzi să-l iau. 

Cum stau lUcrurile cu broşma lui Engels 3) ? m miso la 
10 th f March 4). upă părerea mea, o asemenea brşură putea 

fi gata în cinci ile. 

Publicat pentru prima oară 
în : F. Lassalle. „Nachgelassene 
Briefe und Schriften", Bd. III, 
Stuttgart-Berlin, 1922 

3 1  

Se tipăreşte după manucris 

Tradus din limba germană 

Marx către Ferdinand Lassalle 
la Berlin 

Londra, 4 aprilie 1859 

Dragă assalle, 
Toate îocercărle mele de a face rost de hani a:u fost zadarnice. 

Chiar şi de acasă - ştii că oamenii bătrîni ţin oarte mult la cele 
„pămînteşti u - am primit un răspuns negativ. Oicit de neplăcut 
[mi este să mă adresez ţie - căci şi punga ta e secătuită momen
tan -, nu-mi rămîne altă alternativă. Dacă 20 ,de ifriedri�sdori ţi e 
par o sumă prea mare, trimite mai puţin. Iar, apoi, să opreş.ti banii 
de La Duncker. 

A apărut brşura 5) lui Engel,s ? 

1) - cronică scandaloasă. - Nota trad. 1) De aci aceste lacrimi I (Terenţiu. „Tînăra din Andros•, actul I, scena 
lntli). - Nota trad. 

) F. Engels. „Padul şi Rinul". (Vezi K. Marx şi F, Engels. Opere, voi. 13, 
Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 245-296. - Nota trad.). - Nota red. 

') - 10 martie. - Nota trad. 
'l F. Engels. „Padul şi Rinul". (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 13, 

Bcureşti, Editura politică, 162, p. 245-296. - Nota trad.). - Nota red. 
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Despre situaţia de aici îţi voi crie mai pe 'arg săptămîna vii
toare �săptăîna asta n-am de lc timp) . Deocamdată mu1umirile 
mele pentru damă 1) dt şi pentu crisoarea care o îsoţea. 

Salut. 

Al tău, 
K. M. 

Publicat pentru prima oară 
în : F. Lassalle. „Nachgelassene 
Briefe und Schriften• ,  Bd. III, 
Stuttgart-Berlin, 1922 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

32 

Marx către Ferdinand Lassalle 
la Berlin 

Londra, 1 9  aprilie 1859 

Dragă Lassalle, 
Nu ţi-am confirmat în mod special pnm1rea celor 14 lire şi 

1 O şilingi, deoarece scrisoarea era recomandată. De scris, ţi-ş fi 
scris isă mai devrme dacă un afurisit de „văr dn O�aJda • 2) nu 
m-ar fi vizitat şi nu mi-ar fi răpit, in the most cruel manner 3) , „timpul 
de sl)ramuncă".  

He is ow g'lle 4) , aşa că 1rspir din nou. 
Fr.ied�ăndr mi-a scris 5) . Cndiţiile nu ânt chiar albit de avan

tajoase oa cele c are ţi-au iost comunicate ţie iniţial, dar oric11m „res
pectable" 6) . După ce vm cădea de acord şi asupra nor chestiuni 
secundare - şi cred .că sta se va înimpla n cursul acstei săptă
:îni -, voi începe să ·scriu pentru el. 

Aici, în glia, lupta de clasă progresează în modul cel mai 
mbucurăor. Din păcate, în mmentul de taţă nu mai există nici un 
zar cartist, astfel că de abut 7) doi ni colaborarea mea PUblidstkă 
la aoeastă mşcare a trebuit să sisteze. 

11 F. Lassalle. - „Franz von Sickingen •. - Nota red. 
11 Johann Carl Juta. - Nota red. 
) - în modul cel mai barbar. - Nota trJd. 
•1 - Acum a plecat. - Nota trad. ) Vezi volumul de 1�aţă, ip, 376 şi -21. - Nota ced. 
) - onorabile. - Nota trad. 
7) - aproximativ. - Nota trad. 
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Trec am la „Franz von Sickingenu. D'abod 1) trebuie să elo
giez cmpoziţia şi acţ1unea, şi asta e mai mult deît se poate spune 
despre oricare altă dramă modernă germană. In the second in
stance 2) , lăil.d aa o parte orice atitune critică faţă de lucrare, la 

prima lotură ea m-a moţionat mult, ceea ce înseamnă că asupra ci
titorilor la care Predomină sentimentul, ea va produce n efect şi 
mai mare. Şi aceasta ste o a doua latură foarte importantă. 

Jcum, the othr side of the edal 3). ntîi - o observaţie pur 
formală -, de vreme ce tot ai scris piesa în versuri, ar ii fost de do
rit ca iambii să fie lucraţi cva mai artistic. Totuşi, oricît i-ar şoca 
această neglijenţă pe poeţii de profesie, în ansamblu o consider 
drept o calitate, căci adunătura noastră de epigoni poetki U a mai 
păstrat uecit netezimea formei. ln l doilea rînd coliziunea pe care 
o ai în vedere nu e numai tragică, ci este însăşi coliziunea tragică 
care a dus, pe bună dreptate, Ja prăbşirea partidului revoluţionar 
în 18-1849. Aşadar, nu pot decât să salut ideea de a farn din ea 
punctul central l unei tragedii moderne. Mă Jntreb însă acum dacă 
tema tratată este potr.vită pentru a îfăţişa această coliziune. Baltha
sar 4) işi poate, desigur, [nchipui că Sickingn ar i işit învngătm: 
dacă, În loc să-şi ascundă răzvrătirea prezntînd-o drpt luptă între 
cavaleri, ar fi ridicat stindardul unei opoziţii .faţă de imperiu şi al 
nui război deschis împotriva principiLor. Dar, putm noi oare îm
părtăşi 1acea:stă iluzie ? Sickingen (şi, o dată cu el, n măsură mai 
mică, sau mai mare, Hutten) nu a pierit din cauza şireteniei sale. 
. pierit fiindcă s-a răsculat, 1în clitatea sa de cavaler şi de reprezen
tnt al unei clase pe cale de dispari/ie, lpotriva otdinii existente 
sau, mai degrabă, împotriva noii fome a ordinii existente. Dacă eli
minăm din Sickingen ceea ce îi este propriu ca iudivtd, cultura sa, 
înclinaţiile sJe naturale pariticulare etc., atunci ceea ce rămîne din 
l ste Gotz von erlkhingen. In acest individ jalnic, opoziţia tra
gică a cavalerilor faţă de împărat şi de principi, apare ,în forma ei 
adeCvată şi, de aiceea, ethe, pe bună tdrptate, l-a ales lrept ·erou5) . 
Skkingen - şi, oarecum, chiar Hutten -, dei în ceea ce I priveşte 
pe l, ca i pe toţi ideologii unei clase, astfel de aprecieri ar trebui 
considerabil modificate -, întrucît Jptă împotriva principilor (lu�ta 
împotriva Împăr:lui începe numai pentru că, din împărat al cava
lerilor, acesta s-a transformat în împărat l prinipilor) , nu este, în 

1) - In primul rind. - Nota trad. 
l) - In al doilea rind. - Nota trad. 
"l - reversul medaliei. - Nota trad. 
'J Personaj din drama lui Lassalle „Franz von Sickingen•. - Nota red. 
'l Goethe. „Gotz von Berlichingen•. - Nota red. 
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fapt, deaît un Don Quijote, fie el şi unul justificat din punct de ve
dere istoric. Faptul că începe revolta sub aparna unei lupte între 
cavaleri nu înseamnă altcia decît că o începe cavalereşte. Dacă 
ar fi început-o aLtfel, ar i trebuit să .peleze direct şi din capul lo
cului la orşe şi a ţărani, adică tocmai la acele clse a căror dez
vltare = negarea cavalerismului. 

Dică lll voiai să reduci coliziunea pur şi smplu la cea zu
grăvită în Gotz von B[erlichingenJ - şi ntnţia a nu a fost 
aceasta -, Sickingen şi Hutten trebuiau să piară, pentru că erau 
revoluţionari mai :în închipuirea Lor (ceea ce nu se poate spune 
despre G6tz) , şi, întocmai ca nobilimea polonă cltă din 1 830, au 
fost, pe de o parte, propagatori ai ideilor modeme, iar pe de altă 
parte, reprezentau, în fapt, interese de clasă reacţionare e21• Deci 
nu trebuia ca asuipra reprezentanţilor nobili ai revoluţiei - ale 
căror visuri legate de vechil imperiu şi de dreptul pnului con
tinuă să se ascundă în spatele lozinchlor lor despre unitate şi li
bertate - să se concentreze tot interesul, aşa cum se întîmplă la 
tine, d, reprezentanţii ţăranilor (mai ales ai acestora) , şi ai elemen
telor revoluţinare de la oraşe trebuiau să alcătuiască un fundl 
.ctiv foarte important. Atunci, ai fi putut exprima mu1t mai bine, 
prin gura erolor tăi ideile cele mai modeme, în foma lor cea mai 
pură, pe când şa, pe lîngă libertatea religioasă, principla idee 
rămîne, de fpt, unitatea naţională. Ai i fost nevoit atunci, n mod 
firesc, să shakespearizezi mai muLt, pe cînd aşa, consider schilleri
zarea, :nnsflillarea inldviziOr În simpli purtători de icuvînt ai spi
ritului vremii drept cea mai mare lipsă a ta. - Oare, într-o anumită 
măsI'ă, n-ai căzut şi tu a şi eroul tău, F[ranz] von S[iickingn] , dn 
grşeala dipfomatică de a pune opoziţia luterană-cavalerească, mai 
presS de cea plebeiană-miinzeriană ? 

Mai depar:e, în zugrăvirea caracterelor se simte lipsa carac
teisticului. Fac excepţie Carol Quintul, Balthasar şi Richard de 
Tfer. Şi a existat oare vreo perioadă cu caracteristici mai preg
nante decît secolul al XVI-lea ? Hutten, după păTerea mea, prea 
întruchipează numai „entuziasmul" şi asta e plicticos. Nu era el 
în acelaşi timp, şi un om spiritual, de o vervă drăcească, şi nu i se 
face astfel o mare nedeptate ? 

Cît de mult suferă chiar şi Sickingen al tău - în treacăt fie 
spus, şi el este conurat prea abstract - de pe urma unei coliziuni 
independente de calculele sale personale, reiese din felul în cre 
este nevoit, pe de o parte, să predice cavalerlor săi prietenie cu 
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olaşele etc., şi plăcerea cu care, pe de altă parte, el însuşi exercită, 
împotriva oraşelor, dreptul pumnului. 

Dintre detalii, trebuie să-ţi reproşez reflecţiile pe alocuri exage
rate, ale indivizilor despre propria lor persoană - ceea ce se dato
rează pred�lecţiei tale pentm Schiller. De pildă, la p. 121 ,  cînd 
Hutten îi deapănă Mariei povestea vieţii sale, ar fi fost foarte firesc 
s-o pui pe Maria să spună : „Gama întreagă a simţirii mele" etc. 
pînă la 

„Şi-n c11mpănă mai grea e decît anii u .  
Versurile precedente, d e  l a  „se spune " pînă la „îmbătrînită" ,  

ar putea să vină după aceea, daT reflecţia 1 1„ .e d e  ajuns o noapte 
ca fecioara să devină femeieu (deşi arată că Mada cunoaşte mai 
mult decît abstracţia pură a dragostei) era absolut inutilă ; Maria 
n-ar i trebuit însă cîtuşi de puţin să înceapă cu Teflecţiile asupra 
propriei ei „îmbătrîniri". După ce a terminat de spus ceea ce a po
vestit în acea „singură" oră, ea ar fi putut să dea o expnesie gene
rală sentmen1ui ei în maxima despre îmbătrnire. Mai departe, 
în Îndur�le următoare mă şochează : „o socoteam un dreptu (adică 
fericirea) . De ce a trebuit dezminţită concepţia naivă despre lume 
pe care Maria petinde că a avut�o pînă atunci, transformînd-o în
tr-o doctTină jurdică ? Cu altă ocazie îţi voi expune, poate, mai 
amănunţit părerea mea. 

Consider deosebit de reuşită scena dintre Sickingen şi Carol 
Quintul, deşi dialogul degenerează cam prea mult, de o parte şi de 
cealaltă, în pledoarie ; apoi scenele .de la Trier. Foarte frumoase sînt 
cugetănile lui Hutten asupra spadei. 

Şi acum, destl pentru astăzi. 
Ţi-ai ştigat 1în Pe1soana isoţiei mele ·o mare admiratoare a 

dramei tale. Numai de Maria nu prea este mulţrnită. 
Salut. 

Al tău, 
K. M. 

Apropo. In „Pdil şi Rnl" al lui Engels sînt grşeli de tipar 
grave, a căror listă o dau în ultima pagină a acestei scrisori. e22 
Publicat pentru prima oară 
tn : F. Lassalle. „Nachgelassene 
Briefe und Schriften" , Bd. III, 
Stuttgart-Berlin, 192 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din imba germană 
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33 
Engels către Elisabeth Engels 

la Engelskirchen 

63 

Manchester, 20 aprilie 1859 

Dragă mamă, 
n sfîrşit am reuşit să-mi fac timp pentru a-ţi putea scrie mai 

în tihnă. m primit cele două scrisori afectuoase ale tale şi mă 
bucur că vă simţiţi cu toţii bine şi că copiii lui Blank au scăpat de 
pojar. Mie îmi merge perfect, măselele mi se fărîmiţează treptat, 
dar fără duTeri prea mari, în rest, n-am de ce mă plînge. Pofta de 
mîncare şi digestia sînt excelente, iar de vechile neplăceri am 
scăpat cu totul. 

Micul Delius nu s'a putut, aşadar, abţine să nu afişeze pînă la 
urmă obiceiurile sale bTadfordiene. Credeam că va fi mai circum
spect, dar întruaît a înc�ut, pare-se, să taie la piroane, vreau să 
te fac atentă că la Bradford minciuna plutşte în ar şi că unui 
bradfordian îi este cu neputinţă să spună numai adevărul. Şi, de
oarece micuţul locuieşte împreună cu Wilhem Kutter, cel mai mare 
mincinos care există sub soare, se pare că, înoetul cu îctl, şi-a 
însuşit şi el această virtute. Dacă un bradfordian mi-ar spune că 
doi ori doi fac patru, aş începe pe 1oc să mă îndoiesc de exactitatea 
tablei înmulţirii. Iţi spun din capul locului acest lucru, ca să nu-l 
judeci prea aspru pe băiat, nici un bradfordian nu-i mai b reaz, 
mint cu toţii de îngheaţă apele. Toată povestea cu ca1lul constă în 
aceea că i-m sus pur şi simplu proprietarului calului să-mi dea 
de ştire dacă vrea să-l vîndă sub 120 1. st. , atit şi nimic mai mult. 
De aici şi pînă la cumpărare e cale foarte lungă. Dacă mi-ar oferi 
acum calul la 120 1. st. aş mai sta mult pe gînduri dacă să-i dau 
100 1. st., căci îl găsesc cm prea pirpiriu pentru mine şi cu această 
sumă pot obţine un cal de vînătoare foarte frumos şi robust. Cit 
priveşte povestea cu săritura într-o prăvălie, nu-i chiar atît de 
alarmantă. Orice cal mai focos, care zile în şir nu-i folosit de loc, 
sau aproape de loc, e în stare să facă tot felul de salturi bizare 
cînd e călărit de un călăreţ mediocru, şi dacă, cu acest prilej, îşi 
frîng ambii gîtul, asta nu e în funcţie decît de întîmplare. Pe mine 
însă nu mă bagă atît de uşar un cal într-o prăvălie, dacă nu vreau, 
poţi fi sigură. 
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Cealaltă poveste, cu Ka. Siebel, e fantezie curată. Departe de 
a duce o viaţă agitată, el stă seară de seară acasă, nu iese aproape 
nicăieri şi nu întreţine relaţii aproape cu nimeni. Nu cred că în 
tot Manchesterul sînt 20 de tineri de vîrsta lui care să trăiască atît 
de cumpătat. Ce-i drept, în primele zile i s-a întîmpiat de dteva 
ori să bea un păhărel mai mult şi a făcut tot felul de pozne ; fiind 
însă împreună cu mine şi cu dţiva cunoscuţi şi văzînd că nu găsim 
nimic de admirat în asemenea copilăoii, s'a potolit. In genere e încă 
aproape n copil, foarte necopt şi nu ştie să se descurce nici în cele 
mai obişnuite împrejurări. Asta se va aranja cu timpul. Noi, cei 
din Harmen, trecem, pare-se, foarte Urziu de vîrsta critică ; cînd 
aveam 23 de ani, probabil că am fost şi eu un trăznit ca el. De 
altminteri, părinţii lui nu s-au prdceput oum să-l ia pe băiat de 
vreme ce l-au scos-o la capăt cu el, .căci 'el are o trăsătură foarte 
bună ; e conştient de lipsurile lui, nu-i de loc încăpăţînat, ci, dim
potrivă, se lasă foarte uşor convins. Ceea ce mă face să-l simpati
zez este faptul că, în ciuda laudelor măgulitoire pe care le-a cules 
pentru versurile sale, el îşi dă, în fond, seama că sînt foarte ne
mature, insuficient lucrete, superficiale, şi băiatul mi-a fost cu ade
vărat recunoscător cînd i-am explicat, pe un ton de glumă, dar 
foarte clar şi răspicat, acest lucru, căci, după e mi-a dăruirt toate 
operele sale nemuritoare, i-am spus deschis că le vădesc talent, 
dar n talent foarte risipit şi că tot ce a scris nu valorează doi 
bani ca operă de antă. Băiatul probabil a cam luat-o razna la Berlin 
şi a fost în primejdie să decadă într-atît, încît să scrie literatură 
beletristică de cea mai ordinară speţă. De aceea, de cîte ori îl văd 
îi trag o săpuneală pentru acest lucru, şi îi spun să se lase pentru 
un timp de versuri şi să se apuce să studieze cu seriozitate poeţii 
clasici ai tuturor popoarelor ca să..şi educe întrucîtva gustul său 
încă foarte confuz şi să înveţe germana, pe care nici acrn n-o ştie. 
Dacă face acest lucru, mai poate să iasă un om foarte de treabă din 
el. De altfel, părinţii lui ar trebui să fie atît de rezonabili, încît să 
stabilească cu el relaţii raţionale, acceptabile pentru el, sau să se 
ingrijească ca încetul cu încetul să qăsească mijloacele sau posi
bilitatea e a-i asigura, aici sau altundeva, o ei�stenţă indepen
dentă Îll oomenţ. El itie .că poate .aî$t:ga ca soriitor, in ori.ce mo
ment, aht ot 1îi este necesar pentru a-şi as�gura existn1a, şi, dacă 
binevoitorul Său tită nu va avea atîta minte işi Jtact ca să-l trateze 
ca pe un om în toată firea, atunci el singur va fi vinovat dacă 
băiatul se va sătura pînă la umă de întreaga povste şi se va de
dica cu totul carierei de scriitor şi în acest caz va decădea, cu si-
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guranţă, irevocabil. Bătrî1l Siebel Uşi încMpuie, probabil, că eu îi 
bag băiatului tot felul de prostii în cap, dar poate fi sigur că folo
sesc toată influenţa pe care o am asupra lui pentTu a-l determina să 
renun·ţe la scrisul excesiv (fiindcă băiatul nu este încă copt pentru 
aşa ceva) , pentru a-l convinge că nu există ceva mai jalnic decH 
traiul de pe urma muncii literare şi a-l îndemna să se familiarizeze 
cu meseiia sa prozaică burgheză, cu cît mai repede cu atît mai 
bine (căci, fiind au fond 1) leneş la învăţătură, fără aceasta şi-ar 
pierde O'ice stabilitate şi ar decădea complet) . Dacă va face acest 
lucru, dacă va cîştg, şi ceva mai multă experienţă de viaţă şi nu 
va mai fi atît de neajutorat, nu mă îndoiesc că va deveni un om 
destoinic şi va putea realiza ceva valoros şi pe plan literar. lmi 
place băiatul indcă e blînd, de loc încrerut şi fiindcă e sincer ; 
ne vedem de obicei cam de două ori pe săptămînă. 

Nu ştiam că E. Blank se află la Londra. Sper că zilele acestea 
va veni încoace, aşa cel puţin mi-a făgăduit acum cîteva luni. In 
orice caz, indiferent dacă va fi sau nu război, să nu renunţi la ideea 
de a veni vara asta aici. Contez pe sosirea ta. Ştii că vara asta 
vom pleca în Scoţia ; pînă atunci poţi să'l mai răsfoieşti pe Walter 
Scott al tăll, pentru a i pretutindeni în cunoştinţă de oauză. 

Trebuie să închei scrisoarea, e ora 7 şi mai am de scris cîteva 
scrisori de afaceri. Aş mai fi adăugat de fapt cîteva rînduri pentru 
tata, da1 acum nu pot, cu atît mai mult ou cît trebuie să pregătesc 
pentru el şi nişte extrase. Ii voi scrie, aşadar, de îndată ce voi 
putea, peste două, trei zile. 

Pînă atunci transmite multe salutări tntei, tuturor surorilor şi 
fraţilor, precum şi familiilor lor. 

Cu dragoste sinceră, fiul tău 

Friedrich 

Fireşte că nu trebuie să-i povesteşti d-nei Siebel, cu lux de 
amănunte, e ţi-am scris despre Karl. 

Mai vreau să te felicit din toată inima de ziua ta de naştere 
şi sper că voi mai putea de multe, de foarte multe ori să-ţi urez 
noroc cu acest prilej .  

Publicat pentru prima oară 
în „Deutsche Revue",  
Jg. 46, Bd. 2, 1921 

1) - în fond. - Nota trad. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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34 
Marx către Ferdinand Lassalle 

la Berlin 

Dragă Lssrlle, 

Londra, 5 mai 159 
9, Grafton Terrace, MaiUand Park, 

Have�stock Hill 

Din alăturata scrisoare, cu data de 12 aprilie 623, pe care te 
og să mi-o înapoiezi, vei vedea că condiţiile pe care mi le-a pro
pus vărul tău F[riedlănder] şi codiţiile pe care mi le-ai comunicat 
tu iniţial diferă fundamental 1) . Cu toate acestea eu l-am înştiinţat 
imediat că le accept. m arătat doar : 1 )  că nu pot suporta chel
tuielile pentru telegrame - ceea ce, de altfl, se înţelegea de la 
sine şi era menţionat în scrisoarea ta. 

2) Că aş dori (fără a face din aceasta o .conditio sine qua 2)) în 
cazul cind înţelegerea ar i pemectată, să pot trage o poliţă la un 
banche1 de aici pentru articolele etc. expediate, aşa cum obişnuiesc 
şi ou „Tribne". 

De atunci n�am primit nici n răspuns, ceea ce mă miră foarte 
mult. D:că rdacia s-a răsgîlit, se cuvenea săli comunice acest 
lucru. Ştii că nu eu m insistat să mi se dea această treabă. Dar o 
dată ce mi-am asumat-o, am făcut unele demersuri prealabile la 
diferite ziare engleJe etc. şi nu vreau să fiu compromis tocmai în 
ochii acestor oameni şi în cei ai altor cunoscuţi, căora, din consi
derente de afaceri, le-am comuncat aranjamentul. Faptul că eu nu 
am trimis încă nici In articol e firesc, întrucît nu s-a ajuns încă 
la un angajament definitiv. 

Din păcate, alegerile de aici nu au fost destul de favorabile 
penru toryi, altminteri ar fi •Început, mai curînd saru mai tîrziu, o 
mişcare revoluţionam. După unele manevre întreprinse, întoarcerea 
lui Pamerston la Minsterul Afacerilor Extene e acum ca şi sigură, 
şi în felul acesta Rusia va conduce din nou nemijfocit politica 
Angliei au. 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
în : F. Lassalle. „Nachgelassene 
Briefe und Schriften •, Bd. III, 
Stuttgart-Berlin, 122 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) Vezi vlumul de faţă, p. 376, 52--527 şi 29. - Nota red. 
•) - condiţie obligatorie. - Nota trad. 
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35 

Marx către Max Friedlander 625 
la Viena 

Stimate dln, 

16 mai 159 
9, Grafton Terrace, Maitland Park, 

Haverstock Hill, Londra 

Am primit cu regularitate „Presse" din Viena şi vă ramm cu 
atît mai îndatorat că mi-l trimiteţi, cu cît îmi dă posibilitatea să mă 
edilic asupra stării de lucruri din Austnia în acest moment im
portant. 

Nu am primit încă nici un răspuns la scrisoarea pe care v-am 
expediat-o în urmă cu cîteva săptămîni. In caz că Ies derange
ments 1) de pe piaţa financiară 626 vieneză ar zădărnici proiectata 
arrangement 2) , vă rog să mă încunoştinţaţi de îndată despre acest 
lucru, pentru a anula imediat o anumită înţelegere, care implică 
cheltuieli băneşti, în:heiată ou unele ziare locale în vederea trimi
terii de telegrame. 

Publicat pentru prima oară 

36 

Al dv. devotat, 
Dr. K. Mrx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Ferdinand Lassalle 
la Berlin 

Dragă Lassalle, 

6, Thorncliffe Grove, Manchester 
18 mai 1859 

Ţi se va fi părut oare:um shaniu că nu ţi-am scris atîta veme, 
cu atî>t mai lllt cu cît îţi datI'am o apreciere asupra lui „Sickin-

'l - zguduirile. - Nota trad. 
Z) - înţelegere. - Nota trad. 
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genu al dumitale. Dar tocmai acesta este motivul care m-a împie
dicat atît. vreme să-ţi scriu. In această penurie, care domneşte 
acm pretutindeni în beletristică, rareoni mi se întîmplă să citesc 
) asemenea lucraTe, şi sînt ani de oînd nu mi s-a mai întimplat să 
citesc în aşa fel, .încît în ua foctlllrii să fac o apreciere amnun
ţită, o părere bine s:abilită ; maculatura care apare nu merită oste
neala. Nid I1ăcrr cele cîrteva rmane englezşti mai bne pe care 
le mai citesc din ird dn dnd, Thaceray, de pildă, nu au putut, 
cu toată incontestabila lor valoare literară şi cultural-istorică, să-mi 
trezească vreodată acest interes. Dar, nesolicitat atîta vreme, spi
ritul meu critic s-a tocit mult şi am avut nevoie de un orrecare 
.ăgaz, pînă cînd mi-am putut penite să emit o părere. Sickingen 
al dumitale merită însă să fie tratat altfel decît produ.oţiile acelea, 
şi, de aceea, nu m-am grăbit. Prima şi a doua lectură a drnmei du
mitale, naţional-germană sub toate aspectele, şi ca sub1ect şi ca 
tratare, mi-au răscolit într-atît sentimentele, în:cît a trebuit s-o las 
cîtva timp, mai ales că gustul meu, mult atrofiat în aceste vremuri 
sterile, m-a dus - trebuie s-o lecunosc, spre ruşinea mea - pînă 
acolo, încît uneori chiar lucruri de mai mică valoare reuşesc, la 
prima lectură, să mă imprsioneze întrucîtva. Pentu a deveni total 
nepărtinitor, total „critic",  l-am pus, aşadar, e „S[ickingen] " de
op:e, adică l-am dat unor cunoştinţe (mai sînt aici cîţiva germani 
cu mai mu.tă sau mai puţină cultură literară) să-l citească. Habent 
sua fata libelli 1) - cine Împumută icărţi le capătă rareori înapoi, 
şi astfel a trebuit să mi-l recuceresc cu forţa pe „Sickngen u. Iţi pot 
spune că la a treia şi la a patra lectură impresia a rămas aceeaşi 
şi, fiind convins că „Sickingen" al dumitale suportă critica, am 
să-mi spun şi eu părerea. 

Ştiu că nu-ţi fac un mare compliment spunîndu-ţi că nici unul 
din actualii poeţi oficiali ai Germaniei nu ar fi în stare nici măcar 
pe departe să scrie o astfel e dramă. Acesta este însă un fapt, şi 
încă unul prea caracteristic pentru liteeua noastră ca să fie tre

cut sub tăcere. Pentru a mă ocupa întîi de aspectul formal, inge
nioasa înnodare a acţiunii şi dramatismul profund al pisei au con· 
stituit pentru mine o foarte plăcută surpriză. In versificaţie ţi-ai 
permis, ce-i drept, unele libeltăţi, supărătoare mai mult la lectură 

decît pe scenă. Mi-aş fi dorit să citesc adaptarea scenică : aşa cum 
se prezintă piesa, este clar că nu poate fi jucată ; am avut aici un 

tînăr poet german (Karl Siebel) , compatriot şi rudă îndpărtată a 
mea, care a avut destul de mult de-a face cu tearul ; s-ar putea 
să vină la Berlin ca rezeIVist l unui regiment de gardă prusian, în 

1) - cărţile îşi au destinul lor (Maurus : Carmen heroicum) . - Nota lrad. 
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care caz îmi voi lua eventual libetatea să-i dau cîteva rînduri 
pentru dumneata. Apreciază foarte mult drama dumitale, dar soco
teşte că nu poate fi nicidecum pusă în scenă din cauza tiradelor 
lungi care ocupă pe cîte un singur actor, în timp ce ceilalţi ar 
tebui să-şi epuizeze în două sau în trei rînduri întreaga mimică, 
pentu a nu rămîne figuranţi. Ultimele două aote dovedesc cu pri
sosinţă că izbuteşti lesne să faci dialogul vioi şi curgător, şi, de
oarece mi se pare că, exceptînd oîteva scene (ceea ce se întîmplă 
în orice dramă) , el ar putea fi la f'l şi în primele tr·ei, nu mă în
doiesc că în prelucrarea pentru scenă vei fi ţinut seama de acest 
fapt. Conţinutul de idei va avea, ffreşte, de suferit, lucrul e însă 
inevitabil, iar deplina contopire a unei mai mari profunzimi de 
idei, a conţinutului istoric conştient, pe care, ou drept cuvînt, le 
atribui dramei germane 627, cu vioidunea şi bogăţia de acţiune din 
drama shakespeariană va fi atinsă, probabil, abia în viitor, şi poate 
nu germanii vor fi cei care o von realiza. ln orice caz, aşa văd vii
torul dramei. „Sickingen" l dum1tale este în întregime pe drumul 
c el bun ; personajle principle sînt reprezentanţi ai unor clase 
şi ai unor tendinţe anumite, prin umare ai unor idei anumite ale 
timpului lon, şi nu-şi găsc motivări în meschine pofte idividuale, 
ci tocmai n curentul istoric de care sînt purtaţi. Dar progresul care 
ar mai trebui realizat ar fi ca într-o măsură mai mare îsăşi desfă
şurarea acţiunii să fie aceea cae aduce pe primul plan aceste mo
tive, întrUn mod viu, activ, ca să zicem aşa natural, şi, dimpo
trivă, dezbaterea argumentativă (în care, e alfel, am regăsit cu 
plăcere vechiul dar oratoric de c&e ai făcut dovadă în faţa jura
ţilor şi în adunările publice) 628 să devină tot mai mult supefluă. 
Se pare că şi dumneata recunoşti că trebuie urmărit acest ideal 
cînd faci distincţie între drama scenică şi cea literară ; cred că 
„Sickien" s-ar preta, desigur cu efoirt �deoarce, imr-adevăr, per
fecţiunea nu se ceva uşor) la o transformare în sensul indicat 
mai sus, întro dramă destinată scenei. De acest lucru este legată 
caracterizarea personajelor. Te mdici, pe bună dreptate, împotriva 
proastei individualizări, astăzi dominantă, care se reduce la mes
chine învăţăminte pedante şi este o trăsătură esenţială a literaturii 
epigonilor, care degenerează continuu. Sînt însă de păree că un 
personaj nu este caracterizat ai prin cea ce face ci şi prin 
fell m o face ; şi sub acest apect cred că conţinutul de idei 
al ramei nu ar i avut de suferit dacă ar fi existat o dlimitare 
mai netă şi mai categorică între difeitele caractere .. Caracterizarea 
după maniera nticilor nu mai este astăzi suficientă, i ced că- aici 
ai i putut, foarte bine, să ţii ceva mai mult seama de însemnătatea 
lui Shakespeare pentru istoria dezvoltării dramei. Dar acestea sînt 
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chstmi secudare, de care pomenesc numai ca să-ţi arăt că m-a 
preocupat şi latura fomnală a dramei dumitale. 

Cît priveşte conţinutul istoric, ai prezentat în chip foarte su
gestiv, şi cu o îndreptăţită 'eferire la dezvoltarea ulterioară, cele 
dUă laturi .le mi:cării de .atunci, care-ţi erau mai propiate : 
mişcarea naţională nobiliară, reprezenrrtă prin Sickingen, şi miş
carea umanistică-teoretică a Reformei, cu dezvoltarea ei ulterioară 
pe tărîm teologic şi bi:sericesc. Scena dintne Sickingen şi împărat 1) , 
cea dintre nunţiu şi arhiepisoopul de Trier 2) (ai reuşit aici, tot
odată, în opoziţia dintre nunţi.ul papal, om de lume, cu cultură 
artistkă şi clasică, cu un larg orizont politic şi teoretic, şi mărgi
nitul vlădică german, să dai o frumoasă caracterizare individuală, 
care izvorăşte însă nemijlocit din caraoteml reprezentativ al celor 
doi protagonişti) îmi plac aid cel mai mult ; caracterizarea este 
fo•arte izbitoare şi în scena dintre Skkingen şi Carol. Cît priveşte 
autobiogrfia lui Hutten, al cărei conţinut 

·
îl cons�deri, pe drept 

cuvînt, esenţial, ai recurs efectiv la un mijloc desperat, pentru a in
clude în drnă acest conţinut. De o mare importauţă este şi con
vorbirea dintre Bthasir işi Franz din actul al cincilea, nde pri
mul î1i epune stăpîiUlui său politica autentic revoluţionară pe care 
ar fi trebuit s-o urmeze. Aici iese la iveală tragicul proP'riu-zis : 
şi tocmi din cauza acestei semnificaţii, am impresia că el trebuia 
subliniat întnuoîtva mai puternic încă în actul al treilea, unde sînt 
destule ocazii pentru aşa ceva. Dar mă pierd iarăşi în chestiuni 
secundare. Poziţia oraşelor şi a principilor timpului este, de ase· 
menea, foarte clar p rezentată în repetate rînduri, şi cu aceasta 
elementele aşa-zise oficiale Je mişcării de atunci sînt apoape 
epuizate. Ceea ce însă, după cum mi se pare, nu ai scos în sufi
cientă măsură în evidenţă sînt elementele neoficiale, plebee şi ţă
rănşti, cît şi reprzentanţii lor în domeniul teoriei. Mişcarea ţără
nească a fos:t, în felul ei, tot abît de naţionlă, tot aît de or.ientată 
împotriva principidor ca şi aceea a nobilimii, iar dimensiunile colo
sale ale luptei în care a sucombat contrastează izbitor cu uşurinţa 
cu crre nobilimea, părăsinlu-J e Sockingn, s-a resemnat 1să-şi 
îndeplinească vocaţia istorică de curtean linguşitor. De aceea, 
chiar şi potivJt viziunii dumitale asupra dramei, care, după cum 
ai observat, desigur, mi se pare cm ab.stractă, nu îndeajuns de 
realistă, crd că mşarea ţărănească merita o trata:m mai amă
nunţită ; scena cu ţăranii şi Jos Fritz este, ce-i drept, caracteristică, 
iar indivdualitatea acestui „tulburăto1° foarte bine reda:ă, dar ea 

1) Carl al V-lea. - Nota red. 
') Richard von Greifenk/au. - Nota red. 
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nu reprezintă cu destulă vigoare torentul opus mişcării nobilimii 
şi de pe atunci în creştere impetuoasă al frămînt.rilor ţărăneşti. 
Potrivit viziunii mele _ asupra dramei, e are nu îngăduie să uiţi rea
lul de dragul idealului, pe Shakespeane de dragul lui Schiller, in
troducerea mediului social plebeu de atunci, uimitor de va!iit, ar 
fi fumizat un material cu totul diferit pentru înviorarea dramei, un 
fundal de nepreţuit pentru mişcarea naţională a nobilimii, care se 
desfăşoară pe pr.ul plan, punînd-o cu atît mai mult pe aceasta 
în adevălata ei lumină. Ce portrete pline de semnificaţie ne oferă 
această epocă de destrămare a legăturilor feudale în persoana re
gilor cerşetori vagabonzi, a mercenartlor fără ocupaţie şi a aven
turierilor de tot sotul, - un fundal falstaffian, care, într-o dramă 
în acest sens istorkă, ar trebui să fie de un efect şţ mai mare deit 
la Shakespeare I Dar, treoînd peste aceasta, am impresia că tocmai 
desconsderarea, despre care am vorbit, a mişcării ţărăneşti este 
punctul ce te-a făcut ca, după cum mi se pare, să prezinţi greşit şi 

mişcarea naţională a nobilimii, sub un anumit aspect al i, şi, tot
odată, să scapi in vedere elmentul relmente tragic in destinul 
lui Sickingen. După păea mea, masa nobilmii de atuci subordo· 
nată direct imperiu1ui, nu avea intenţia să încheie o alianţă u 
ţărănimea : dependenţa ei de veniturile stoarse prin asupriea ţă
ranilor nu-i permitea aşa ceva. O alianţă cu oraşele ar fi fost mai 
degrabă posibilă ; dar nici aceasta nu s-a realizat, sau s-a realizat 
numai în foarte mică măsua. Succesul rev0luţiei naţionale a nobi
limii era însă posibil numai printr-o alianţă cu oraşele şi cu ţără-

nimea, mai ales u aceasta din urmă ; şi, după părerea mea, 
elementul .trgic constă tocmai în faptul că această condiţie funda
mentală, alianţa cu ţărănimea, era imposibilă, că politica nobilimii 
trebuia deci, necesarmente, să fie meschină, că ciar în momentl 
cînd a vrut să se situeze în fruntea mişcării naţionale, masa naţinii, 
ţărănimea a protestat împotriva acestei conduceri şi astfel a tre
buit inevitabil să se prăbuşească. Nu pot aprecia în ce măsură pre
supunerea dumitale că Sickingen ar fi avut ou adevărat oarecare 
legături cu ţărănimea ste întemeiată din punct de vedere istoric, 
de fapt asta nici nu contează. De altfel, pe cit ţn minte, scrierile 
lui Hutten, aoolo unde ele se adresează ţăranilor, lunecă uşuel 
peste ·punctul delicat cu privire la nobilime, căutînd să concen
treze furia ţăranilor mai ales împotriva popilor. Dar nu vreau nici
decum să-ţi contest dreptul de a-i concpe pe Si'ckingn şi pe Hut
ten ca .i cîd ei ar fi intenţionat să-i elibereze ,pe ţărani. Prin 
aceasta ai găsi; imdiat contrdicţia tnagică ; cei doi s-au văzut 
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situaţi între nobilime, care, categoric, nu voia 'asta, pe de o parte, 
şi ţărănime, pe de altă parte. Aici trebuia căutată, după părerea 
mea, coliziunea tragică dintre postulatul istoriceşte necesar şi im
posibilitatea înfăptuirii sale practice. Renunţînd la acest element, 
dminuezi conflictul trngic reducîndu-1 la aceea că Skkingen, în 
loc să pornească de la bun început lupta împotiva imperiului şi 
a împăratului, poneşte lupta împotTiva unui singur pl"incipe (deşi 
îi introduci şi aici, cu tactul cuvenit, pe ţărani) , şi1 laşi să piară 
pur şi simplu din cauza indiferenţei şi lşităţii nobilimii. Acestea ar 
fi însă cu mult mai bine motivate dacă şi înainte ai i pus mai mult 
în valoar.e ameninţătoarea mişcare a ţărănimii .i starea de spirit 
a nob1limii, devenită, fără îndoială, mai conservatoare, în urma ac
ţiunilor „Opinciiu şi ale „Sărmanului Konrid" 629, care au precedat 
aceste evenimente. De altfel, este numai unul dintre aspectele prin 
redarea cărora mişcarea ţărănească şi plebee putea i introdusă �n 
dramă ; dar se pot concepe încă cel puţin zece alte moduri tot atît 
de bune, sau chiar mai bune. 

Vezi da:r că am pretenţii foarte ma1i la opul d-tale, adică 
cele mi mari, aitît sub raport estetic, cit şi istoric, iar fuptl că 
numai stfel am putut ridica ici, colo cite o obiecţie va i pentru 
d-ta cea mai bnă dovadă a aprecierii mele. tn cercurile noastre 
crica este, de ani de zile, în mad necesar, în însJşi interesul parti
dului, cit se poate de since'ă : de altfel, pe mine şi pe noi toţi ne 
bucură de fiecare dată cînd avem o nouă dovadă că partidul nostru, 
indiferent de domeniul în care e manifestă, îşi vădeşte întotdeauna 
superioritatea. Dumneata ai dovedit-o şi de data asta. 

De altminteri, evenimentele mondiale au luat, pare-se, o în
torsătură cu totul îmbucurătoare. Nici că se poate imagina o bază 
mai bună pentru o revoluţie germană radicală decît o alianţă 
franGo-rusă. Nouă, germanilor, trebuie să ne ajungă apa pînă la 
gît ca să fim cuprinşi în masă de furor teutonicus 1) , şi de astă 
dată primejdia de a ne îneca ne ameninţă, după cum se vede, se
rios. Tant mieux 2) . lntr-o asemenea criză trebuie să piară toate 
puterile existente �i să se macine e rînd toate partidl, de la 
„Kreuz-Zeitung" pină la Gottfried Kinkel, de la  contele Rechber: 
pînă la „Hecker, Struve, Blenker, Zitz şi Blum" 630• lnt-o as.emnea 
luptă trebuie să intervmă momentul nd numai partidul «l mai 
intransigent, el mai hotărît este în stare să salveze naţiunea şi 

1) - furia teutonică (Lucanus. „Pharsa!ia•). - Nola lrad. 

2) - Cu atit mai bine. - Nola !rad. 



37. Marx către Ferdinand Lassalle. 10 iunie 1 859 543 

cînd sînt totodată create condiţiile în care să poată fi complet arun
cată pste bord toată anacronica fărîmiţare intenă, pe de o parte, 
şi apedicele polonez şi cel italian cu care ne-a înzestnal Austria, 
pe de altă parte. Din Polonia prusiană nu vom ceda nici o palmă 
de prînt, iar faptul 1) .  

Publicat pentru prima oară 
în „Die Neue Zeit", Bd. 1 ,  
nr. 1 8  din 192 
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Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Ferdinand Lassalle 
la Berlin 

[Londra], 10 iunie 1 859 

Dragă Lassalle, 
In intervalul de dnd nu ţi-am scris, am avut de terminat 15 coli 

de tipar pentu enciclopedia anglo-americană care apare la 
New York. N-a fost de loc o jucărie să le întocmesc, pe lîngă toate 
celelalte lucrări ale mele. Azi e ziua cînd trebuie să fac un articol 
pentru „Tribune• .  Aşa că dis.pun de foarte puţin timp. De aceea, 
îţi scriu numai ca să .te înştiinţez că am primit scrisorile tale pre
cum şi broşura 2) .  

Pentru moment numai atît : 
ad vocem 3) „Sickingen• : de îndată ce voi dispune de timp 

il voi citi şi vei primi răspuns 631• 
ad vocem broşura : nu exprimă nicidecum punctul meu de 

vedere şi ai pe cel J pr.etenilor mei de p artid din Anglia. De 
altfel, ne vom e�prima, probabil, vederile pe calea tiparului. 

ad vocem Duncker : i-am scris că-mi pare rău dacă scrisoarea 
l-a jignit. t treacăt fie zis, tărăgănarea este nemaipomenită. Ul
tima coală de )reetură 4) am pimit-o ,încă an i săptămîni. 
Nu poţi să-mi pretinzi ca, din moment ce există n contract, să am 
o asemenea atitudine faţă de editor i să mă las în aşa fel tratat 
de el ca şi cum ar tipări lcrarea numai din „gentileţe" faţă de tine. 

1) Sfirşitul scrisorii lipseşte. - Nota red. 
') F. Lassalle. „Războim din Italia şi sarcinile Prusiei• . - Nota red. ') .. referitor la. - Nota trad. 
') K. Mrx. „Contribuţii la critica econmiei politice•. Vezi K. Mx . 

F. Engels. Opere, Ol. 13, Bucureşti, Editura politică, 192, p. --17§. � Nota trad.I 
- Not1. r. 
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Singurul ios pe care l-m avut de pe urma i a fost că pînă una 
a1ta l. pierdut pe editorul englez 1) . 

ad vocem Vogt. ·(Vogt-ul imperiului)632 ; 1avem în mîinile nostre 
dovezi din care rezultă că acest om a luit de la Bonaparte bani nu 
nmai pentru sine, ci pentru a-i cumpăra pe unii germani ca să 
facă prpagandă fraco-rusă 633• înă acm el a roşit acest lucru 
doar cu ajutorul unei măriii poJ.tice negative ca Gottfried Kinkel. 

ad vocem Proudhon : se spune că a înnebunit şi că a fost inter
nat într-un opiciu din Bruxelles. 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
n : F. Lassalle. ,,Nachgelassene 
Briefe und Scriften •, d. I, 
Stuttgart-Berlin, 1922 

8 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba gemnă 

Max către Wilhelm Liebknecht 
la Londra 

Londra, 17 septembrie 189 

Dragă Liebkne:ht, 
Ţi-a.ş fi înap.oiat mai de mult scrisoarea lui Blind n 8 septem

brie, pe tere mi-ai rem:s-o 2), daică unele paSaje cuprinse în ea nu 
ar fi ficut necesare noi demersuri din p:rtea mea pentru stabilirea 
faptelor. 

Blind pretiooe în această scrisoare că în „chestiun)a ştiută• 
(adică în demascarea publică a lui Vog.t) n-ar fi avut „nici un ames
tec• . l mai pretinde că „observaţiiJe " pe care le-a făcut „în cursul 
unei convorbiri particulare• (prin urmare şi-a spus părerea asupra 
lui Vogt numai în „particular• ), „au fost interpretite complet gre
şit• 634• De această interpretare greşită mă învinuieşte pe mine. Eu, 
cică, „aş i ft acla -care a 'intepretrt complet greşit observaţiile" 
făcute de llild „în ·cursul unei ,convorbiri partiiculare• şi, prin ur
mare, ţ·i le-im relitat ţie şi lui Biskamp „în mod cu totul greşit•.  
Că ai n-ar fi Orba de o denaturare conştientă, intentionată, ci de 

') Vezi volumul de faţă, p. 5. - Nota red. 
t) Vezi v0lumul de uţă, p. -440. - Nota red. 
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o denaturare datorată sau dificuHăţii intrinsece a redării ideilor lui 
Blind, sau labei mle capadtăţi oomprehensive i înclinaţiei mele 
înnăscute de a răstălmăci lucrurile. 

La aceasta am de făcut următoarele remarci : 
1) Vogt a fost unealta de care s-a serv1t Bonaparte pentru a-i 

corupe pe liberalii din Germania şi pe revoluţionarii germani din 
străinătate. De asemenea, Vogt a oferit unui scriitor liberal din 
Germaia 30 OO de JJdeni .ca să-l cfştige pentru propaganda bona
partiSti. Aceste două on-dit 1) , BHnd mi le-a OOIIlunicalt :în the most 
s:rious manner 2) la 9 mai, adică în ziua primului mit1g al li 
Urquhart. El le-•a cmunicat Lui Freil1grath. Şi le-a comunicat şi 
altora. Le-a rpetalt .sU, mai precis, le-a .coniirmmt din nou În Pre
zenţa ta, 1n przna lli HoUinger, în irezenia mea în ziua oînd noi 
doi am :avut ian f1terview 3) cu l. 1n Privinţa aceltT două puncte. 
u poabe, aişida1r, să le voDba de ·o iilte>retare grşită sau justă. 
Ele iînt relnoscute. Ele ipot i dVedite cu martO'i. iBle sît fapte, 
în măsura în care declaraţiile lui Blind pot fi considerate fapte. 

2) In ceea ce priveşte „interpretaiea" lui Blind, ea se găseşte 
- minus numele lui Vogt ca agent de compere bonapartist şi mi
nus povestea cu cei 30 OOO de guldeni - într-un alineat dintrln 
articol publicat la 27 mai în „Free Press" din Londra sub titlul : 
„The Grand Duke Constantine to be King of Hngary" 4) . Blind 
este autoiul acestui !rtilcol, în care spune that he „nows the name 
of a Swiss Senator to whom he (Princ·e Jerome Napoleon) broached 
the subject 5), ba chiar ştie ceea ce Plon-PLon did broach to the 
Swiss Senato: 8) ; că el, Blin<l, mai knows of „the attempts made„. 
to win over to the Russo-Napoleonic scheme some of the exiled 
German Democrats, as well as some influential Liberals in Ger
manyu 7) ; mai tdepaite, el knows : „Lrge pcuiary advantages 
were held out to .them as a bribe" 8) , iar .în 1încheiere arată că e 
„gla<l that thse ofes wee rejected with indignationu 9) . Această 
„interpretare" este tipărită şi, prin urmare, nu e exprimată numai 

1) - zvonuri. - Nota trd. 
2) - i modul cel mai serios. - Nota trad. 
') - o convorbire. - Nota trad. 
') - „Marele duce Constantin - viitorul rege al Ungariei". - Nota trad. 
'l - că el „cun0aşte numele unui senator elveţian cu care el printul Jerome 

Napoleon) a discutat această problemă. - Nota trad. 
1) - i-a spus senatorului elveţian. - Nota trad. 
) - cunoaşte „tentativele.„ de a clştiga pentru planul ruso-napoleonean pe 

cîţiva democraţi germani aflaţi în emigraţie şi pe unii liberali influenţi din Ger
mania. - Nota trad. J - ştie că : „pentru a-i o o rupe, acestora Ie-au fost oferite mari sume de 

- Nota trad. „ - ,,fericit că aceste oere au fost respinse cu indignare•. - Nota trad. 
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„în cursl. unei convorbiri particulare". După cm se vede din cele 
de mai sus, Blind uu numai că a avut „un amestecu în chestiunea 
ştiută, dar a fost chiar iniţiatorul ei. 

3) Dacă pui alături faptele relatate de Blind - fapte pe care l 
ÎSUŞi a recunoscut că le-a relatat - de la punctul 1) ,  în l doilea 
rîd „interpretarea u tipărită de Blind şi tipărită în aşa fel încît 
poate constitui o probă în jusli/ie, de la punctul 2) , atunci ce e 
obţine ? 

Pamfletul anonim „Avertisment" 035, minus oîteva fraze nesem
nificative. De aceea este absolut indiferent dacă Blind este sau lU 
autorul acestui pamflet. El este editorul responsabil al elementelor 
din care se compune. 

El a dat în vileag numele lui Vogt şi povestea u .cei 30 OOO de 
guldeni „fn cursul unei convorbiri particulare " pe care a avut-o nu 
numai cu mine, ci şi cu Fre�ligrath şi cu alţii. Şi nu ca .o chestiune 
p articulară „confiden/ială", ci ca o demascare politică. „Interpre
tarea" acestor două puncte a dat-o el însuşi la tipar. 

De aceea nu prezintă nici o importanţă dacă el este sau nu 
autorul pamfletului apărut ulterior I Acesta nu cuprinde decît sin
teza celor .spuse şi celor tipărite de Blind. Este o sintetizare a lui 
Blid. De aceea, nu numai eu îl consider autorul acestui pamflet, ci 
şi Freiligrath. Şi el l-a chestionat în legătură cu aceasta. 

Prin urmare, dacă el e autorul pamfletului sau nu - asta nu 
importă de fel. El răîne iniţiatorul responsabil. 

Ii aminteşti că în cursul sus-menţionatei întrevederi şi-a dat 
cuvîntul de onoare că nu el este autorul pamfletului. A fi autorul 
unui pamflet şi a-l scrie - at într-adevăr două lucruri diferite. 
Posed acum documente valabile în justiţie (ele 1/i stau la dispozitie) 
că pletul a fost tipărit la F. Holli.ger, că Blind i l-a predat aces
tuia, că e scris de mina lui Blind şi a fost considerat de F. Hol
linger ca o creaţie a lui Blind 030, Rămîne, aşadar, intepretarea mea 
nu numai „greşită •, ci „comp[et greşită".  

Oit priveşte „A[llgemeine] Z [eihung] u ln A[ugsburg] , relaţiile 
dintre mine şi acesta au fost întotdeauna şi mai sînt şi acum direct 
ostile. Dar în procesul care se va judeca în mod ipublic la 28 oom
brie la Augsburg oa7 nu este vorba de o quarrel 1) între „A[llge
meine] Z [eitungJ " din A[ugsburgJ şi Vogt, ci de o hotărîre judecă
torească privind legătura dintre exrgentul imperiului german, 
Vog·t 68, şi împăratul francez, Ludovic Bonaparte. De aceea, după 
părerea mea, pentTu iecare revoluţionar geman, chiar dacă nu 
face parte din „Asociaţia prietenilor patriei" 30, aici nu ste vorba 

1) - dispută. - Nola trad. 
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„de treburi.e unui ziar care-i este complet străinu ,  ci de propriile 
sale treburi. E ttuşi o chstine de gust. Or, de gustius etc. 1) 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, voi. XXIX, 1946 
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Al tău. 
K. Marx 

e tipăreşte după copia 
dctilografiată 

Tradus din limba germană 

Marx către Bertalan Szemere 640 
la aris 

Londra, 26 septembrie 1859 

Dragul meu Franck, 
Ca răspuns la scrsoarea d-tale din 23 septembrie îmi permit să 

precizez rmătoarele : 
1 .  Imdiat după ce a sosit la Londra numărul din „N[ew] Y[ork] 

T[ribunel " conţi.înd d.claraţia li P[ulszky], pe care el n-a cutezat 
s-o semneze 641, m trimis lui „N.Y.T. u două scrisori, în care am 
făcut o expunere amplă a situaţiei. Totodată, am adresat o scrisoare 
particulară redactorului, în care m insistat asupm necesităţii de a 
demaca manevrele şi intrigile 1:oestui şarlatan �ăudăros 2) .  Vom 
avea curînd posibilitatea să ne convingem dacă 11New York Tri
bne• a publicat sau nu scrisorile mele. m 

Cît despre marile cotidiene londoneze, nu există nici o şansă 
de a le convinge să-l demaşte în mod public şi pe de-a-ntregul pe 
K[ossuth] . In primul înd, o asemenea decla1aţie r avea drept ur
mare un proces de calomnie - lu:ru de care editorii se tem, sau 
cel puţin pretind că se tem, dată fiind dificultatea de a face dovada 
unor asemenea învinuiri de luare de mită şi de a-i cita pe martori 
în faţa unui tribunal britanic. In al doilea rînd, K[ossuth] e un şar
latan prea versat ca să nu se bucule de simpatiile ascunse ale ban
dei de şnapani din presa londoneză. Cu toate acestea m făcut o 
expunere succintă pentru „Free Press" (organul de presă al lui 
Urquhart, cire apare în ultima miercuri a .fiecărei luni) 3) . Am lăsat 

1) - De gustibus non est disputandum (gusturile nu se discută) . - Nota trad. 
2) Ludovic Kossuth. - Nota red. 
•J Vezi volumul de faţă, p. 35. - Nota red. 
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la l:titJdinea ziarului „s-o aseioneze",  !dacă 1cons�deră necesar, 
dup ă gustul lui, şi smt 1îndreptăţit !Să presupn că „ul" va pare 
încă în cursul acestei săptămîni. �n acest 1caz î1ţi voi trămite un 
exemplar. Deşi „Free Press• are un cer·c foarte restmns ide cititori, 
ea pătrunde totuşi în toate cabinetele şi în toate capitalele Euro
pei. La Constantinopol, de pildă, e foarte QUnoscută şi apoi, de 
îndată ,ce „Free Press" va ;publioa Îftiinţarea anumirtor corespon
denţi .ondonezi ca·re au legături ·CU presa germană şi e află mai 
mult sau mai puţi:n 1sub influenţa mea 1le va veni mai uşor să trans
planteze lJcul pe pmînt teuton. 

Ane!ez decliraţia lui Jsb6th din ,;N.Y.T. " 643• Cfduiia lui 
K [ossuth] este prezentată acum de aşa manieră, incit rezultă că 
acest „ilustru" p atriot ar fi ·încercat numai „să priîntîmpine o re
voluţie prematură" în Ungaria şi că înţeleptul „m de stat "  s-ar fi 
achitat ,in linii generale de această „grea" misiune. 

Acum citva timp Uquhart a pus să se traducă în limba italiană 
corespondenţa lui cu K[ossuth] 644 (la care, dacă îţi aminteşti, am 
făcut aluzie) şi a difuzat-o într-un număr apreciabil de exemplare 
în întreaga Italie. 

2. In ceea ce priveşte afacerea cu vinul am alat, imediat după 
plecarea d-tale din Londra, că cumnatul meu 1) nu se va înapoia 
la Amsterdam înainte de luna octombrie. De aceea nu i-am scris 
deocamdată în legătură cu această ohestiune. 

Pentru Anglia ezit :încă între ·doi oameni care par, fiecare fa 
felul său, indicaţi să se ocupe de această treabă. Unu[ din i e un 
german care nu dispune de capital, dar e foarte energic, întrepr,in
zător şi activ. Celălalt e un englez care faoe comerţ cu vinuri fran
ţuzeşti şi germane, n comerciant, deşi 1U >rea mare, totuşi „res
pectabil" .  ,tn orice cz, s-a priceput să salte facerea lui de vinuri 
şi, deşi a >Ornit�o cu resJrse modeste, a reuşit 1într-o �eradă scurtă, 
de -7 ani să facă o avere frumuşică. Primul candidat s-ar con
sacra exclusiv acestei afaceri, celălalt prezintă în schimb avantajul 
de a fi mai înstărit, are o firmă introdusă şi relaţii de afaceri solide. 
Dacă germanu�. ceea ce se va l ămuri în citeva zile, nu este pentru 
moment dispus să intre în această combinaţie (şi am motive să pre· 
supun că aşa va fi) , îi voi fa·ce englezului o ofertă condiţionată. Te 
voi informa atunci asupra condiţiilor sale şi vei putea lua d-ta însuţi 
o hotărîre. 

Al d-tale devotat, 
A. Williams 21 

1) Johann Carl Juta. - Nota red. 
Z) Numele conspirativ al lui Marx. - Nota red. 
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P. S. Chiar acm m prmit cea de-a •doua ·scrioare a d-tale. 
Crd că răspunsul la această scrisoare e cuprins în cele de mai sus. 

27 septembrie. m pimt corecturile „lucrului" publicat in 
„Free Press" . 

Publicat pentru prima oar. 
în limba originalului în 
„Revue d"histoire comparee•, 
t. IV, r. 1-2. 196 
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Se tipăreşte după mnuscris 

Tradus din limba engleză 

Marx către Ferdinand Lassalle 
la Berlin 

Dragă Lassalle, 

Londra [2 octombrie 1859) 
9, Grafton Terrace, Maitland Park, 

Haverstock Hill 

E foarte frumos din partea ta că, deşi aparenţele pledează îm
potriva mea, tu i fost primul cae a pus îna pe condei ca să-mi 
scrii şi încă într-o chestiune în care sînt direct interesat. 

Cit dspre tăcerea mea, cauzele sînt, pe scurt, următoarele : 
In primul rînd, am primit cele două scrisori ale tale abia după 

multe săptmîni de la expedierea lo\, şi anume după reîntoarcerea 
mea la Londra dintr-o călătorie 645 făcută pentru nişte treburi în 
Scoţia, via Manchester. Intre timp, evenimentele s-au precipitat 
într-atît, incit, ca să spun aşa, ele au lipsit disputa noastră de ceea 
ce constituia poanta ei. Căci între noi doi point fa question 1) nu 
se referea şi nu se putea referi la problema naţională, ci la politica 
cea mai potivită pe care revoluţionarii germani ar fi trebuit s-o 
ducă faţă de propriul lor guven şi faţă de străinătate. Ţi-ş fi răs
puns totuşi, deşi cu întîrziere, dacă n-ar i intervenit n nou motiv 
de amînare. lntr-una din scrisorile tale cereai dovezi în legătură cu 
Vogt. Aceste ovezi se aflau în mina li Karl Blind 646• Acest „de
mocrat cinstit" voia să apară, ce-i tdrept, pe ascuns, in postura de 
om cuprins de indignare morală şi să stînească un scandal, dar, cu 
toate insistnţele, a refuzat to come out 2) . In cJSecinţă, am rupt 
orice lgătură cu el. (El a negat chiar şi patenitatea pamfletului 
„Avertisment" îndreptat împotriva lui Vogt, care a apărut anonim 

•) - punctul litigios. - Nota !rad. 
!J - să ia atitudine în public. - Nota lrad. 
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la Londra 647 şi a fost reprodus de gazeta din Augsburg 1) . In 1egă
tură cu acest punct mi-am procurat dovezi autentice împotriva lui 
(a lui Blind) 648, asup-a cărora urmează să revin „la timpul şi la 
locul potrivit" .) Toate acestea au constituit un nou motiv de a pre
lungi tăcerea. Şi, întrucît „e un blestem al infamiei de a genera me
reu alte infamii" 2) , însăşi tăoerea devnea o piedkă în a o fmre
rupe. La aceasta s-a mai adăugat - şi te rog să nu crezi că-i vorba 
de o figură retorică - un şir de comlicaţii ,cmente, care iacă 
n-au fost Înlăturate complet şi care, la drept vorbind, mi-au tăiat 
tot cheful de a mai scrie. Iată explicaţia tăcerii mele la b aza căreia, 
în pofida oricăror appearances to the contrary 3) , n-a stat nici un 
gînd rău. 

In ceea ce priveşte pe Duncke·r, 
am găsit la înapoierea mea la Londra o scrisoare de la el, în 

urma căreia am considerat cu neputinţă să mă mai adresez direct 
acestui indiv1d în legătură cu tipărirea în continuare a lucerii.649 
Pe de altă parte, întrucît nu-ţi smisesem atîta vreme, nu puteam 
relua corespondenţa cu tine începînd de-a dreptul cu chestiunile 
mele personale. Aşa că am lăsat totul b altă, propunîndu-mi în sinea 
mea ca, dacă pînă la o anumită dată nu m nici o ştire de la 
Duncker, să mă adresez unui alt editor. 

Dintr-una din sci.sorile tale anterioare, am rămas, e drept, cu 
impresia că Duncker s-a angajat să tipărească două fascicule, adică 
toată secţiunea întîi („Capitalul în general") .  Pe de altă parte însă, 
prima fasckulă 4) a ieşit mult mai voluminoisă dedît prevedea pla
nul iniţial şi, în genere, n-am cîtuşi de puţin intenţia să fac din 
Duncker ln „publisher malgre luiu 5) . Ar fi, desigur, de dorit ca 
măcar primele două fasdcule să apară la acelaşi editon, deoarece 
ele alcătuiesc un tot închegat. 

Intrucît trebuie însă să prelucrez iarăşi tot materialul, manu
scrisul fasciculei a doua fiind scris în urmă cu un an 650, şi cum în 
momentul de faţă situaţia meia hU·mi permite să consacru mult 
timp pentru această treabă, nu prea cred că o voi termina înainte 
de sfîrşitul lunii decembrie. Acesta ar fi fasă termenul mxim. 

Sînt ocupat cu pregătirea ediţiei engleze a primei fascicule, 
treabă pe care a trebuit, de asemenea, s-o întrerup din cauza mize
riilor cotidiene. In oiice caz e de presupus că în Anglia lucrarea 

1) „Allgemeine Zeitung•. - Nota red. 
2) F. Schiller. „Wallenstein. Picrolomini" , actul V, scena 1. - Nota red. 
3) - aparenţe contrarii. - Nota !rad. 
4) K. Marx. „Contribuţii la critica economiei politice•. Vezi K. Marx şi 

F. Engels. Opere, vol. 13. Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 3--175. - Nota !rad.). 
- Nota red. 

5) - „editor împotriva voinţei lui". - Nota !rad. 



4 1 .  Marx către Bertalan Szemere. 8 octombrie 1859 551 
să fie mai bine primită decît în Germania, unde, după cite ştiu, 
nimeni nu a luat-o fn seamă. Doresc numai ca măcar această primă 
secµune s-o prezint în întregime publiculri german. Dacă el va con
tinua să nu acorde nici o atenţie acestei lucrări, atunci am de gîd 
să scriu toate celelalte părţi de-a dreptul în engleză şi să nu mă 
mai sinchisesc de filistinii germani. 

V:le faveque 1) 

Publicat pentru prima oară 
în : F. Lassalle. „Nac�elassene 
Briefe und Schriften •, Bd. III, 
Stuttgart-Berlin, 192 
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K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Bertalan Szemere 
la Paris 

Londra, 8 octombrie 1853 

Dragl meu Fnanck, 
Am primit ultima d-tale scrisoare, din care reiese că a1 impre

sia ·Că 1în chestLunea K[ossuth] nu s-a rîmprins 1ncă nimic piină 
acum. Te înşeli pround. 

1. Jo.i (29 septemhrie) ţi-am trimis un exemplar din numărul 
din 28 septembrie al gazetei „Free Press• din Londra, care ou
prinde o comunicare intitlată : „Particulars of K[ossuth]'s Tran
saction with L[ouis] N[apoleonr m. Acest număr din 11F[ree] 
P[ress) u a fost .trimis, chiar în ziua dnd a apărut, redaoţiilor tuturor 
ziarelor londoneze. „Times" a publicat a.ticol. în care ia apărarea 
lui K[ossuth] 652, abia după ce 1s-a 1încredin.at din „Free Press• că 
K[ossuth) este n individ tot atît de venal ca şi scribii de la 
„Times• .  

!n eventualitatea că poşta franceză ar  i interceptat numărul 
din „Free Press• pe care iţi l-am trimis, anerez .sus-menţionatul arti
col la această scrisoare. 

2. Comunicarea din „Free Press" a fost reprodusă în gazete de 
provinde eng.leze, scoţiene şi irlandeze. O traducere tectuală a ost 
publicată prin grija unor prieteni rîn „Allgemeine Zeitungu din 

1) Rămîi sănătos şi nu mă da uitării. - Nota trad. 
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Augsburg şi în „Weser-Ze,tung" din Bremen. O altă traducere ger-
mană ar fi apărut [n „National Zeitung" din Beo. ' 

3. O dată cu scrisoarea d-tale am primit astăzi „New York Tri
buneu din 24 septembrie, în care se publi:ă la loc de frunte, pe 
două e>loane şi jumătate, un amplu articol al meu intitulat „K[os
suth] şi L[.dovic]-N[aplleon] ". Şi, cum „Tribune a a avut întot
deauna o slăbiciune pentru K[ossuth] , iar P[rulszky] ieste corespon� 
dentul ei Ila ·Londra, pubHcarea acestui ·articol înseamnă n adevărat 
succes, cu abît mai mult cu cît ân articol e pomenit numele lui 
P[ulszky] şi sînt persiflate pasajele din scrisoarea adresată de el lui 
„New Y[ork/ T[ribuner in cae se disculpă 653• Există cel puţin 
cîteva sute de mici gazete amerieane, care apar în limba engleză, şi 
.care primesc le mot d'ordre 1) de la „Tribune• ; prin urmare, ele vor 
reproduce acst alticol. Presa germano-americană de la New York 
pînă la San Francisco, de bună seamă, a tridus aicoll în graiul 
teutn. 

e altfel să nu uitm că New Yorkul ste centrul migraţiei 
maghiare din America. 

Dacă d-ta nu poţi face rost de „Tribune• din 24 septembrie, îţi 
voi trdmi:e articolul, cu condiţia să mi-l înapoiezi, deoarece nu am 
alt exemp[ar şi s-ar piutea să-mi trebuiască, în cazul dnd P[ulszky] 
ar răspunde la acest articol. 

4. Scrisoarea lui K[ossuth] către Mac Adam de care se pome
neşte n editorial. din „Times• este unanim persifiată în gazetele 
lodoneze, şi anume în aşa măsură, înoît K[ossuth] l-a determinat 
pe Mac Adam să declare în aceleaşi gazete că scrisoarea era par
ticulară, J nu destinată publicităţii 654• Pentru a-ţi face o idee cum 
a fost come11tată scrisoarea lui K[ssuth] , anexez un editorial al 
ziarulu[ londonez „Daily Telegraph•.  

5.  Dacă mi-ai putea comunica şi  alte mănunte despre procla
maţiile şi intrigile lui K[ossuth] în Ungaria, ele mi-ar prinde foarte 
bine şi işi-ar gsi, nedoios, loc în presă. 

6. Librarul meu nu mi-a putut prcura exmplarele din „Times• 
cerute de d-ta. In genere, e greu să găseşti ziarele lndoneze la 
cîteva zile după apariţia lor. 

7. Cele spuse în legătură cu Perczel în articolul apărut n „Free 
Press" se bazează pe o declaraţie publică făcută chiar de el. Am 
considerat oportun să fac aceas.tă aluzie pentru a-i deruta pe par
tizanii lui K[1ossuth] în privinţa sursei informaţied.655 

8. Din nota alăturată vei vedea că negustorul englez, dpă o 
matură cMbuinţă, a refuzat să partidpe la afaicerea cu vinurile, iar 

1) - cuvîntul de ordine. - Nota !rad. 
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gemanul despre care ţi-am scris s-a reîntors pe continent. Nu văd, 
aşadar, nici o posibilitate de a pune pe roate această treabă în 
Anglia. 

Cît priveşte e cumnatul meu 1) , i-am sc11is, dar nu am prl.it 
încă nici un răspuns din partea lui. 

Publicat pentru prima oară 
în limba originalului n : 
„Reue d'histoire comparee", 
t. IV, nr. 1-2, 1946 

42 

Al d-tale devotat, 
Willias 2) 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba engleză 

Engels către Jenny Marx 3) 
la Londra 

Manchester, 5 noiembrie 1 859 

Dragă d-nă Marx, 
Mă simt obligat să mă scuz că am fost ait de uituc, încît în 

cle din urmă Mauru. s-a văzut nevoit să te pună pe d-ta în miş
care penrru a-mi smulge aticlul 4) . Nu bnuim [nsă că ar avea 
nevoi) de el şi în alt scop deit a:ela de a evita un eventual scan
dal din Partea d-lui Pulszky şi de aceea nu m-am 1grăbit să i-l îna
poiez5) . Dar de data asta l şi anexez. 

Freiligrath, fiHstinul cel gras, se comportă •într-adevăr mize
rabil şi merită o săpunală zdravnă, penlru care sper ·că se va 
ivi în curînd prlejul. Amuzant este însă războiul troian în jurul 
problemei cie capătă cantata şi cine discursul festiv şi dacă se 
va executa mai Î.ntîi cantata aU •se va •rosti disll fstiv 6) . Aici 
filistinii sînt foarte necăjiţi că Lupus şi cu mine nu ne amestecăm 
în tot acest schillerism ; chiar aseară am avut o dispută cu trei 

1) Johann Carl Juta. - Nota red. 
2) Numele conspirativ al lui Max. - Nota "ed. 
8) Răspuns la scrisoarea lui Jenny Max din 4 noiembrie 1 859. (Vezi volumul 

de faţă, p, 585.), - Nota red. •) K. Marx. „Kossuth şi Ludovic-Napoleon" .  (Vezi K. Marx şi F. Enge/s. 
Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura politică, 162, p. 539-546. - Nota trad.). -
Nota red. 

5J Vezi volumul de faţă, p. 441442. - Nota red. 
•) Vezi volumul de faţă, p. 44446. - Nota red. 
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entuziaşti din Comitetul Schiller. Oamenii ăştia nu pricep de loc 
cum pţi să nu te înghesui cînd ţi se iveşte o ocazie atît de fru
moaisă le .a.ţi face reclamă. Vor să Înfiinţeze aci o „Casă Schiller"6511, 
idică D duh germn nde să se poată citi, Înca, bea, nde să 
se ţină prelegeri, să e facă gimnastică şi muzică, să 1se joace 'teatru 
i naiiba mai ştie ce. Borchardt a ot .estul de prost să ise ducă la 
adunirea preliminară şi să ise prnunţe înpoirivă (m-a Î:demniat 
şi pe mine să merg, dar tocmai de aceea nu m-am idus) , şi, dînd s-a 
ajuS la Ot, e partea lui au 'tat doar pictorll 1cel olg, Hoyoll, 
şi Jncă un .om, -iar rezultatul a ot, bineînţeles, că Borchardt a 
căzut cu su1oces. Ulterior a •subscris 4 lire şi 1 0  ,şilingi pentru 
aceistă casă, deveniid membru pe rtrei ani. Dar m�ţi poţi fo1chipui 
cîtă erudiţie germană a ieşit dintr-o ,dată la iieală cu acest prHej. 
A apărut n dr. Gotze, n dr. Marcus, un dr. Dolch, un dr. Samel
sn, oameni dspre care 1înainte nu S<a auzit niciodată nimic. Pe 
mna acestora şi a iaîtorva ewei esteţi a încăput .întreaga organi
zare, iar erudiţia e iarăşi preceptor la evrei, lin afară de Samelson, 
un medic care de p.atru ani s-a rtot „stabilit de cu1înd la Mn
chster" .  1otul nu-i idedt ,reclamă şi bîrfelă, şi să mai iei parte la 
aşa •ceva I 

După cum vezi, am început şi eu să bîrfesc, aşa că e mai bine 
să închei. Salutări cordiale fetelor şi, fireşte, şi Maurului. 

Publicat pentru prima oară 
in : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, d. I rusă, voi. XXII, 1929 
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Al d-tale, 
F. Engels 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Ferdinand Lassalle 
la Berlin 

Londra, 6 noiembrie 1859 

Dragă Lassalle, 
Ţi-aş fi răspuns ma:i prompt dacă o grămadă de odioase mizerii 

casnice nu mi-ar fi răpit tot timpul liber. 
1 .  !ţi mulţumesc pentru stăruinţele depuse pe lîngă Duncker 051, 

Te înşeli însă dacă îţi închipui că m-am aşteptat la aprecieri elo
gioase rdin p artea presei germane, sau ică aş pne vreun preţ pe ele. 
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Eu mă aşteptam la atacuri sau la critică, dar nu la o totală igno
rare, ceea ice prejudiciază, fără înoială, cns�de.abil şi 'înzarea 
cărţii. Doar, de cîte ori s-a ivit prilejul, oamenii ăştia au ocărît 
cu atîta vehemenţă comunismul meu, încît acum era de presupus 
că se vor năpusti, făcînd uz de toată ştiinţa lor, împotriVa funda
mentăr. teoretice a acestuia. Apoi, mai există în Germania şi re
viste economice de specialitate. 

ln America prima faskuJă 1) a tfost comentată pe Jarg de n
tega presă germană, de la New York pînă la New Orleans. Mi-e 
teamă numai că pentru publicul muncitoresc de acoJo e prea teo
retică. 

2. ad. vcem 2) V gt. 
Te-au surprins, probabil, cele apărute în „A [llgemeine] Z [ei

tung] " din A[ugsburg] � legătură cu procesul Vogt 858, precum şi 
societatea stranie în care apar eu acolo. 

Iată pe scurt despre ce e vorba : 
ln afară de „Henann" a e!istat ii o aşa-zisă gazetă munci

torească, „Die Neue Zeit " ,  redactată în ultimul timp de Edgar Bauer. 
La •aciastă gazetă col!bor. Biskamp, care avea un post de învă
ţător la ţară. Gazeta se situa pe o poziţie principială, ca să zicem 
aşa, opusă celei a lui „Hermann •. Edgar Bauer crdea 1oportun să 
iacă pe comunistul. Eu, fireşte, nu aveam iic comun cu toate 
acestea. Pentru a scăpa de un concurent - aşa i-a scris Baue1 lui 
Biskamp - Kinkel a început să-şi tipărească gazeta la acelaşi tipo
graf 3) Jare tipărea şi „Neue Zei: " ,  gazetă 1întru totul dependentă 
de ;.editul şi întru totul la cheremul acestui tipograf. Primind 
această scrisoaire, Biskamp s-a repezit la Londra, unde a aflat nu 
numai că �inkel a dus de mpă „Neue Zeit" prin încedinţarea tipă
ririi gazetei sale nmitului tipograf, dar şi că Edgar Bauer, redac
torul aşa-z�sei „gazete muncitoreşti", a intrat în redacţia ziarului 
„Hermann" ,  trecînd de pairtea lui Kinkel. 

Iată. e scurt deva amănunte despre acest BiskaP : A fot 

coeditoul gazetei „Honisse" şi, împreună cu Dulon şi Ruge, rdac
tor al lui „Bremer Tages-Chronik" .  In Elveţia a intrat în Liga co
muniştilor. 659 Din pricina relaţiilor sale cu Ruge, nu ne-am întîlnit 
în timpul şederii sale la Londra. Eu îl ignoram complet, dar el mă 
onora din cînd în cîd cu note critice la adresa ma. Acest om 
este un aieste.c ciudat de instincte nobile, de slăbiciune înnscută 

1) K. Marx. „Contribuţii ia critica economiei politice•. (Vezi ·x. Marx şi 
F. EngeJs. Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. � 75. - Nota 
trad.). - Nota red. 

2) __ referi for la. - Nota trad. 
1) Fidelio Holiinger. - Nota red. 
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(şi !fizică) , de ascetism şi ·tnîndăvie, de 1coŞtiinţă morală kantiană 
şi de caprioii lipsite de tact. I1ascibil din fire, e în stare să renunţe 
„din principiu • la orice situaţie, cu riscul de a îndura cele mai mari 
lipsuri, să reiiste cîtva timp pasiv şi stoic,  ca apoi să comită 
deodată neghiobti vecine cu j osnicia. Fireşte, la început nu l-am 
cunoscut pe acest om aşa cum ţi-l descriu acum. Cu timpul însă, 
din experienţă, chipul lui mi s-a idevlluit a.a cum ;ţi-l zugră
vesc aici. 

Să ne reîntoaocem însă la istorioara noastră. Biskamp a renun
ţat imediat la postul său de învăţător şi, pentru a porni „Jupta 
muncii împotriva capitalului" (adică împotniva lui Kinkel), a fondat 
„Ds Volk", fără a di�une de 1alte mijloace în .afară de subvenţiile 
unei asociaţti muncitoreşti etc. Cît timp a durat această poveste 
el a tras, fireşte, mîţa de coadă. ele oîteva ziare germane la care 
reuşise să-şi plaseze corespondenţele au renunţat la ele de îndată 
ce noua sa funcţie a devenit cunoscută. Cîteva lecţii particulae 
i-au permis să-şi ducă ecistenţa sărăcăcioasă de m. 

In prealabil vreau să menţionez că din 151 n-am mai între
ţint legături cu nici una din asociţiile mmcitorşti oficiale (nici 
u cea aşa-z�s romunistă 1)) . Sinl"ii muncitori cu ·care mă 1întîl
ec t vreo 2030 ide oameni 1aleşi, cărora e ţin în particlar 
prelgeri de economie politică. Dar Liebknecht este peşedintele 
aciaţiei muncitoreşti, cu ajutorul căeia Biskamp a fordat gazeta 
„Das Volk" .  

L a  cîteva zile de l a  fondarea acestei gazete, Biskamp a venit 
împrenă cu Liebkecht la mine i m-a in.itat să colaborez !a ea. 
In acel moment am refuzat categoric, pe de o parte din c auza Lipsei 
de timp, pe de altă parte din cauză că eram pe punctul de a părăsi 
Londra pentru mai multă vreme. I-am făgăduif doar să-i procun 
ceva bani de la diferiţi prieteni din Anglia, ceea ce am şi făcut. 
Tot atunci le-am p ovestit amândurora ceea ce Blind, în culmea 
indignării morale, îmi comunicase cu o zi înainte despre Vogt, indi
cîdu-le otodată sursa de la care deţin această infomaţie. Pe baza 
celor relatate de mine, dpă m am văzut mai tîrziu, Biskamp a 
scris un a:icol.60 In timpul absenţei mele, el a reprodus în „Das 
Volk" pafletul anonim al lui Blind, tipărit de acelaşi tipograf c are 
tiJărea şi „Das Volk • .  Concomitent, Uebknecht a trimis o copie 
a petlui lui „A[l1g.eine] Z[eing] " 61 din A[usburg] , căruia 
îi fumizează articole despre Anglia. (ln legătură cu acest ultim amă
nunt, ţin să adaug că emigranţii de aici scriu pentru toate gazetele, 
fără deoebire. Cred că consbitui o excepţie în această privinţă, fiind 

11 Aociaţia culturală a muncitorilor germani de la Londra. - Nota red 
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singurul care nu colaborez la nici o gazetă germană. De altfel men
ţionez că ,prin intermdiul ambasadei prsiene, eare, la nîndl ei, 
are drpt unealtă pe librarul englez Williams, Palmerston a încercat 
să obţină îndepărtarea lui Liebknecht de la „Allgemeine Zeitung" 
din Augsburg din pricina „orientării lui antiguvernamentale") . 

După înapoierea mea la Londna 662, Engels şi cu mine am scris 
pntru „Das Volk" aîteva articole caTe nu aveau lici o legătură 
cu afacerea Vogt. Cu excepţia unor articole 1) :uprimînd atari 
la dresa circularelor :diplomatice ale Jui Schleinitz 3, am trimis 
numai tteva note glumeţe, 'În care analiJam ldin pnct de vedere 
gramatical prndi1e estetice .le lui Kinkl m „Hermann" 2) .  Viaţa 
de aici, de 1a Londra, ieste prea 1dură ca să nuţi pemiţi, bim o 
dată 11a 1opt ani, asemenea divertismente. 

Gazeta şi-a încetat brusc apariţia, mai cu seamă din lipsă de 
bani. Biskamp, care nu avea nici un fel de mijloace de existenţă, a 
mai contractat şi o boală gravă şi a fost intenat în spita1ul german. 
Cînd a i·eşit de acolo ari fi murit literalmente de foame dacă nu 
m-aş fi îngr�j it de el. !n tot acest timp el s-a adresat îtorva ziare 
germane, oferindu-le corespondenţe, dar zadarnic. In cele din urmă 
a primd1t o scris'Oare n partea redacţiei 1ui , 1A11gmeine Zeitung" 
din Augsburg, la care a răspuns prin acea epistolă revoltătoare, 
blamabilă 3) , fireşte, făă ştirea prietenilor săi. El credea, desigur, 
că scrie o scrisoare particulară. Acum dobitocul este extrem de 
deprimat şi ide eva zile nu mnîncă şi nu doarme. Nu ştiu ce o să 
se aleagă de el. Ţi-am relatat toate acestea atît de amănunţit nu 
pentru a justica, ci pentru a explica atitudinea acestui om. Dacă 
ar fi un iidivid venal, cum sînt majoritatea ,,democraţilor" de aid, 
nu s-ar i vîît într-o situaţie pe cae nu putea s-o suporte. 

Cît priveşte declraţia mea 4) din „Allgemeine Zeitung" din 
Augsburg, iată cum stau lucrurile : 

Ştii că Blind a publicat denunţul împotr.va lui Vogt. Concomi
tent a publicat în „Free Press" (ziarul lui Urquhart) din Londra un 
articol anonim avînd în esenţă acelaşi conţinut, omiţînd doar nu
mele lui Vogt şi unele amănunte 664, articol pe care îl anexez la 
prezenta scrisoare. ind Vogt a dat în judecată „1lgemeine 
Zeitung" din Augsburg, ir aceasta s-a degaj at, implicindu-1 pe 
Liebknecht, Liebknecht, care era răspunzător faţă de „Allgemeine 

1) K. Marx. „Quid pro quo• .  (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 13, 
Bucureşti, Editura politică, 1 962, p. 4886. - Nota trad.). - Nota red. 

') K. Marx. „Spkulri din resă". - Nota red. 
3) Vezi volumul de faţă, p. 8, 9. - Nota red. 
') K. Marx. „Scrisoare către redactorul lui «Allgemei..e Zeitung»". (Vei 

K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 14, Bucureşti, Editura politică, 13, p. 79. -
Nota trad.). - Nota red. 
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Zeitung" din Augsburg, s-a referit bineînţeles, la mine, iar eu, la 
rîndul meu, la Blind. Dar Bl>ind n-a vrut să confirme cele declarate, 
susţinînd că e vorba de o interpretare geşită şi că el n-re nimic 
de-a face cu toată povestea. Ba, a mers chiar atît de departe, incit 
şi-a dat cuvîntl de onoare că nu are nici 0 legătură cu pltl 
anonim. Degeaba l-am somat în repetate rînduri. Această compor� 
tare era cu atît mai infamă, cu cit filistinul ştia că la Londra, în 
partkular, şi iin @veţia În mod pubLic, Vogt mă indicse pe mine 
ca sunsa denunţului pentru a putea pretinde că întreaga afacere 
izvorăşte din invidia •şi rura înveşunartă pe c11re o nubresc comuniştii 
faţă de 1 1marele democrat• şi 11fost regent al imperiuluiu 65• De 
aceea, m-am •adresat mi fatîi lui .Collet, care a declarat răpicat 
că articolul din „Free Pres" a fost scris de Blind. Mi-am procurat 
apoi depoziţia zeţarului 1) care culesese pamfletul 66• Perfidia lui 
Blind merita o sancţiune. Nu eram de loc dispus să scot castanele 
din foc pentru aest 1 1republican".  Or, singura cale de a face să 
tiiumfe adevărul era de a-i sili pe el şi pe Vogt să se atace unul 
pe celălalt. In sfirşit, 11Allgemeine Zeitungu din Augsburg, ca orice 
gazetă care publică un asemenea denunţ, are drptul la toate expli
caţiile posibne în legătură u adevăata stare de lucruri. 

Profitînd de neghiobia lui Biskamp, întreaga democraţie vul
gară din Germania va t!băî acum a&pr:a mea. iFireşte că nici nu-mi 
trece prn cap să mă iau la ha:ţă cu toate aceste javre .în coloa
nele unor fiţuici. Consider totuşi necesar să apic o lecţie d-lui 
Edua·d Men de la ,,Freischitzu ,  pur encurager Ies autres l) 667• 
Trimit n exmplar 3) lui 1 1AHgemeine Zeiitungu din Augsbm1g, unul 
lui 11Reformu din Hamburg, şi ar fi bine dacă exemplarul pe care ţi-l 
trimit ţie ar putea să apară în vreun ziar din Berlin. 

Expunerea punctului meu de vedere asupla războiului din Ita
lia - şi, în această privinţă, nu mi-am schmbat de loc părerea -
trebuie s-o rezerv pentru scrisoarea viitoare (care va urma curînd) . 

Salut. 

Al tău, 
K. M. 

P. S. mi vine foatre greu să voibesc despre ·situaţia mea Jinan
ciaă, dar este atît de critică, incit abia dacă am timp pentru arti
colele mele de la 1 1Tribune şi, cu aît mai puţin, pentru 11Economia 
politică" 68• E drept că peste -1 0 săptămîni voi avea de încasat 

11 A. Vogele. - Nota red. 
l - pentu a-i încuraja pe ceilalţi. - Nota lrad. l Vezi volumul de faţă, p. 66. - Nota Irod. 
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mai bine de 40 1. st. , pentru mine este însă extrem de important 
să anticipez încasarea acestei sume. Nu mi-.ai PUtea înlesni un îm
prumut pe bază de cambie în acest scop ? Peste 8, cel mult 10 săp
tămîni voi putea plăti 50 de lire sterline. 

Publicat pentru prima oară 
în : F. Lassalle. „Nachgelassene 
Briefe und Schriften •, Bd. III, 
Stuttgart-Berlin, 1 922 
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Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din Jimba germană 

Marx către Ferdinand Lassalle 
la Berlin 

Dragă Lassalle, 

14 noiembrie 1 859 
9, Grafton Terrace, Maitland Park, 

Haverstock HiJJ, Londra 

!ţi răspund imediat în cîteva rînduri. 
Nu este vorba să procuri tu banii, ci de un împrumut pe bază 

de cambie. Imi permiţi să tnag asupra ta o poliţă scadentă peste 
trei luni ? 1n acest caz vei primi suma pentru acoperirea ei (garan
tată nu numai de mine, ci şi de Engels) înainte ca poliţa să devină 
scadentă. Deci e vorba de o poliţă de complezenţă sau, pentru a mă 
exprima pe ,şleau, de o maşinaţie cmbială. Şi nici măcar nu ştiu 
dacă voi reuşi să scontez 1aici o asemenea poliţă. Dar există o 
oarecare şansă. EngeLs mi-ar fi pus Ia dispoziţie suma ncesairă, dar 
tot disponibilul său a fost înghiţit de procesul pe cae i l-a intentat 
un englez 1) pentru molestare. Povestea asta îl costă mai bine de 
100 1 .  st., iar de la Londra se pot trage asupra Manchesterului poliţe 
de complezenţă numai între comercianţi. 

Cred că acum e prea tîziu ca să mai trimit declaraţia împo
triva lui Meyen 2). Dacă „Refome" şi „Alllgemeine] Z[eitung] " din 
A[ugsburg] o p rimesc, ea ar. · ajunge prea tîrziu la Berlin 3) . Iar dacă 
nu o primesc; răspunsul la articolul - pînă atunci învechit - al 
marelui Meyen ar veni oricum cu întîrziere. 

1) Vezi volumul de faţă, p. 43-431 . - Noia red. 
') K. Marx. „Declaraţie trimisă redacţiilor lui «Reforme», «Volks-Zeitung» şi 

.Allqemeine Zeitung»".  (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14, Bucureşti, 
Editura politică, 1963, p. 74-74:t - Nota trad.) - Nota red. 

3) Adică la redacţia lui „Volks-Zeitung•. - Nota red. 
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In ceea ce-l priveşte pe Vogt, pentru partidul nostru - în opo
ziţie cu democraţia vulgară - este important să-l silească să ridice 
mănuşa şi să pornească lupta împotlva lui Blind : Se pare însă că 
amîndoi domnii ăştia caută să se ţină cit mai departe unul de altul. 
Vogt a manevrat foarte abil, indicîndu-mă pe mine drept sursă din 
care a ponit denunţul şi atacînd „A[llgemeine] Z[eitung] " dăn 
A[ugsburg] , şi nu „Das Volk" din Londra. l poate pretinde că am 
făcut-o din răzbunare, fie chiar şi numai din cauza vechii adversi
tăţi manifestate de „N[eue] Rh[einische] Z[eitung] " faţă de l. (Ştii 
desigur că, pe cînd făoea parte din Adunarea naţională de la Frank
fu.t, Lupus s-a pronunţat îm'otriva adresei de mulţumire a lui 
Uhlanid către regentul imperiului Johann. V,ogt a folosit acest prilej 
pentru a-şi vă'sa veninul. El a rostit o cuvîntare injurioasă împo
triva lui „N[eue] Rh[einische] Z[eitung] " ,  în general, şi a lui Lupus 
în particula·r 669, după care LupS l-a provocat la duel. Dar Vgt a 
declarat că pielea lui este prea preţioasă pentnu patrie ca s-o pună 
astfel în primejdie. Lpus l-a ameninţat atunci că-l a gratifica n 
mod public, pe stradă, cu cîteva palme. De atunci, Vogt nu şi-a mai 
făcut apariţia decît flancat de o parte de sora sa şi de cealaltă 
parte - de o cunoştinţă a surorii sale, iar Lupus era prea politicos 
etc.) . Pe de altă parte, d-l Vogt ştia că democraţia vulgară germană 
vede în mine o bete noine 1) . Apoi, dacă el ar i dat în judecată „Das 
Volk" ,  şi nu „A[llgemeine] Z[eitung] " ,  atunci Blind şi celalţi ar fi 
fost nevoiţi să jure în faţa tribunalului, in care caz, indiscutbil, 
lucrurile s-ar i lămurit. ln sfîrşit, este cu totul altceva să te ii la 
harţă cu o gazetă revoluţionară decit cu reacţionara „A[llgemeine] 
Z[eitung] " .  Modul în care „nobilil" Vogt („împlinitul" Vogt, cum 
i-a zis apărăto.ul său, este mai o the point 2)) m-a atacat în ,,Hn
dels-0ouder"tl său 670 din Biel este de-a ptul amuznt. Cică aş 
avea legătur. cu „poliţia",  ş trăi e spinarea muncitorilor şi alte 
aberaţii de acest fel. 

Cit depre Kossuth, în legătură cu tîrgul pe care l-a încheiat 
cu Bonaparte, deţin toate amănuntele de la Szmere (fost prim
ministru al Ungariei, actualmente stabilit la Paris) 871• I-am trimis 
articolul meu din „Tribne" împotri. lui K(ssuth] s) şi de indată 
ce-mi va rstitui de la Paris tăietura de ziai ţi-o voi trimite şi ţie. 
Cel mai nostim este ·că agentul lui Kossuth, Pulszky, este corspon
dentlil Jui „Tribne" la Londra. 

1) - oaie neagră. - Nota trad. 
') - nimerit. - Nota trad. 
) K. Marx. „Kossuth şi Ludovic-Napoleon•. Vezi K. Marx şi F. Engels. 

Opere, al. 13, Bucureşti, Editura politică, 162, p. 3546. - Nota trad.). -

Nota red. -. 
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Festivităţile Schiller care au avut loc aici au fost de fapt un 
festival Kinkel 672. Chiar şi Freiligrath, care, dşi l-am pus în gardă, 
a participat la festivităţi, s-a convins acum că Gottfried s-a servit 
de el pur şi simplu ca de o unealtă. După spusele lui, expuneea 
melodramatică a lui Kinkel a fost o adevărată maimuţăreală, inima
gnabilă pentru cine n-a văzut-o. Ai rîde copios dacă ţi-aş povesti 
ce s-a petrecut în cu1ise între K[inkel] şi F[reiligrath] înainte de a 
avea Ic speotacolul publk 1) . i timp!l .lui „N[eue] Rh[einische] 
Z[eitung] u atributul cu care Gottfried figura uereu în presă era sa
cul de voiaj. Mai tîrziu I-a înlocuit cu muscheta, apoi cu lira şi, în 
cele in unnă, cu fusul. Acum popa nu se mai desparte de steagul 
negru-ro.u<auriu 673, şa-zŞii „muncitori u e care �-a grupat în 
jurul său nt membri ai breslelor în al căror otatut primul paragraf 
glăsuieşte : „Din dezbaterile societăţii este exclusă, potrivit statu
tului, orice politică u • Jnainte de 1 848 aceşti indivizi se bucurau 
de potecţia 1ui Bunsen. 

Dar sl. U vorbăria, căci intnţionm ,să-ţi scriu numai despre 
peuniaia 2). 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
în : F. assalle. „Nachgelassene 
Briefe d Schriften•,  Bd. III, 
Stuttgart-Berlln, 192 
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Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba gemană 

Marx către Ferdinand Lassalle 
la Berlin 

[Londra] 15 noiembrie 1859 

Dragă Lassalle, 
i putea să.i determini pe cei de la „Volks-Zeitungu să publice 

răspunsul de mai jos Ia dec.laraţia lui Blind apărută în nr. 313 al lui 
„A[l1gemeine] Z[eitung] " dn A[ugsburg} 3) ? In cz :ă izbutşti, 

1) Vezi volumul de !aţă, p. --446. - Nota red, 
') - chestiuni băneşti. - Nota trad. 
) K. Marx. „Declaraţie trimisă redacţie! lui cAllgemeine Zeitung»". - (Vezi 

K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 14, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 744-
745. - Nota trad.). - Nota red. 
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trimite-mi 2 copies 1) .  Iţi atrag en passanrt 2) atenţia asupra auto
apologiei pe care Gottfried Kinkel şi-o face în ultimul număr din 
, ,Hermam",  spre bucuria generală a germanilor de la Londra 674• 

In grabă. 

Publicat pentru prima oară 
în : F. Lassalle. „Nachgelassene 
Briefe und Schriften •, Bd. III, 
Stuttgart-Berlin, 1922 
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ll tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Emil Engels 
la Engelskirchen 

Manchester, 16  noiembrie 1 859 

Dragă Emil, 
Iată pe scurt procesul nostru de muncă şi dispozitivul maşini

lor : valţurile se scot şi, după ce se încarcă firul pe ele, se introduc 
din nou, apoi valţul superior este ridicat, cu ajutorul unor şuruburi 
(cîte unul la fiecare capăt al maşinii) , pînă cînd firul este destul de 
întins. 

1 .  Valtunile sînt din fier şi au la capete fusuri pătrate ca.re se 
potrivesc în nişte orificii pătrate (pe ax) . Dar numai valţul inferior, 
învîrtit de maşină, e prevăzut cu asemenea fusuri, valţul superior 
este aşezat pe un soclu simplu şi se învîrteşte de la sine, o dată 
cu cel inferior. 

2. Şuruburile, după cum am spus, se găsesc la fiecare capăt 
al valţului superior şi sînt fixate cu maşina, nu cu mîna. 

3. Cilindul perietor are puncte de sprijin fixe pentru axul său, 
aşa că se află în poziţia adecvată de îndată ce firul este aplicat şi 
întins. Cînd nu e vorba de numere foarte subţiri, avem acum pe 
unul şi acelaşi cilindru perii şi bare de lemn care altenează şi de 
care se freacă firul. 

1) - exemplare. - Nota trad. 
1J - în treacăt. - Nota trnd. 
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4. Ultima ta întrebare, şi anume cum se face legătura dintre 
valţul fix şi cel care se învîrteşte, n-o înţeleg, cred însă că găseşti 
răspunsul la ea la punctul 1 .  

O schiţă a maşinii nu pot să-ţi fac, deoarece nu-mi sînt prezente 
în minte toate roţile. O veţi putea însă lesne face voi înşivă, în
trucît toate părţile esenţiale ale maşinii corespund perfect, după 
cîte ştiu, cu cele ale maşinii voastre, aceeaşi maşină fiind folosită 
la noi atît pentru firele groase, cît şi pentru cele subţiri, cel mult 
dacă se schimbă pulleys 1) , pentru a micşora viteza de rotaţie. De 
obicei diametrul roţilor pentru perii este de 20 de ţoli, al valţu
rilor - de 14 ţoli, iar viteza tijei este de 163,90 de turaţii pe mi
nut. La firele foarte fine mărim diametrul roţilor de transmisie 
pentru valţuri pînă la 18 ţoli. Şuruburile sînt puse în mişcare de o 
1 1open and cross strop " 2). 

Maşinile noastre le-am construit în parte noi înşine, în parte 
Wren & Hopkinson ; o maşină întreagă sau unele păiţi izolate veţi 
putea obţine de aici numai adresîndu-vă lui G. E [rmen] . 

Spune-i tatei că o să caut o slujbă pentru Linkenbach, deşi nu 
prea sînt perspective de succes pînă nu vine aici. Tinerii care vin 
cu recomandaţii bune (ar fi bine să vină înarmat cu cit mai multe 
recomandaţii pentru diferite firme) de obice� găsesc repede plasa
ment, dar nimeni mi găseşte un angaj ament stînd acasă pe conti
nent. Totuşi, e destul de riscant să vii aşa la noroc încoace. 

Multe sa1lutări lui Lottchen 3) , tatei şi mamei, lui Elise 4) , 
Adolf 5) şi celor două familii, precum şi tuturor celor care •s-au refu
giat la voi din cauza holerei, dacă îi mai găzduiţi şi acum. Calul 
meu cel nou aleargă admirabil. 

Publicat pentru prima oară 
in : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, d. I rusă, voi. XXV, 1934 

1) - roţile de transmisie. - Nota !rad. 

Al tău, 

Friedrich 

Se tipăreşte după manuscris 

Trndus din limba germană 

�) - „curea dreaptă şi de una transversală" .  - Nota trad. 
31 Charlotte Bredt. - Nota red. 
4) Elise von Griesheim. - Nota red. 
5) Adolf von Griesheim. - Nota i ed. 
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Marx către Ferdinand Lassalle 
la Berlin 

(Londra) 22 noiembrie 1859 

Dragă Lassalle, 
Pe de o parte, astăzi e zi de pştă pentru Ameiica 65 ; pe de 

altă parte, a trebuit să înghit nişte doctorii. Prin urmare, în toate 
privinţele mi-e greu să scriu. De aceea voi fi foarte laconic. 

1 .  Thanks 1) pentru penultima ta scrisoare. După toate proba
bilităţile, voi reuşi totuşi să fac rost de bani aici, la Londra, tră
gllld asupra mea însumi o poliţă cu dobîndă cmătărească. 

2. Acum, aînd „Reforme- a publicat declaraţia mea 2) , ,ar fi mai 
bine să renunţi la declaraţia ta împotriva lui Vogt. Ceea ce mă in
teresează, îndeosebi, este să-l silesc pe d-l Vogt să continue toată 
povestea la Londra B) . 

3. I-am spus lui Freiligrath că ai lăudat versurile sale închi
nate lui Schiller, dar că ai dezaprobat felul în care s-a comportat 
faţă de tine 676• Acum îţi va scrie. itşte nr. 43 din „Gartenlaube•, 
în care trepăduşul lui Kinkel, d-l Beta (fost redactor al lui „How do 
you do•, editat aici de Lois Drucker, a:tualente mare dregător 
la „Hermann•, i cărui reactori sînt .toţi recruta� din Iândurile 
lumpenproletariatului literar) face descoperirea că Freiligrath 
„arareori mai cîntă" de cînd „l-a atins suflul meu" 677• In ultimii 
ani, în goana lui după popularitate, Freiligrath a cochetat prea mult 
cu puternicii zilei. Se pare că in this respect 4) soţia lui nu are o 
influenţă prea bună asupră-i. Nu vreau să insist mai mult asupra 
acestei teme, ci doar să menţionez că unii oameni foarte de treabă 
din partidul nostru consideră că faţă de cei de care mă leagă o 
veche prietenie personală şi de partid am prea multe menaj amente. 

4. Ad vocem 5) Bonaparte. După aît 1mi dau Seama, războiul 
din Italia a ,consolidat n tempore 6) situaţia lui Bonapae în 
Franţa ; a dat revoluţia italiană pe mina doctrinarilor piemontezi şi 

1) - Iţi mulţumesc. - Nota trad. 
2) K. Marx. „Declaraţie trimisă redacţiilor lui cReforme»,  cVolks-Zeitung» 

si «Allgemeine Zeitung»". (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 14, Bucureşti, 
Editura poJitică, 1 93, p. 74-743. - Nota !rad.). - Nota red. 

8) Vezi volumul de faţă, p. -61. - Nota red. 
4) - în această privinţă. - Nota !rad. 
5) - Referitor la. - Nota trad. 
&) - vremelnic. - Nota trad. 
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a acoliţilor lor ; a popularjzat extraordinar Prusia în rîndurile ple
bei liberale pentru politica în spiritul lui Haugwitz pe care o duce ; 
a sporit nflueuţa Rsiei În Germania ; n sfîrşit, ia contribuit la o 
nemaipomenită decădere morală la cea mai dezgustătoare îmbinare 
de bonapartism şi de tirade închinate naţionalităţilor. In ceea ce 
mă priveşte, nu înţeleg cum de oameni din partidul nostru au putut 
sprijini dialectic aceste detestabile iluzii contrarevoluţionare ale 
filistinilor-liberali. Din clipa în care Disraeli a recunoscut pe faţă 
existenţa unei alianţe între Bonaparte şi Rusia şi, cu atît mai mult, 
din clipa în care Rusia a trimis curţilor germane insolenta ei notă 
ciroulară 678, trebuia, după părerea mea, declarat răuboi alianţei 
franco-ruse. Poziţia antagonistă faţă de Rusi1a a sp11berat de îndată 
tot ce era antiliberal şi, în aparenţă, legat de atitudinea potrivnică 
Franţei. 

· 

Depeşele lui Schleinitz 679, pe care le-am studiat cu atenţie, 
precum şi declaraţiile făcute de miniştrii de aici, parte direct în 
parlment, parte . presă, m-au convins ică Prusia n-avea de gînd 
să intervină atîta timp cît graniţa germană nu era violată. Bona
parte, care se bucura de protecţia ruso-engleză, obţinuse atunci 
permisiunea să ducă un război „localizat" , pentru a se putea men
ţine în Franţa. Prusia n-ar fi cutezat să facă vreo mişcare, pentru 
că în acest caz ar fi izbucnit războiul dintre Germania şi Rusia -
evenimentul cel mai de dorit. Dar de fapt nu aceasta era problema, 
deoarece Prusia n-ar fi avut niciodată cumjul să facă un asemenea 
pas. Problema care se punea era mai curînd, pe de o parte, de a 
dezvălui jalnica slăbiciune a guvenului prusian, iar, pe de altă 
parte, - şi în primul rînd - de a demasca delusions 1) bonapar
tiste. Jocul acesta n-ar fi fost prea greu, pentru că la el ar fi ade
rat toţi reprezentanţii partidului revoluţionar - de la Mazzini pînă 
la Louis Blanc, Ledru-Rollin şi chiar şi Proudhon. In felul acesta, 
polemica Împotriv·a escrocheriei bonapartiste nu putea căpăta carac
terul unei adversităţi faţă de Italia sau Franţa. 

Fireşte, nu vreau să intru aici în amănunte, menţionez doar 
cîteva aspecte. Imi vei permite însă să fac o remarcă. Se poate ca, 
în curînd, situaţia să devină din nou critică. In acest caz cuvîntul 
de ordine al partidului nostru trebuie să fie : sau nimeni nu se 
pronunţă în numele partidului fără a-i fi consultat pe ceilalţi, sau 
fiecare are dreptul să-şi expună părerile fără să se sinchisească de 
ceilalţi. Ultima alternativă n-ar fi, ce-i drept, recomandabilă, deoarece 
o dispută publică în cadrul unui partid atît de puţin numeros (care, 
să sperăm însă, compensează prin energie ceea ce-i lipseşte sub 

1) - amăgelile. - Nota trad. 
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raport numeric) nu este nicidecum în folosul lui. Şi pot spune doar 
că în timpul călătoriei mele (din vară) prin Anglia şi Scoţia 80 - şi, 
să nu uităm, vechii noştri prieteni de partid se află cu toţii aici -
n-am întîlnit pe nimeni care să nu spună că ar fi dorit ca broşura 
ta 1) să ie altfel concepută, în multe privinţe. Eu îmi eplic acest 
lucru pur şi simplu prin faptul că în special politica externă, văzută 
din Anglia, se prezintă Într-o lumină şi văzută de pe continent în 
cu totul alta. 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
în : F. Lassalle. „Nachgelassene 
Briefe und Schriften •, Bd. III, 
Stuttgart-Berlin, 1922 
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J tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Ferdinand Freiligrath 
la Londra 

[Londra] 23 noiembrie 1859 

Dragă Freiligrath, 
Tocmai am primit copia scrisorii tale către Liebknecht, în care 

găsesc următorul pasaj : 
„m primit de la Vogt o singură scrisoare, datată 1 aprilie 1859. 

Această scrisoare, după cum a recunoscut 'şi Marx 1încă sîmbăta 
trecută, nu conţine nici măoar un cuvinţel pe care să se poată În
temeia o acuzaţie împotriva lui Vogt 2) " .  

Fiindcă în asemenea chestiuni exactitatea este foarte necesară, 
trebuie să-mi exprim protestul formal împotriva acestui pasaj 681 • 

In primul rînd, nu am recunoscut nimic. A recunoaşte .conce
dere) presupune o discuţie în care cineva renunţă la o afirmaţie 
făcută iniţial şi adoptă o părere contrară. Nimic din toate acestea 
nu s-a petrecut între noi. Iniţiativa a pornit de la mine. Eu ţi-am 
relatat, nu ţi-am concedat nimic. Problema a fost următoarea : 

Ţi-am amintit că tu însuţi l-ai întrebat pe d-l Blind dacă este 
autorul pamfletului anonim, deoarece atît tonul cît şi conţinutul 
celor relatate verbal de el coincideau întru totul cu manifestul 682• 

11 F. Lassalle. „Ră:hoiul din Italia şi sarcina Prusiei" .  - Nota red. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 460, - Nota red. 
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Am menţionat că înainte ide întîlnirea cu d-l Blind, la mitingul lui 
Urquhart din 9 mai, eu nu ştiam nimic despre rolul pe care l-a avut 
Vogt în complicaţiile din Italia, nimic în afară de scrisoarea sa către 
tine 183• Ţi-m reamintit că în seara în care mi-ai arătat scrisoarea 
nici nu mi-a trecut prin minte să trag din această scrisoare con
cluzii cu privire la mituirea lui Vogt etc. Găsisem în scrisoare doar 
arhicunoscuta lui trăncăneală liberală anostă de politician de ca
fenea. Am relevat toate acestea pentru - a tout seigneur tout 
hoileuir 1) - a nu nesoooti în nki un fel meritul d-lui Blind de a 
fi .descoperit ,trădarea de patrie de care s-a făcut vinovat Vogt. 

In al doilea rînd însă, nici nu mi-a trecut prin gînd să afirm că 
„scrisoarea lui Vogt nu conţine nici măcar n cuvinţel pe are să 
se poată Întemeia o acu;aţie .împot:iva lui Vogt" .  Am spus doar 
că eu, după citirea scrisorii, n-am tras astfel de conluzii. Impresia 
subiectivă însă, pe care scrisoarea a produs-o în mod nemijlocit 
asupra mea, se .deosebşte total de o apreciere obiectivă .asupra 
conţinutului scrisorii, sau chiar şi asupra ipotezelor care pot fi 
emise. Nu am avut nici motivul, şi nici prilejul de a face o analiză 
critică a scrisorii, indispensabilă pentru o asemenea apreciere obiec
tivă. Faptul că id-1 BLind interpreta aJtfel .scrisorile adresate de Vogt 
ţie, lui etc. îţi este şi îţi era cunoscut. In articolul său din „Free 
Press" (27 mai) 684, bunăoară, ·scrisorile acestea sînt menţioate în 
mod expres drept corpora delicti, chia·r dacă nu se dau nume. Ace
laşi lucru este valabil şi pentru declaraţia lui din „A[llgemeine] 
Z [eitung] " din A[ugsburg] 85• 

De la d-l Vogt trec acum la d-l Beta ; scrisoarea ta m-a de
terminat să cumpăr nr. 43 al publicaţiei sale 1186• După ce i-am par
curs opera, am hotărît să procedez aşa cum procedez de zece ani 
încoace, şi anume să ignorez asemenea lucruri. Dar astăzi mi-au 
scris doi prieteni foarte apropiaţi (care nu locuiesc la Londra) , ce
rindu-mi insistent, în interesul partidului, să dau o explicaţie. Imi 
acord un răgaz de 48 de ore pentru a cumpăni tot ce ar pleda pro 
şi contra. Dacă după o matură chibzuinţă mă voi decide să vorbesc, 
declaraţia mea 1187 va cuprinde în esenţă următoarele : 

1 .  In oaz că mi s-ar iatribui în mod eronat o influenţă asupra 
ta, ar putea fi vorba de aşa ceva cel mult în cursul scurtei perioade 
de existenţă a lui „N[eue] Rh[einische] Z[eitung] " ,  perioadă în care 
ai scris nu numai nişte poezii foarte frumoase dar şi, incontestabil, 
cele mai populare poezii ale tale. 

2. O scurtă schiţă biografică a d-lui Betziege, alias Hans Beta, 

1) - cinste cui i se cuvine. - Nota trad. 
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înepîd cu perioada n care edita la Berlin o foaie teatrală de şan
taj, pînă la „How do you do" al cîrciumarului şi clovnului Louis 
DlUcker ,(mintind şi de vizita mea la splnca „How do you do") , 
apoi actiitatea lui ulterioară la Leipzig, cînd mă calomnia în 
„Gartenlaube" ,  adică reproducea porcăria din „How do you do" 88 
şi totodată îşi însuşea pamfletele mele împotriva lui Palmerston 1) , 
şi pînă n prezent, cînd a devenit mîna dreaptă a lui Gottfried Kin
kel. Poate că ar fi util să i se arate publicului german ce bandă 
netrebnică de lumpenproletari orăcăie acum cel mai tare în mlaştina 
putredă a presei germane. 

3. Două scrisori ale lui Heine către mine, pe baza cărora publi
cul să poată apre.cia care .intre cei di, Heile sau Beta, este mai 
competent. 

4. !n sfîrşit, cîteva scrisori ale lui Johann 2) Kinkel şi Johanna 
Kinkel către mine, din timpul lui „N.Rh. Z." Cu ajutorul acestor 
scrisori l-aş arunca pe melodramaticul popă de pe calul pe care, co
coţîndu-se acest pater Brey 3) (în sensul acesta trebuie rectificată 
vevsiunea goethiană, adoptată de tine), mă atacă ju;îndu-şi oalu.1 
în arena lui „Gartenlaube",  care i se potriveşte de minune. 

Iţi comunic toate acestea pentru ca, în caz că mă voi decide să 
dau o explicaţie, să fii informat în prealabil, aşa cum se cuvine 
între prieteni. 

it despre Liebknecht, e eident că Kolb, pentru a se justifica 
faţă de Cotta, face din Liebknecht, pe baza scrisorii tale, ţapul is
păşitor pentru quid pro quo 4) , aruncînd asupra lui propria sa vină 89• 
PeccaJt �eges, plectuntrr Achivi 5) rmîne vşnic advărat. 

Pentru a preîntîmpina orice neînţelegere, i-am expediat lui 
Liebknecht, o dată cu prezenta, o copie a pasajelor referitoare la 
afacerea Vogt din scrisoarea către tine. 

Publicat pentru prima oară 
în „Die Neue Zeit", supliment, 
nr. 12, 191 1-1912 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) K. Mrx. „Lordul Palmerston•. (Vezi K. Mrx şi F. Engels. Opere, voi. 9, 
Bucureşti, Editura politică, 1959, p, 365435. - Nota trad.). - Nota red. 

') Gottfried Kinkel (ironic de la numele soţiei sale Johanna Kinkel).  -
Nota red. 

'l Personaj din piesa lui Goethe : „Piesa de canaval, dar care poate fi 
jucată şi după paşti, despre cuviosul Brey, falsul profet•. - Nota red. 

') - confuzie. - Nota trad. 
5) - Păcătuiesc regii, ispăşesc aheenii (pararazarea versului „Quidquid 

delirant reges, plectuntur Achivi" .  „Orice ar face regii - suferă aheenii". Ho
ra/lu. „Epistole", I, II). - Nota trad. 
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49 
Marx către Ferdinand Freiligrath 

la ondra 1) 
[Londra, 28 noiembrie 1859] 

Dragă F[reiligrath) , 
Nu sînt nici secretarul lui Liebknecht şi nici avocatul său. To

tuşi îi voi transmite copia pasajului referitor la el din scrisoarea ta. 
La declaraţia pe care la început am intenţionat s-o public am 

rennţat, gîndindu-mă la proverbul „Odi prof.um vulgus et 
arceo" 2) . 

Declaaţia era, fir�te, 1îndreptată împotriva lui Beta, dar toc
mai de aceea, în mod inevitabil, după cm rezultă din conţinut, te 
viza şi e tine. De aceea ţi-am adus l. cunoştinţă intenţia mea, 
abstracţie făcînd de intimitatea dintre familia ta şi a lui Beta, pe 
care o reflectă opusculul său. 

Iţi este neplăcut să-ţi vezi numele amestecat în afacerea Vogt. 
Mie prea puţin îmi pasă de Vogt şi de minciunile sale infame din 
„Handels-Courier" din Biel 60, dar nu vreau ca numele meu să fie 
folosit drept mască pentru puşlamalele democratice. Dacă cineva se 
vede silit să rcurgă la mtri, ştii prea bine că nimeni nu-i poate 
„interzice" să-l cieze ca martor. După cutuma engleză mai veche, 
restive witnesses 3) puteau fi - horribile dictu 4) - chiar torturaţi 
de moarte. 

In sfirşit, cit priveşte considerentele de partid, sînt obişnuit să 
fiu împroşcat cu noroi în presă pentru întregul partid, să-mi fie în
totdeauna prejudiciate interesele particulare din cauza consideren
telor de partid, pe de altă parte însă sînt tot atît de obişnuit să 
cred că nu se va ţine �eama de interesele mele Jarticulare. 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
în „Die Neue Zeit" ,  supliment, 
nr. 12, 191 1�1912 

1) Vezi volumul de faţă, p. 465. - Nota red. 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscrisul 
scrisorii lui Max către Engels 
din 10 decembrie 1859 

Tradus din limba germană 

') - „Urăsc profanul vulg şi-l ţin departe.„ • (Hora/iu . Ode, cartea a treia, 
oda ).  - Nota trad. 

3) - martorii care refuzau se facă depoziţii. - Nota !rad. 
') - îngrozitor de spus. - Nota trad. 
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50 
Engels către Jenny Marx 

la Londra 

Manchester, 22 decembrie 1859 

Dragă d-nă Marx, 
Astă-seară am puţin timp liben pentru a vă trimite de sărbători 

o duzină de sticle de vin. Nădăjduiesc că vinul vă va plăcea şi 
va contribui la buna dispoziţie a întregii familii. 

Vinul de Champagne şi de Bordeaux (Château d'Arcins) poate 
fi consumat imediat, vinul de Porto însă trebuie să mai stea puţin 
şi abia de Anul nou va avea toată savoarea. 

M-a iritat grozav Freiligrathiade 1) . Mereu vechea poveste cu 
banda ast: de beletrişti, întotdeauna vor să fie tămîiaţi în gazete, 
întotdeauna să-şi vadă numele publicat, Şi cel mai jalnic ves pe 
care-l fabrică li se pare mai valoros decît cel mai colosal eveniment 
istoric. Fiindcă toate acestea nu pot fi realizate fără coterie, se 
înţelege că aceasta devine o primă necesitate pentru ei şi, din 
păcate, noi, nenorociţii de comunişti, sîntem complet inapţi pentru 
aşa ceva, ba mai rău, noi cunoaştem toată această înşelătorie, ridi
culizăm această organisation du succes 2) , iar popularitatea ne i.spi"ă 
o aversiune aproape condamnabilă. in realitate, cînd un astfel de 
poet nu e mte bine in cadrul unui asemenea partid, aceasta de
notă marea lui mărginire, căci aici nu i se face nici un f�l de concu
renţă, în timp ce oriunde altundeva aceasta îi e asigurată ; o şi mai 
mare dovadă de mărginim e să te arunci în braţele unui grup în 
care te întîmpină încă de la bun început concurenţa lui Kinkel. 
Mais que voulez-vous ? 3) Pentru a exista, poetul are nevoie de 
tămîie, de foaite multă tămîie, iar doamna poet o consumă în canti
tate încă şi mai mare. Indiferent dacă e sau nu concurenţă, doamna 
poet va fi întotdeauna de partea acelora care prezintă zilnic publi
cului pe nobilul, genialul ei Ferdinand, pe ea însăşi, pe interesan
tele ei progenituri, pisicile, cîinii, iepurii, canarii şi alte lighioane 
ale i şi anume într-o aureolă de focuri bengale, de sentimentalism 
şi de minciună romantică. Iar, ceea ce vrea doamna poet, d-l poet 
va trebui şi el să vrea, cu atît mai mult cu cit madame îi vorbeşte 
din adîncul sufletului ei. lntr-adevăr, ce „Volk" ! „Gartenlaube" e 

') Vezi volumul de faţă, p. 455--457, 4-461 ,  465-467. - Nota red. 
') - organizare a succesului. - Nota trad. 
3) - Dar ce vreţi ? - Nota trad. 
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o cu totul alt gen de publicaţie, iar soiosul Bettziech un om cu totul 
altfel decît comuniştii 691 • In „G.rtenlaube" sîntem doar trataţi ca o 
familie de poeţi, e vorbeşte săptămînal despre noi, iar Bettziech 
cel şchiop nu scapă nici un prilej pentru a intercala un mic com
pliment sau o reclamă. - Evident, Kinkel, pentru poezia lui, care 
nici pe departe nu se poate compara cu a noastră, este mult mai 
mult lăudat şi despre el circulă mii multe anecdote, dar omul 
acesta este doar brother 1) al lui Bettziech. Dar nu„i nimic, cu 
timpu:l totul se va aranjia. Şi apoi festivităţile Schiller I Comuniştii 
aceştia nu fac lecit să-l dispreţuiască şi să-l persifleze pe Schiller ; 
cum am putea organiza cu ei o festivitate Schiller ? Dar festivităţile 
Schiller sînt mai importante decît toată istoria universală şi s-a 
născut oare Schiller acum 100 de ani pentru altceva decît pentru 
a ne da nouă posibilitatea să scriem astăzi o cantată despre el ? 2) 

La aceasta se mai adaugă faptul că de ani de zile nobilului 
Fer,din.ad îi merge cam prost cu poezia, iar puţinul pe care reuşeşte 
să şi-l stoarcă din creier e de o calitate foarte proastă. Şi atunci 
trebuie să recurgă la dodges 3) cu opere complete et::. ,  dar nici asta 
nu se poate face în fiecare zi. Deci, pentru a nu fi dat uitării, 
reclama devine pe zi ce trece o necesitate mai mare. Intr-adevăr, 
cine vorbea despre Freiligrath între 1 849 şi 1858 ? Nimeni. Abia 
Bettziech l-a redescoperit pe acest clasic, uitat de atîta vreme, 
încît nu mai senvea decît pentru darurile de crăciun şi onomastică 
şi care, în 1oc să figureze în literatură, figura deja în istoria litera
turii. De toate acestea, bineînţeles, vinovat nu e nimeni altul decît 
Karl Marx cu „inluenţa"  sa. Dar cînd tămîi.a de la „Gartenlaube" 
îl va încălzi din nou pe F.  F. ,  să vedeţi atunci ce poezie va mai 
ţîşni din el I 

Cît de meschin, de jalnic şi mizerabi l  e tărăboiul pe care-l fac 
poeţii aceştia. Il pre.er pe Siebel, care de fapt e un poet foame 
s1ab, daT care ştie că nu e decît un şarlatan şi nu cere decît să 
fie admis în tagma celor care folosesc reclama ca procedeu astăzi 
necesar, deoarece fără ea n-ar însemna nimic. 

Să nu vă lăsaţi însă prea mult impresionată de tot acest scandal, 
pînă Ja urmă „caracterul" 4) lui Freiligrath se va da în vileag în 
a.a fel, încît îl vom putea lovi la momentul oportun. Deocamdată 
să evităm pe cît posibil o ruptură. 

I) - frate. - Nota trad. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 44-446. - Nota red. 
'l - înşelătorii. - Nota trad. 
') Aluzie la un vers din cap. XXIV al poemului satiric „Atta Troll" de 

-l!ine : „Chiar dacă„, talent n-are, e un caracter•.  - Nota trad. 
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lmi pare foarte rău că vineri n-am să vă pot izita, dr a1c1 
au loc asemenea transformări, incit ieri, de pildă, am robotit pînă 
la orele 9 şi 45 seara, aşa că nici vorbă nu poate fi să absentez 
de aici. Tmsmiteti. aşada1, cele mai cordtaJle salutări Maurului şi 
young ldies 1) de la al dv. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opre, d. I rusă, voi. XII, 1929 

1) - domnişoarelor. - Nota trad. 

F. Engels 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Jenny Marx către Engels 

la Manchester 

575 

(Londra, 8 martie 1 856) 

Dragă domnule Engels, 
Maurul ar vrea să ştie dacă vii la noi de paşti, lucru pe care 

l-am doni foarte mult cu toţii. In cest caz el nu ar mai trimite blue 
books 1) . Scrie-ne, te rog, cîteva rînduri în legătură cu venirea d-tale. 
Am putea trimite atunci pachetul luni prun Parcels company 2) . 
Chiar acum am expdiat articolul d-tale 692• Chaley is very busy 3) 
cu documentele din Kars 4) şi îi dictează zăpăcitului de Pieper. Ce 
spui e soanda}urirle din Berlin ? Ai citit în 11Times" 1 de azi, relatările 
corespondentului de acolo ? Acum ne putem explica văicăreala din 
a1 ticolele de fond ale lui 11Kreuz-Zeitung" .  

In pnent, am şi eu o răfuială cu Minister of h e  interior 5) 
în legătură cu mica mea moştenire. Iţi aminteşti, desigur, că printre 
hîrtiile ·rămase de la unchiul meu 6) se aflau o mulţime de scrisori 
·şi de manuscrise ale bunicului 7) , fostul ministru de război al ducelui 
de B.aunschweig. Pentru cumpănarea acestora, întrucît cuprind ma
terial isto'k-milit:r cu privire la Războiul de şapte ani, statul pru
sian, prin intermediul d-lui von Schamhorst, a rus tratative încă 
cu tatăl meu 8) . A intervenit însă fratele meu şi în actul de lichi
dare definitivă a succesiunii se găsesc următoarele postuU stranii : 
în ceea ce priveşte cărţile găsite, d-l ministru, „din considerente de 
pietate" ,  le-a preluat contra 10 taleri. Cărţile de mai mică impor
tanţă a dispus să ie vîndute la licitaţie la Braunschweig pentru 
1 1  taleri, ca apoi să preia, din pietate, fără să întrebe pe nimeni, 

'J - cărţile albastre. - Nota trad. 
') - Oficiul de mesagerii. - Nota trad. • - Chaley (Charles în .pronunţia copiilor) este foarte ocupat. - Nota trad. •) K. Marx. „Căderea Karsului". (Vezi Karl Marx şi F. Engels. Operll.. voi. 1 1 ,  

Bucureşti, Editura politică, 1 6 1 ,  p. 4-681.  - Nota trad.). - Nota id. 
5) - Ministrul de interne (Fedinand von Westphalen) . - Nota trad. 
1) Heinrich Georg von Westphalen. - Nota red. 

· 

7) Christian Heinrich Philipp von Westphalen. - Nota ed. 
) Ludwig von Westphalen. - Nota red. 
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pe cele mai valonose, pe care l e  evaluează la 10  taleri ş i  din care 
îmi scade ,cheltuielfle de trasportare a lor de [a B1aunschweig 
la Berlin. Ciudată pietate I Dar acum urmează csus belli 1) pro
priu-zis, căci, prin secretarul său Florencourt, el scrie următoarele : 

„In afar. de cărţi s-au mai găsit un mare număr de manuscrise, 
printre care şi unele - în parte cu conţinut istoric-militar - ale 
răposatului landdrost von Westphlen. Acestea ,însă au mulite lacune 
şi deficienţe şi nu cred că ar putea prezenta un interes literar" .  

Astfel, fără a-mi trimite un inventar legalizat ş i  fără a pune 
pe cneva să evalueze himiile, ei îşi închipuie că şi le vor putea 
însuşi d'un coup de main 2) . Tare mă tem că în zelul său patriotic, 
fratele meu a dăruit .aceste m anuscrise statului, cu atît mai mult cu 
cit mama 3) mi-a scris că au fost informaţi asupra valorii acestor 
hîr.ii şi .întrebaţi ce au de gînd ·să facă cu ele. Tăcerea lui este foarte 
semnific ativă. El crede că-i voi ceda fără multă vorbă toate ace;tea 
iui, ,,.cheef"-ul 4) atotputenic .al familiei, aşa cum au făut celelalte 
suroi, preasupuse, ale mele. Dar se-nşală. 

La început mi-am permis „tatonări discrete" ,  dar apoi, încetul 
cu încetul, ,am formulat pretenţii de „property" 5) . 

Aştept cu nerăbdare răspunsul. Dată fiind actuala agitaţie de 
la Berlin, am putea lesne provoca un scandal. Dar, înainte de a-l 
declanşa, vrem, din consideraţie pentru mama mea, să încercăm cu 
duhul blîndeţei. 

Spe1ăm să te vedem aici săptămîna viitoare. 

fectuoise salutări de Ia 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, d. I rusă, voi. XII, 1 929 

Jnny Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) - motivul de ră!boi, aici în sensul le motiv de -ceartă. - Nota trad. 1) - dintr-o lovitură. - Nota trad. 
') Karoline von Westphalen. - Nota red. 
') - şeful. - Nota !rad. 
) - proprietate. - Nota trad. 
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2 

Jenny Marx către Engels 1) 
la Mnchester 

(Londra, în jurul datei 
de 12 aprilie 1857j 

Dragă domnule Engels, 
Per oore du mufti 2) , un invalid scrie pentru celălalt. Pe Chaley 

î1l doare jumătate de cip ; îl dor îngrozitor dinţii, urechile, capul, 
ochii, gîtul şi dumnezeu mai şrtie ce. Nici pilulele pe hază de opiu, 
nici creozotul nu-l liniştesc. Dintele trebuie 1scos, dar el nu prea are 
chef. Vin acum cu rugămintea de a-l ajuta cu un a1ticol pentru vi
neri. Tema nu importă. There was, for instance, the sending of 
troops l ships for China, there was also a change in the organi
sation i the russian army, ,or Bonaparte or Switzerland or yam 
or nhiq else. One colun n o 3). Aceasta, bieînţels, >resu
punînd că propia d-tale boJlă de ochi a trecut. Fă tot posibilul şi 
dă-ne de ştire prin cîte:a rînduri dacă poţi seme articolul. Pică
turile pntu ochi ţi-au fost cit de cit de folos ? 

Afectuoase salutări de la 
Jenny Marx 

Publicat pentru prima oară 
în : K. ax şi F. Engels. 
Opere, d. I ă, voi. XXII, 1929 

Se tipăreşte după manscris 

Tradus din limba germană 

3 
Jenny Marx către Engels 693 

la Waterloo 

(Londra, între 11 şi 13 august 157) 

Dragă domnule Engels, 
Sînem cu toţii foarte bucuroşi că te simţi iarăşi mai bine şi 

că te-ai i întremat. Maurul rămîne însă la părerea lui că leacul 

1) Vzi Olumul de faţă, p. -87. - Nota red. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 19, 140. - Nota ret. 
) - O asemenea temă ar fi, de pildă, trimiterea de trupe şi vase în China, 

reorganizarea armatei ruseşti, Bonaparte, Elveţia, anecdote sau mai ştiu eu ce. 
Ajunge o coloană. - Nota trad. 
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cel mai sigUI pentru boala d-tale ar fi o cură prelungită cu fier. El 
s-a documentat în mod temeinic în domeniul medicinei la Muzeu ; 
toţi medicii de azi folosesc fierul şi îl consideră superior unturii 
de peşte, fiind întru totul de acord cu medicii englezi, care au 
ajuns la această concluzie pe baza unei practici îndelungate. De 
altfel l te roagă iruistent să lU faci un prea mare ort intelectul 
cu lucrările pentru Dana. Hoinăreala, somnul şi trîndăvia sînt tot 
atît de necesare ca şi i1on 1) . 

Ai primit, desigur, cele două scriori pe ·oare ţi le-a mai adre
sat la Mancester 2) . Una conţine note despre armies 3) , cealaltă 
- despre armada. 

Acum ieîteva seri a fost la noi măscăriciul de Edgar Bauer ; 
şi fără untură de peşte el a devenit un adevărat Stockfisch 4) , care, 
pe deasupra, mai are şi pretenţia de a fi .spiritual. Făca forturi 
atît de ·cump:ite, incit aproape că mi-a venit să leşin, iar Karl a 
vomat nu la .figurat, ci la popriu. 

Jones, a cărui nevastă s-a prăpădit, e acum tare vesel : el vede 
în toţi · indins 5) 1şte Kossuth-i şi îi proslăvşte pe indil5 pa
triots 6) • die<sarul său, moralul Rithaid Hart, un paid urquhar
tist 7) , a ajuns avocat la oalhole. Karl 'l-a auzit p[eînd aColo. 

Să sperăm că viitoarea d-tale scrisoa'e ne va aduce alte veşti 
bune ; sîntem cu toţii tare îngrijoraţi din pricina d-tale. 

Vinul mă remontează straşnic. Sherry-ul este excelent. Vinul 
de Polo, pare-se, nu e tot atît 1de bun ; dir Îmi place îndeosebi 
pentru gustul său dulceag. El mă va pune din nou pe picioare. 

Afectuoase salutăm de la 

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

1) - fierul. - Nota trad. 

2) Vzi volmul le faţă, ?. 1 39, J40. - Nota red. 
3) - armate. - Nota trad. 

Jenny Marx 

Se tipăreşte după manuscris 
Tradus din Jimba germană 

'J Joc le cuTinte : „Srockiisch" - „batog", •in sens figurat „imbecil",  
„dobitoc•, - Nota trad. 

si - indienii. - Nota !rad. 

1) - patrioţii indini. - Nota trad. 

7) - urquhartist plătit. - Nota trad. 
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4 
Jenny Marx către Konrad Schramm 

la Jersey 

Dragă domnule Schramm I 

[Londra] 8 decembrie (185J 
9, Grafton Terrace, Maitland Park, 

Hampstead 

A trecut atîta timp de cînd nu ne-ai mai dat un semn de viaţă, 
incit sîntem cu toţii dornici să aflăm cum îţi merge. Vorbim ade
sea de d-ta şi singurul nostru regret este că nu avem posibilitatea 
să-ţi ţinem . de urît, singur cum eşti, în nesfîrşitele ore şi zile de 
iarnă. 

Dacă nu-ţi vine greu, dă-ne din cînd în cînd un semn de viaţă. 
Ce spui de aoest tărăboi general ? Nu,i aşa că e totuşi o bucurie 
să vezi cnahul general al vechii porcării, care pîrîie din oate 
încheieturile ? Sper că rudele d-tale nu te-au dat uitării sub pre
textul crizei şi că în md practic n-ai .avut încă şi d-ta de suferit 
de pe urma ei. Cu toate că criza americană ne atinge destul de 
sensibil buzunarul, întrucît Karl nu mai scrie de două ori, ci doar 
o dată pe săptămÎnă pentru 1 1Tribuneu ,  care i-a concdiat pe toţi 
corespondenţii europeni în afară de Bayard Taylor şi de Karl, îţi 
poţi lesne închipui cit de high up 1) este Maurul. Şi-a recăpătat 
întreaga sa capacitate de muncă şi energie de altădată, tot aşa şi 
prospeţimea şi  vioiciunea spiritului, dispărute de ani de zile, de 
cînd am avut marea durere de a-l pie'Ide pe scumpul nostu copil 2) , 
pe care inima mea îl va deplînge veşnic. Karl munceşte ziua pentru 
a cîştiga cele necesare traiului, iar noaptea - pentru a termina 
economia sa politică. Acum, cînd această lucare a devenit o ce
rinţă de actualitate, o necesitate, se va găsi, desigur, şi un nenoro
cit de editor. 1n afară de noi, au mai fost diect loviţi de criză 
Lupus şi Steffen. Primul şi-a pierdut principalele sale lecţii deoarece 
instituţia a dat faliment, iar celălalt n-a mai putut rămîne la Br.ighton 
din cauza tăribotului din India3) deoarece instruirea cadeţilor indieni 
a luat dintr-o dată sfîrşit. In plus, sora lui şi-a pierdut bruma de 
av·ee în urma falimentului unui bancher. Micul Dronke pornise la 
G1asgow o afacere pe cont propriu. Cred că toată polemica dusă 

1) - bine dispus. - Nota trad. 
!] Edgar Marx. - Nota red. 
3) Este vorba de răscoala de eliberare naţională din India. - Nota red. 
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în presa din Glasgow împotriva „oameni,lor lipsiţi de conştiinţă 
care înjghebează aface1i fără nici un fel de capital" se referă la 
acest omuleţ. Freiligrath îşi mai are deocamdată locul asigurat la 
miniatura sa de Crdit mobilier. Da: dacă zvonurile sumbre cu pri
vire la Credit mobilier din Paris, al cărui curs scade pe zi ce trece 
tot mai mult, se vor adeveri, atunci şi Freiligrath se va duce curînd 
de-a dura şi va trebui să spună ad�o postullui de dkector. e aşe
zatul şi demnul nostru amic, Liebknecht, criza pare să nu-l fi afectat 
îCă prea tare, cel puţin n' a-t-etle pas ecore frappe Son physique1) ; 
şi-a păstrat intctă faimoasa, fatala, straşnica, fenomenala sa poftă 
de mîncare :şi dragosta nealterată pentru rsher ban 1). &gels 
a scris ieri din Manche.ter 3) . 

As1Pra filistillilor de acolo criza are un efect alcoolizant ; 
nimeni nu mai a1e răbdare să stea ,acasă, de unul singur cu familia 
şi cu grijile sale, oluburile sînt asaltate şi consumul e lichior 
creşte enorm. Cu cit c1iza îl strînge pe careva mai mult în chingile 
ei, cu atît el caută cu tot dinadinsul să se ânveselescă, pentru ca 
a doua zi dimineaţa să apră ca personilica:e a dewlării morale şi 
a prăbuşirii fizice. La Manchester au şi dat faliment zilele acestea 
B-9 fabricanţi. 

Dar nicăiei criza nu e atît de spectaculoasă ca la Hamburg. 
Niciodată încă o paniCă nu a fost atit de totală şi de clasică. Firma 
Ulberg & Cramer, care a dat .aliment cu un pasiv de 12 OO OO de 
mărci (dinte care 7 OOO OOO în poliţe) , nu dispunea deit de un 
capital de 300 OOO de mărci I I Acum totul e devalorizat acolo, abso
lut devalorizat, în afară de argint şi aur. Săptămîna .trecută a dat 
faliment şi Christian Matthias Shrder. Firma J. H. chrOder & Co. 
din Londra a întrebat telegrafic dacă 2 OOO OOO de mărci l-ar scoate 
din încurcătură, în care caz ea ar fi dispusă să trimită argint pînă 
la concurenţa acestei sume. Răspunsul : 3 OOO OOO sau nimic ; firma 
n-a putut scoaite 3 OOO OOO şi Christian Matthias s-a prăuşit. Marea 
fimă americană, căreia Banca Angliei i-a avansat recent, după 
două zile de tratative, un milion, şi astfel a salvat-o, era Mr. G. Pea
bldy. n legătură cu a-cest 4h Juiy-anniversary-Dinner-man 4) 694 
mi-am amintit de bădărnul de Heinzen. Deşi „Pionier"-ul său (în 
pida faptului că cel mai mare om de 1stat al revoluţiei, studiosul 

Karl Blind, este colaboratorul lui) s-a topit pe jumătate dn cauza 
:rizei, mitocanul tot mai declară că „crizele nu sînt decît nişte 
născociri şi elucubraţii ale lui Marx" . Vorbind despre acest înver-

1) - ea nu i-a atins încă buna condiţie fizică. - Nota trad. 
') - felia subţire de şuncă afumată. - Nota trad. 
"l Vezi volumul de faţă, p. 199-202. - Nota red. 
') - om cu dineurile festive de 4 iulie. - Nota trad. 
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şunart com;ttfag îmi vine �n minte şi ecker cel mşu 1) , care 
cm sa eliberat, aşa că, no,Jns-volens 2) , dragă donule Schrmm, 
trebuie să faci împreună cu mine salturi uriaşe peste lcean şi să 
te laşi dus din Europa în America şi iarăşi înapoi. Şi pentru că cu 
Becker cel roşu am ajuns din nou în patria noastă iubită, această 
viorea - care de astă dată nu va scăpa nici ea prea uşor - ba 
chiar în dragul nostru Koln, trebu[e să-ţi mai povestesc ceva despre 
veciul nostru prieten Mevissen şi despre familia sa. Bietul bătrîn 
a piedut recent doi copti, care au mulit de tuberculoză, pe urmă 
s-a prăpădit doamna Mevissen, iar un fiu al său a plecat într-o 
călătorie în Pacific şi s-a înecat. 

Iţi imaginezi cum au amuţit şi s-au schimbat la faţă toţi demo
craţii. S-a isprăvit cu toată vechea 1sporovăială şi cu politica de 
cafenea de cînd la ordinea zilei e din nou odioasa p0blemă a 
burţii şi principii şi tiranii nu mai sînt vinovaţi de tot ce se întîmplă. 

Dar m-am întins atît la vorbă, încît e timpul să termin. Pri
meşte cele mai afectuoase salutăm din partea mea şi a fetelor, care 
s-au făcut mari şi drăguţe şi se dezvoltă frumos. 

A d-tale, 
Jenny Marx 

Apropo. Avem fotografiile lui Freiligrath şi Engels. Dacă nu-ţi 
este prea greu, fă-ţi şi d-ta o poză pentru noi. Lui Karl i-ar face 
mare plă€re să aibă în jurul său fotografiile celor mai buni prie
teni ai lui. 

Publicat pentru prima oară 

5 

Se tipăreşte _după manscris 

Tradus din limba germană 

Jenny Marx către Engels 
la Mnchester 

[Londra, 9 aprilie 1858} 

Dlagă domnule Engels I 
Karl se simte de o săptămînă atît de rău, încît îi este imposibil 

să scrie. EI crede că, desigur, ţi-ai şi dat seama, din ultima lui seri-

1) Hermann Heinrich Becker. - Nota red. 
2) - vrînd-nevrînd. - Nota trad. 
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soare 1) atît de greoaie, că fierea şi ficatul său se agită din nou. 
Să sperăm că, pină la urmă, doctoniile îşi vor face efectul. La 
înrăutăţirea stării sănătăţii sale contribuie în mare măsură neli
niştea şi fămîntarea, reare acum, după încheierea cont:actului cu 
editorul 2), au sporit, fi1eşte, şi cresc pe zi ce trece, deoarece îi 
este pur şi simplu imposibil să-şi termine lucrarea. Vreau ocmai 
să-i scriu şi ovreiaşului 3) din Berlin, care de astă dată a dirij at 
lucrurile dever 4) . Copiii sînt sănătoşi. Din păcate, în timpul vacan
ţei de paşti au tnebuit să stea în permanenţă în casă. Vremea a fost 
îngrozitoare, şi ploaia care n-a mai contenit a muiat într-atît terenul 
nostru argilos şi l-a făcut alît de clisos, înoît tot Bockburg-ul ţi 
se lipeşte de tălpi. Am primit azi numerele din „Gua.ian" cu cele 
două articole foarte interesante despre Franţa. De aici deducem 
că şi d-ta eştJi la Manchester şi că n-ai făcut nici o excursie de 
paşti. Dar poate veo vfaătoare de vulpi ? 

Afectuoase salutări din partea noastră a tuturora. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, voi. XII, 1 929 

6 

A d-tale, 
Jenny Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Jenny Marx către Ferdinand Lassalle 695 

la Berlin 
Londra, 9 aprilie 1858 5) 

Dragă domnule Lassalle I 
De cind ţi-a scris Karl ultima oară 6) , boala lui de frcat, de care 

sufeea şi atunoi şi care, din păcate, revine în fiecare primăvară, 
s-a înrăutăţit mult aşa că a trebuit să se doftonicească tot timpul, 
iar astăzi, simţindu-se absolut incapabil să scrie, m-a rugat pe 
mine să-ţi exprim cele mai calde mulţumiri pentru toate ambilele 
d-tale eforturi depuse în interesul lui. Şi eu simt nevoia să dau 

1) Vezi volumul de fată, p. 27-285. - Nota red. 
2) Franz Duncker. - Nota red. 
3) Ferdinand Lassalle. - Nota red. 
'l - cu iscusinţă. - Nota trad. 
5l In original greşit : 1 885. - Nota red. 
1) Vezi volumul de fată, p. 494-496. - Nota red. 
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glas bucuriei pe care m resimţit-o aflînd că, în sfîrşit, s-a încheiat 
contractul ; după cum văd, nu te-ai lăsat cu totul acap arat de lucră
rile d-tale teoietice şi, deşi te consacri lui „Heradlit" {pe care-l 
studiez şi eu), ţi-ai mai păstrat abilitatea practică şi, cum spun 
englezii, ai rămas „a dever manager"  1) . Kal ţi-ar fi scris mai de 
mult şi chiar mai pe larg despre luorarea d-tale, dar îi vine abît de 
greu să scrie I Neliniştea şi frămîntarea sufletească povocate de 
faptul că nu-şi poate termina repede, dintr-un condei, lucrarea, 
contribuie, fireşte, în mare măsură, la înrăutăţirea stării sănătăţii 
sale ; şi tot şa şi lucr.rile enevante pentru „daily bread" 2), care 
nici ele nu suferă amînare. Sperăm totuşi că va fi în stare să predea 
manuscrisul 3) în timp utit De îndată ce Karl se va simţi iarăşi mai 
bine îţi va scJie, pînă atunci te rog să te mulţumeşti cu aceste cîteva 
rînduri şi să primeşti salutări cordiale de la  

Jenny Marx 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, voi. XXV, 1934 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

7 

Jenny Max către Max 
la Mnchester 

[Londra, înainte de 9 mai 1858) 

Scumpul meu Karl, 
Ce ău îmi pare că nu-ţi pot alătura o scrisoare mai plăcută 

decit cea 4) a Li ch. Koller 5) ; ieri am mai reţinut-o, dar poate 
e mai bine s-o citeşti. 

Nădăjduiesc că ai .să ajungi cu faiedlander la o point of 
faiet 6) femă ; mult nu se poate dştiga nidodată la in ziar german, 
şi nu pricp cum de i-ai putut propune is. scrii mai mult de un 
articol pentrru enorma sumă de 11/2 1. st., DU a. mai mult cu cit 

1) - „un om de afaceri iscusit". - Nota trad. 
2) - ,;pîinea cea de toate zilele". - Nota trad. 
3) K. Marx. „Contribuţii la critica economiei politice". (Vezi K. Marx şi 

F. Engels. Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 3-175. - Nota 
trad.}. - Nota red. 

'l In manuscris cuvîntul neclar. - Nota red. 
6) Adolph Oluss {vezi volumul de faţă, p. 511 ) .  - Nota red. 
8) - înţelegere. - Nota lrad. 
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Pentru business 1) propriu-zise ei au un corespondent. Fără îndoială, 
mai mult decît de un „enjolivement" 2) n�au nevoie. Să nu-ţi faci 
iluzii ; cel mult ai să scoţi de la „Presse• 2 1. st. ca average maxi
mum 3) ; Engels spune desigur : „acolo vei putea cîştiga cel puţin 
10 1. st. pe săptămînă" ; asemenea autoamăgiri sînt pentru moment 
foarte plăcute, dar, în realitate, n-au nici un temei. Mersul revolu
ţiei în Prusia mă amuză copios, şi mai ales discursul „cu corăbii, 
vele, catarge şi valuri" ,  primit 'cu apl1auze furtunoase, pe care 
prinţul rachiului, Smith, l-a rostit in fieful lui de la Marea Baltică. 
Ce ă mai spui de entuziasmul lui „Kălnische-Zeitung" pentru von 
der Heydt şi de admiraţia e care pînă şi „Presse" o are pentru 
comportarea energică şi poziţia fermă a presei democrate berli
neze ? ?  I I 

Fetele ţi-ar fi scris de mult, dar Jennychen spunea că delestă 
tripla cenzură a unor simple scrisori particulare şi de aceea s-a 
abţinut. 

Dragă Karl, mi-e tae penibil ca, după toate necazurile tale, 
să te mai bhern 4) şi eu ; dar co pştele bate la uşă, creditorii 
au turbat. N-ai putea face rost de ceva bani, mai ales pentru Wi
thers-i ? i sînt cei mai ai dracului„. 

Ceilalţi sînt mai înţelegători şi se mai lasă duşi cu vorba ; 
ieri am fost la Miss Morton şi i-am explicat situaţia. 

Cu bine. 

Publicat pentru prima oară 
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A ta, 
Jenny 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Jenny Max către Engels 
la Manchester 

!Londra după 13  august 1 859} 

Dragă domnule Engels I 
Maurul tocmai s-a dus la Museum şi m-a rugat să-ţi mulţumesc 

pentru bancnota de 5 l. st. , trimisă atît de prompt. Colac peste 

1) - afaceri, - Nota trad. 
2) - „decor". - Nota !rad. 
'l - medie maximă. - Nota trad. 
4) - sîcîi. - Nota trad. 
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pupaza a picat acum povestea cu County Court 1) , care e cu atît 
mai neplăcută, cu cit m venit doar cu cinci minute prea tîrziu, alt
minteri judecătorul mi-ar fi îngăduit, fără doar şi poate, ca şi prima 
dată, să achit datoria în rate lunare. Nici nu-ţi poţi închipui, dragă 
domnule Engels, cit de penibil ne este, lui Karl şi mie, să te ino
portunăm mereu şi, aducindu-ţi la cunoştinţă în fiecare scrisoare 
cite o nouă veste proastă, să facem apel la prietenia şi la generozi- · 
tatea d-tale. 

Karl a primit de mult şase exemplare din „Padul şi Rinul" 2 ) .  
A omis să-ţi confirme primirea lor. Trei din cele şase exemplare 
le-a .dăruit unor cunoştinţe (Imandt, Juta şi Cavanagh) . Celelalte 
trei exemplare ţi le voi timite săptămîna viitoare. 

Fetele, care acum exersează n duet şi cîntă destul de drăguţ, 
îţi trimit salutări afectuoase, la fel şi eu. 

Publicat pentru prima oară 

9 

A d-tale, 
Jenny Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Jenny Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra, 4 noimbrie 1859) 

Dragă domnule Engels ! 
Sznere ,îl tot skîie pe Maur cu articolul 3) pentru „Tr1buneu ,  

pe care i la promis. Azi-dimineaţă ir a sosit o scrisoare incen
diară. Karl, care de vineri 96, se luptă cu articolul, te roagă să-i tri
miţi cit poţi de repede articolul despre Kossuth. 

Afectuoase salutări din partea fetelor şi a mea. 

Publicat pentru prima oară 

1) - judecătoria comitalului. - Nota trad. 

A d-tale, 
Jeny M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

•j F. Engels. „Padul şi Rinul". (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 13, 
Bucureşti, Editura politică, 1 962, p. 24-26. - Nota trad.). - Nota red. 

8) K. Marx. „Kossuth şi Ludovic-Napoleon•. (Vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 53956. - Nota trad.). -
Nota red. 
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1 0  

Jenny Marx către Engels 1) 
la Manchester 

[Londra, 3 sau 24 decembrie 1859] 

Dragă domnule Engels I 
Primşte cele mai calde mulţumiri pentru Weihnachtshamper 2) . 

Şampania este cît se poate de binevenită, căci ne va ajuta să în
tîmpinăm cum se cuvine sărbătoarea, care altminteri ar i fost tristă, 
şi ne va prilejui o voioasă sear1ă de crăciun. Cupele înspumate de 
şampanie îi 'Or face pe dragii mei copii să uite că anul acesta nu 
au brăduţ de crăciun, şi să fie, cu toate acestea s) , veseli şi bucuroşi. 

Rilistinul pîntecos de Freiligrath cu sinceritatea şi cumsecă
denia lui westfilică m-a enervat teribil ; dar scrisoarea d-tale despre 
grăsunul şi slăbănoaga 4) m-a amuzat azi copios şi nu înţeleg cum 
de am putut uneori să-mi pun în aşa ha1 la inimă comportarea 
acestei adunături. Dacă în anul care s-a scurs am fi fost „better 
off" 5) , primeam toată această porcărie cu mai mult umor, dar tot 
umorul ţi se risipeşte cînd trebuie să faci în permanenţă faţă celor 
mai meschine mizerii, cane niciodată nu m-au apăsat mai mult 
decît acum, cînd scumpele mele fetiţe, care sînt în plină înflorire, 
au şi ele parte de aceste suferinţe. S-a mai dăugat şi faptul că 
speranţele nutrite pe ascuns de atîta vreme în legătură cu cartea 
lui Karl 6) s-au spulberat din cauza acelei conspiration de silence 7) 
pusă la cale de germani şi întreruptă doa1 de cîteva jalnice foile
toane beletristice care s-au referit numai la prefaţă şi nicidecum 
la conţinutul cărţii. Fascicula a 2-a îi va trezi, poate, din letargie 
pe aceşti indolenţi, dar atunci se vor năpusti cu atît mai mult 
asupra tendinţei lucrării, cu cît au trecut sub tăce1e caracterul ei 
ştiinţific. Nous verrons 8) . Dar mai ales sint curioasă să văd ce va 

') Răspuns la scrisoarea lui Engels din 22 decembrie 1859 (vezi volumul 
de faţă, p. 57---572) . - Nota red. 

') - coşul cu daruri de crăciun. - Nota trad. 
3) Cuvinte dintr-o poezie a lui Freiligralh „Cu toate acestea " ,  scrisă pe un 

motiv de Robert Burns. - Nota red. 
4) Ferdinand şi Ida Freiligrath, - Nota red. 
6) - „într-o situaţie mai bună". - Nota trad. 
8) K. Marx. „Contribuţii Ia critica economiei politice• . (Vezi K. Marx şi 

F. Engels. Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 3�175. - Nota trad.). 
- Nota red. 

7j - conspiraţii a tăcerii. - Nota trad. 
Bj - Vom vedea. - Nota trad. 
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născoci Ephraimchen Gescheut 1). Atitudinea ,lui Jn ceastă ches
tiune nu este 'ici iea prea clear 2) ; albaistrul e Prusia ca şi Ferdi
nand nprihănitul 3) trebuie, fireşte, deocamdată trataţi cu menaja
mente, iar ruptura oficială cu acesta din urmă mai trebuie amînată. 
El este atît de intim cu Blind numai 1pentru că acesta era man-ser
vant-ul 4) lui .în faimoasa afacere Kinkel şi îi apăra drepturile în 
alcoolicul Comitet Schiller. Pentru că Blind l-a ajutat ca bustul 
lui SchilleI să fie dezvelit în timp ce se executa cantata lui (în
velitoarea de serj verde nu voia de loc să coboa·re, aşa că patru 
vlăjgani au trebuit să se agaţe şi să tragă de ea) , şi nu în timp ce 
low comedian 5) gesticula ca un marinar 1care transmite semnale 
telegrafice de pe un vas 6) , - de a.ceea trebuie el să ipere acum 
în mod public şi să acopere cu onestitatea şi devotamentul lui 
politic falsitatea şi laşitatea acestui mincinos noto;iu. Jalnică slugă 
a lui Fazy I Dar destul desp11e aceşti indivizi. Iţi trimit, totodată, 
prin Chaplin cartea fratelu:i meu 697• Poate prezintă interes pen
tru d-ta şi îţi oferă material pentru o c;itică. De fapt mon cher 
frere 7) ne-a jefuit de-a dreptul de partea noastră de moştenire şi 
m-a minţit u neruşinane cînd mi-a scris acum cîţiva ani că s-au 
găsit doar nişte hîrtii fără nici o legătură între ele, risipite, inutili
zabile, care n-ar putea servi la nimic, fiind de fapt lipsite de orice 
„valoare de schimb " 8) . Aş putea aoum să-i foc un scandal ân lege 
şi, avînd în vedere actuala sa situaţie politică precară, nimic n-ar 
fi mai uşor decît să-l compromit teribil. Alde Schleinitz şi Duncke! 
ar fi foarte bucuroşi dacă această poveste ar încăpea pe mina lor. 
Dar vezi că săptămîna trecută, fără ştirea lui Karl, i-am scris, 
cerindu-i bani. Cum toate încercările lui Karl de a face lost de 
bani au dat greş, ajunsă la mare emergency 9) , miam hotărît să fac 
acest pas neplăcut, de care m-am ferit pînă acum chiar şi în vre
murile cele mai grele. Cu toate că Ferdinand a refuzat să-mi 
acorde „împrumutul" ,  „deoarece el însuşi nu dispune decît de pensia 
lui• ,  acum, din cauza scrisonii trimise, mă găsesc faţă de el într-o 
false position 10) şi m-am legat singură de mîi.i şi de pidoare. 

1) „Gescheut - înţelept" .  Marx şi Engels l-au denumit în ironie în cores-
yondenţa lor adeseori pe Lassalle Ephraim Gescheut. - Nota red. 

') - clară. - Nota trad. 
1) Ferdinand Lassalle şi Ferdinand Freiligrath. � Nota red. 
'l - trepăduşul. - Nota trad. 
6) - comediantul de bilei (Kinkel) . - Nota red. 
8) Despre disputa dintre Freiligrath şi Kinkel în Comitetul Schiller vezi volu-

mul de iaţă, p. 16. - Nota red. ) - iubitul meu frate. - Nota trad. 
8) Vezi volumul de faţă, p. 57-576. - Nota red. 
9) - ananghie. - Nota trad. 

l•) - poziţie falsă, - Nota trad. 
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Deocamdată va trebui să mă mărginesc să-i reproşez felul cidat 
în care l-a prezentat pe tatăl meu 1) în prefaţă. Pînă şi pe smintitul 
şi egoistul frate 2) , care i-a otrăvit tatălui meu viaţa, iar mamei 
mele, p:înă în ultimul n al vieţii, i-a stors o rentă anuală din mica 
ei pensie de văduvă, el îl prezintă într-o lumină mai bună, cu mai 
multă decenţă şi  mii în amănunt decît pe umanul nostru tată, cu 
adevănat nobil şi generos. Ce-i drept, aoesta din urmă era „versat 
numai în Shakespeare, nu şi în biblie" ,  crimă pe care fiul său 
pietist n-a putut să i-o ierte nici în mormînt. Foarte ciudat este de 
asemenea faptul că, din moment ce, în genere, a vorbit despre 
relaţiile de familie, n-a amintit de loc de cea de-a doua căsătorie 
a tatălui meu şi n-a pomenit numele mamei de-a doua, care a fost 
fericirea vieţii tatălui meu, iar pe copiii ei vitregi i-a ocrotit şi 
îngrijit cu o sinceritate, dragoste şi devotament de care adeseori 
nu au, poate, parte copiii de la adevărata lor mamă. Cu tot atîta 
abilitate a reuşit să nu pomenească de existenţa, stînjenitoare pen
tru el, a fratelui meu Edgar şi a mea. Dar acest lucru mă lasă rece 
şi nu mă preocupă, numai pe tata şi pe mama nu-i era îngăduit 
să-i trateze şi să-i ocolească astfel - asta trebuie s-o ispăşească. 
Sînt curioasă să cunosc părenea d-tale despre partea consacrată în 
carte problemelor militare. Jennychen transcrie azi articolul 698, 
în locul meu. Cred că în curînd fiicele mele mă vor scoate din 
pîine şi atunci voi figura pe lista persoanelor „avînd dr,eptul de a 
fi întreţinute" .  Păcat că nu există nici o perspectivă de a primi o 
pensie pentu seirviciul de secretară pe care l-am îndeplinit atîţia 
ani. Pentru azi - rămîi cu bine. Cele mai afectuoase salutări de la 
toţi şi de la a d-tale 

Publicat pntu prima oarl 

1) Ludwig von Westphalen. - Nota red. 
•j Heinrich Georg von Westpha!.n. - Nota rd. 

Jeny Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Adnotări 

Marx se referă la articolele despre Principatele dunărene - Moldova şi 
Ţara Românească - scrise de el pentru „New York Daily Tribune", pe 
care însă redacţia ziarului nu Ie-a publicat. Manuscrisul acestor articole 
nu s-a păstrat. Despre istoria Suediei este vorba, pare-se, în legătură cu 
tratatul defensiv împotriva Rusiei încheiat la 21 noiembrie 1 855 între re
gatul Suedia şi Nowegia, pe de ') parte, Angl�a şi Franţa, pe de a'ită parte. 

Colaborarea lui Marx la „New York Daily Tribune" a început în august 
1 851 şi a durat mai mult de zece ani, pînă în martie 1862. La rugămintea 
lui Marx, un mare număr de articole pentru ziar au fost scrise de Engels. 
Articolele lui Marx şi Engels pentru „New York Daily Tribune" tratau pro
bleme importante de politică externă şi internă, probleme ale mişcării munci
toreşti, ale dezvoltării economice a statelor europene, ale expansiunii colo
niale, ale mişcării de eliberare naţională în ţările coloniale şi dependente etc. 
ln perioada de instaurare a reacţiunii în Europa, Marx şi Engels au folosit 
acest ziar american de largă circulaţie pentru a demasca, pe baza unor ma
teriale concrete, tarele societăţii capitaliste, contradicţiile de neîmpăcat pro
prii acestei societăţi, precum şi pentru a arăta caracterul limitat al democra
ţiei burgheze. 

ln unele cazuri, redacţia lui „New York Daily Tribune" a procedat după 
bunul ei plac cu articolele lui Marx şi Engels, publicînd multe dintre ele fără 
semnătura autorului, sub formă de editoriale. Uneori redacţia şi-a permis să 
intervină în textul articolelor (vezi, de exemplu, scrisorile lui Marx către 
Engels din 30 octombrie 1 856 şi 16 februarie 1857) ; multe articole nu au fost 
de Ioc publicate. Aceste procedee au provocat repetate proteste din partea 
lui Marx. lncepînd din toamna anului 1857, ca urmare a crizei economice dfn 
S.U.A. care s-a răsfrînt şi asupra situaţiei financiare a ziarului, redacţia i-a 
propus lui Marx să reducă numărul corespondenţelor sale pentru „New York 
Daily Tribune". Colaborarea lui Marx la ziar a încetat definitiv Ia începutul 
războiului civil din S.U.A. ; ceea ce a contribuit în mare măsură la ruptura 
dintre Mar: şi „New York Daily Tribune" a fost faptul că în cadrul redacţiei 
aveau tot mai multă preponderenţă adepţii compromisului cu statele sclava
giste şi renunţarea ziarului Ia poziţiile lui progresiste. - 5. 

2 ste vorba de pamfletul lui Cobden „What Next and Next 1" („Ce va urma 1"), 
London, 1 856, în care Cobden a supus unei critici aspre politica externă a u
vernului englez în perioada războiului Crimeii şi a condamnat în special 
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proiectul tratatului de pace cu Rusia, ale cărui condiţiI, după părerea auto
rului, nu garantau o pace trainică. - 5. 

3 Marx citează articolul de fond al ziarului „The Times• din 18 ianuarie 1 856, 
în care, în legătură cu terminarea iminentă a războiului Crimeii, erau anali
zate condiţiile preliminare ale tratatului de pace cu Rusia. Comentînd ln 
acest articol ştirea primită în ajun potrivit căreia Rusia a adoptat propunerile 
adepţilor păcii, „Times• s-a pronunţat pe n ton foarte agresiv pentru o po
litică „dură" faţă de Rusia şi a insistat ca guvernul englez să-şi intensifice 
în asemenea măsură pregătirile de război, incit Rusia să nu îndrăznească să 
refuze „adoptarea necondiţionată" a Tevendicărilor formulate de el. - 5. 

4 Congresul de la Focşani s-a desfăşurat intre 27 iulie i 28 august 1772. EI a 
avut drept scop încetarea războiului ruso-turc început de Turcia în 1 768 ; 
aceasta din urmă a fost sprijinită de Franţa şi Austria cu scopul de a slăbi 
Rusia şi de a împiedica creşterea influenţei ei în Europa centrală. Pe lingă 
celelalte condiţii, guvenul rus intenţiona în spcial ca, în urma acestui război, 
să obţină recunoaşterea independenţei Principatelor dunărene - Moldova şi 
Ţara Românească - sub protectoratul comun al statelor europene (Principa
tele se aflau sub protectorat turc, dar în timpul războiului ele au fost ocupate 
de trupele ruseşti). Ţinind seama însă de primejdia pe care o prezintă o even
tu!lă înţelegere in1re Pusia şi Austria, tinzind la o prpiere de Austria, 
precum şi în urma insistenţelor acesteia, Rusia încă în timpul congresului 
a consimţit să renunţe Ia revendicarea independenţei Moldovei şi Ţării Româ
neşti, menţinînd însă toate celelalte condiţii de pace prezentate de ea Tur
ciei. Ca urmare a intrigilor urzite de Franţa şi Austria, tratativele de pace 
de la Focşani s-au încheiat fără nici un rezultat. - 5. 

5 E. Hermann. „Beitrăge zur Geschichte des russischen Reiches• {„Contribuţii 
la istoria imperiului rus") ,  LeLpzig, 1843. Anul apariţiei cărţii indicat de 
Marx nu este exact. - 5. 

6 Este vorba de cartea : E. Mur.t. „Essai de chronographie Byzantine pour 
servir â !"examen des annales du Bas-Empire t particulierement des chro
nograpbes slavons de 395 a 1057" („Eseu de cronografie bizantină nu 
cercetarea analelor imperiului perioadei de dclin, şi în special ai crono
grafilor slavoni din 395 pînă În 1057") , St-Petersburg, •1855. Recenzia �ui 
Fallmerayer u privire la această carte a lui Muralt a fost publicată ln 
„Allgemeine Zeitung• din Augsburg din 11 şi 1 2  ianuarie ·156. - 5. 

7 Mae face aluzie Ia concepţiile conomice le publicistului şi economistulti 
german Adam Muller, reprezentant al şcolii romantice, concepţii expuse e 
el într-o serie de lucrări, dintre care cele mal importante sînt : „Die Ele
mente der Staatskunst• („Principiile artei de conducere a statului"). 

Theile l'III, Berlin, 189 şi „Versuche einer neuen Tbeorie ds Geld� mit 
besonderer Riicksicht auf Grossbritannien" („lncercare privind o nouă teorie 
a banilor u referire în special la Marea Britanie") , Leipzig und Altenburg, 

1816. - 6. 
8 Sinopticii sînt numiţi în literatura referitoare la istoria religiei autorii pri

melor trei evanghelii. 
Aici Marx se xeferă la cartea lui B. Bauer. „Kritik der evangetischen 

Geschichte der Synoptiker• („Critica istoriei evanghelice a sinpticilor"). 
Bd. 1-2, Leipzig, 1841 ; Bd. 3, lraunschweig, ·182. - 6. 

9 Este vorba de ziarul urquhartst „The Free Press" nr. 15 din 19 ianuarie 1 86. 

ln acest număr, sub titlul „The Chartist Correspondence•,  au fost publicate 
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documentele referitoare la activitatea cartiştilor în anii 183--1841, inclusiv 
corespondenţa lui D. Urquhart cu prim-ministrul Angliei din acea perioadă, 
lordul Melbourne, cu ministrul afacerilor interne, lordul Normanby, şi cu alte 
persoane. Din această corespondenţă reieşea că, abuzînd de încrederea car
iştilor, Urquhart a informat în amănunţime guvernul englez despre planurile 
şi intenţiile liderilor cartişti. 

Deşi a publicat în anumite condiţii în „Free Press" şi în alte publicaţii 
ale lui Urquhart unele dintre lucrările sale îndreptate împotriva politicii ex
terne a guvernului englez, în special a şefului oligarhiei whigilor, Palmerston, 
Marx s-a desolidarizat complet de concepţiile antidemocratice ale lui Urquhart. 
lntr-o serie de articole, corespondenţe şi scrieri ale sale, Marx l-a criticat 
cu vehmenţă pe Urquhart ca fiind reacţionar şi retrograd, duşman înverşunat 
al mişcării revoluţionare. Marx şi-a definit clar atitudinea faţă de Urquhart 
ln sisoarea sa că1re Lassalle din 1 iunie 1854 : „„.Eu nu vreau să fiu socotit 
printre adepţii acestui domn, cu care nu am nimic comun în afară de părerea 
despre Palmerston ; în rnst, opiniile noastre sînt diametral opuse, aşa cum a 
reişt la prima noastră :ntrevdere• .  - 7. 

10 Este vorba de articolele împotriva panslavismului, scrise de Engels în perioada 
ianuarie-aprilie 186 pentru „New York Daily Tribune• ,  dar pe care redacţia 
ziarului nu le-a publicat. Manuscrisul articolelor nu s-a păstrat. - 7 

1 1  Este vorba de măsurile represive uzurpatoare care au însoţit lovitura de stat 
bonapartistă de la 2 decembrie 1851 în Franţa. - 8. 

12 Engels se referă la războiul Crimeii din 185-1856 şi pregătirea începută de 
statele beligerante pentru tratativele de pace. Tratativele au început la 5 fe
bruarie 16 la Paris şi s-au încheiat la 30 martie 1856 prin semnarea tratatu
lui de pace de la Paris, care a pus capăt războiului Crimeii. - 9. 

13 Bill-ul cu privire la s trăini eta introdus din cind în cind de parlamentul englez a lege, sub pretextul de a-i ocroti pe cetăţenii englezi de pretinsele acţiuni 
duşmănoase din partea străinilor aflaţi pe teritoriul Angliei ; în realitate, 
bll-ul era îndreptat împotriva reprezentanţilor mişcării revoluţionar-democra
ice şi muncitoreşti internaţionale, care trăiau în Anglia în calitate de emi
grnţi politici . 

In cazul de faţă Engels face aluzie la răspunsul negativ dat de Palmerston 
ln Camera comunelor la 1 februarie 1856, cînd i s-a pus întrebarea dacă 
guvrnul englez nu intenţionează să propună în parlament un nou bill cu pri
ire la străini. Intrducera bill-ului era aşteptată în urma apariţiei în organul 
de presă al emig1 anţilor fencezi, „L'Hme•, la 10 octombrie 1855, a unei 
crisori deschise către regina Angliei, scrisă de unul dintre •liderii democraţiei 
ic-burgheze de Ia Londra, Felix Pyat, cu ocazia vizitei făcute de regina Vic
toria în Franţa în 1 855. Si.gurul rezultat pe care I-a avut publicarea acestei 
ersori cu caracter aventurist, provocator a fost expulzarea de către guvernul 
englez a unui număr de emigranţi francezi (printre alţii şi Victor Hugo) de e 
insula Jersey, unde apărea ziarul „L'Homme•. - 9. 

14 Este vorba, după cit se pare, de l1crările compozitorului Richard Wagner, 
care-şi numea mzica „muzica viitorului" .  - 10. 

15 Aluzie la corespondenţa diplomatică dintre ambasadorul rus în Franţa, Pozzo 
i Borgo, şi cancelarul de stat rus, contele Nesselrode ; Marx a luat cu
noştinţă de această corespondenţă din culegerea de documente şi materiale 
diplomatice „The Portfolio, or a Collection of State Papers• („Portofoliul , sau o 
olcţie de documente oficiale" ) .  care a apărut în 1835-1837, sub redacţia 
lui D. Urquhart, la Londra, prcum şi din cartea „Recueil ds documents 
relatifs a la Rus&ie pour la pluart secrets et inedits utiles a constlter dans 
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la crise actuelle" („Culegere de documente referitoare la Rusia, în ca mai 
mare parte secrete şi inedite, utile p entru a fi consultate în legătură cu 
actuala criză " ) .  Paris , 1854. - 1 1. 

16 „Memoires de Frederique Sophie Wilhelmine, margrave de bareith, soeur 
de Frederic Ie Grand, depuis J'anne 1706 jusqu'a 1742, ecrits de sa main" 
(„Memor!e lui Frederique Siphie Wilhelmine, margrafă de Bayreuth, sora 
lui Frederic cel Mare, din 1706 pînă în 174Q, scrise de mina ei"). Prima 
ediţie în două volume a apărut la Braunschweig ân 1810. Aici şi mai departe, 
Marx citează primul volum al „Memoriilor " ,  p. 41 şi 44. - 13. 

17 Oueen"s Bench Prison - închisoare a datornicilor din Londra. - 15. 

18 Broker - în Anglia funcţionar împuternicit cu dreptul de a evalua sau vinde 
averea personală pusă sub sechestru pentru datorii. - 16. 

19 Scrisoarea de faţă a fost publicată pentru prima oară într-o formă mult 
•prescurtată în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx " .  Bd. II, 
Stuttgart, 1913. - 17. 

20 J. G, Herder. „Ideen zur Philosophie der Geschkhte der Menschheit" („Idei 
în legătură cu filozofia istoriei omenirii").  Theil 4, Carlsruhe, 1792. - 18. 

21 „Acta litteraria Bohemiae et Moraviae• ( „Izvoare scrise cu privire Ia Boeia 
şi Moravia") , Praha, I. 1774-.1775 ; II . .1776-11783 - culegere istoricăJiterară 
editată de istoricul şi iluministul ceh Adauctus Voigt. - 18. 

22 Marx se referă la îndrumarea (citată de Dobrowsky în cartea sa „Slavin") pe 
care Schlozer > lă lingviştilor în legătură cu metodele de studiere - limbilor 
slave şi de întocmire a dicţionarelor slave. Această îndrumare este expusă de 
Schlizer în cartea sa „Allgemeine Nordische Geschichte" ( „Istoria generală 
a Nordului " ) ,  p. 330. - 18. 

23 „Unterhaltende Belehrungen zur Forderung allgemeiner Bildung• („ Convorbiri 
.instructive pentru rtuiicarea culturii generale"). 1-27 Băndchen. Leipzig, -ok
khaus, 191<1856. - 19. 

24 H. Desprez. „Les peuples de I'Autriche et de Ia Turquie ; histoire contem
poraine ds illyriens, des magyars, des roumains et des polonais" („Popoarele 
Austriei şi Turciei ; istoria contemporană a ilirilor, maghiarilor, românilor şi 
polonezilor") . Tomes 1-2 ,  Paris, 1850. 

C. Robert. „Les slaves de Turquie : serbes, montenegrins, bosniaques, 
albanais et bulgares ; leurs ressources, leurs tendances et leurs progres poli
tiques. Edition de 1 844 precedee d'une introduction nouvelle sur Ia situation 
de •Cs 1peliples ·pendant t dalli•s Ieurs insurrctio; de .1849 a 11 8511 " („ Slavii 
din Turcia : sîrbii, muntenegrenii, bosniecii, albanezLi şi bulgarii ; resursele 
lor, tendinţele lor şi progresele lor politice. Ediţia din 1844 cu o nouă intro
ducere referitoare la situaţia acestor popoare în timpul şi după Tăscoala din 
1 849-1851 ") .  Tomes I-Il, Paris, 1852. - 20. 

5 Scrisoarea de faţă a fost publicată .pentru prima oară într-o formă mult 
prescurtată î n  „Der Briefwechsel zwischen F. Engls und K. Marx". d. II. 

Stuttgart, rn13. - 21 . 

26 Marx se referă Ia cartea : M. W. Heffter. „Der Weltkampf der Deutschen 
und Slaven seit dem Ende des finften Jahrhunderts nach christlichen Zeit
rechnung, nach seinem Ursprunge, Verlaufe und nach seinen Folgen dar
gestellt" („Lupta mondială a germanilor şi slavilor de la sfîrşitul secolului 
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I V-lea era creştină ; apariţia, dezvoltarea şi urmările ei") , Hamburg und 
Gotha, 1847. - 2 1 .  

27 P.  J.  Schaffarik. „Geschichte der slawischen Sprache und Literatur nach 
allen Mundarten • („Istoria limbilor şi literaturii slave în toate dialectele") , 
Ofen, 126. - 21. 

28 Marx citează poemul .Cnoao o nomw Mropese" („Cîntecul despre oastea lui 
Igor" ) ,  publicat în trdducere franceză în cartea : F. G. Eichhoff. „HiStoire 
de la langue et de la litterature des slaves, russes, serbes, bohemes, polonais 
et Iettons, considerees dans leur origine indienne, Ieurs anciens monuments, 
et Ieur etat present• („Istoria limbii şi literaturii slavilor : ruşii, sîrbii, cehii, 
polonezii şi letonii consideraţi din punctul de vedere al originii l0r indiene, 
al vechHor -lor monumunte şi al situaţiei lor actuale" ) ,  Paris, 1839, 1p. 39. - 21. 

9 Elle vorba de cartea : S Kapper. „Siidslavische Wanderungen• („Peregrinări 
ale slavilor di sud " ) ,  d cărei primă ediţie a apărut în 1851 la Leipzig, - 22. 

30 "Chambre introuvable" - Camera deputaţilor din 1815-1816 din Franţa alcă
tuită din reacţionari extremişti. Făcînd aici o oomparaţie între „chambre in
trouvable" din Franţa şi Landtagul prusian, Marx face aluzie la dominaţia 
absolută pe care iuncherimea prusiană o avea în Landtag în această perioadă 
ca urmare a sistemului electoral prevăzut în constituţia din 1850, Politica 
reacţionară extremistă promovată de iuncheri în Landtag a dus la o opoziţie 
făţişă din partea burgheziei prusiene şi a provocat o serioasă îngrijorare 
guvernului şi chiar regelui, care se temeau de n nou avint revoluţionar în 
ţară (mai amănunţit despre aceasta vezi în articolul lui Marx „Prusia", 

în K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. l i ,  Bucureşti, Editura politică, 1961, 
p. 682-686). - 23. 

1 „Anul nebunesc• („Das tolle Jahr") - expresie folosită pentru prima oară 
în romanul istoric al lui J. H. von Falckenstein „Cronia turingiană şi er
furtiană •, referitoare la anul 1509, an cunoscut prin numeroase răscoale ale 
populaţiei orăşeneşti din Erfurt. 

Mai tîrziu această expresie a fost larg folosită de istoriografia burgheză 
în legătură cu anul revoluţionar 1848. - 23. 

2 Marx se referă la lucrarea lui Engels „Războiul ţărănesc german " ,  publicată 
în revista „Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ăkonomische Revue" în 1850 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 7, Bucureşti, Editura politică, 1960, 
p. 353-448). 

Dezvăluind în această lucrare caracterul antifeudal al Reformei, Engels 
ajunge la concluzia că la baza tuturor războaielor religioase din secolul 
al XVI-iea, precum şi la baza războiului ţărănesc german a stat lupta ăe 
clasă, deşi interesele şi revendicările diferitelor clase au luat o formă reli
gioasă. - 23. 

33 Este vorba de cartea : H. Sandwith. „A Narrative of the Siege of Kars and 
of the Six Months' Resistance by !he Turkish Garrison under General Wil
liams to the Russian Army, together with a Narrative of Travels and Ad
ventures in Armenia and Lazistan ; with Remarks on the Presen! State of 
Turkey• („O naraţiune despre asediul Karsului şi despre cele şase luni de 
rezistenţă opusă armatei ruse de către garnizoana turcă sub conducerea gene
ralului Williams ; împreună cu o naraţiune despre călătoriile şi aventurile 
din Armenia şi Lazistan ; cu observaţii referitoare la actuala situaţie a 
Turciei ") , Londra, 1856. - 24. 

4 Mai jos Marx îl informează în amănunţime pe Engels despre vizita lui Gustav 
Levy, care a venit la Londra la sfirşitul lui februarie 1856. Acesta era un 
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socialist german din Provincia renană, ulterior unul dinlie tuncţionarii acivi 
ai Asociaţie! gnerale a muncitorilor gemani. El venea pentru a doua oară 
la Mae după revoluţia din 184--1 849, din însărcinarea muncitorilor din Dis· 
seldorf. Prima oară a fost în a doua jumătate a lunii decembrie 1 853. Amin· 
două aceste vizite ale lui Levy sînt o dovadă elocventă că şi după scindara 
Ligii comuniştilor în 1852, muncitoril germani din Provincia renană continuau 
să-i considere pe Marx şi Engels conducătorii lor şi căutau să ţină legătura 
cu ei. lncă la prima a vizită, Levy a încercat să-l convingă pe Marx de 
necesitatea unei revoluţii în Germania şi  de faptul c ă  muncitorii industriali 
din Provincia renană sînt gata să pornească revoluţia. Şi atunci Marx i-a 
demonstrat lui Levy că o revoluţie ar fi prematură, aşa cum este şi propunerea 
lui Levy ca activitatea Ligii comuniştilor în Germania să fie reluată. 

Poziţia lui Marx se explică prin aceea că în condiţiile sălbaticei reac
ţmni politice care domina în acea vreme în Germania, în condiţiile avîntului 
revoluţionar din Franţa şi Anglia, în condiţiile conjuncturii economice favo

rabile burgheziei nu putea fi vorba da nici o răscoală victorioasă în Ger
mania şi nici de reînfiinţarea Ligii comuniştilor. - 25. 

35 Scrisoarea de faţă a fost publicată prima oară într-o formă mult prescurtată 
în „Der B riefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx•. Bd. II, Stuttgart, 
1 91 3. - 28. 

36 Engels face aluzie la o serie de lucrări ale filologului-orientalist german 
J. Klaproth, dintre care cele mai .cunoscute sînt : „Reise in den Kaukasus 
und nach Georgien unternommen in den Jahren 1 807 und 108" („Călătorie 
prin Caucaz şi Georgia intreprinsă în anii 1807-1 88 " ) .  Halle, 181--1 81 4  1 
„Archiv fir die asiatische Litteratur, Geschi:hte und Sprachkunde" („Arhiva 
literaturii, istoriei şi lingvisticii asiatice") , St.-Petersburg, 1 8 1 0  1 „Sur quel

ques antiquites de la Siberie" („Despre unele antichităţi ale Siberiei " ) .  Paris, 
1 83 1 „ia pJyglotta• („Asia ,pdliglotă " ) .  Paris, 'l83 ; „Tableaux historiqus 
de l"Asie" („Prezentarea istorică a siei") .  Paris, 1823. - 28. 

37 „Wuk's Stephnowitsch kleine Serbische Grammatik verdeutscht und mit 
einer Vorrde von Jacob Grimm" („Mică gramatică sîrbă a lui Vuk Stefa

novic, tradusă o limba germană şi cu 0 prefaţă de Iacob Grimm").  Leipzig 
und Bevlin, 1824, S. XIX. ·- 29. 

8 Vezi adnotarea 33. - 29. 

39 Căr/ile albastre (Blue Books) - denumire generică dată publicaţiilor care cu
prind materiale ale parlamentului englez şi  documente diplomatice ale Ministe· 
rului de Externe. Cărţile albastre, a căror denumire vine de la coperta lor 
albastră, au început să fie editate în Anglia în secolul al XVII-iea. Ele repre· 
zintă principalul izvor oficial de studiere a istoriei economice şi diplomatice 
a acestei ţări. 

Aici este vorba de Cartea albastră intitulată „Papers Relative to Military 
Affairs in Asiatic Turkey, and the Defence and Capitulation of Kars" („Docu· 
mente referitoare la evenimentele militare din Turcia asiatică, apărarea şi 
capitularea Karsului ") , London, 1 856. Mai jos Marx citează paginile 217, 221,  
223, 226, 234, 5 din această Carte albastră. - 30. 

40 Scrisoarea de faţă a fost publicată pentru prima oară într-o formă mult 
prescurtată în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx". Bd. II, 
Stuttgart, 1913. - 34. 

41 „Anexa 2" menţionată de Marx s ·a păstrat. In ea soţia lui Marx, Jenny Marx, 
relata discuţia avută cu colonelul Touroute, care i-a comunicat o serie de fapte 

compromiţătoare din viaţa şi activitata lui Lasle. Touroute punea c ă  
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viata de lux pe care o ducea Lassalle în casa contesei Hatzfeldt, speculaţiile 
pe care le făcea la bursă cu banii ei, atitudinea arogantă faţă de muncitori, 
excesiva înfumurare şi tendinţele lui dictatoriale au provocat minia munci
torilor din D.sseldorf. Faptele comunicate de Touroute au confiPmat inform.
ţiile pe care trimisul muncitorilor din Di.sseldorf, Gustav Levy, i le-a dat 
lui Marx despre Lassalle (vezi volumul de faţă, p. 25-28) . - 34. 

2 Scrisoarea deportatului politic Tassilier, care a apărut în ziarul democrat 
francez „L'Homme•,  a servit drept material pentru articolul lui Marx „Fran ta 
lui Bonaparte cel Mic" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 1 ,  Bucureşti, 
Editura politică, 1961 , p. 639644), in care Marx dezvăluie condiţiile de viaţă 
ale deţinuţilor politici francezi din Cayenne (Guyana F�anceză din America 
de Sud) - loc de deportare care a fost supranumit „ghilotina uscată • ,  deoa
rece regimul de muncă silnică şi clima tropicală extenuantă provocau moartea 
în masă. 

Traducerea scrisorii, trimisă de Marx organului de presă cartist „The 
People's Pa per", a fost publicată în acest ziar la 12 aprilie 1856. 

Boustrapa - poreclă dată lui Ludovic-Napoleon, com,pusă din primele 
silabe ale numelor oraşelor Boulogne, Strasbourg şi Paris. Această poreclă 
făcea aluzie la încercările lui de a pune la cale un puci bonapartist la 
Strasbourg (la 30 octombrie 1836) şi la  Boulogne (la 6 august 1840) . precum 
şi la lovitura de stat de la Paris din 2 dcembrie 1851 , care a dus la instau
rarea dictaturii bonapartiste în Franţa. - 34. 

3 Este vorba de articolul lui Marx „Căderea Karsului",  publicat în „New York 
Daily Tribune" la 8 aprilie 1856. Materialul acestui articol a stat la baza 
celor patru articole scrise ulterior de Marx pe aceeaşi temă şi publicate în 
„People's Paper" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 1 ,  Bucureşti, ditura 
politică, 1961,  p. 645681) .  - 34. 

4 Marx face aluzie aici la lucrarea sa „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor 
de la Colonia" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura 
politică, 1 960, p. 429-501 ) .  în care, pe baza confruntării documentelor false 
- îndreptate împotriva comuniştilor din Koln (vezi adnotarea 89) de către 
agenţii de poliţie prusieni Stieber, Fleury şi alţii - cu documentele autentice, 
precum şi a confruntării datelor şi faptelor falsificate de poliţia prusiană cu 

cele reale, Marx a dezvăluit acţiunile provocatoare ale organizatorilor ne
mijlociţi ai procesului şi caracterul tendenţios al justiţiei burghezo-iunchereşti 
prusiene. Pentru a scrie articolul „Căderea Karsului" ,  Marx a recurs la acelaşi 
procedeu de confruntare a documentelor. - 35. 

5 Marx se referă la lupta dintre cartişti şi urquhartişti, luptă care s-a ascutit 
în urma publicării în ziarul „Free Press• din 19 ianuarie 1856 a aşa-numitei 
„Corespondenţe cartiste• (vezi adnotarea 9) . 

Urquhart şi urquhartiştii - grupul adepţilor săi din rindurile publiciştilor 
englezi care se opuneau politicii lui Palmerston - au avut o atitudine foarte 
duşmănoasă faţă de clasa muncitoare din Anglia şi faţă de cartişti, pe care-i 
prezentau ca pe nişte demagogi şi agenţi ai ţarismului rus. Cartiştii, la rindul 
lor, i-au demascat pe urquhartişti ca susţinători ai reacţiunii şi adepţi ai 
rinduielilor medievale perimate. 

Unul dintre punctele centrale ale luptei dintre cartişti şi urquhartişti 1-a 
constituit poziţia diametral opusă faţă de parlamentul englez. In timp ce 
cartiştii considerau necesară restructurarea parlamentului pe principii demo
cratice, urmînd ca apoi să-l folosească pentru transformări sociale revoluţio
nare în ţară, urquhartiştii erau pentru desfiinţarea parlamentului şi a oricărui 
sistem reprezentativ n general, chemind la reîntoarcerea la vechile forme 
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patriarhale de guvernare (mai amănunţit despre aceasta vezi m K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 1 1 ,  Bucureşti, Editura politică, 1 96 1 ,  p. 2-290) . - 35. 

46 ln februarie-martie 1856 liderul cartiştilor Ernest Jones a încercat să restruc
tureze activitatea Asociaţiei naţionale cartiste, înfiinţată în 1S40. ln paginile 
ziarului „People's Paper" el a propus să se renunţe la conferinţele cartiste 
şi la alegerile periodice ale conducerii organizaţiei cartiste, insistînd asupra 
faptului ca numai el şi James Finlen să fie recunoscuţi ca membri activi 
permanenţi ai Comitetului executiv. Jones îşi închipuia că prin aceste măsuri 
organizaţia cartistă ar deveni mai eficientă şi în Anglia ar avea loc un nou 
avînt al mişcării de masă pentrn Carta poporului, mişcare aflată în declin 
după 1848. 

Propunerile lui Jones au fost discutate şi aprobate de majoritatea mem
brilor Asociaţiei naţionale cartiste. Aplicarea lor n-a dus decît la o oarecare 
creştere vremelnică a componenţei numerice a organizaţiei (la începutul lunii 
martie 1 856, Asociaţia cartistă reorganizată număra aproximativ 2 OOO de 
membri) şi la o anumită activizare a agitaţiei cartiste în provincie. Totodată, 
tendinţa lui Jones spre o conducere unică a mişcării cartiste a provocat 
nemulţumirea cartiştilor din Manchester, care considerau măsurile propue 
de el incompatibile cu principiile democratice. 

Marx şi Engels, care au întreţinut legături strînse cu cartiştii revoluţionari, 
au criticat încercările lui Jones de a galvaniza mişcarea cartistă prin măsuri 
artificiale, prevăzînd că acestea nu pot să asigure un succes de durată şi s ă  
ducă, în condiţiile istorice date, la u n  nou avînt a l  luptei pentru Carta poporu
lui în Anglia.  

Marx şi Engels considerau că în acea perioadă principala sarcină consta 
într-o muncă consecventă şi plină de răbdare în rîndurile proletariatului in
dustrial englez cu scopul de a pregăti terenul pentru crearea unui partid pro
l�tar rev1luţionar în Anglia. - 35. 

47 Kobes I - poreclă a publicistului şi politicianului german Jakob Venedey 
în urma apariţiei poeziei satirice a lui Heine „Kobes I " ,  în care Venedey este 
ironizat ca tipul filistinului. In dialect kolnian Kobes înseamnă Jakob (Jakob 
Venedey era de fel din Kolnl . 

Relaţiile dintre poetul german Ludwig Borne şi Jeanette Wohl-Strauss au 
fost descrise de Heine în lucrarea sa publicistică „Ludwig Borne", apărută 
în 1840. - 36. 

48 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă mult pre
scurtată în „Der Briefwechsel zwischen F. Enge1s und K. Marx•. Bd. II, Stutt
gart, 1 913. - 37. 

49 Vezi adnotarea 33. - 38. 
50 Credit mobier (denumirea completă - Societe generale de Credit mobilier) -

mare bancă pe acţiuni franceză, fondată de fraţii Pereire şi recunoscută prin 
decretul din 18 noiembrie .1852. Scopul principal al lui Credit mobilier era 
mijlocirea de credite şi înfiinţarea de întreprinderi industriale şi de altă natură. 
Banca a avut o largă participare la construirea de căi ferate în Franţa, 
Austria, Ungaria, Elveţia, Spania şi Rusia. Sursa principală a veniturilor ei o 
constituiau speculaţiile la bursă cu titlurile societăţilor pe acţiuni înfiinţate 
de ea. Banca avea legături strînse cu guvernul lui Napoleon al III-iea şi s e  
bucura de protecţia acestuia. l n  1867 banca a d a t  faliment şi în 1871 a fost 
lichidată. Faptul că în deceniul al 6-lea al secolului al XIX-iea Credit mobilier 
a luat fiinţă ca într eprindere financiară de tip nou se datoreşte particulari
tăţilor specifice ale epocii de reacţiune, caracterizată printr-o dezvoltare de
ş�nţată a agiotajului şi a speculaţiilor de bursă. După modelul lii Credit 
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mobilier din Franţa, instituţii similare au fost înfiinţate şi într-o serie de alte 
ţări din Europa centrală. - 38. 

51 Engels face aluzie la scrisoarea pe care i-a trimis-o Marx în legătură cu dis
cuţia avută de Jenny Marx cu colonelul Touroute (vezi adnotarea 41). - 40. 

52 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară cu multe omisiuni în 
„Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx " .  Bd. II, Stuttgart, 1913. 
- 40. 

53 Este vorba de Cartea albastră despre Kars (vezi adnotarea 39) . - 40. 

54 „Marianne� - denumirea unei societăţi republicane secrete din Franţa, în
fiinţată în 1 850 ; în perioada celui de-al doilea Imperiu a luptat fmpotriva 
lui Napoleon al III-iea. - 40. 

5 In legătură cu scrisoarea deschisă a lui Felix Pyat către regina Angliei vezi 
adnotarea 13. - 43. 

6 Cu1întarea rostită de Marx a fost publicată de redacţia gazetei „People"s 
Paper• la 1 9  aprilie 1856 (vezi K. Marx şi F. Engels . Opere, voi. 12, Bucureş ti, 
Editura politică, 1962, p. 3-5) . - 43. 

57 arx se referă la activitatea scizionistă desfăşurată de foştii membri ai Comi
tetului Central al Ligii comuniştilor, A. Willich şi K. Schapper, în calitate de 
lideri ai fracţiunii sectare-aventuriste, apărută în rîndurile Ligii comuniştilor 
în timpul sciziunii din septembrie 1 850. Cauza sciziunii au constituit-o diver

genţele principale din rîndurile membrilor Ugii comuniştilor în rpmb'lema tac
ticii care urma să fie adoptată în condiţiile perioadei de reacţiune ce începea. 
Minoritatea scizionistă care s-a grupat în fracţiunea Willich-Schapper a găsit 
sprijin la membrii comunităţii londoneze a Ligii comuniştilor şi la majoritatea 
membrilor Asociaţiei culturale a muncitorilor comunişti germani de la Londra. 
(Această Asociaţie a fost înfiinţată la Londra, în februarie 1840, de K. Schap
per, J. Moll şi alţi activişti ai Ligii celor drepţi. După organizarea Ligii 
comuniştilor, rolul conducător în Asociaţie îl aveau comunităţile Ligii) . C a  
urmare a faptului că majoritatea membrilor Asociaţiei susţinea fracţiunea 
Willich-Schapper, Marx şi Engels, care în 1847 şi 149-1850 au participat 
activ în cadrul Asociaţiei, la 1 7  septembrie 1850 au ieşit din Asociaţie şi 
n-au reluat relaţiile cu ea decît la sfîrşitul deceniului al 6-lea. 

In deceniul al 6-lea reşedinţa Asociaţiei era în Windmill Street, car
tierul Soho. - 44. 

58 CJubiştii din Mainz - r epublicani democraţi germani din perioada revoluţiei 
burgheze franceze din 1789--1794 care, după cucerirea de către armata revo
luţionară franceză a fortăreţei Mainz, în octombrie 1792, au înfiinţat aşa-nu
mitul Club al prietenilor egalităţii şi fraternităţii. Clubiştii din Mainz au făcut 
agitaţie pentru nimicirea vechilor rînduieli feudale şi instaurarea unei orîn
duiri republicane ; în afară de aceasta ei au revendicat despărţirea malului 
stîng al Rinului de Germania şi alipirea lui la Franţa revoluţionară. lntru:ît 
concepţiile lor nu au trezit un ecou în rîndurile claselor avute - negustorii 
de la oraş şi vîrfurile breslelor -, clubiştii din Mainz au apelat la masele 
de orăşeni şi la ţărănimea germană. Dar în provincie clubiştii nu au găsit 
sprijinul necesar din partea ţărănimii, întrucît, în ciuda desfiinţării principale
lor prestaţii feudale, ocupaţia franceză a fost însoţită de menţinerea birurilor 
şi de introducerea a o serie de noi poveri (impozite de război etc. ) .  Pasivi
tatea ţărănimii a contribuit în mare măsură la eşecul clubiştilor din Mainz, a 
căror activitate a încetat o dată cu cucerirea Mainzului de către prusieni, 
î n  iulie 1 793. - 4. 
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59 Această scrisoare a fost publicată prima oară cu numeroase omisiWii în „Der 
Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx•. Bd. II, Stuttgart, 1913. - 45. 

60 Intr-o scrisoare către Marx din 6 aprilie 1856, Johannes Miquel, fost membru 
l Ligii comuniştilor, ulterior naţional-liberal şi ministru prusian, I-a rugat. 
pe Marx să-i comunice părerea sa în privinţa atitudinii partidului proletar 
faţă de partidele burgheze într-o viitoare revoluţie în Germania. 

Din scrisoare reieşea că în acel moment Miquel părăsise poziţiile revolu
ţionare. Expunîndu-şi prnpria sa părere în problema care ii interesa, Miquel 
s-a situat în fond pe poziţiile burghezo-democratice : el ignora importanţa 
transformărilor sociale fundamentale ca urmare a unei viitoare revoluţii şi se 
limita la n singur scop politic : crearea unui stat german centralizat. Miquel 
considera de asemenea că în timpul revoluţiei proletariatul va trebui s. 
încheie o alianţă tranică nu numai cu mica burghezie, ci şi cu burghezia 
liberală. După părerea lui Miquel, proletariatul victorios ar trebui să adopte 
tactica „vicleniei revoluţionare• şi să evite o perioadă îndelungată de timp 
acele măsuri revoluţionare care l-ar putea îndepărta de burghezie. - 45. 

61 Marx se referă la discursul rostit de ministrul de externe al Franţei, contele 
Walewski, Ia plenara Congresului de pace de la Paris din 8 aprilie 1856. 
Walewski a declarat că Anglia şi Franţa nu au încă posibilitatea de a pune 
fără întirziere capăt ocupaţiei Greciei (în care în acea perioadă avea loc o 
mişcare de e1ibera1 e naţională) din cauza situaţiei, .chipurile, „anormale", din 
această ţară, dar vor găsi mijloace pentru „a pune capăt anarhiei care dom
neşte acolo". ln acelaşi sens s-a exprimat şi în legătură cu ocuparea statului 
papal de către trupele franceze şi austriece. De asemenea Walewski a atras 
atenţia participanţilor Ia congres asupra atacurilor inadmisibile, după părerea 
lui, îndreptate împotriva lui Napoleon al III-iea în presa lelgiană, care s-a 
ridicat făţiş în sprijinul societăţii republicane secrete din Franţa - „Marianne" 
(vezi adnotarea 4) şi care chema, după spusele lui, Ia „răscoală şi crime• .  
Walewski a arătat necesitatea d e  a curma abuzurile .presei din Belgia, pri

mejdioase, chipurile, pentru interesele tuturor statelor europene. - 45. 

62 Foreign AilairB Committee (Comitetele pentru afaceri străine) - organizaţii 
politice create de Urquhart şi adepţii lui în deceniile al 5-Iea şi al 6-Iea ale 
secolului l XIX-iea într-o serie de oraşe din Anglia în special pentru a 
lupta împotriva politicii lui Palmerston. - 47. 

3 Vezi adnotarea 5. - 8. 
4 Marx e referă a editarea sub formă de broşură a seriei de articole ale sale 

„Lordul Palmerston• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 9, Bucureşti, 
Editura politică, 1959, p. 365-435). Broşura, sub titlul „The Story of the 
Life of od Palmerston• („Povestea vieţii lordului Palmerston"). a apărut ca 
fasciula nr. 5 al lui „Free Press Serials " .  Fascicula cuprindea toate cele 
opt artiole ale lui Marx cu privire la Palmerston cu menţionarea numelui 
autorului. - 8. 

5 Marx se referă la al treilea testament al lui Heinrich Heine, pe care acesta 

l-a dictat notarului Ducloux la 13 noiembrie 1851. - 48. 

6 Bazancourt. „L"Expedition de Crimee jusqu'a la prise de Sebastopol. Chroni
ques de la guerre d'Orient• („Expediţia din Crimeea pină la cucerirea Se
vastopolului. Cronica războiului din Orient") .  Tomes I-II, Paris, 1856. - 49. 

67 Este Orba de lucrarea pe care Marx a proiectat-o, dar n-a scris-o, cu pri

Vire a istoria diplomaţiei Angliei şi Rusiei în secolul al XVIII-iea. Marx a 
scris doar cinci capitole de introducere Ia această lucrare. Una din princi-
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palele probleme ale introducerii, care era alcătuită în cea mai mare parte d in 
material faptic, luat de Marx din vechi pamflete diplomatice mai puţin cu
noscute şi din manuscrise nepublicate, a constituit-o războiul din nord 
(17}-1721) dintre Rusia şi Suedia. Introducerea a fost publicată pentru prima 
oară în „The Sheffield Free Press", editat de Urquhart şi adepţii săi la 
Sheffield din 1851 pînă în 1857, şi apoi în publicaţia londoneză a acestuia, 
„Free Press" - din iunie 1856 pînă în august 1857 - sub titlul „Revelations 
of the Diplomatic History of the 18-th Century" („Dezvăluiri asupra istoriei 
diplomaţiei secolului al XVIII-iea") . - 49. 

68 Călătoria prin Irlanda, la mijlocul lunii mai 1856, Engels a făcut-o în to
vărăşia soţiei sale, Mary Burns. - 50. 

69 Engels se referă la marea foamete din Irlanda izbucnită ca urmare a recoltei 
proaste de cartofi din anii 184--1847. lntrucît cartofii erau principala hrană 
a populaţiei ţărăneşti din Irlanda, subjugată şi adusă în stare de mizerie 
de landlorzii englezi, recolta proastă de cartofi a făcut ca populaţia să moară 
în masă din cauza foametei, deşi în anii aceştia în ţară fusese o bogată 
recoltă de cereale. Foametea şi criza comercială şi industrială care i-a urmat 
au avut o puternică influenţă asupra dezvoltării mişcării de eliberare na
ţională irlandeze din anii 1847-1848. - 51. 

70 Este vorba de alungarea silită de pe pămînturi a arendaşilor irlandezi de 
către landlorzii englezi în deceniile --7 ale secolului al XIX-iea (în legătură 
cu aceasta vezi mai pe larg articolele lui K. Marx : „Alegerile. - Complicaţii 
financiare. - Ducesa de Sutherland şi sclavia" şi „Emigraţia forţată. - Kos
suth şi Mazzini. - Problema emigranţilor. - Corupţia electorală din Anglia. -
D-l Cobden" în K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 
1960, p. 532-539 şi 579-585) . - 51. 

71 Encumbered Estales Courl - comisie regală specială din Anglia, creată prin 
legea din 1849 pentru urgentarea şi simplificarea vînzării domeniilor împovă
rate de datorii la preţuri ieftine. Această măsură a fost determinată de faptul 
că recoltele proaste de la mijlocul deceniului al 5-lea din Irlanda au dus la 
ruinarea unui mare număr de proprietari funciari irlandezi, care erau înglo
daţi în datorii şi nu mai aveau posibilitatea să ducă o gospodărie rentabilă. 
La cererea proprietarului domeniului sau a unuia dintre crditorii lui, comisia, 
fără a examina în prealabil drepturile fiecăreia din părţile interesate, avea 
dreptul să vîndă domeniile la licitaţie. Creditorii erau achitaţi din suma ob
ţinută prin vînzarea pănîntului. Activitatea comisiei a contribuit la trecerea 
pămîntului din mîinile proprietarilor de pămînt nobili şi ale micilor arendaşi 
în mîinile cămătarilor burghezi, ale marilor latifundiari etc. 

Legea din 1849, introdusă ca măsură temporară, a fost prelungită şi con
pletată prin legile din 1852, 1853, 1854 şi 1855 şi înlocuită în 1858 printr-o 
altă lege, potrivit căreia Encumbered Estates Court a fost înlocuită prin 
Landed Estates Court, instanţă în competenţa căreia intrau toate problemele 
legate de proprietatea funciară. - 52. 

72 Engels se referă la unul dintre articolele sale despre panslavism (vezi adno
tarea 1 0) .  - 53. 

73 In legătură cu cartea lui Bazancourt, vezi adnotarea 66. 
„Balrahomiomahia" („Războiul broaştelor şi al şoarecilor") - poem antic 

grec al unui autor necunoscut, parodie a „Iliadei" lui Homer. - 53. 

74 La 7 iunie 186 Marx a plecat împreună cu Wilhelm Pieper la Huli şi apoi 
i-a făcut o vizită lui Engels la Manchester. Pieper s-a întors la Londra şi pînă 
la înapoierea lui Marx a rezolvat unele din sarcinile lui de secretar. 
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Din scrisorile lui W. Pieper şi ale altor persoane adresate lui Mar:, 
care s-au păstrat, reiese că Marx s-a întors din Manchester la Londra în 
jurul zilei de 20 iulie 186. - 55. 

75 Friendly societies - societăţi muncitoreşti din Anglia, organizate în primu. 
rînd cu scopul de a acorda ajutor material membrilor lor în caz de boală, 
la bătrîneţe, pentru plata cheltuielilor de înmormîntare etc. Sursele ajutorului 
material acordat membrilor acestor societăţi le constituiau fondurile alcătuit
din contribuţiile fixe ale membrilor lor, - 56. 

76 Este vorba de publicarea lucrării lui Mar: „Dezvăluiri asupra istoriei diploma
ţiei secolului al XVIH-lea • în „Sheffield Free Press" , 

Reproducem mai jos în întregime traducerea scrisorii lui W, Pieper către
Cyples din 17 iulie 1186, pe care o citează Marx : 

„Sir I 
Sînt autorizat de dr, Marx să vă aduc la cunoştinţă că nu vă poate 

felicita pentru îndreptările pe care aţi considerat necesar să le faceţi în 
manuscrisul ce urma să apară sîmbătă, Pasajele care - pentru economie de 
spaţiu - puteau fi omise fără a prejdicia textul au fost păstrate cu grijă, 
în timp ce pasajele cele mai caracteristice, care analizau politica lui Petru I, 
au fost tăiate. De aceea el a adăugat cîteva cuvinte absolut necesare pentn! 
înţelegerea te:tului de către cititor, - în locul aceluiaşi număr de rînduri 
scoase în altă parte, ţinînd seama de lipsa de spaţiu la care vă referiţi în 
scrisoarea dv. către dr. Marx".  

Aceste introduceri ale lui Marx amintite de Pieper au fost făcute în 
corectuva unui capitol al „Dezvăluirilor " ,  publicat paralel în londonezul „Fre
Press" .  - 56. 

77 Marx citează scrisoarea lui W. Cyples scrisă înainte de 19 iulie 1 856, care nu 
ne-a parvenit. - 57. 

78 Marx se referă la evenimentele celei de-a patra revoluţii burgheze din 
Spania din 1 854-1856, pe care le-a analizat pe larg în articolele sale „Revo
luţia din Spania" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 12, Bucureşti, Editura 
politică, 1962, p. -49) . - 57. 

79 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă mult pre
scurtată în „Der Brielwechsel zwischen F. Engels und K. Marx".  Bd. II, Stutt
gart, 1913. - 58. 

80 Marele Kophta - nume dat de contele Cagliostro (Giuseppe Balsamo) , şarlatan 
vestit în secolul al XVIII-iea, unui preot egiptean, pretinsul şef, atotputernic 
şi atotştiutor, al unei „loji" masonice „egiptene",  înfiinţate şi conduse de 

Cagliostro, - 58. 

81 Vezi adnotarea 67. - 59. 

82 Este vorba de cartea : L. Simon. „Aus dem Exil" („Din e:il" ) .  Bd. 1-2, 

Giessen, 1855. - 60. 

83 „Revue" - aşa denumeşte Marx în formă prescurtată revista „Neue Rhei
nische Zeitung. PJitisch-6konomische Revue".  Cuvintele reproduse aici de 
Marx sînt luate din lucrarea lui Engels „Campania germană pentru constituţia 

imperiului" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 7, Bucureşti, Editura 
politică, 1960, p. 1 4-,146 - parafrazat) , unde au fost îndreptate împotriva 

democraţilor mic-burghezi germani de tipul lui Struve etc., care idealizau 
orînduirea republicană din Elveţia. - 60. 
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4 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă mult 
prescurtată în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx•.  d. II, 
Stuttgart, 1913. - 0. 

� Crapauds (în franceză literal : „broaşte de baltă") - denumire ironică dată 
membrilor Conventului francez, care stăteau în locul cel mai de jos al sălii 
de şedinţe şi votau în mod obişnuit în favoarea guvernului. ln scrisorile lor, 
Marx şi Engels au folosit deseori această expresie în sensul de „filistini" u 
referire la mic-burghezii francezi, precum şi la •reprezentanţii emigraţiei 
mic-burgheze franceze de la Londra. 

Aici este vorba de emigranţii mic-burghezi francezi care, după înfrîngerea 
revoluţiei din 18 şi a loviturii de stat din 1851 din Franţa, s-au stabilii 
pe insula Jersey din Anglia. - 61. 

S6 Este vorba de articolul lui Pieper „The coup d"etat in Spain" („Lovitura de 
stat din Spania") , apărut în „People's Paper" din 26 iulie 1856. Vorbind despre 
„originalul • acestui articol, Engels se referă la articolul lui Marx „Revoluţi& 
din Spania" ,  scris la 25 iulie şi publicat în „New York Daily Tribune• din 
8 august (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 2, Bucureşti, Editura politică, 
1962, p. 343) . 

Remarca lui Engels dovedeşte că articolul lui Pieper a fost redactat de 
Marx. - 61. 

�1 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă mult pre
scurtată în cartea : „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx•. 
Bd. II, Stuttgart, 1913. - 62 . 

SB După cit se pare, este vorba de cartea lui Edgar Bauer „Englische Freiheit" 
(„Libertatea engleză"),  publicată la Leipzig în 1857. - 63. 

�9 Procesul comuniştilor de la Kiln (4 octombrie-12 noiembrie 1 852) - proces 
înscenat de guvernul prusian. Sub acuzaţia de „înaltă trădare" au compărut 

în faţa Curţii cu juri 1 1  membri i Ligii comuniştilor - prima organizatie 
comunistă internaţională a proletariatului (1847-1852) , condusă de Marx şi 
Engels şi avînd drept program „Manifestul Partidului Comunist". Drept corp 
delict au servit „dosarul original cu procesele-verbale" ale şedinţelor organu
lui central - dosar ticluit de agenţii poliţiei prusiene - şi alte acte false. 
precum şi o serie de documente sustrase de poliţie de la fracţiunea aven
turistă Willich-Schapper, care fusese exclusă din Liga comuniştilor. Pe baza 
acestor documente false şi a unor mărturii mincinoase, 1 dintre acuzaţi au 
fost condamnaţi la pedepse variind între 3 şi 6 ani detenţiune într-o fortă
reaţă. Acţiunile provocatoare ale organizatorilor acestui proces şi metodele 
mîrşave folosite de statul poliţist prusian împotriva mişcării muncitoreşti 
internaţionale au fost în întregime demascate de Marx şi Engels (vezi articolul 
lui Engels „Recentul proces de la Colonia" şi pamfletul lui Marx „Dez
văluiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia" în K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 422428 şi 429-501) .  - 63. 

�O Este vorba de cartea : A. Meissner. „Heinrich Heine. Erinnerungen• („Hein
rich Heine. Amintiri"),  Hamburg, 1856. - 64. 

91 Probabil o aluzie ironică la Sanca F.anţei, pe care Marx o numeşte aici 
pawningshop, de la cuvîntul englez pawnshop (casă de împrumut) . - 66. 

92 O/d Lady of Threadneed/e Slreel (Bătrîna lady din Threadneedle Street) 
- denumire ironică dată Băncii Angliei, situată pe strada Threadneedle din 
Londra. Această denumire s-a răspîndit în Anglia din momentul apariţiei 
în 1797 a caricaturii făcute pe

· 
Banca Angliei de Gilbray, legat de faptul 
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că n februarie-martie 1797, ca urmare a unor dificultăţi financiare, u· 
vernu� englz a suprimat pentru un timp schimbarea bancnotelDr în aur 
de către bancă şi a stabilit cursul obligatoriu al bancnotelor de o liră 
sterlină. Dedesubtul caricaturii scria : „Bătrîna lady din Threadneedle Street 
în pericol".  

Concernul din Paris - denumire dată de Marx Băncii Franţei. - 6. 
93 Marx face aluzie la bancherii francezi Iaac şi Smile Pereire, care în 

deceniile al 3-lea şi al 4-lea ale secolului al XIX-iea au aderat la saint-si
monism. Sub pretKtul aplicării ideii saint-simoniste, potrivit căreia toate 
contradicţiile de clasă trebuie, chipurile, să dispară în condiţiile unei bună
stări generale la care se poate ajunge printr-un sistem ingenios al credi
tului public, fraţii Pereire au înfiinţat în 1852 banca pe acţiuni Credit mo
bilier (vezi adnotarea 50) , proclamînd-o în mod demagogic un mijloc de 
aplicare a ideii saint-simoniste. 

Aplicarea practică a noului sistem de credit inventat de fraţii Pereire, 
care a fost sprijinit de Napoleon al III-iea şi pe care Marx l-a denumit iro
nic „socialism bonapartist • ,  n-a dus de fapt în Franţa decit la speculaţii de 
bursă deşănţate, la venalftate şi corupţie generală. - 61. 

4 Palatul de cristal - clădire din metal şi sticlă, construită pentru prima ex
poziţie industrială şi comercială universală de la Londra din 1851. - 67. 

95 Datele cuprinse în această scrisoare cu privire la situaţia pieţei băneşti 
europene au fost folosite de Marx în primele trei articole (vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 12, Bucureşti, Editura politică, 192, p. 505) 
din seria articolelor sale referitoare la criza economică mondială din 1857-
1858. - 67. 

96 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă mult pre· 
scurtată �n „Der Briefwechsel zwischen F. Enge1s und K. Marx•. Bd. II, 
Stuttgart, 1913. - 68. 

97 L. Mieroslawski. „De la nationalite polonaise dans l"equilibre europeen• 
(„Despre naţionalitatea poloneză în sistemul echilibrului european") , Paris, 

186. - 70. 

9.9 Marx se referă la lucrarea sa „Dezvăluiri asupra istoriei diplomaţiei seco
lului al XVIII-iea• (vezi adnotarea 67). - 71.  

9 Este vorba de cartea lui Arnold Ruge „Jagden und Tiergeschichte fiir Kin· 
der• („Povestiri vînătoreşti pentru copii"), London, 156. 

Nu s-a putut stabili dacă a doua lucrare a lui Anold Ruge a fost edi· 
tată. - 72. 

100 Este vorba de articolul lui Engels „Saint-Arnaud",  scris pentru revista ame
ricană „Putnam"s MonthJy• pe baza cărţii lui Bazancourt (vezi adnotarea 6} ; 
articolul n-a fost publicat. - 72. 

101 Ordre equestre (clasa cavalerilor) - aşa erau denumiţi în perioada timpurie a Romei antice cetăţenii bogaţi care constituiau un grup privilegiat separai 
al populaţiei Şi care erau obligaţi să slujească în cavalerie. Ulterior această 
denumire a fost dată reprezentanţilor păturilor comerciale-cămătăreşti ale 
stăpînilor de sclavi care aparţineau clasei cavalerilor. - 72. 

1 02 Marx se referă, se pare, Ia articolele antibonapartiste publicate în „The Man· 

chester Guardian„ sub semnătura „X•. _ 73. 
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t03 ln noiembrie 147, în Elveţia a început războiul civil dezlănţuit de uniunea 
separatistă reacţionară - Sonderbund - a unui număr de şapte cantoane 
catolice înapoiate din punct de vedere economic. Tinzînd să-şi menţină ii
fluenţa în Elveţia şi temîndu-se că victoria liberalilor elveţieni ar putea pro
voca o intunsifioare a mişcării revoluţionare, guvenul francez Guiwt, avînd 
sprijinul guvernelor Austriei şi Rusiei, s-a ridicat în apărarea Sonderbundu· 
lui şi a bisericii catolice. Dar ministrul afacerilor externe englez, Palmerston, 
străduindu-se să şJăbească poziţia Franţei în politica europeană, a depus 
toate eforturile pentru a împiedica amestecul ei în treburile interne ale Elve· 
tiei şi pentru a asigura Angliei rolul de mediator în aceste probleme. Pal· 
merston a reuşit să-şi atingă ţelul propus, dar, ca o ripostă la intrigile sale, 
guvernul francez a început să caute o cale de apropiere de Rusia. La 3 noiem
brie armata Sonderbundului a fost zdrobită de trupele guvernului federal. In 
urma acestei victorii şi adoptării, în 1848, a unei noi onstituţii, Elveţia s-a 
transformat dintr-o confederaţie de state într-un stat federal. - 73. 

t04 In octombrie 1856 guvenele englez şi francez au făcut pregătiri pentru o 
expediţie militară-maritimă comună, anglo-franceză, spre coastele Regatului 
Neapolilui (Regatul celr două Sicilii) •Ca umare a aşa-numitei probleme na
politane ridicate la Congresul de la Paris din 16. Temîndu-se că reacţiunea 
şi teroarea extremă care domneau în Regatul Neapolelui vor duce la izbuc· 
nirea unei mişcări revoluţionare, Franţa şi Anglia i-au cerut regelui Neapole
lui, Ferdinand al II-iea, să promoveze o politică mai suplă. Ferdinand al II-iea, 
care ştia că se bucură de sprijinul Austriei, a refuzat categoric să îndepli
nească cerinţa ce i-a fost prezentată, după care guvernele francez şi englez 
au dispus ca flotele lor - cea franceză la Toulon şi cea engleză lingă 
insula Malta - să fie gata de lptă. Expediţia napolitană însă nu a avut loc 
din cauza divergenţelor dintre guvernul englez şi guvenul lui Napoleon al 
UI-lea, care intenţiona să restaureze dinastia Bonaparte în Regatul Neapolelui. 

Vorbind despre alianţa lui Palmerston cu Austria împotriva lui Napoleon 
al III-iea în problema turcă, Marx se referă la .poziţia neînduplecată pe care a adoptat-o guvernul englez în toamna anului 1856 în problema unirii Princi
patelor dunărene - Muntenia şi Moldova - într-un singur stat. Problema 

aceasta a fost ridicată la Congresul de pace de la Paris din 1 856 de către 
împutenicitul francez, care spera că va reuşi să pună în fruntea Principa
telor ln reprezentant al dinastiei Bonaparte. Dar, în acel moment, problema 
unirii Munteniei şi Moldovei nu a luat o amploare suficientă şi nu a avut 
consecinţe serioase. ln toamna anului 1856, ca urmare a intensificării luptei 
duse de populaţia Principatelor pentru unire, problema aceasta a c.pătat din 
nou un caracter general european. Guvernele Angliei şi Austriei se temeau 
de întărirea influenţei Rusiei ţariste în Principate şi de aceea se împotriveau 
cu hotărîre eforturilor lor tot mai mari pentru realizarea unirii, susţinînd în 
cazul de faţă Poarta şi cercurile reacţionare ale boierimii. Dar, în pofida 
acstei împotriviri, guvernul austriac a fost nevoit în primăvara anului 185' 

să-şi retragă trupele din Muntenia şi Moldova. Soarta Principatelor a fost dez
bătută într-o conferinţă diplomatică convocată special la Paris în .1 858. Aceasta 
a elaborat o convenţie care reducea dependenţa Principatelor faţă de Turcia 

şi care favoriza unirea lor. 1n 1 862 s-a înfăptuit unirea Moldovei şi Munteniei 
într-un singur stat S.b numele de R&mânia. - 73. 

15 Vezi adnotarea 10. - 73. 

16 Vezi adnotarea 6'. - 14. 
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1 07 In legătură cu criza economică începută în toamna anului 1856, care a adus 
după sine o creştere a şomajului, lipsa de locuinţe şi alimente, precum şi 
creşterea impozitelor şi scumpirea produselor de primă necesitate, la Paris 
şi în alte oraşe ale Franţei manifestările făţişe de nemulţumire ale munci
tarHor francezi faţă de orînduirea socială şi de stat au devenit tot mai frec
vente, iar guvernul a răspuns prin arestări în masă. Cei arestaţi au fost 
învinuiţi, printre altele, că au afişat pe străzile Parisului pancarte cu ame
ninţări la adresa proprietari.or de case, a cămătarilor şi chiar a împăratului 
Napoleon al III-iea. 

Articolul din „Moniteur•, amintit aici de Engels, a fost publicat la 24 oc
tombrie ·1856. El conţinea un protest împotriva atacului dezlănţuit de presa 
engleză împotriva guvernului francez şi a cîtorva persoane din anturajul 
lui Napoleon al III-iea. Articolul a stirnit o reacţie imediată în Anglia şi a 
constituit obiectul unor largi dezbateri în paginile ziarelor şi revistelor 
engleze. - 74. 

1 08 Marx a folosit materialul conţinut în această scrisoare, precum şi în numă
rul din „The Manchester Guard ian• dn 17 noiembrie 1856, pe care i l-a 
trimis Engils, fo arlico!UJ! său „Cria din Europa• (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. .t2, Bucureşti, Editura politică, 1 962, p. 81-83) . - 75. 

109 Engels se referă la diversele războaie purtate de Franţa şi Spania împotriva 
Angliei în cursul secolului al XVIII-iea, începînd cu războiul pentru succe
siunea la tronul Spaniei (1701-1714). - 76. 

1 1 0  Este vorba de o parte a cărţii lui Lelewel „Histoire de Pologne• („Istoria 
Poloniei") .  Tomes I-II, Paris-Lille, 1844, care purta titlul : „Considerations 
sur retat politique de l "ancienne Pologne el sur I"histoire de son peuple" 
(„Consideraţii asupra poziţiei politice a vechii Polonii şi asupra istoriei 
poporului ei").  -- 77. 

1 1 1  Este vorba de aşa-numitul conflict de la Neufchâtel, izbucnit între Prusia 
şi Elveţia în toamna anului 186. Principatul Neufchâtel (Neuenburg) . in
clusiv comitalul Valangin (Valendis) constituia .între anii 1707 şi  186 un 
stat liliputan, dependent de Prusia. In 1806, în timpul războaielor napolo
niene, Neufchâtelul a fost alipit la Franţa. In 1 815, potrivit hotărîrii Con
gresului de la Viena, el a fost inclus în Confederaţia helvetică ca al 21-lea 
canton, rămînînd, totodată, vasal al Prusiei. La 19 februarie 1 848, Ia Neuf
châtel a avut loc o revoluţie burgheză, care a pus capăt dominaţiei prusiene 
ş1 a proclamat republica. Prin protocolul semnat la  Londra de Anglia, Franţa 
ş1 Rusia la 4 mai 1852, au fost din nou recunoscute drepturile regelui Prusiei 
asupra Neufchâtelului. In septembrie 1856, în acest principat a avut loc > 
rebeliune monarhistă, ai cărei participanţi au fost arestaţi de guvernul el
veţian. Regele Prusiei a cerut ca arestaţii să fie puşi în libertate. Drept 
răspuns, Elveţia a cerut regelui să renunţe la drepturile sale asupra Neuf
châtelului. Conflictul s-a prelungit pină în primăvara anului 1857 şi a fost 
reglementat definitiv la conferinţa ţărilor europene cu privire la Neufchâtel, 
convocată la 5 martie 1857 din iniţiativa guvernului francez. - 78. 

1 12 Marx face aluzie, pare-se, la faptul că prin tratatul de la Viena Prusia a 
obţinut o parte din Pomerania - aşa-numita Pomeranie elveţiană, dar a 
fost nevoită să renunţe la pretenţiile ei asupra Saxoniei de sud, al cărei 

teritoriu, după bătălia de la Leipzig din 1813, se afla sub controlul guver
natorului prusia..l. - 78. 

1 13 Ideile exprimate în această scrisoare în legătură cu studiul istoriei Prusiei 
au fost demolbate de Marx fo articolul său „Dreptul divin aJ Hohenzoller-
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nilor" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 12, Bucureşti, Editura politică, 
1 962, p. 96-102) . - 7g, 

1 14 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă mult pre
scurtată în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx". Bd. II, 
Stuttgart, 1913. - 8 1 .  

1 15 Campania din 1 849 pentru apărarea constitu/iei imperiului, adoptată la  
8 martie 1 S49 de Adunarea naţională de la  Frankfurt, a fost ultima etapă 
a revoluţiei burghezo-democratice din Germania din anii 184-1S49. Consti
tuţia a fost respinsă de majoritatea guvernelor germane. In mai 1849, în 
Saxonia, Prusia renană, Baden şi Palatinat au izbucnit insurecţii pentru 
apărarea constituţiei. Dar Adunarea naţională de la Frankfurt nu i-a spri
jinit pe insurgenţi. In iulie 1849 mişcarea a fost definitiv înfrîntă. In lucră
rile „Campania germană pentru constituţia imperiului" (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 1, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. L15-21 1) şi 
„Revoluţie şi contrarevoluţie în Germania" (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 190, p. ---1 01 ) ,  Engels a făcut 
o caracterizare a campaniei pentru constituţia imperiului. - 82. 

1 16 Este vorba de cartea : P. J. Proudhon. „Manuel du lpeculateur â la bourse" 
(„Mlnualul speculantului de bursă"),  Paris, 1851. - 82. 

1 1 1  Este vorba de broşurile scrise de Bruno Bauer în ajunul şi în perioada 
răzhoiului Crimeii : „Russland und das Germanenthum" („Rusia şi germa
nii" ) .  Cha�Jottenburg, 1853 ; „Russ.Jand und das Germanenthum. Zweite Ab
theilung. Die deutsche und die orient!lische Frage" („Rusia şi germanii. 
Partea a doua. Germanii şi problema orientală" ) ,  Charlottenburg, 1853 ; 
„Die jetzige Stellung Russlands" („Poziţia actuală a Rusiei") .  Charlottenburg, 
1 834 ; „Deutschland und das Russenthum" („Geanania şi ruşii" ) .  Charaotten
burg, 184 ; „Russland und England" („Rusia şi Anglia") . Charlottenburg, 
1854. Ultima dintre aceste broşuri a fost editată şi în limba franceză. „La 
Russie et l 'Angleterre. Traduit de l'Allemand" („Rusia şi Anglia. Tradus 
din germană") . Charlottenburg, 1 854. Ciorna observaţiilor critice făcute de 
Marx în legătură cu unele dintre aceste broşuri ale lui Bauer a fost publi
cată în limba rusă în revista „Letopisi marksizma" nr. VI, 1928. - 83. 

MB Studiul lui Bruno Bauer, amintit de Marx, cu privire la istoria creştinismului 
primitiv a fost publicat pentru prima oară la Berlin în 1814 sub titlul : 
„Philo, Strauss und Renan und das Urchristenthum" („Philo, Strauss, Renan 
şi creştinismul primitiv") . - 83. 

1 1 9  Este vorba de cartea : B. Bauer. „:ritik der Evangelien und Geschichte ihres 
Ursprungs " („Critica evangheliilor şi istoria apariţiei lor") .  Bd. I-IV, 
Berlin, 1 850-1852. - 83. 

1 20 In timpul inundaţiilor din văile Rhonului şi LoiTei din pnmavara anului 
1856, Napoleon al III-1ea, în goană după popularitate, a plecat în departa
mentele respective şi a circulat cu barca prin diversele oraşe şi sate inun
date, acordînd ajutor bănesc populaţiei sinistrate. Tot atunci, într-o scri
soare trimisă ministrului pentru lucrări publice, Napoleon al III-iea a reco
mandat diverse măsuri care puteau, după părerea lui, să împiedice repe

tarea unor asemenea catastrofe naturale. - 85. 

121 Vezi adnotarea 100. - 86. 

122 Vezi adnotarea 61. - 86. 
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123 Dean Street - stradă în cartierul Soho din Londra, unde se stabileau de 
obicei cei mai săraci dintre emigranţii politici. - 86. 

J24 Marx se referă la concesiile Ia care n acea vreme guvernul elveţian a con
simţit, sub presiunea lui Napoleon al III-iea, în conflictul cu Prusia din 
cauza principatului Neufchâtel (vezi adnotarea 1 1 1 ) .  

Cerind punerea î n  libertate a regaliştilor arestaţi, regele Prusiei a ame
ninţat Elveţia, în caz de refuz, cu războiul. La început guvernul elveţian 
a refuzat 1:ategoric să satisfacă această .revendicare a Prusiei şi, la rindul 
ei, a declarat oficial că e gata să răspundă provocării şi să op.ună rezistenţă 
în cazul unei invazii a trupelor prusiene. In ciuda acestor declaraţii, la ce
rerea lui Napoleon al III-iea, care nu voia un război la graniţa franceză, 
guvernul Elveţiei a luat la 16 ianuarie 1 857 hotărirea de a-i pune în liber
tate pe regaliştii arestaţi. Ca răspuns la aceasta, regele Prusiei a revocat 
ordinul de mobilizare a armatei sale şi de înaintare spre graniţele elveţiene. In 
felul acestil posibilitatea unei ciocniri armate intre Prusia şi Elveţia a fost 
preintimpinată. - 86. 

.5 Marx se referă, pare-se, la „Neue Preussische Zeitung" în care a fost publicat 
textul oficial al mesajului guvenului elveţian către dieta federală elveţiană. 
Acesta cuprindea o analiză amănunţită a cauzelor conflictului prusiano-elve
ţian în problema Neufchâtelului şi Valangimalui (vezi adnotarea ,1 1 1 )  şi a 
poziţiei statelor europene faţă de acest conflict. Guvenul elveţian susţinea 
mai ales că, în cida afimaţiilor guvernului francez, regele Prusiei nu şi-a 
luat nici un fel de obligaţii faţă de împăratul francez de a renunţa la pre
tenţiile sle- asupra Neukhâtalului şi Valanginului. - 87. 

126 Este vorba de cel de-al doilea articol al lui Engels despre războiul în munţi, 
pe care redacţia lui „New York Daily Tribune" nu 1-a publicat. - 88. 

J27 Marx se referă la informaţiile pe care i le-a dat Olmsted, reprezentantul 
firmei editoriale americane „Putnam's Monthly",  cu privire la colaborarea 
publicistului şi panslavistului polonez contele Gurowski Ia ziarul „New York 
Daily Tribune". De la Olmsted, pe care l-a cunoscut prin intermediul lui 
Freigath, Marx a aflat de i'lflueţa pe cre o exerciiă Gurowski asupra 
redactorului ziarului „New York Daily Tribune" � Charles Dana 1 prin 
aceasta Max şi-a explicat, printre altele, faptul că redacţia ziarului a re
pins articolele lui despre Principatele dunărene şi articolele lui Engels în
dreptate împotriva •panslavismului (vezi volumul de faţă, p. 50, 7--74) 
şi a tergiversat tipărirea altor rticole ale lui Marx. - 0. 

18 Ca răspuns la această rugăminte a lui Max, Engels a scris articolul „Per
spectivele războiului anglo-persan• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, val. 12, 

Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 1 24<129) . - 0. 
19 Redacţia ziarului „New York Daily Tribune• nu a publicat articolul lui 

Marx amintit aici. - 90. 
130 Este vorba de războiul anglo-persan din 1---1 157, care a constituit una 

din etapele politicii colonialiste agresive duse de Anglia în Asia la mijlocul 
secolului al XIX-iea. � 91.  

131 Este vorba de articolul lui Engels „Saint-Arnaud• (vezi adnotarea 10) .  - 92. 

132 „Currency principle" (Principiul circulaţiei banilor) - una din varietăţile şco
ii care a formulat teoria cantitativă a banilor, Reprezentanţii ei afirmau că 
valoarea şi preţul mărfurilor stnt determinate de cantitatea de bani aflată îu 
.circulaţie. Ei îşi propuneau menţinerea unei circulaţii băneşti ferme şi con-
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siderau că unicul mijloc pentru realizarea acestui scop este ca bancnotele să 
aibă în mod obligatoriu acoperire în aur şi ca emisiunea lor să fie reglemen
tată în conformitate cu importul şi exportul de metale nobile. Pornind de la 
aceste premise teoretice false, adepţii Iul „currency principie" considerau că 
crizele economice de supraproducţie se datorează exclusiv nerespectării legi
lor circulaţiei banilor proclamate de ei. „Currency principie" s-a bucurat de 
o mare popularitate în Anglia în prima jumătate a secolului al XIX-iea. Dar 
încercărle guvernului englez de a se sprijini pe această torie (Bank Act din 
1844 emis de Peel - vezi adnotarea 238) nu au dat rezultate, confirmînd doar 
totala ei inconsistenţă ştiinţifică şi inutilitate practică. - 94. 

133 Este vorba de conflictul anglo-chinez provocat de englezi în octombrie 1856 
Ia Canton. Ca pretext al conflictului i-a servit consulului englez Parkes ares
tarea de către autorităţile locale chineze a echipajului vasului de contrabandă 
chinez „Arrow" ,  care, susţinea el, naviga sub pavilion britanic. Ordinul bar
bar dat în urma conflictului de împuternicitul englez în China, John Bowring, 
de a se bombarda fără nici un avertisment Cantonul, a fost preludiul celui 
de-al doilea război al „opiului" împotriva Chinei, din anii 1856-1858. 

Intre 6 februarie şi 3 martie 1857, au avut Ioc dezbateri furtunoase în 
parlament în legătură cu politica guvernului englez în problema chineză. 
Camera comnnelor a obţinut cu o majoritate de 16 voturi 23 contra 247) votul 
de neîncrdere dat guvenului Palmerston. Palmerson s-a folosit de acst lucru 
pentru a dizolva parlamentul, în care noile algeri au asigurat o majoritate 
adepţi·lor politicii lui externe agresive. Marx a făcut o expunere amănunţită 
a luptei din parlament a partdelor în problema politicii duse de Anglia în 
China în artolele sale : „Dezbaterle parlamentare în lgătură cu acţiunile miH
tare în China•, „O infrîngere a guvernului Palmerston", „Apropiatele alegeri 
din Anglia", „Alegerile din Anglia" şi „Infrîngerea lui Cobden, Bright şi 
Giboon" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 12, Bucureşti, Editura poli
tică, 1962, p. l,154, 1--163, 17-174). - 97. 

134 ldermn - consilier municipal sau membru în consiliul comitalului în An
glia. Aldermanii sînt aleşi periodic dintre membrii consiliului municipal sau 
ai consiliului comitalului şi constituie de obicei 1/, dintre membrii consiliului 
municipal şi 1/1 dintre membrii consiliului comitalului. - 97. 

15 Marx a demascat maşinaţiile de bursă ale societăţii pe acţiuni „Docks Na
poleoniens• şi atitudinea făţarnică a guvenului lui Napoleon al III-iea faţă 
de tînărul Berryer (fiul cunoscutului avocat francez) , care era amestecat în 
aceste maşinaţii, n articolul său „Spiritul vremii' (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 12, Bucureşti, Editura politică, 162, p. -413) . In scrisoarea de 
faţă Engels se referă la ziarul „Times• din 10 martie 1857. - 97. 

136 Este vorba de politica agresivă a Angliei faţă de China şi de conflictul pro
vocat de guvernul englez cu autorităţile chineze (vezi adnotarea 13) . care au 
dus la izbucnirea celui de-al doilea război al „opiului" din 1856-1858. - 97. 

137 ln legătură u cartea lui Lelewel - vezi adnotarea 1 1 0. 
Primul volum al acestei cărţi are subtitlul : „Istoria Poloniei pcVestită de 

un unchi nepoţilor săi" .  - 99. 

18 ·Societatea 10 decembrie - societate bonapartistă secretă, înfiinţată în 1649 
si formată mai ales din elemente dclasate, aventurieri politici, militarişti etc. 
Memrii ei au contribuit la alegerea lui Ludovic Bonaparte ca preşedinte al 
Republicii Franceze la 10 decembrie 1648 (de aici numele societăţii) , iar mar 
ârziu au organizat 'ovitu. de stat din 2 decembrie 1851, la care au participat 
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în md activ. Marx a făcut o caracte.izare amănunţită a Societăţii 10 dcm
brie în lucrarea sa „0,ptsprezece brumar al lui Lu: Bonaparte• (vezi 
K. Marx .şi F. agels. Qpere, voi. 8, Bucurşti, ditura plitică, •160, p. 1 1 5-
217) . - 99. 

139 Este vorba de tratatul secret încheiat intre Anglia, Franţa şi Austria la 
15 aprilie 1 856 Ia Paris, prin care se garanta independenţa Turciei şi invio
labrlitatea graniţelor ei. - 99. 

1 40 Despre expedi/ia de la Neapole vezi adnotarea 104. 
Din 1 806 pină în 1 808 regele Neapolelui era fratele mai mare al lui Na

poleon I - Joseph Bonaparte, din 1808 pină în 1815 - mareşalul lui Napo
leon I - Joachim Murat. - 99. 

141 Masacrul de la Manchester - aşa numeşte Marx excesele din 16 august 1819 
ale armatei engleze împotriva populaţiei neînarmate care participa la mitingul 
de masă pentru reforma electorală şi împotriva legilor cerealelor, miting care 
a avut loc Ia St. Peter's Field, în apropiere de Manchester. Prin analogie cu 
bătălia de Ia Waterloo, e atunci acest eveniment era denumit bătălia de Ia 
Peterloo. 

6 gagging ac ts (Cele 6 legi care pun căluşrl ,în gură) - legi reacţionare 
adoptate de parlamentul englez în 1819 după masacrul de la Peterloo. Prin 
introducerea lor, inviolabilitatea persoanei, libertatea presei şi a întrunirilor 
erau anulate. - 100. 

142 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă mult pre
curtată in „Der Briefwechsel zwichen F. ::nge1s nd K. Marx". Bd. II, 
Stuttgart, 1913. - 101. 

143 Vezi adnotarea 133. - 101. 

1 44 Este vorba de „Tucker's Politica! Fly-Sheets• („Pamfletele politice ale lui 
Tucker"), editate de urquhartistul E. Tucker în 1 853-1 854 Şi reditate în 
1855 Ia Londra. In total au apărut 12 pamflete, consacrate, în cea mai mare 
parte, demascării politicii externe a lui Palmerston. In primele două numere 
din această serie au fost publicate pamfletele : „Palmerston and Russia • („Pal
merston şi Rusia") şi „Palmerston and the treaty of Unkiar Skelessi" („Pal
merston şi tratatul de la Unkiar Skelessi"),  care reproduceau conţinutul arti
colelor 3, 4, şi 5 ale lui Marx despre Palmerston, publicate în 1 853 sub forma 
unei serii de 8 articole în organul cartist „Peple's Pa per". ln alte numere ale 
seriei lui Tucker au fost publicate articole despre Palmerston scrise în special 
de D. Urquhart. - 102. 

1 45 Vezi adnotarea 67. - 102. 

146 Pamfletul „Betrayal of England" („Trădarea Angliei") . în care era demascată 
politica externă a lui Palmerston, a apărut în ediţie separată la Londra, în 
1848, sub îngrijirea lui William Coningham. Pamfletul reprezenta o reprodu
cere a conţinutului esenţial al discursului rostit de Anstey împotriva lui Pal
merston, in cursul dezbaterilor din Camera comunelor la 8, 14, 3 februarie 
şi 1 martie 1848, precum şi răspunsurile lui Palmerston la învinuirile aduse 
de Anstey. La 9 aprilie 1657 pamfletul „Betrayal of England• a fost publicat 
într-un număr special al ziarului „Free Press". - 103. 

147 In legătură cu pamfletele lui Tucker - vezi adnotarea 14. - 103. 

148 W. Wilks. „Palmerston în three Epochs : a Comparison of Facts with Opinions" 
(„Palmerston în trei epoci : o comparaţie a faptelor cu opiniile"),  London, 1 854. 

- 1 03. 
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1 49 Liga împotriva legilor cerealelor � a fost înfiinţată în 1838 de fabricanţii 
Cobden şi Bright din Manchester. Revendicînd deplina libertate a comerţului, 
Liga a mJibat Pentru abrogarea aşa-nDilelor [egi ale cerealelor (care au 
�ost votate în 11 J15 şi prin care au fost instituite mari taxe de import la ce
reale) . cu scopul de a face posibilă scăderea salariilor muncitorilor şi de a 
slăbi poziţiile conomice şi pdlitice ale aristocraţiei funciare. După abrogarea 
legilor cerealelor în 1 846, Liga s-a dizolvat, dar de fapt secţiile ei au mai 
continuat să fiinţeze cîţiva ani. - 105. 

150 „Jn problemele băneşti sentimentele nu-şi au Jocu/• - rnpltcă lansată de unuJ 
dintre lderii burgh.ziei libei!le renane - David Justus Hansemann - la adresa 
regelui prusian, în cadrul unei şedinţe a primului Landtag unional din 8 iunie 
11847. - 106. 

151 Această scrisoare a fost publicată într-o formă mult prescurtată în „Der Brief
wechsel zwischen F. Engels und K. Marx".  Bd. II, Stuttgart, 1913.  - 107. 

152 Vezi adnotarea 144. - 108. 
153 Engels se referă la liber-schimbişti - adepţi ai liberului schimb şi  ai neames

tecului statului în viaţa economică a ţării. Centrul de agitaţie al free-traderilor 
era Manchester, unde luase fiinţă aşa-numita şcoală manchesteriană - cu
rent in economia politică care exprima interesele burgheziei industriale. In 
fruntea mişcării free-traderilor se aflau doi fabricanţi de textile, Cobden 
şi Bright, care au organizat în �838 Liga împotriva legilor cerealelor (vezi 
adnotarea 19). 

In deceniile al 5-lea şi al 6-lea free-traderii au constituit o grupare po
litică aparte, care ulterior a intrat în partidul liberal englez. - 108. 

154 Partidul păcii sau Asociaţia păcii - organizaţie pacifistă burgheză,  înte
meiată la Londra în 1 816 de secta religioasă a quakerilor. Ea se bucura de 
sprij inul activ al liber-schimbiştilor, care socoteau că, în condiţii de ,pace 
şi de libertate a comerţului, Anglia va putea să-şi valorifice mai bine su
perioritatea în domeniul industrial şi să-şi asigure dominaţia economică şi 
politică. - 108. 

155 Newalls Buildings - clădire în Manchester unde, începînd din 1838, au avut 
loc şedinţele Ligii împotriva legilor cerealelor. ..- 109. 

156 „Free Press• - zir de poziţie faţă de guvernul Palmerston, editat de 
David Urquhart şi adepţii săi la Londra, din octombrie 1855 pînă în decem
brie 1865. Incepînd din 16 august 1856, structura şi tematica ziarului au su
ferit schimbări. Numărul paginilor ziarului a crescut de la 4 la 8, iar te
matica s-a lărgit şi a devenit mai variată. In urma acestor schimbări, în 
scrisorile lor Marx şi  Engels numeau ziarul in noua lui formă „noul «Free 
Press»" .  - 109. 

1 57 Knight (cavaler) - titlu nobiliar în Anglia, mai mic decît baronet. - 1 10. 
1 58 ln articolul său „lnfrîngerea lui Cobden, Bright şi Gibson" (vezi K. Marx şi 

F. Engels. Opere, voi. 12,  Bucureşti, Editura politică, 1962, p .  170-174) , Marx 
a folosit faptele legate de desfăşurarea campaniei electorale din Manchester 
şi unele date referitoare la Robert Lowe, George Potter şi alţi candidaţi în 
parlament, pe care i le-a comunicat Engels în această scrisoare, precum şi în 
scrisorne din 1 1 , 20 şi mai ales din 31 martie. - 1 1 1 .  

159 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă mult pre
scurtată în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx". Bd. II, Stutt
gart, 1913.  - 1 1 1 .  
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160 Zvonul în legătură cu moartea lui Konrad Schramm s-a dovedit a fi fals. - 1 1 2. 

161 Fr. Thiersch. „De l"etat actuel de la Grece et des moyes d'arriver A sa res
tauration" („Situaţia actuală din Gre:ia şi mijloacele de restabilire a ei").  Vo
lumes 1..2, Leipzig, 1 833-1834 ; titlul cărţii lui Maurenbrecher nu a putut 
fi stabilit. - 1 12. 

162 Marx se referă la Cartea albastră „Correspondence 1 -<1841 , relative to 
the Affairs of the East, and the Conlict between EPt and Turkey" ,  4, Puls 
(„Corespondenţa din 18J_1841 referitoare la evenimentele din Orient şi la 
conflictul dintre Egipt şi Turcia", 4 părţi). - 1 12. 

1 3  Este vorba de lucr,uea prniectată de Marx „Dezvăluiri asupra .storiei dip�o
matice a secolului al XVlll-lea• (vezi adnotarea 67) . - 1 13. 

14 Marx se referă, probabil la unul dintre articolele lui Engels despre pansla
vism, scris în 1 856 pentru „New York Daily Tribune•, dar pe care redacţia 
ziarului nu l-a publicat. - 1 13. 

165 J, Grimm. „Geschichte der deutschen Sprache" („Istoria limbii germane") .  
Prima ediţie în două volume a apărut la Leipzig în 1 848. - 113. 

166 Este vorba de scrisoarea lui Dana către Marx din 6 aprilie 1857, în care 
Marx era invitat să colaboreze la „New American Cyclopaedia" .  

„New American Cyclopaedia" („Noua enciclopedie americană") - publi
caţie informativă ştiinţifică, scoasă de un grup de ziarişti şi editori burghezi 
progresişti americani care făceau parte din redacţia ziarului „New York Daily 
Tribune". Printre redactorii ei se numărau Charles Dana, Ri>ley şi alţii. 
Encklopedia a fo&t publicată în 16 volume de editura ,,D, A>pleton and Co.• 
din New York in 185�163 şi reditată, fără modificări, în 1 �169. La 
această enciclopedie au fost invitaţi să colaboreze o serie de rema'cabili oa
meni de ştiinţă <lin S.U.A. şi din Europa. Prin modul mplu dn care au ost 
tratate diferitele domenii ale ştiinţelor şi prjn bogăţia materiJui ei infor
mativ, aceasta a fost una dintre •cele mai bune publicaţii din acea vreme, In 
ciuda mărÎniril burgheze a rdactorilor enciolQpediei şi a eclectism:lui care 
caracteriza această ipublicaţie, ca şi celelalte enciclopedii burghze, în „New 
American Cyclopaedia" au fost publicate numeroase a'ticole care relectă 
concepţiile reprezentanţilor cercurHor democrate şi irogresiste aJe burghe
ziei. Un loc deosebit ocupă în această enciclopedie lcrările lui Marx şi 
Engels, care, in ciuda condiţiei pse de redacţie autorilor de a nu-şi exprima 
punctul lor de vooere partinic, au fost scrise de pe rpoziţii materialiste prole
tar-revoluţionare. 

Căutînd să-i creeze lui Marx condiţii pentru a-şi termina studiile sale 
economice, Engels şi-a asumat sarcina de a scrie cea mai mare parte din ar
ticole. Lui Marx i-a revenit în special misiunea de a pregăti schiţele biogra
fice a o serie de personalităţi militare şi politice, însă şi în acest caz Engels 
l-a ajutat acolo unde era vorba de prezentarea aspectului militar al problemei· 
Colaborarea dintre Marx şi Engels la scrierea articolelor pentru enciclopedie 
a durat din iulie 1 857 pînă în octombrie 10. (Articolele scrise de Marx şi 
Engels pentru „New American Cyclopaedia" au intrat în volumul 14 al edi
ţiei de faţă a Operelor lui K. Marx şi F. Engels).  - 1 13. 

1 67 Vezi adnotarea 100. - 1 16. 

18 Vezi adnotarea 132. - 1 1 8. 

169 La 6 februarie 1857 Richard Cobden a rostit un discurs în Camera comunelor 
în legătură cu acţiunile ilegale ale guvernului englez în conflictul anglo-chi-
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nez (vezi adnotarea 133) şi a propus o rezoluţie care condamna acţiunile mi
litare ale Angliei în China. După lungi dezbateri Camera comunelor a adoptat 
propunerea lui Cobden, care a servit drept bază formală pentru a se da gu
venului Palmerston un vot de neîncredere. - 1 19. 

170 Este vorba de cartea : Th. Mommsen „Romische Geschichte" („Istoria Romei" ) .  
Bd. 1 3 ,  Leipzig-Berlin, 1-1 856. - 120. 

171 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă mult pre
s curtată în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx•. Bd. II, Stutt
gart, 1913. - 120. 

172 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă mult pre
scurtată în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx• .  Bd. II, Stutt
gart, 1 913. - 123. 

173 In două dintre articolele sale intitulate „Credit mobilier• (vezi K. Marx şi 
P. Engels. Opere, vol. 12, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 205-212) . Marx 
a făcut o analiză mai amănunţită a raportului lui Credit mobilier, publicat în 
ziarul „Moniteur• din 30 aprilie 1 857. - 125. 

174 „Filozofia socială' este denumirea pe care o dădea Moss Hess în lucrările 
sdle din deceniul al 5-lea socialismuiui utopic reprezentat prin Babeuf, Saint
Simon, Fourier şi în această categorie includea şi doctrina socialistă mic-bur
gheză a lui Proudhon. - 126. 

175 Vezi adnotarea 1 32. - 127. 

176 J. H. Stocqueler. „The MiJitary Encyclopadi.a. Technkal, Bi-0graphicaL. » 
(„Enciclopedia militară. Tehnică, biografică ... " ) ,  London, 1853. - 128. 

1 77 Engels a sosit la Londra la începutul lui iunie 1857 şi a rămas acolo aproxi
mativ pînă la sfîrşitul lunii. - 128. 

178 Această listă a fost publicată pentru prima oară în „Marx-Engels Gesamtaus
gabe", Dritte Abteilung. Bd. 2, 1 930, S. 196-197. - 129. 

179 Engels i-a reamintit lui Marx adresa surorii sale Marie Blank, care locuia în 
vremea acea la LOndra 1 Engels, pare-se, a stat la ea în iunie 1857, cînd a 
fost la odra. - 130. 

1 80 Marx a anexat această scrisoare către Engels la o scrisoare din 11 iunie 1857 
ln care a ii comunica lui Marx că-i înapoiază manuscrisul articolului 
„Saint-Amaud' (vezi adnotarea 10), care nu a fost acceptat de revista „Put
nam"s Monthly', şi ii sfătuia să nu scrie articolul „Nave împotriva fortăre
ţlor•. Dana t1i e0prima tot0a1ă speranţa că in curind va primi de Ia Marx 
material „masiv" pentru „New American Cyclopaedia'. - 131. 

1 81 Este vorba de răscoala din 1 857-1859 din India - cea mai mare răscoală a 
poporului indian pentru eliberarea sa naţională de sub jugul stăpînirii brita
nice. Principala cauză a răscoalei, care a fost precedată de o serie întreagă 
de ciocniri armate cu colonialiştii englezi, a fost revolta generală care a cu
prins toate păturile populaţiei indiene ca urmare a metodelor bestiale de ex
ploatare colonială. Răscoala a izbucnit în primăvara anului 1857 (pregătirea 
ei a început de la jumătatea anului 186) în rîndurile aşa-numitelor unităţi 
de sipai - trupe de mercenari în India, recrutate de colonialiştii englezi din 
rîndurile localnicilor şi aflate sub comanda ofiţerilor englezi. Nucleul militar 
al răscoalei l-au constituit trupele de sipai din armata bengaleză, staţionate 
în nordul Indiei. Răscoala populară, în care se reflecta întreaga nemulţumire 
a ţărănimii indiene (din care erau recrutaţi soldaţii sipai de rînd), precum şi 
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nemulţumirea meşteşugărimii sărace de la oraşe, a cuprins mari regiuni din 
nordul şi centrul Indiei. Răscoala din 1857-1859, care a zguduit întreaga Indie, 
a fost crunt reprimată de colonialiştii englezi. Aceştia au fost ajutaţi activ 
de feudalii indieni, care au trădat răscoala în urma promisiunii autorităţilor 
colonialiste de a le lăsa neatinse proprietăţile. - 134. 

182 La sfîrşitul lui iunie - începutul lui iulie 1 857 un grup de revoluţionari bur
ghezi italieni, care se călăuzeau după indicaţiile lui Mazzini, au capturat unul 
dintre vapoarele italiene care se îndreptau din Genova spre Tunis. Ei au de
barcat pe coasta golfului Neapolelui cu intenţia de a pomi o răscoală împo
triva stăpînirii austriece. Tentativa a dat greş ; aproape toţi participanţii la 
expediţie au fost arestaţi. - 134. 

13 E.S.N. Campbell. „A Dictionary of the Military Science" („Dicţionar al ştiin
ţei militare") . Prima ediţie a apărut la Londra în 130. - 134. 

1 84 Scrisoarea constituie un răspuns la scrisoarea Jui Marx din 8 iulie 1857. ln 
manuscris Engels a adăugat ulterior data probabilă de „10 (?) iulie". Dar 10 iu
lie 1 857 a căzut într-o vineri, iar sîmbătă, aşa cum menţionează Marx în scri
soare, a fost în 11 iulie. - 1 35 . 

1 85 Este vorba de o serie de articole militare pentru litera „A • scrise de Engels 
pentru „New American Cyclopaedia". - 138, 

1 86 Este vorba, pare-se, de notiţele despre armată făcute de Marx pentru Engels, 
care lucra la articolul „Armata". - 139. 

1 87 Este vorba de „Allgemeine Ency!opadie der Wissenschaft und Kil.nste" („En
ciclopedia generală a ştiinţelor şi artei") , a cărei editare a fost începută de 
savanţii germani Ersch şi Gruber la Leipzig în 1 81 8. ln 1890, cînd a fost 
terminată, „Enciclopedia" număra 167 de volume. - 139. 

188 Este vorba de articolele militare de la litera „A", scrise de Engels pentru 
„New American Cyclopaedia" .  La 24 iulie 1 857 Marx şi-a notat în „Carnetul 
de însemnări" că s-a trimis la New York „prima serie de articole pentru 
«Enciclopedie» " .  Printre acestea erau : „Adjutantul " ,  „Albuera", „Alma•, 
„Archebuza", „Airey", „Aspern", „Atacul" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 14, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 55-82) .  - 140. 

189 Vezi adnotarea 18. - 140. 

190 Loan societies (societăţi de împrumut) - o varietate a aşa-numitelor societăţi 
de ajutor reciproc din Anglia (vezi adnotarea 75) . Legalizate printr-un act 
special în 1 835, societăţile de împrumut, ale căror fonduri erau formate, ca 
şi în cazul societăţilor de ajutor reciproc, din contribuţiile membrilor, aveau 
ca scop să asigure muncitorilor un credit ieftin cu dobîndă mică şi putînd 
fi restituit în rate. lmprumutul nu trebuia să depăşească, de regulă, jumătatea 
sumei depuse de membrul societăţii pentru asigurarea vieţii sale. Puteau fi 
acordate împrumuturi şi nemembrilor societăţii, dar pentru aceasta era 
nevoie de doi garanţi de încredere. - 140. 

191 Din 28 iulie pînă în 8 noiembrie Engels a urmat un tratament balnear în 
staţiunile : Waterloo lingă LiverpooJ (pînă la 8 septembrie) , Ryde pe insula 
Wight (pînă aproximativ la începutul lui octombrie) şi pe insula Jersey 
(pînă la 8 noiembrie) , de unde s-a întors în Manchester. - 141.  

192 Este vorba de scrisoarea din 1 1  august 1857 trimisă de Engels din Waterloo 
lui Jenny Marx. Pînă în prezent, această scrisoare, care constituia un răspuns 
la scrisoarea lui Marx din 9 august, nu a fost găsită. - 143. 
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193 Marx a expus ipoteza retragerii armatei engleze din Delhi în articolele sale 
„Situaţia actuală a răscoalei din India" şi  „Răscoala din India" (vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 12, Bucureşti, Editura politică, 162, p. 25--256, 

262-265). - 143. 

194 Vezi adnotarea 192. - 146. 
195 Scrisoarea lui Marx către Dana, despre care este vorba aici, scrisă, probabil, 

la 11 august 1857, adică în ziua în care a fost trimis materialul pentru „New 
Amerioan Cyclopaedia",  nu a fost găsită pînă în prezent. - 151. 

196 lnceputul şi sfîrşitul scrisorii nu s-au păstrat. Materialul din acest fragment 
a fost folosit de Marx pentru articolele sale „Berthier" şi „Bemalotte" (vezi 
K. Max şi F. Ege[s. Opere, val. 14, Bucureşti, Editura politică, 1 963, 
p. 103--1 6  şi 1 72-182) . - 153. 

197 ln „Carnetul de însemnări" l lui Marx e anul 1 857 era notat că la 15 sep
tembrie Marx a trimis la New York articolul scris de el împreună cu Engels 
„Barclay de Tolly" şi articolul său „Berthier" (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, val. 1 4, Bucureşti, Editura politică, 1963, p . 10<16), precum şi arti
colele lui Engels „Barbeta" ,  „Bastionul" ,  „Baionetă" (vezi p. cit„ p. -99). 
- 155. 

198 Extrasele din biografia lui Bem, destinate articolului „Bem• din „New Ameri
can Cyclopadia" , au fost luate de Marx dintr-o sursă necunoscută şi în 
parte corespund cu notiţa d�re Bem publicată în „Ergănzungs-Conversa
tionslexikon • („Completare la lexiconul enciclopedic").  d. 4, Leipzig, 1849, 
sub îngrijirea lui F. Steger. - 16. 

19 La această scrisoare au fost anexate extrasele făcute de Marx, a rugămintea 
lui Engels, cu privire la podurile militare (vezi volumul de faţă, p. 154) . 

- 156. 

200 G. Griesheim. „ Vorlesungen iiber die Taktik" („Prelegeri despre tactică"),  
Berlin, 155. - 151. 

201 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă mult 

prescurtată în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Mare• .  Bd. II, 

Stuttgart, 1!U3. - 11. 
202 Marx a folosit acest material despre Bem, întocmit de Engels în limba en

gleză, pentru articolul său „Bem", scris împreună cu Engels (vezi K. Marx 

şi P. Engels. Opere, voi. 14, Bucureşti, Editura 'Politică, 163, p. 144<148). 

- 158. 

203 Miiffling. „Passages from my Life ; together with Memoirs of the Campaign 

of 1813 and 1 814" („Episoade din viaţa mea, precum şi amintiri despre cam

pania din 1813 şi 1814"),  London, 1853. Marx şi Engels, aşa cum reiese din 

extrasele făcute de ei, au folosit această traducere engleză a cărţii lui 
Miiffling, a :ărei primă ediţie germană a apărut la Berlirt în 1851. - 159, 

24 Vezi adnotarea 28. - 160. 

25 A. Jomini. „Vie politique et militaire de Napoleon, racontee par lui-meme, au 
tribunal de Cesar, d"Alexandre et de Frderic" („Viaţa politică şi militară 
a lui Napoleon, relaată de el însuşi în faţa tribunalului lui- Cezar, Alexandru 

şi Friedrih"). Tmes 14, Paris, 1827. - 161 . 

206 Engels citează cartea lui Jomini amintită mai sus, voi. 3, p. 266. - 162. 
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207 Materialul despre Bernadotte a fost luat de Engels din cartea lui Jomini 
(vezi adnotarea 205) ; Marx l-a folosit în mare măsură pentru articolul său 
„Bemadeltte" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 114, Bucureşti, Editura 
politică, 1963, p .  172-182) . - 162. 

28 Marx a inclus Jn întregime acest material în articolul său „Berndotte".  
- 164. 

209 Aceste informaţii despre participarea lui Bosquet la războiul Crimeii din 
1853-1856, Marx le-a folosit pent.u a doua parte a articolului „Bosquet " ,  
scris împreună c u  Engels (vezi K .  Marx ş i  F. Engels. Opere, voi. 14, Bucu
reşti, Editura politică, 1963, p. 1514152) . - 165. 

210 G.  L. Bliicher. „Kampagne-Journal der Jahre 1793 und 11794" („Jurnal de 
campanie al anilor 1793 şi 1794") . Berlin, 1796.- 165. 

211 „Tugendbund" („Uniunea virtuţii") - una dintre asociaţiile patriotice înfiin
ţate în Prusia după înfrîngerea suferită în 1806, în războiul cu Franţa napo
leoniană ; în rîndurile ei erau grupaţi reprezentanţii nobilimii liberale şi ai 
intele:tualităţii burgheze. Scopul pe care şi-l propunea era de a propaga 
ideea unui război de eliberare împotriva lui Napoleon şi de a sprijini înfăp
tuirea unor reforme liberale Ilderate în Prusia. La cererea lui Napoleon, 
în 1809, „Tugendbundul • a fost interzis de către regele Prusiei, căruia activi
tatea acestei asociaţii îi inspira o mare teamă. Totuşi asociaţia a continuat 
să-şi desfăşoare activitatea în secret pînă la sfîrşitul războaielor împotriva 
lui Napoleon. - 166. 

112 Aluzie la mişcarea revoluţionară din ·1848- 1 849 din Baden. Ziaristul şi demo
c1atul mic-burghez german Blind a participat la această mişcare, iar republi
canul german Hecker a fost unul dintre conducătorii militari ai insurecţiei 
din Baden din 1848. - 166. 

213 Engels citează p. 225 din cartea lui Miiffling (vezi adnotarea 203). - 166. 

l14 Ca principal izvor pentru materialul biografic adunat aici de Engels, care 
cuprindea o caracterizare generală a lui Bliicher ca militar şi o apreciere a 
acţiunilor lui în principalele campanii la care a luat parte, a fost cartea lui 
Miiffling {vezi adniotarea 203) . Această caracterizare a lui BJiicher, coJpletată 
de Marx din aceeaşi sursă cu material faptic şi cu analiză mai detaliată a 
activităţii lui Bliicher în calitate de comandant, a constituit baza articolului 
lui Marx şi Engels „Bliicher" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14 ,  Bucu
reşti, iitura poliUcă, 1963, p. '18�207) . - 168. 

215 In perioada indicată, Marx a reuşit să pregătească şi să trimită la New York 
numai articolul „Bem",  scris împreună cu Engels, articolul său „Bessieres" 
şi  articolul „Bosquet" ,  scris tot împreună cu Engels (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 14, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 1 44-152). - 168. 

216 Marx se referă la  cinci dintre articolele sale scrise pentru „New York D aily 
Tribune" cu privire ld politica financiară a lui Bonaparte ; articolele au 
rămas nepublicate. - 168. 

217 Scrisoarea lui Engels a fost scrisă pe hîrtie de corespondenţă cu o ilustraţie 
raprzentînd ruinele unui castel. Sub ilustPaţie .scria : Carisbrooke castle, 
Isle of Wight. - 169. 

218 Marx a folosit conţinutul acestei scrisori a lui Engels în două articole intitu
late „Răscoala din India" , scrise la 29 septembrie şi 6 octombrie 1857 (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 12, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 300-
308) . El  a completat în aceste articole caracterizarea sub aspect pur mi l itar 
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a eventualelor manevre ale armatei coloniale engleze, făcută de Engels pentru 
informarea lui Marx, cu o apreciere politică a scopurilor luptei de eliberare 
naţională a poporului indian de sub jugul stăpînirii engleze. - 172. 

219 Engels se referă la articolele „Bateria •, „Bivuacul" ,  „Blindajul •, „Boneta " ,  
„Bo11ba • ,  „Bombardieru.I" ,  „Bombardamentul • ,  „Galiota d e  bombardament" ,  
„Nava de bombadaiment" , „Adă.postul împotriva bombelor", scrise de el pentru 
„New American Cyclopaedia" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14, 
Bucureşti, Editura politică, 1963, p,  13--143 şi p, 157-165) . - 172. 

20 Este vorba, desigur, de cartea : W. B6tticher. „Geschichte der Carthager" („Is
toria Cartaginei") ,  Berlin, 1827, consacrată în cea mai mare parte istoriei 
militare a Cartaginei. - 173. 

221 N. Machiavelli. „Le Istorie Fiorentine".  Prima ediţie a cărţii a apărut la 
Roma şi la Florenţa în 1532. 

Condottieri - :ăpetenii ale detaşamentelor de mercenari în Italia secole
lor XIV-XV. - 1 74. 

222 Marx s-a întîlnit :u Engeils la Brighton, după cit se pare, în juruJ lui 
30 septembrie 1857. - 174. 

223 Vezi adnotarea 187. - 174. 

24 Această scrisoare a fost scrisă pe hîrtie de corespondenţă cu o ilustraţie 
reprezentînd golful Sf. Caterina de la Jersey. Scrisoarea a fost publicată 
pentru prima oară într-o formă mult prescurtată în „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx " .  Bd. II, Stuttgart, 1913. - 175. 

225 Engels se referă la propaganda orală şi cea prin presă desfăşurată în această 
perioadă de fostul lider al cartismului revoluţionar Harney pe insula Jersey. 
El critica activitatea autorităţilor locale şi rînduielile existente acolo de pe 
poziţii radical-burgheze. ln prima jumătate a deceniului al 6-lea, sub influenţa 
reducerii generale a activităţii revoluţionare a proletariatului englez, în con
diţiile întăririi reacţiunii politice în ţară şi răspîndirii ideologiei reformiste 
în rîndurile clasei muncitoare, Hamey a părăsit poziţiile cartismului şi a 
trecut de partea democraţilor mic-burghezi. In toamna anului 1855, în urma 
hotărîrii autorităţilor engleze de a-i expulza pe V. Hugo şi pe alţi emigranţi 
francezi de pe insula Jersey (vezi adnotarea 13) ,  Harney a sosit la St.-Helier, 
principalul oraş al insulei, pentru a-i înmîna lui V. Hugo un mesaj de salut 
şi de solidaritate, în numele comitetului urquhartist pentru problemele externe 
din New Castle. Stabilindu-se pe insula Jersey, de la mijlocul anului 1856 
Hamey devine redactor al ziarului care apare aici, „J ersey Independent",  
şi, sub influenţa mediului filistin în care trăia, consacră aproape în întregime 
paginile ziarului Ullor probleme mărunte, de importanţă llo:ală, apreciindu-le 
de pe poziţii radical-burgheze. - 1 75 . 

226 Hegira (arab. hedjira - „fugă") - data strămutării lui Mahomed de la Mecca 
la Medina ; ea a fost fixată drept dată iniţială a calendarului musulman. 
Aici aluzie la expulzarea emigranţilor politici francezi de pe insula Jersey 
{vezi adnotarea 13) . - 175 . 

227 Această scrisoare a fost scrisă pe hîrtie de corespondenţă cu o ilustraţie 
reprezentînd plaja Cavell din Lancon de pe insula Jersey. Scrisoarea a fost 
publicată pentru prima oară �ntr-o formă mu1t prescurtată �n „Der Brief
wechsel zwischen F. Engels und K. Marx'' , Bd. II, Stuttgart, 1913. - 177. 

.28 Este vorba de comentariile făcute de Marx cu privire la armada spaniolă, 
pe baza cărora Engels a întocmit şi i-a trimis lui Marx împreună cu scrisoarea 
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de faţă varianta iniţială a articolului „Armada•, scris de ei împreună pentru 
„New American Cyclopadia• (vezi K. Max şi F. Engels. Opere, voi. 14, 
Bucreşti, Editura politică, 1963, p. 1-16). Printre materialele trimise de 
Engels penru „Enciclopedie• a fost, după cit se pare, şi articolul scris de ei 
împreună „Ayacucho• (vezi op. cit., p. 1 87-188), e care Marx l·a trimis 
în acelaşi timp cu articolul „Armada" la New York pe data de 3 octom· 
brie. - 17. 

9 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă mult 
prescurtată şi fără tabele în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und 
K. Max•. d. II, Stuttgart, 1913. - 178. 

230 Această situaţie întocmită de Marx a fost publicată într·o formă prescurtată, 
o dată cu articolul său „Răscoala din India" ,  în „New York Daily Tribune" 
din 14 noiembrie 1 857 (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 12, Bucureşti, 
Editura politică, 1102, p. 39-314). - 180. 

231 Această scrisoare a fost scrisă pe hîrtie de corespondenţă cu o ilustraţie 
reprezentînd castelui Prince Tower de pe insula Jersey. Scrisoarea a fost 
publicată pentru prima oară într-o fomă mult prescurtată în „Der Brief
wechsel zwischen F. Engels und K. Marx•. Bd. li, Stuttgart, 1913. - 183. 

32 Este vo�ba de lupta radicalilor burghezi ÎllOtriva vechilor mnduieli feudale 
care e păstrau pe insula Jersey atît în sistemul administrativ, cit şi în do
meniul relaţiilor funciare. Landlorzii locali (seniorii) , avocaţii şi bancherii 
controlau toate instituţiile administrative .şi tribunalul regal. Samavolnicia 
administraţiei locale şi a judecătorilor în rezolvarea problemelor de succe· 
siune şi de înstrăinare a proprietăţii funciare prejudicia îndeosebi interesele 
arendaşilor de pămînt, ceea ce îi nemulţumea profnd. lmpotriva rămăşiţelor 
sistemului feudal de pe insulă şi a puterii monopoliste, concentrate în mîinile 
unui cerc îngust de magnaţi funciari, lupta în acea vreme şi organizaţia 
radicală burgheză, condusă de Harney, a Ligii reformei, înfiinţată de el în 
septembrie 1856 din rîndurile negustorilor locali, · ale micilor armatori şi func
ţionarilor de bancă, precum şi publicaţia „Jersey Independent", redactată 
de el. Hnney Şi-a îndreptat atacurile în primul rînd împotriva primului 
avocat din St.-Helier, marele proprietar funciar şi bancher Fran:ois Godfrey, 
a cărui samavolnicie lovea în special în arendaşii de pe insula Jersey. - 1 84. 

33 Vezi adnotarea 181. - 184. 

34 Marx s-a folosit de următoarele cărţi ale lui Clausewitz : „Der Feldzug von 
1812  in Russland, der Feldzug von 1 81 3  bis zum Waffenstillstand und der 
Feldzug von 1 81 4  in Frankreich" („Campania din 1 81 2  în Rusia, campania 
din 1S13 pînă la armistiţiu Şi campania din 11814 în Franţa"),  Berlin, 1835 

şi „Der Feldzug von 1 81 5  in Frankreich" („Campania din 1 81 5  în Franţa"),  
Berlin, 1 836. Aceste cărţi reprezentau volumele 1 şi 8 ale culegerii de lucrări 
militare ale lui K. Clausewitz, editată în 1832-1837 la Berlin sub titlul gene
ral : „Hinterlassene Werke des Generals Karl von Clausewitz iiber Krieg und 
Kriegfiihrung• („Opere postume ale generalului Karl von Clausewitz despre 
război şi despre arta militară"). 

In legătură cu cartea lui Miiffling vezi adnotarea 203. - 185. 
35 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă mult pre

scurtată în „Dr Briefwechse1 zwischen F. Engels und K. Marx" . Bd. li, 
Stuttgart, 1913. - 186. 
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236 Indicarea zilei de „joi • aici este, pare-se, o greşeală. Marx se referă, după 
toate probabilităţile, la „luni" 9 noiembrie, după cum reiese din scrisoarea 
lui Engels către Max din 15 noiembrie (vezi volumul de faţă, p. 189). - 186. 

237 Această scrisoare a fost publicată într-o formă mult prescurtată în „Der 
Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx". Bd. II, Stuttgart, 1913. - 187. 

238 Este vorba de lgea bancară din 1844 din Anglia. In dorinţa de a prein
tîmpina ivirea unor dificultăţi în preschimbarea bancnotelor pe monede de 
aur, din iniţiativa lui R. Peel, guvenul englez a adoptat în 1 844 o lege de 
reorganizare a Băncii Angliei, în urma căreia banca a fost împărţită în două 
secţii de sine stătătoare : secţia bancară şi secţia de emisiune. Aceste banc
note trebuiau să aibă o acoperire. S-a stabilit ca emisiunea de bancnote 
fără acoperire aur să fie limitată la 14 OO OO I. st. Contrar prevederilor legii 
din 1 844, cantitatea bancnotelor aflate în circulaţie depindea de fapt nu de 
fondul de dcoperire, ci de cererea de bancnote în sfera circulaţiei. In perioada 
de criză economică, cind nevoia de bani era deosebit de acută, guvernul 
englez suspenda provizoriu legea din 1844 şi sporea cantitatea de bancnote 
fără acoperire aur. 

In 1 845 o lge bancară similară a fost adoptată de guvernul lui R. Peel 
şi pentru Sooţia. - 190. 

239 Datele cuprinse tn această scrisoare a lui Engels au fost folosite de Mar: 
în articolul său „Criza financiară din Europa" (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 12, Bucureşti, Editura politică, p. 34--345) . - 10. 

20 După cum reiese din scrisoarea lui Dana către Marx din 8 ianuarie 1 88, 
articolul „ArtiJeria • a fost trimis de Mar: pentru volumul cu litera „C" 
sub titlul „Tunul" („Cannon "),  dar a sosit Ia New York la timp şi a putut 
fi inclus în volumul u litera „A • l lui „New American Cyclopaedia •. - 195. 

241 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă mult pre
scurta1ă in „er Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Max". Bd. II, Stutt
gart, 1913. - 16. 

242 Marx se referă la conferinţa proictată de liderii cartiştilor, a cărei convocare 
Enest Jones a propus-o încă în aprilie 1857. La con�rinţă, alături de repre
zentanţii organizaţiei cartiste, urmau să participe şi radicali burghezi. In 1857, 
făcind agitdţie pentru alianţa cu radicalii burghezi în vederea unei lupte co
mune pentru reforma electorală, Jones spera să reînvie pe această bază miş
carea cartistă de masă în ţară. In acest scop însă, el a făcut serioase concesii 
politice radicalilor burghezi, renunţind, cu prilejul elaborării platformei co
mune pentru unificarea cu aceştia la o serie de puncte din Carta poporului ; 
din cele şase puncte ale cartei (votul universal, alegeri parlamentare anuale. 
vot secret, egalizarea circumscripţiilor electorale, desfiinţarea censului de avere 
pentru candidaţii în alegerile parlamentare. remunerarea deputaţilor) , Jones a 
păstrat numai revendicarea Otu:Iui universal pentru bărbaţii care au implinit 
virsta de 18 ani. Faptul că Jones nu a rămas pe poziţiile revoluţionare a pro

vocat nemulţumirea membrilor de rind ai .partidului cartist ; o mare parte 
dintre aceştia s-au ridicat împotriva politicii împăciuitoriste a liderului lor. 
După mai multe aminări, conferinţa comună a cartiştilor cu radicalii burghezi 
a fost convocată Ia Londra la 8 februarie 1 858. Considerînd acordul lui Jones 
cu radicalii drept o manifestare a oscilaţiilor lui politice şi o alunecare pe 
poziţii reformiste, Marx şi Engels au rupt relaţiile de prietenie cu el şi nu 
Ie-au reluat decit după ciţiva ani, după ce Jones a început din nou să acţio
neze în spiritul proletariatului revoluţionar. - 198. 
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243 Marx expune principalul conţinut al scrisorii lui John Frost către secretarul 
organizaţiei cartiste din Nottingham, Vardy. Scrisoarea a fost publicată în 
ziarul „People's Paper• din 14 noiembrie 1857. � 198. 

244 Această scrisoare a fost publicată .pentru prima oară într-o formă mlt 
prescurtată în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx".  Bd. II, 
Stuttgart, 1913. - 199. 

!45 Incepînd din 1 851 ,  marele financiar american George Peabody dădea în fie
care an la Londra pentru cercurile înaltei aristocraţii engleze şi pentru invitaţi 
americani o masă de gală în cinstea proclamării independenţei S.U.A. (4 iu
lie 1776) . - 200. 

246 Informaţiile date în această scrisoare a lui Engels cu privire la falimentde 
din Hamburg au fost folosite de Marx în articolul său „Criza din Europa" 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. .12, Bucureşti, Editura politică, 1962, 
p. --348). - 201, 

247 Despre legile cerealelor vezi adnotarea 149. 
Marx a dezvoltat ideile expuse în această scrisoare în legătură cu criza de 

pe continentul european în articolul său „Criza financiară din Europa• (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 12, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 34---
345) . - 203. 

248 Marx ,se referă �a Soietatea de <asigurare de la Hamburg, înfiinţată la 21 noiem
brie 1857, ca urmare a crizei bănşti din Hamburg, cu scopul de a facilita 
ci:culaţia poliţelor şi bancnotelor care purtau ştampila .societăţii. - 205. 

249 Marx se referă la manuscrisele lui economice din 1857J1858. Aceste ma
nuscrise reprezentau materialul studiilor economice începute de Marx încă 
în deceniul al 6-lea în vederea unei lucrări economice de mari proporţii, 
în care intenţiona să analizeze problema mijloacelor capitaliste de producţie în 
totalitatea ei şi, totodată, să supună criticii economia politică burgheză. Prin
cipalele puncte ale planului acestei lucrări de mari proporţii au fost indicate 
de Marx într-o serie de scrisori către Engels şi către alte persoane (vezi 
volumul de faţă, p. 27--285, 42493, 495-496, 51--514), precum şi în 
schiţa neterminată a „introducerii generale" la această lucrare. In procesul 
cercetărilor ulterioare, Marx a schimbat de mai multe ori planul său iniţial 
şi, în conformitate cu noile sale variante, a creat „Contribuţii la critica eco
nomiei politice• şi „Capitalul •. Manuscrisele din 1857_J1858 au constituit o 
cionă a ambelor acestor lucrări. - 205. 

50 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă mult pre
scurtată în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx".  Bd. II, Stutt
gart, ,19113. - 206. 

251 Vezi adnotarea ,18. - 212. 

252 lmpreună cu scrisoarea sa către Marx din 17 decembrie 1857, Lassalle a trimis 
şi scrisoarea vărului său, Max Friedlănder, adresată lui Marx. Friedlănder ii 
propunea lui Marx să colaboreze la ziarul burghez austriac „Die Presse•. 
Friedlănder, care înainte editase publicaţia burghezo-democratică „Neue Oder
Zeitung•, Ia care în 1855 a colaborat şi Marx, a devenit unul dintre redactorii 
lui „Die Presse". Dar Marx, care pe atunci nu ştia ce orientare politică are 
ziarul, a considerat că e mai bine să nu colaboreze la acest organ de presă 
şi nu a consimţit decit în octombrie 18611, cînd „Die Presse• s-a ridicat impo
tnva guvernului pretins constituţional al lui Schmerling din Austria. - 213.  
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253 Credit foncier - bancă franceză pe acţiuni, înfiinţată în 1852 pe baza fostei 
bănci agricole din Paris. Credit foncier acorda împrumuturi pe termen scurt 
şi pe termen lung, pînă la 50 de ani, contra dobîndă şi garanţie în ipoteci. 
Credit foncier primea importante subsidii din partea guvernului. 

:omptoir National d"Escompte de Paris, înfiinţat în 1848, sconta la început 
poliţe cu două semnături şi acorda împrumuturi garantate cu mărfuri depozi
tate în antrepozitele publice. Sub Napoleon al III-iea i s-a dat forma unei 
societăţi pe acţiuni (din 1853), acordîndu-i-se privilegiul de a da împrumuturi 
pentru care primea în gaj titluri de rentă de stat franceze, acţiuni şi obliga
tiuni ale societăţilor pe acţiuni industriale sau de crdit. - 216. 

4 Aceste idei ale lui Marx cu privire la  desfăşurarea crizei economice în Franţa 
au stat la baza articolului său „Criza din Franţa• (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 12, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 34--354) . - 218. 

255 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă mult pre
scurtată jn „Der Briefwechse1 zwischen F. Engels und K. Marx•.  Bd. II, Stutt
gart, 1913. - 220. 

256 Această scrisoare a fost publicată într-o formă mult prescurtată în „Der 
Briefwchsel zwischen F. Engels und K. Marx". Bd. II, Stuttgart, 1913. - 224. 

257 După cum reiese din „Canetul de însemnări" al lui Marx pe anul 1 857, 
la D noiembrie a trimis la  New York două articole - articolul lui Engels 

„Artileria" şi propriul său articol „Bugeaud" (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 14, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 20.239) . - 225. 

258 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară în"-o formă mult pre
scurtată În „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx•.  Bd. LI, Stutt
gart, •1913. - 228. 

259 Engels se referă la primele sale articole pentru litera „c•,  scrise pentru „New 
American Cyclopaedia", printre care articolul „Campania" şi „Căpitan• (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14, Bucureşti, Editura politică, 1963, 
p. 25--261) .  - 228. 

260 Articolul lui Engels „Focos (cu percuţie) • nu a apărut în „New American 
Cyclopadia •. - 228. 

26a Această idee este expusă de Clausewitz în primul volum al lucrării sale 
„Vom Kriege• („Despre război") .  Cartea a doua, capitolul 3. Prima ediţie 
a apărut la Berlin în 1832. - 229. 

262 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. - 229. 

263 Marx se referă la datele statistice cu privire la balanţa comercială a Angliei 
şi la valoarea importului şi exportului ei în perioada războiului Crimeii 
- 18--1 856. Aceste date, sub forma unui raport al Comitetului din Man
chester (vezi adnotarea 62) , i-au fost trimise lui Marx de rdacţia ziarului 
„Free Press" înainte de a fi publicate în ziar. Documentul a apărut în „Free 
Press" la 13 ianuarie 1858. Marx a folosit materialul cifric al acestui raport 
pentru arUcolul său „Comerţul britanic" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 12, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 6--370). - 230. 

24 Problema napolitană - vezi adnotarea 104. - 230. 

265 Vezi adnotarea 259. - 231 .  

266 Vezi adnotarea 234. - 232. 
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267 Vezi adnotarea 167. - 232. 

66 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă mult 
prescurtată în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx",  Bd. II, 
Stuttgart, 1913. - 234. 

269 Marx tratează această problemă într-o serie de articole despre răscoala din 
India, scrise pentru „New York Daily Tribune• (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 12, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 241-242, 251 , 256, 275-282, 
301, 306). - 234. 

2/0 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă mult pre
scurtată n „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx''. Bd. l i ,  
Stuttgart, ,1913. - 236. 

271 Este vorba, după cum reiese din „Carnetul de însemnări • al lui Marx, de 
articolele lui Engels : „Carabina" ,  „Caronada",  , ,Mitralia" ,  „Proiectilul incen
diar", „Cartuşul" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14, Bucureşti, Editura 
politică, 163, p, 262-270) . - 236. 

272 Este vorba de atentatul împotriva lui Napoleon al Iii-lea săvîrşit de revo
luţionarul italian Felice Orsini Ia 14 ianuarie 1858. - 237. 

273 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă mult 
prescurtată în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx•.  Bd. II, 
Stuttgart, 113. - 237. 

274 Guvernul prusian a acordat mnistie emigranţilor politici participanţi Ia 
revoluţia din 16--149, e care Marx şi Engels o aşteptau în această 
perioadă abia la începutul anului 1661. Pe lista persoanelor care urmau să se 
bucure de amnistie figura şi Engels. - 241. 

275 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă mult 
prscurtată în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx".  Bd. II, 
Stuttgart, 1913. - 241. 

276 Este vorba de cartea : J.B.A. Charras. „Histoire de la campagne de 1815. 
Waterfoo" („Istoria campaniei din 1815. Waterloo"),  Bruxelles, 1657. - 244. 

277 Marx se referă, probabl1, la  cartea : W.M.L. De Wette. „Lehrbuch der he
brăi5ch-jidischen ArchăJogie, nebst einem Grundrisse der hebră&ch-ji
dilchen Gschichte• („Manual de arheologie ebraică veche, cu o schiţă a 
istorii ebraice vechi"). Prima diţie a acestei cărţi a apărut la Leipzig 
în 1814. - 245. 

278 Este vorba de cartea de economie politică, proiectată de Lassalle, a cărei 
primă ediţie a apărut la Berlin în 164 sub titlul : „Herr Bastiat-Schulze von 
Delltzsch der ikonomische Julian, der : Kapital und Arbeit" („Domnul 
Bastiat-Schulze von Delitzsch, economicul Julian sau : Capital şi muncă"). 
- 247. 

279 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară întro formă mult 
prescurtată in „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx•. Bd. II, 
Stuttgart, 1913. - 248. 

80 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă mult 

prescurtată în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx". Bd. II, 
Stuttgart, 1913. - 249. 

281 Crapauds - vezi adnotarea 5, 

Waschlapsi - eroul poeziei lui Heine „Doi cavaleri• ,  nobil polonez. 
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Aici Engels ii numeşte Waschlapski în ironie pe emigranţii polonezi mic-bur
ghezi, stabiliţi pe insula Jersey. - 250. 

282 In lgătură cu conferinţa comună a cartiştilor cu radicalii burghezi, con
vocată din iniţiativa lui Jones în februarie 1858, vezi adnotarea 242. 

In 182 radicalii burghezi, care s-au convins că în Anglia clasa munci
toare dă luptei pentru votul universal un sens revoluţionar, s-au îndepărtat 
de cartism. i au făcut diverse încercări de a supune mişcarea muncitorească 
influenţei lor, cu scopul de a o folosi în vederea agitaţiei pentru abrogarea 
legilor cerealelor şi pentru reforme burgheze. Ei au lansat revendicarea con
fuză, de natură să dea loc la diverse interpretări, a aşa-numitului „drept de 
vot complet• .  Prin aceasta urmăreau să abată muncitorii de la lupta pentru 
înfăptuirea programului social şi politic al cartiştilor. Sturge, Miall, Livesay 
şi alţi radicali burghezi, sprijinindu-se pe unii lideri ai cartiştilor înclinaţi 
spre împăciuitorism (Lovett ş.a.) , au reuşit să convoace la Birmingham, 
în 1842, două conferinţe ale reprezentanţilor burgheziei şi cartiştilor, în ca
drul cărora a fost pusă problema agitaţiei comune pentru reforma electorală. 
Dar propunerea de a înlocui Carta poporului u un nou „bill u privire la 
drepturi" şi u revendicarea „dreptului de vot complet" a fost categoric res
pinsă de majoritatea cartistă a conferinţelor. Partidul cartist s-a scindat în 
două partide, le căror principii politice au devenit complet diferite şi 
incompatibile. Din acel moment Carta poporului a devenit revendicarea ex
clusivă a maselor largi populare. - 250. 

83 După atentatul lui Orsini împotriva lui Napo1eon l Ill•lea la 14 ianua
rie 18, acesta din urmă a primit un număr mare de scrisori de felicitare 
din partea reprezentanţilor nobilimii şi militarilor francezi, care îşi exprimau 
loialitatea faţă de el. S crisorile coloneilor şi generalilor francezi, publicate 
în „Moniteur" ,  erau pătrunse de un spirit deosebit de şovin şi de războinic 
Autorii lor învinu1au făţi� Anglia, care constituia, după cum spuneau ei, n refugiu pentru tot felul de ucigaşi şi criminali, de participare la conspi
raţii şi insistau ca teroriştii de felul lui Orsini să fie urmăriţi chir în „vi
zuina• lor. Publicarea acestor adrese a fost interpretată în cercurile oficiale 
din Anglia ca o ameninţare indirectă din partea Franţei şi a constituit cauza 
încordării relaţiilor dintre aceste două ţări în 1858. - 250. 

84 Articolul „Bolivar y Ponte• a fost scris de Marx într-o perioadă în care 
istoria războiului ţărilor latino-americane pentru independenţă (181--1826) 
era încă puţin studiată. lntrucît nu dispunea de surse obiective de informare, 
rx a fost nevoit să folosească o literatură tendenţioasă, în care lupta lui 
Boivar împotriva elementelor federal-separatiste pentru unirea republicilor 
latino-americane era înfăţişată ca o expresie a unor tendinţe dictatoriale. 

Atitudinea lui Marx faţă de Bolivar a fost influenţată într-o oarecare mă
sură şi de faptul că în această literatură se sublinia în mod exagerat lupta 
lui Bolivar pentru putere. In politica sa se conturau trăsături ale bonapartis
mlui, împotriva căruia Marx şi Engels duceau în acel timp o luptă necon
tenită. u toate acestea Marx nu a trecut cu vederea unele laturi progresiste 
din activitatea lui Bolivar, ca, de pildă, eliberarea sclavilor negri, şi, în 
general, a dat o înltă apreciere mişcării anticoloniale a popoarelor din 
America Latină, considerînd-o o mişcare de eliberare revoluţionară. - 252. 

25 In legătură u anistia vezi adnotarea 274. - 252. 
286 Mrx face aluzie la zvonurile potrivit cărora Napolon al Iii-lea ar fi un copil 

nelqitim. In md oficil, tatăl lui era considerat fratele lui Napoleon I, Ludo
vic Bonaparte, care între 16 şi 1810 a fost rege al Olandei. - 252. 
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87 Napoleon cel Mic 1(Naipoleon le Petit) - poreclă dată de Victor Hugo lui 
Ludovic Bonaparte într-un discurs rostit în 1 85 1 ,  la o şedinţă a Adunării 
legislative franceze. După apariţie, în 1 852, a pamfletului „Napoleon Ie Petit" 
I lui Hugo, acea5tă porelă a căpătat o largă ră1Pînldire. - 252. 

28 Marx se referă Ia articolul publicat în „Cobbett's Annual Register• despre 
înăsprirea relaţiilor anglo-franceze ca urmare a declaraţiilor antinapoleomene 
apărute în presa emigranţilor politici francezi din Anglia în timpul consulatu
lui lui Napoleon I. Marx a folosit materialul acestui articol, precum şi arti
colele din „Moniteur• din 9 august 1802 în articolul său „Procesele intentate 
francezilor la Londra" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 12, Bucurşti, 
Editura politică, 1962, p. 428-435) . - 252. 

289 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă mult 
prescurtată în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx".  Bd. II, 
Stuttgart, 1913. - 253. 

290 Vezi adnotarea 249. - 255. 

291 Vezi adnotarea 252. - 2i5. 

292 După atentatul revoluţionarului italian Orsini împotriva lui Napoleon al III-iea, 
contele Walewski, ministrul de externe al Franţei, a trimis guvernului englez 
o telegramă, datată 20 ianuarie 1 858, în care, în numele guvernului francez, 
îşi exprima pe un ton tăios nemulţumirea în legătură cu faptul că Anglia 
constituie un 'efugiu pentru emligranţii politici francezi. Telegrama lui Wa
Iewski i-a servit lui Palmerston drept pretext pentru a prezenta în Camera 
comunelor, Ia 8 februarie 1858, bill-ul cu privire Ia conspiraţii (numit şi 
bill-ul cu privire la străini). potrivit căruia orice persoană din Regatul Unit, 
indiferent dacă era englez sau străin, care organiza sau participa la o 
conspiraţie ce-şi punea ca scop asasinarea vreunei �ersoane din Anglia sau 
din altă ţară, trebuia deferită unui tribunal englez şi pedepsită cu severitate. 
Vorbind aici despre „revanşa• lui Milner Gibson şi Bright, care au fost 
înfrînţi în alegerile parlamentare din martie 1857, cind au venit la putere 
whigii, adepţii lui Palmerston, dar care au fost din nou aleşi în parlament 
în toamna aceluiaşi an, Marx se referă la amendamentul propus de Milner 
Gibson în timpul celei de-a doua citiri a bill-ului cu privire la străini, la 
119 februarie 1658 ; amendamentul, susţinut de John Bright, condamna gu
vernul Palmerston pentru că nu a dat răspunsul cuvenit la telegrama tăioasă 
a lui Walewski. Amendamentul era în realitate un vot de neîncredere dat 
guvenului ; Camera comunelor l-a adoptat cu majoritate de voturi, a respins 
bill-ul şi a silit guvernul Palmerston să demisioneze. - 256. 

293 Cives romani (cetăţeni romani) - parafrazare a expresiei folosite de lordul 
Palmerston - „Civis romanus sum• („sînt cetăţean roman") - în discursul 
său agresiv rostit la şedinţa Camerei comunelor din 25 iunie 1850, care a 
fost primită cu entuziasm de burghezia engleză. Palmerston, care în acea 
perioadă deţinea postul de ministru de externe, a vrut să justifice acţiunea 
flotei engleze, pe care a trimis-o în Grecia cu scopul de a-I apăra pe 
cetăţeanul englez, portughez de origine, negustorul don Pacifico, a cărui 
casă fusese incendiată la Atena. Palmerston a declarat că aşa cum formula 
cetăţeniei romane „civis romanus sum• le asigura prestigiu şi respectul ge
neral cetăţenilor din Roma antică, aşa şi cetăţenia engleză trebuie să fie 
o garanţie a integrităţii şi siguranţei pentru cetăţenii englezi, oriunde s-ar 
afla ei. Lordul Jdhn Russell, Iuînd cuvîntul Ia aceeşi şedinţă a Camerei. l-a 
numit pe Palmerston pentru acest discurs „un adevărat ministru englez• .  

Vorbind aici despre „doi cives romani", Engels face o aluzie ironică la 
Ludovic Bonaparte şi  Palmerston. ln octombrie 186, aceştia, sub pretextul 
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de a atenua regimul reacţionar din Regatul Neapolelui, intenţionau să tri
mită o escadrilă anglo-franceză spre coastele Neapolelui (vezi adnotarea 104). 
La începutul anului 1858, . după atentatul nereuşit al italianului Orsini împo
triva lui Napoleon al III-iea (vezi adnotarea 272) , ei înşişi au recurs în ţările 
lor la persecuţii făţişe şi !a arestarea în masă a elementelor democrate. 
- 259. 

294 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă mult 
prescurtată în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx". Bd. II, 
Stuttgart, 1913. - 259. 

95 Cabinet noir (Cabinetul negru) - instituţie secretă care funcţiona pe lingă 
departamentul poştei din Franţa, Prusia, Austria şi o serie de alte state, şi 
care se ocupa cu perlustrarea corespondenţei ; asemenea cabinete au luat 
fiinţă pe vremea monarhiilor absolute din Europa. - 260. 

26 Este vorba de scrisoarea lui Pyat, Besson şi Talandier din 24 februarie 1858 
adresată parlamentului englez şi presei (a apărut în ediţie separată la Londra 
în limba engleză, în aprilie 1858, sub titlul : „Letter to the Parliament ald 
the Press" („Scrisoare către parlament şi presă").  In scrisoare se arăta că 
uzurpatorii încoronaţi ai puterii politice, de teapa lui Napoleon al III-iea, 
merită să fie ucişi : că asasinarea împăratului francez, ca pedeapsă pentru 
toate fărădelegile săvîrşite de el faţă de poporul francez şi faţă de constituţie, 
ar fi un act istoric absolut justificat. Această scrisoare a produs o puternică 
tulburare în cercurile guvernante din Anglia şi în presa engleză. Marx a 
înfierat fără cruţare aceste atitudini aventuriste ale emigraţiei mic-burgheze 
franceze. El considera că în condiţiile reacţiunii care domnea în Europa ele 
nu puteau avea alt rezultat decît dezlănţuirea unor persecuţii poliţieneşti 
împotriva emigranţilor politici. - 260. 

297 Porte-Saint-Martin - denumirea unui teatru parizian şi a bulevardului pe 
care se află acest teatru. 

Marx face aici o aluzie ironică la Felix Pyat, care în deceniile al 4-lea 
şi al 5-lea a colaborat la revista satirică franceză „Le Charivari" şi a scris o serie de piese pentru acest teatru. - 260. 

298 Onorabilul domn din opoziţie (The honourable gentleman opposite) - formulă 
de adresare faţă de un membru al parlamentului englez reprezentînd partidul 
aflat în opoziţie ; este folosită ca formulă tradiţională în discursurile membri
lor parlamentului. Ea îşi are originea într-o veche tradiţie potrivit căreia în 
parlamentul englez membrii guvernului (cabinetului) care fac parte din partidul 
aflat la putere ocupă banca din dreapta speakerului (preşedintele Camerei comu
nelor), iar foştii membri ai guvernului, făcînd parte din partidul care în mo
mentul respectiv este în opoziţie, ocupă banca opusă, din stînga vorbitoru
lui. - 261. 

99 Marx se referă la cartea : Ch. Babbage. „On the Economy of Machinery and 
Manufactures" („De;pre caracterul economic al maşinilor şi fabricilor" ) .  Lon
don, 1832, p. 285. - 261. 

300 Este vorba de o scrisoare a lui Friedrich Kamm, emigrant german în America, 
adresată lui Marx la 19 decembrie 1857. ln această scrisoare Kamm anunţa 
c. el şi prietenii lui au reuşit să organizeze la New York o comunitate co
munistă formată din 30 de membri ; în legătură cu aceasta, îl ruga pe Marx 
să-i trimită cîteva lucrări teoretice şi documente oficiale ale fostei Ligi a 
comuniştilor, precum şi să-i sprijine cu sfaturi practice în ceea ce priveşte 
organizarea muncii în comunitatea nou creată. - 264. 
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01 Marx se referă la pamfletul : N, W, Senior, „Letters on the Factory Act, 
as it affects the cotton manufacture, To which are appendet, a Letter to r. 
Senior frn L. Horner, and Minutes of a :onversation between Mr. E. Ash
worth, Mr, Thomson and Mr. Senior• („Scrisori despre influenţa legii cu 
privire la reglementarea muncii în fabrici asupra industriei bumbacului. La 
care se anexează o scrisoare a lui L. Homer către d-l Senior şi procesele
verbale ale convorbirii dintre d-l E,  Ashworth, d-l Thomson şi d-l Senior"),  
London, 1 837, p. 12 ,  13. - 266. 

302 Marx citează în traducere proprie în limba germană 
the Principles of Politica! Economy and Taxation" 
politice şi impozitele") , London, 1821 , p. 420. - 267. 

cartea lui Ricardo „On 
(„Principiile economiei 

303 Este vorba de cartea : W.F.P, Napier. „History of the War in the Peninsula 
and in the South of France from the Year 1807 to the Year 181 4" („Istoria 
războiului din Peninsula Iberică şi dm sudul Franţei din 1807 pînă în 1 814") .  
Voi. I-VI, London, 182--1 840. - 267. 

304 Engels a folosit cartea scriitorului englez pe teme militare, William Siborne, 
„War in France and Belgium. 1 815" („Războiul în Franţa şi Belgia. 1 815") , 
London, 1848. 

In legătură cu cartea lui Jomini vezi adnotarea 205. - 270. 

305 Este vorba de scrisoarea poetului englez Walter Landor publicată în „Times• 
din 17 martie 1858. In această scrisoare, Landor, încercind să se justifice, 
respingea depoziţiile unor persoane în legătură cu participarea sa la atentatul 
săvîrşit de Orsini (vezi adnotarea 272). El îşi exprima nemulţumirea în legă
tură cu tentativa de „asasinare mişelească" a împăratului francez, îl ridica 
în slăvi pe Napoleon al III-lea, pretinzînd că e un eminent om de stat. El 
asigura opinia publică de sentimentele sale de simpatie faţă de Napoleon 
al III-lea şi sublinia „ura lui împotriva democraţiei". - 271 . 

36 Este vorba de aşa-numita „lege cu privire la suspecţi• (!oi des suspects) , 
adoptată de Corp legislatif la 19 februarie 1858, care acorda împăratului şi 
guvernului său dreptul nelimitat de a trimite la închisoare sau în diferite 
localităţi din Franţa şi din Algeria, sau chiar de a expulza de pe teritoriul 
Franţei, pe toţi cei bănuiţi de atitudine ostilă faţă de cel de-al doilea Im
periu. - 272. 

307 Engels face aluzie la căsătoria prinţului moştenitor al Prusiei, Frederic Wil
helm, fiul prinţului regent, mai tîrziu împăratul Wilhelm I, cu prinţesa en
gleză Victoria-Adelaide-Marie-Luise, fiica cea mai mare a reginei Victoria a 
Angliei, care a avut loc la 25 ianuarie 1858 la Londra. - 273. 

308 In perioada celei de-a doua Republici, Adolf Thiers, care a fost unul dintre 
organizatorii şi conducătorii „partidului ordinii" ,  partid monarhist, a sprijinit 
candidatura lui Ludovic Bonaparte la funcţia de preşedinte. El spera, prin 
ajutorul lui Bonaparte, să readucă pe tron dinastia de Orleans. In timpul 
loviturii de stat de la 2 decembrie 1851 , Thiers a fost arestat şi întemniţat 
în închisoarea Mazas (Paris) . După scurt timp a fost expulzat din ţară. Dar 

încă în august 1 852 i s-a permis să se întoarcă în Franţa. - 274. 

309 Despre cartea lui Jomini vezi adnotarea 205. 
G. Cathcarl. „Commentaries on the War in Russia and Germany in 112 

and 1813" (.,Comentarii în legătură cu războiul din Rusia şi Germania în 
anii 1 812  şi 1 813 ") . London, 1850. - 274. 
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310 La începutul lui martie 1858 a fost convocată Ia Londra conferinţd delegaţilor 
aşa-numitei Ligi constituţionale nalionale italiene - reprezentanţi ai cercuri
lor marii burghezii şi nobilimii italiene cu simpatii liberale. La conferinţă, 
care a durat citeva zile, s-au adoptat o serie de rezoluţii cu caracter declara
tiv care reflectau programul de luptă al Ligii : crearea federaţiei statelor 
italiene cu o putere centrală unică, adoptarea unei constituţii, instaurarea 
unei fome parlamentare de guvernare cu menţinerea regelui, cucerirea liber
tăţii cuvintulul, a presei, a persoanei, înfiinţarea unei curţi cu juri care să 
judece cu uşile deschise. ln rezoluţia specială adoptată la conferinţă, dele
gaţii au condamat atentatul la viaţa lui Napoleon al III-iea săvîrşit de 
compatriotul lor italian, revoluţionarul Orsini (vezi adnotarea 272). - 275. 

31 1 Marx face aluzie la decretul lui Napoleon al III-iea din 27 ianuarie 1858 potri
vit căruia întregul teritoriu al Franţei era împărţit în cinci man provincii 
militare, guvenate de mareşalii Franţei, cu reşedinţele la Paris, Nancy, 
Lyon, Toulouse şi Tours. - 277. 

312 In secolul al XIX-iea Spania şi coloniile ei au fost împărţite în 17 provincii 
militare guvernate de general-căpitani (de aici denumirea de Captain-gene
rasip). Ca locţiitori ai regelui. general-căpitanii deţineau în provinciile lor 
puterea supremă, atit civilă, cit şi militară. - 277. 

313 Vezi adnotarea 216. - 278. 

314 W. Petty. „A Treatise f Taxes and contributions • („Un tratat despre impo
zite şi cotizaţii") , London, 167. 

In lgătură u cartea lui Ricardo vezi adnotarea 302. - 280. 

315 Marx se referă la următoarele lucrări ale autorilor enumeraţi : J. Steuart. 
„An lnqulry into the Principles of Politica! Economy, being an Essay on the 
Science of Domestic Policy in Free Nations• („Un studiu al principiilor de 
economie politică, sau un eseu despre ştiinţa politicii interne în ţării·� libere"),  
London, 1767. Max a folosit ediţia din Dublin a acestei cărţi din 1770 ; 
Th. Attwood. „The Currency Question, the Gemini Letters" („Problema cir
culaţiei_ banilor, scrisoril e  gemenilor"), London, 1 844 ; D. Urquhart. „Familiar 
Words" („Cuvinte amicale"),  London, 1 855 ; J, Gray, „The Social System. 
A Treatise on the Principle f Exchange• („Sistemul social. Tratat despre 
principiile schimbului"), Edlnburgh, 1 831 şi lucrarea aceluiaşi : „Lectures on 
the Nature and Use of Money• („Prelegeri despre natura şi folosirea bani
lor"), Edinburgh, 1 848 ; Ch, Bray. „Labours Wrongs and Labours Remedy" 
(„Neajunsurile legate de muncă şi mijloacele de îndepărtare a lor") ,  Leeds, 
1839. - 280. 

316 Marx se referă la următoarele lucrări ale autorilor amin1iţi : Fr. Bastiat. „Har
monies economiques" („Armonii economice"), Paris, 1 850 şi H. Ch. Carey. 

„Essay on the Rate of Wages with and Examination of the Causes of 1he 
Differences in the Condition of the Labouring Population throughout the 

World" („Eseu despre nivelul salariului cu o analiză a cauzelor diferenţelor 
care există în situaţia maselor muncitoare din întreaga lume"), Philadelphia, 
1835. - 284. 

317 Co!!on Supply Association (Asociaţia pentru aprov1Z1onarea cu bumbac) - or
ganizaţie a adepţilor liberului schimb înfiinţată în 11 857 la Manchester cu 
scopul de a spori importul de bumbac din India, Africa şi din alte ţări ale 
lumii. - 286. 
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318 „Laissez faire, laissez aller• - deviza economiştilor libevschbmbişti bur
ghezi, depţi ai 11ibertăţii comerţului şi 'ai neamestecului statului în sfera re
laţiilor economice. - 286. 

319 Este vorba de articolul corespondentului de război din India al ziarului „Ti
mes• ,  W. H. Russell, publicat în „Times" din 20 aprilie 1858 sub titlul „Cu
cerirea Lucknowului •. - 288. 

320 Este vorba de procesul intentat medicului francez Simon Bernard, care lo
cuia în Anglia. El era învinuit că ar fi participat la organizarea atentatului 
lui Orsini ilpotria lui Ludovic Bon>arte. Procesul, care s-a judeoat la Lon
dra timp de şase zile, s-a terminat la 18 aprilie 1858 printr-o sentinţă de 
achitare. 

Crapaud - vezi adnotarea 85. - 289. 

321 Este vorba de dezbaterile din Camera reprezentanţilor Regatului Piemont în 
jurul proiectului de lege cu privire la conspiraţii, prezentat Camerei spr. 
examinare în aprilie 1858, la cererea guvernului francez. Prim-ministrul Ca
vour şi generalul La Marmora, care au participat la dezbaterile din 16 şi 1 7  
aprilie, s-au referit l a  evenimentele din 1848, demascînd politica trădătoare 
a guvernului i;ancez din acea vreme, avînd în frunte pe Cavaiguac, care a 
refuzat atunci să sprijine Italia revoluţionară în lupta ei împotriva trupelor 
austriece. - 289. 

22 L. Blanc. „1848. Historical Revelations : inscribed to Lod Normanby" („Dez
văluiri istorice : dedicate lodului Normanby") ,  London, 1858. - 290. 

323 Oracolul de la Luxemburg - este vorba de comisia guvernamentală pentru 
problema muncitorilor, înfiinţată în Franţa după revoluţia din februarie 1848. 
Această comisie îşi avea sediul la palatul Luxemburg din Paris. Creată de 
burghezie cu scopul de a abate masele muncitoreşti de la problemele revo
luţionare. această aşa-numită comisie de la Luxemburg nu dispunea de fonduri 
şi nu avea nici un fel de putere. Activitatea practică a comisiei, în frunte cu 
Louis Blanc, se reducea la medierea între muncitori şi capitalişti. După acţiunea 
maselor populare din 15 m�i 1848, guvernul a lichidat comisia. - 290. 

324 Marx a stal la Manchester la Engels iproximativ între 6 şi 24 mai. Acolo Marx 
a făcut sp01 t ŞI călărie, cu scopul de a-şi reface sănătatea şi în acelaşi timp 
a lucrat la „capitolul despre capital" .  - 294. 

35 Marx se referă aa propunerea făcută de Napoleon al IIIJea Consiliului de Stat 
francez în legătură cu confiscarea proprietăţii funciare a instituţiilor de bine
facere franceze. 

Marx a dezvoltat pe larg această problemă în articolul său „Manevrele fi
nanciare ale lui Bonaparte. - Despotismul militar" (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 12, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 490-492) . - 295. 

326 Este vorba de cartea : J. A. Maclaren. „Skelch of the History of th� Currency• 
(„Schiţă de istorie a mijloacelor de circulaţie") , London, 1858. - 295. 

327 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă mult pre
scurtată în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx•. Bd. II, Stutt
gart, 1913. - 296. 

328 Marx i-a trimis, pare-se, lui Engels două exemplare din ziarul urquhartisl 
„Free Press" nr. 16 din 12 mai 1858, unde au fost publicate materiale care dez
văluiau activitatea lui Bangya în Cerkasia. - 296. 

329 Marx se referă la articolul „Cavaleria •, scris de Engels pentru „New American 
Cyclopaedia" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14, Bucureşti, Editura 
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politică, 1963, p. 315--346) . Marx a primit articolul din Manchester aproximativ 
la 21 iunie şi l-a trimis la New York la 2 iunie. - 299. 

330 Este vorba de cartea : J. Probei. „Aus Amerika. Erfahrungen, Reisen und Stu
dien" (,,Din America. Experienţe, călătorii şi stdii").  Bd. l-2, Lelpzig, �857-
1 858. Scrisoarea lui Humboldt Probei, despre care vorbeşte Marx, referitoare 
la această carte a fost publicată în „New York Daily Tribune" din 27 mai 
1 858. - 301. 

331 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă mult pre

scur tată în „Der Briefwechsel zwjschen F. Engels und K. Marx". Bd. II, Stutt
gart, 1913. - 301. 

32 In legătură cu societăţile de împrumut vezi adnotarea 190. - 305. 

333 Whitechapel - cartier din estul Londrei unde era concentrată cea mai mar. 
parte a populaţiei muncitoreşti, care trăia în locumţe mizerabile. - 307. 

334 Aceast. scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă mult pre
scurt.ta în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx " .  Bd. II ,  Stutt
gart, 1913. - 308. 

335 People's Provident Assurance Society (Societate de asigurări şi de economii 
populare) - organizaţie filantropică înfiinţată la Londra în 1 853 de reforma
torul mic-burghez englez John Watts. In 1857 a fost înfiinţată la Manchester 
o filială a acestei societăţi. - 309. 

336 Este vorba, probabil, de articolul lui Engels publicat în „New York Daily Tri
bune" la 13 august 1858 sub titlul „Proasta organiza1e a războiului din India" ; 
articolul a fost foarte mult denaturat de redacţia ziarului şi de aceea nu a in
trat în ediţia de faţă a Operelor lui Marx şi Engels. - 310. 

337 Marx se reforă la inaugurarea solemnă de către guvernul francez a portului 
maritim militdr Cherbourg (pe coasta de nord-vest a Franţei) , care fusese de 
curînd echipat, şi a liniei ferate Paris-Cherbourg. 

La inaugurarea portului, care a avut loc la 4 august 1858, la invitaţia 
guvernului france::, regina Victoria a Angliei cu soţul ei prinţul Albert au 
sosit într-o vizită oficială. Primirea care li s-a făcut trebuia, potrivit planului 
lui Napoleon al UI-lea, să ducă la slăbirea încordării apărute în relaţiile 
dintre Anglia şi Franţa în urma atentatului lui Orsini (vezi adnotarea 272) . 
Dar demonstraţia forţelor maritime ale Franţei la Cherbourg, interpretată ca 
un fel de provocare aruncată forţelor maritime militare engleze, le-a trezit 
noi temeri enllezilor în privinţa intenţiilor împăratului francez. ln •legătură 
cu aceasta Napoleon al IU-lea a fott nevoit să dclare, ·într-o notă specială 
din 7 augu5t 1858, că, prin inaugurarea Cherbourgului, Franţa nu urmăreşte 
nicidecum înăsprirea relaţiilor cu Anglia. - 313. 

338 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă mult pre
scurtată în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx". Bd. II, Stutt
gart, 1913. -- 315. 

339 W. E. Gladstone. „Stdies on Homer and the homeric Age" 1„Studii asupra 

lui Homer şi a epocii homerice") .  Voi. I-III, Oxford, 1858. Recenzia la această 
carte a lui Glddstone a fost publicată în două numere ale ziarului „Times" 
din 12 şi 13 august 1 858. - 316. 
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340 Scrisoarea lui Felix Pyat amintită aici de Marx a fost scrisă Ia 1 4  iulie 1 858 
şi publicată în ediţie separată sub titlul : „Lettre au jury. Detense de la lettre 
au parlament et a Ia presse• („Scrisoare către Curtea cu juri. In apăr.rea 
scrisorii către parlament şi presă").  Ea a apărut ca o completare la scrisoarea 
lui Pyat, Besson şi Talandier din 24 februarie 1858 (vezi adnotarea 296). - 31_. 

341 Articolul hu Marx despre comerţul cu sclavi din Cuba, scris pentru ziarul 
„New York Daily Tribune", nu a fost publicat. - 317. 

42 Această scrisoare a fost .publicată într-o formă mult prescurtată în „Der Brief
wechsel zwischen F Engels und K. Marx". Bd. II, Stuttgart, 1913. - 318. 

343 Articolul lui Marx despre t c·atatul cu China, scris la 20 septembrie 1 858 pentru 
„New York Daily Tribune• ,  nu a fost publicat. - 320. 

344 Marx se referă la ,.Accounts relating to trade and navigation for the seven 
months ended July 31 ,  188" {„Raport cu privire Ia comerţ şi navigaţie e o 
perioadă de şapte luni - pînă Ia 31 iulie 1858"), publicat ca supliment la zia
rul „Economist• din 28 august 1858. Potrivit acestui raport, comerţul englez cu 
Franţa în perioada ianuarie-iulie 1858 s-a redus considerabil în comparaţie cu 
lunile corespunzătoare din 1857. - 320. 

345 Engels se referă la telegrama oficială a general-guvernatorului Indiei lordul 
Canning din 17 iunie 1858 adresată secretarului comitetului Consiliului de di
rectori al Companiei Indiilor orientale şi apărută în ziarul „Times" din 6 octom
brie 1858. 

In această telegramă Canning şi-a susţinut punctul lui de vedere în pro
blema reglementării relaţii'lor funciare în regatul Audh, expus de el încă în 
proclamaţia din 3 martie 1858. Această proclamaţie a fost criticată de preşedit
tele Cinsiliului de control lord.I Ellenborough (mai pe aarg despre acasta vzi 
în articolul lui K. Marx „Proclamaţia lui Canning şi problema proprieUiţii fun
ciare în India" din K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 12, Bucureşti, Editura po
litică, 162, p, 489). 

Marx nu a scris nici un articol în legătură cu telegrama lui Canning din 
17 iunie 1 858. - 320. 

346 Engels se referă, probabil, la mitingul cartist din Manchester de la 4 octombrie 
1858, la care a vorbit E. Jones. 

In legătură u alianţa lui Jones cu radicalii burghezi vezi adnotarea 242. 
- 321. 

347 Marx i-a trimis lui Engels numărul din 14 septembrie 1 858 al ziarului italian 
care apărea la Londra „Pensiero ed Azione", în care era publicat manifestul 
lui Mazzini. Marx a făcut observaţii critice pe marginea acestui manifest în 
articolul „Noul manifest al lui Mazzini" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 12, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 58-586} . - 323. 

348 Vorbind despre revoluţia care începuse în Rusia, Marx se referea Ia criza re
laţiilor feudalo-iobăgiste din Rusia. Una din manifestările evidente 1Ie acestei 
crize a fost mişcarea ţărănească, care în 1856-1858 a cupnns întreaga ţară, 
luînd cele mai diverse forme de protest împotriva iobăgiei. 

Mişcarea ţărănească şi darea în vileag a rînduielilor iobăgiste absolutiste 
de călre democraţii revoluţionari ruşi, în frunte cu N. G. Cemîşevski (în in
teriorul ţării) , A. I. Herzen (în străinătate) au avut o mare influenţă asupra 
vieţii publice din Rusia. Speriat de amploarea mişcării ţărăneşti şi de sprijinul 
de care se bucura acasta din partea marii majorităţi a poporului, Alexandu 
al II-lea a fost nevoit să treacă la preparative în vederea desfiintării iobăriei. 
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ln acest scop a avut loc la Petersburg, în august 1859, o întrunire a nobi

lilor imputerniciţi din partea comitetelor gubemiale, pe care Mar: o numeşte 
aici „convocarea notabilităţilor" - prin analogie cu convocarea notabilităţilor 
în Frdnţa feudal-absolutistă în ajunul revoluţiei burgheze franceze de la sfir
şitul secolului al XVIII-iea. - 323. 

349 Marx se referă la avîntul mişcării naţionale într-o serie de ţări slave provocat 
de dezvoltarea capitalismului după revoluţia din 1848. Consolidarei poziţiilor 
economice ala burgheziei în Cehia în deceniul al 6-Iea a dus la întărirea pro
cesului de formare a naţiunii burgheze cehe. Dar acest proces era încetinit 
considerabil de faptul că în Cehia, care făcea parte din imperiul austriac, po
ziţia dominantă în industrie o avea burghezia germană. De aceea burghezia 
cehă ducea o luptă energică împotriva dominaţiei germane pe tărîm economic şi 
politic. ln a doua jumătate a deceniului al 6-lea un rol mult mai mare în miş
carea naţională au început să-I joace masele ţărăneşti şi  proletare, care s-au 
ridicat împotriva politicii centralizatoare-absolutiste a guvenului austriac. Dar 
din cauza lipsei de maturitate, clasa muncitoare cehă nu a putut lua n mîinile 
ei conducerea mişcării naţionale. In fruntea mişcării se afla aşa-numitul Parid 
naţional, care reprezenta interesele burgheziei. Temîndu-se de mişcarea revo
luţionară a maselor muncitoare de Ia oraşe şi sate şi dorind să abată proleta
riatul de la lupta de clasă, burghezia liberală cehă a propovăduit ideea „armo
niei intereselor de clasă" şi a încercat să obţină garanţia drepturilor ei şi a 
independenţei naţionale nu printr-o democratizare a ţării, ci cu sprijinul guver
nului absolutist din Viena ; ea a încheiat o înţeleqere u Habsburgli în vederea 
înfrîngerii definitive a mişcării revoluţionare în ţară, punînd la baza pro
gramului său revendicarea autonomiei Cehiei în cadrul imperiului austriac. 

Problema naţională în Cehia şi în alte ţări slave a constituit în această pe
riadă o parte din lupta generală pentru desfiinţarea rămăşiţelor feudaie
iobăgiste şi pentru dsăvirşirea revoluţiei burghezo-demcratice din 18-1 849. 
- 324. 

350 Este vorba de car!a funcţionarului şi scriitorului prusian August Haxthau;en, 
care în deceniul al 5-Iea a făcut o călătorie prin Rusia : „Studien iber die 
innern Zustănde, das Volksleben und insbesondere die Iăndlichen Einrichtungen 
Russlands" („Studii asupra relaţiilor intene, vieţii poporului şi, în special, asu
pra aşezămintelor rurale din Rusia"). Theile 13, Hannover-Berlin, 18471 852. 

ln această carte H:thausen, înfăţişind tabloul fals al unei pretinse bună
stări materiale a poJulaţiei săteşti din Rusia, s-a pronunţat în favoarea men
ţinerii obştii ţărăneşti ruse, încercînd să dovedească că obştea este singurul 
milloc de nădejde pentru a căa Rusia de proletariatul revoluţionar. Haxt
hausen susţinea că n Rusia iobăgia trebuie defiin1ată treptlt, fiindcă aceustă 
ţară nu e încă, pasămite, coaptă pentru sistemul muncii salariate. - 324. 

351 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o fomă mult pre
scurtată în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx". d. II, Stutt
gart, 1 913. - 325. 

352 „Unsere Zeit. Jahrbuch zum Conversations-Lexikon" („Vremea noastră. Anuar 
la dicţionarul enciclopedic") . Zweiter Band, Leipzig, F. A. Brockhaus, 1858. 

·- 327. 

353 Este vorba, probabil, de articolul lui Marx intitulat „Discursul lui Bright" ,  

publicat î n  „New York Daily Tribune" din 12 noiembrie 1858. Textul iniţial 
ai articolului a suferit mari schimbări din partea redacţiei, care i-au de

naturat sensul ; de aceea articolul nu a fost inclus în v olumul respectiv 
al ediţiei de faţă a Operelor lui K. Marx şi F. Engels. - 328. 
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354 Este vorba de conflictul diplomatic dintre Franţa şi Portugalia apărut în 
urma confiscării de către autorităţile portugheze la Mozambic, la 29 noiem
brie 1857, a vasului comercial francez „Charles et George• ,  care se îndrepta 
spre insula Reunion, avînd la bord negri din Africa răsăriteană. După lungi 
discuţii diplomatice, guvernul lui Napoleon al III-iea (pe care Marx îl denu
meşte aici ironic Quaslmodo, după numele unuia dintre personajele romanu
lui lui V. Hugo „Notre Dame de Paris"). într-o notă adresată guvenului por
ughez Ja 13 octombrie 1858, a cerut insistent ca ;asul confiscat să fie resti
tuit şi cpitanul său eliberat. Guvernul portughez a satisfăcut cererea Franţei 
şi ,în felul acesta confliduI a fost lichidat. 

Articolul scris de Marx pe această temă a fost publica•. de redacţia lui 
„New York Daily Tribune" la 1 decmbrie 1 858 într-o formă denaturată, de 
aceea articolul nu a fost inclus în volumul respectiv al ediţiei de faţă a Ope
relor lui K. Marx şi F. Engels. - 329. 

355 Este vorba, pare-se, de broşurile editate anonim de K. Blind sub titlul ge
ne1 : „FHigblăte des Vereins cDeubsche Einheit und Freiheit» in England" 
(„Broşuri ale societăţii «Unitatea şi libertatea germană» în Anglia") . - 329. 

356 Marx se referă la prima prelegere a lui Edgar Bauer cu privire la istoria 
politicii statelor europene de la Reformă încoace, pe care a ţinut-o în cadrul 
Asociaţiei culturale a muncitorilor comunişti germani de la Londra, la înce
putul lunii noiembrie 1858. A fost publicată în „Die Neue Zeit" din 6 noiem
brie 1858. - 331 .  

357 Această scrisoare a fost publicată într-o formă mult .)rescurtată în  „Der Brief
wechsel zwischen F. Engels und K. Marx". Bd. II, Stuttgart, 1913. - 331 .  

358 A. Ruge şi-a epus ideile asupra creaţiei lui Shakespeare ş i  Schiller în  arti
colele scrise în 1858 în vederea sărbătoririi în 1859 a 100 de ani de la naş
terea lui Schiller. Articolele au fost publicate în aprilie şi mai 1858 în săp
tămînalul literar al lui Robert Prutz „Deutsches Museum" sub titlul general 
„Idealismus und Realismus im Reich des Ideals" („Idealism şi realism în im
părăţia idealului").  - 332. 

359 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o form. mult pre
scurtată în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx•.  Bd. II, Stutt
gart, 1913. - 333. 

360 Vezi adnotarea 354. � 333. 

361 Vezi adnotarea 353. - 334. 

362 Articolul lui Struve „Bildung macht trei !" („Cultura înseamnă libertatea ! " ) ,  
amintit aici d e  Marx, a apărut i .  „Neue Zeit" din 2 7  noiembrie 1858 fără 
semnătură. - 335. 

363 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă mult pre
scurtată în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx•.  Bd. II, Stutt
gart, 11 913. - 335 . 

364 Este vorba de scrisoarea lui Freiligrath către Marx din 6 decembrie 1 858 şi 
de poezia „Nach Johanna Kinkel Begrăbnis" („După înmormîntarea Johannei 
Kinkel") ,  scrisă de el cu prilejul morţii şi înmormîntării soţiei lui Gottfried 
Kinkel - Johanna Kinkel - şi publicată în „Neue Zeit" din 11 decembrie 
1858. - 335 . 

365 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă mult pre
scurtată în „Der Briefwechsel zwischen F. Engls und K. Marx". Bd. II, Stutt
gart, 1913. - 338. 
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366 Marx se referă la articolul său despre tratatul de pace anglo-chinez, pe care 
„New York Daily Tribune" nu 1-a publicat. - 339. 

367 Este vonba de mesaj!l prşedintelui S.U.A. J·ames Buchanan către Congresul 
american din 6 decembrie 1858, care cuprindea o trecere în revistă a poli
ticii intene şi externe a guvernului Statelor Unite în 1858, precum şi un 
program de măsuri politice externe şi interne pentru anul 1859. ln acest me
saj erau limpede exprimate intenţiile agresive ale S.U.A. în legătură cu ţările 
din America centrală şi America de Sud (Costa Rica, Brazilia , Paraguay ş.a.) 
şi năzuinţa S.U.A. ide a cîştiga hgemonie pe continentul american. In dome
niul politicii interne, preşedintele se străduia să obţină o creştere a cheltuieli
lor pentru departamentul poştelor şi pentru flota de r ăzboi în bugetul pe anul 
1859 şi a propus, de asemenea, să se construiască calea ferată a Oceanului 
Pacific. 

Articolul iui Marx cu privire la mesajul lui Buchanan nu a fost publi
cat de redacţia lui „New York Daily Tribune".  - 340. 

368 Este vorba de evenimentele care au avut loc în acea perioadă în cnezatul 
Serbia. In decembrie 1 B58, după un răstimp de zece ani, Skupştina (Adunarea 
naţională) a fost din nou convocată. Prin intermediul Skupştinei, liberalii 
sîrbi, reprezentanţi ai intereselor tinerei burghezii sîrbe, împreună cu adepţii 
dinastiei Obrenovici, care din ură faţă de regimul existent sprijineau ţărăni
mea, au obţinut înlăturarea lui Alexandru Karagheorghevici de la tronul Ser
biei şi au înfăptuit o serie de reforme liberale. A fost adoptată o lege în 
virtutea căreia Skupştina era transformată într-un organ permanent care deţi
nea întreaga putere legislativă şi, totodată, era l ichidat consiliul oligarhic 
alcătuit în cea mai mare parte din mari pr�rietari funciari cunoscuţi sub 
numele de apărători ai constituţiei. Incercarea acestora din urmă de a da o 
Iovitu.ră oontrarevoluUionară a fost zădărnicită datorită răscoalei maselor 
populre. 

Desfiinţînd regimul oligarhic al apărătorilor constituţiei care au fost la  
putere timp de 20 de ani, Skupştina însă nu a distrus baza socială a acestui 
regim şi nu a schimbat absolut nimic în situaţia maselor muncitoare. - 341 .  

369 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă mult pre
scurtată în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx".  Bd. II, Stutt
gart, 11913. - 343. 

370 Nu s-a stabilit dacă articolele despre evenimentele din Serbia (vezi adnotarea 
38) şi despre schimbările din Landwehrul prusian pentru „New York Daily 
Tribune" au fost scrise de Engels. - 343. 

371 Marx se referă la notiţa apărută în ziarul „Times" din 6 ianuarie 1 859 la ru
brica „De la corespondentul nostru", intitulată „Revoluţia din Serbia". - 343. 

372 „lnvierea lui Kinkel" - aşa numeşte ironic Marx încercarea lui Gottfried 
Kinkel de a-şi spori popularitatea în cercurile emigranţilor mic-burghezi din 
Londra ; în acest scop Kinkel s-a folosit chiar şi de moartea soţiei sale Jo
hanna Kinkel (vezi şi volumul de faţă, p. 33-336). 

S.ptămînalul „Hermann" a fost denumit de Kinkel după numele şefului 
tribului de heruşti Arminius (Hermann) , care a condus răscoala germanilor 
împotriva stăpînirii romane în secolul I. Vorbind despre simpluţul lui Goethe, 
Marx se referă la Hermann, eroul poemului epvc al lui Goethe „Hermann şi 
Dorothea" - tipul filistinului care vrea să rămînă deoparte de vîltoarea 
vieţii. - 343. 
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373 Prospectul săptămînalului „Hermann• pe care Marx i I-a trimis lui Engels 
era un fel de reclamă a acestui săptămînal. Prospectul, datat 24 decembrie 
1 858, era semnat de Gottfried Kinkel. - 344. 

374 Marx se referă la acea parte a manuscriselor sale economice (vezi adnotarea 
249) care era intitulată „capitolul despre capital" .  Ea a fost scrisă în perioada 
noiembrie 1657-mai 1 858. (Vezi K. Marx. „Grundrisse der Kritik der poli
tichen Okonomie" („Trăsăturile fundamentale ale criticii economiei politice") .  
Bd.  I, Moskau, 1939. 

De la 6 mai pînă la aproximativ 4 mai 1 858 Marx a fost la Engels la 
Manchester. - 145. 

375 In toamna anului 1858, Palmerston, care conducea opoziţia whigilor împotriva 
cabinetului tory Derby-Disraeli, a fost invitat de Napoleon al III-iea la Com
piegne pentru a-şi clarifica poziţia în viitorul război al Franţei împotriva 
Austriei. Cu acest prilej Palmerston n-a făcut nici o obiecţie împotriva in
tenţiilor lui Napoleon al III-iea de a-i izgoni pe austrici din Italia. 

ln legătură cu influenţa Rusiei ·asupra politicii lui Napoleon al III-iea vezi 
articolul lui Marx „Perspective de război în Franţa• (vezi K. Marx şi F. En
gels. Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 302-3)7) . - 345. 

376 Redacţ;a lui „New York Daily Tribune" nu a publicat acest articol al lui 
Marx. - 18. 

377 In scrisoarea sa către Engels, Freiligrath, pare-se, vorbea de editarea unui 
nou ziar revoluţionar care trebuia să fie o continuare a lui „Neue Rheinische 
Zeitu.lg" .  Acesta din urmă a apărut la Kâln sub îngrijirea lui Marx între 
1 iunie 1846 şi 19 mai 19 şi a fost organul de luptă al aripii proletare a 
democraţiei în revoluţia din 1 84-1849 din Germania. Freiligrath compara 
n mod nejust orientarea acestui yiitor ziar cu cea a săptămînalului mic
burghez vulgaro-democrat „Hennann • ,  pe care începuse să-l editeze de la 
1 ianuarie 1859 Gottfried Kinkel. - 348. 

378 Este vorba de călătoria întreprinsă de Kinkel în America în perioada sep
tembrie 1 851--martie 1 852 cu scopul de a face propagandă în rîndurile emi
granţilor genani şi americanilor de origine germană pentru un aşa-numit 
„împrumut germano-american în vederea revoluţiei " ,  menit să provoace ne
întîrziat o revoluţie în Germania. In timpul acestei călătorii, Kinkel a dus o 
intensă campanie de calomnii împotriva lui Marx şi Engels. Intr-o serie le 
lucrări, Marx şi Engels au luat în derîdere acest plan aventurist al lui Kinkel, 
pe care-l considerau o încercare dăunătoare şi sterilă de a provoca O revo
luţie în mod artificial într-o perioadă în care mişcarea revoluţionară era în 
declin. - 349. 

379 Marx trimitea articole la „New York Daily Tribune" de două ori pe săptă

mînă ·- marţi şi vineri. - 350. 

380 Marx se referă la .articolul său „Situaţia iui Ludovic-Napoleon" (vezi K. Marx 
şi F. Engels, Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 193-197), 
în care arată scopurile politice unărite prin căsătoria prinţului Jerome 
Bonaparte, vărul lui Ludovic-Napoleon, cu prinţesa Clotilda, fiica regelui 
Sardiniei, Victor Emanuel al II-iea. Marx vorbeşte cu vădită ironie despre 
„blîndeţea angelică" a Clotildei, deoarece în articolul său el scrie că, după 
cit se spune, „prinţesa Clotilda.„, deşi foarte tînără, are un caracter ener

giic" .  - 350. 

381 Vezi adnotarea 376. - 350. 



Adnotări 635 

382 Este vorba de un articol publicat în ziarul „Le Constitutionnel" din 0 ia
nuarie 1 859 sub semnătura ziaristului francez L. Boniface. In acest articol se 
spunea că, în caz de război, Franţa ar putea trimite peste graniţă o armată 
de 500 OOO de oameni. La 31 ianuarie Engels a scris articolul „Armata fran
ceză" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura politică, 
1 962, p. 1 9---204) pentru „New York Daily Tribune" , în care făcea şi el un 
calcul şi arăta că, în caz de război, Franţa va putea dispune pentru acţiunile 
militare din Italia împotriva Austriei de o armată de numai 200 OO de oa
meni. ln articolul său, Engels, referindu-se la o comunicare din Paris, arăta 
că declaraţia lui „Constitutionnel" şi cifrele pe care se baza proveneau de la 
Ludovic-Napoleon. De aceea, Marx, trimiţînd articolul lui Engels,  pe data de 
1 februarie, la „New York Daily Tribune ",  a considerat necesar �ă-1 înştiin
ţeze pe Engels că, potrivit unei declaraţii a ziarului „Times" din 2 februarie, 
autorul articolului menţionat din „Le Constitutionnel" este insuşi Ludovic
Napoleon. 

In l egătură cu porecla lui Ludovic-Napoleon-Boustrapa vezi adnotarea 
2. -- 350. 

3 Marx se referă la articolul pe care l-a scris pentu „New York Daily Tri
bune" în legătură cu mesajul tronului rostit de Napoleon al III-iea cu prile
jul deschiderii Adunării legislative pe data de 1 februarie 1 859 şi în legătură u pamfletul inspirat de împărat al lui La Gueronnieres „L'Empereur Napo
leon III et !'!talie" („lmpăratul Napoleon al III-iea şi Italia" ) ,  care a apăut 
anonu la Paris, la începutul anului 1859. Redacţia lui „New York Daily Tri
bune" nu a publicat acest articol al lui Marx. - 352. 

4 Această scrisoare a apăut pentru prima oară într-o formă mult prescurtată 
în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx". Bd. II, Stuttgart, 

1913. - 352. 

385 Marx se referă la o scrisoare pe care i-a trimis-o Weydemeyer pe data de 

8 februarie 1858 şi la care i-a răspuns pe data de 1 februarie 1 89 (vezi 

volumul de faţă, p. 51-514) .  şi la o scrisoare a lui Komp din 15 iunie 1 858. 

Vezi, de asmenea, volIllul de faţă, p. 300--301 şi 31--316. - 352. 

86 Marx se referă la articolul „Revelation by a Russian of the object of the 
Chinese wur and treaty• („Dezvăluiri făcute de un us cu privire la scopu1ile 
războiului chinez şi ale tratatului de pace"),  publicat în „Fre. Press• nr. 4 
din 22 decembrie 1 858. Acest articol a fost reprodus din „New York Herald" 
din 14 septembrie 1858. 

In legătură cu cel de-al doilea război al „opiului" cu China (185--1 858) 

şi despre tratatul anglo-chinez care i-a pus capăt, tratat încheiat de guvernul 
Palmerston, vezi articolul lui Marx „Tratatul anglo-chinez" (vezi K. Marx şi 

F. Engels. Opere, vol. 12, Bucureşti, Editura politică, •1962, p. 587-592). 

- 356. 

37 Cele două articole ale lui Marx, care poartă acelaşi titlu „Situaţia industriei 

de fabrică din Anglia" şi care reprezintă o analiză a rapoartelor s emestriale 
ale inspectorilor de fabrică, au fost scrise de el mai tîrziu, la 25 februarie şi 

4 martie 1859 (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura 
politică, 1 962, p. 220-27 şi 2--244) . - 358. 

38 Marx se referă la pregătirea pentru tipar a „capitolului despre capital" pe 

care intenţiona să-l diteze ca a doua fasciculă la „Contribuţii Ia critica eco
nomiei politice" (vezi adnotarea 374) . - 358. 
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389 lntr-o scrisoare care nu s-a păstrat, din februarie 1859, Engels îi expunea lui 
Marx proiectul său de a scrie o lucrare intitulată „Fadul şi Rin ul", în care 
urma să prezinte din punct de vedere militar-strategic poziţia sa şi a lui 
Marx în problema iminentului război al Franţei şi Piemontului împotriva 
Austriei. Lucrarea a fost scrisă de Engels pînă la 9 martie 1859 (vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 245-296) . 
- 359. 

90 ln acea vreme a apărut în editura „Duncker" dr·ama lui Lassalle „Franz von 
Sickingen",  despre care Lassalle î i  scria lui Marx într-o scrisoare din 26 apri
lie 1857 : „Această lucrare va fi în oarecare măsură electrizantă•. Despre 
această scrisoare a lui Lassalle vezi volumul de faţă, p. 12--121.  - 360. 

391 Marx a reprodus aici nota dată de Lassalle la pag. 224 a volumului I al 
cărţii sale „Die Philosophie Herakleitos des Dunklen von Ephesos" („Filo
zofia lui Heraclit obscurul din Efes" ) ,  Berlin, 1858. - 362. 

2 Marx se referă Ja apr,pierea lui LassaJ[e de cercurile burgheziei liberale pru
siene opoziţiomste, care se grupau în jurul ziarului berlinez „Volks-Zeitung". 
lntr-o scrisoare către Marx din 31 ianuarie 1859, Lassalle i se plîngea de la
şitatea şi inconsecvenţa acestor oameni. - 363. 

393 Marx se referă la o scrisoare adresată lui de Lassalle (la sfirşitul lunii fe
bruarie 1859) în care acesta îl anunţa pe Marx că s-a înţeles cu Duncker în 
privinţa editării broşurii lui Engels „Fadul şi Rinul" şi că Engels trebuie să 
aleagă una din fovmele de pl0ată a onorariului pr,puse de Duncker. - 364. 

394 Este vorba de cuvîntarea rostită de generalul Radowitz la Adunarea naţio
nală de la Frankfurt din 12 august 1848. Radowitz susţinea că graniţa Austriei 
pe rîul Mincio (cu alte cuvinte, menţinerea dominaţiei austriece în Italia de 
nord) este necesară pentru Germania ca o garanţie împotriva invaziei fran
ceze. Inconsistenţa acestei teze a fost demascată de Engels în broşura „Fadul 
şi Rinul" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura po
litică, 1962, p. 272 şi urm.) şi de Marx în articolul „Perspective de război în 
Prusia" (vezi op. cit., p. 31 1 ) .  - 365. 

!5 Mirx se referă la să>tămînalul „Hermann" ,  editat de Gottfried Kinkel fn
cepînd din 19 februarie 1859, în care erau elogiate „Handelsberichte" („Ştiri 
comerciale" ) ,  lansate de marea firmă comercială germană de la Londra „Suse 
şi Sibeth" ; acelaşi număr cuprindea o apreciere elogioasă a cărţii lui Triib
ner „Bibliographical Guide to American LitPiature" („Indreptar bibliografic 
pentru literatura americană") ,  reeditată la Londra în 1859. - 365. 

36 fale vorba de condiţiile de editare a broşurii lui Engels „Fadul şi Rinul" 
(vezi adnotarea 393) . - 365. 

397 E,te vorba de războiul care se pregătea în această perioadă între Franţa şi 
Regatul Sardiniei (Piemont) , pe de o parte, şi Austria, pe de altă parte. Răz
boiul, care a durat de la 29 aprilie pînă la 8 iulie Hl59, a fost dezlănţuit de 
Napoleon al III-iea, care, sub lozinca „eliberării" Italiei, urmărea cotropirea 
teritoriilor italiene şi consoldarea regimului bonapartist în Franţa pe ca1ea 
unui război „local • victorios. Marea burghezie italiană şi nobilimea liberală 
sperau ca printr-un război să obţină unificarea Italiei fără participarea maselor 
populare, sub conducerea dinastiei de Savoia, care domnea în Piemont. Dar, 
speriat de amp!oarea mişcării de eliberare naţională împotriva asupritorului 

Italiei - monarhia austriacă, Napoleon al III-iea, cJre tindea să menţină 
fărimiţarea politică a Italiei şi se temea de complicaţii militare în caz de 
contLnuare a războiului, după cîtev1 victorii ale trupelor franco"Piemonteze, 
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la 1 1  iulie a încheiat cu Austria la Villafranca un tratat de pace separat, 
fără ştirea Sardiniei. In urma războiului Franţa a prLmit Savoia şi Nisa ; 
Lombardia a fost anexată la Sardinia ; Veneţia a continuat să rămînă sub 
stăpînirea austriecilor. - 366. 

398 ln februarie 1 846, în ţinuturile poloneze se pregătea o răscoală care avea 
drept scop eliberarea uaţională a Poloniei. Arincipalii iniţiatori ai răscoalei au 
fost democraţii revoluţionari polonezi (Dembowski şi alţii). Dar, ca urmare a 
trădării săvîrşite de şleahtici şi a arestării conducătorilor răscoa1ei de către 
poliţia prsiană, răscoala generllă a fast zădărnicită şi au avut loc doar unele 
mişcări revoluţionare izolate. Numai la Cracovia, care din 1 &1 5  era supusă 
controlului în comun al Austriei, Rusiei şi Prusiei, răsculaţii au reuşit, la 
22 februarie, să obţină victoria şi să creeze un guvern naţional, care a lan
sat un manifest cu privire la desfiinţarea servituţilor feudale. Răscoala din 
Cracovia a fost înăbuşită la începutul lunii martie 1846. ln noiembrie 1 846 
Austria, Prusia şi Rusia au semnat un tratat cu privire la alipirea Cracoviei 
la imperiul austriac. - 368. 

399 Marx a dezvoltât ideile expuse aici în articolul său „Perspective de război 
în Franţa" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura po
litică, 19&2, p. 302-307) .  - 368. 

400 Aşa cum a arătat desfăşurarea ulterioară a evenimentelor, această previ
ziune a lui Marx s-a adeverit. lntr-adevăr, în aprilie 1859 parlamentul englez 
a fost dizolvat şi, în urma noilor alegeri din iunie 11859, a venit la putere 
un guven în frunte cu Palmerston, care pînă atunci se afla în opoziţie. - 368. 

401 La 22 martie şi la 1 aprilie 1859, Marx a scris două articole care constituiau 
continuarea la articolul său din 1 martie 1859 „Noul bill cu privire la reforma 
parlamentară din Anglia" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 13 ,  Bucureşti, 
Editura politică, 19&2, p. 234-238) . Redacţia lui „New York Daily Tribune" 
nu a publicat aceste două articole. - 369. 

402 Marx se referă la cazurile cind redacţia ziarului „New York Daily Tribune" 
reproducea corespondenţele din ziarul londonez „Times ".  - 370. 

403 Este vorba de scrisoarea lui Dana către Marx din 15 martie 1859, în care îi 
făcea cunoscut că în America nu se poate găsi un editor pentru traducerea 
engleză a lCrrii „Contribuţii la critica ecllomiei politice" şi îl ruga să scrie 
pentru „New American Cyclopaedia" articolele „Fortificaţia"  şi „Infanteria" 

(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14, Bucureşti, Editura politică, 1963, 
p. 347-374 şi 375-404) . - 371. 

404 Vezi adnotarea 401. - 371. 

405 In legătură cu întilnirea lui Palmerston cu Napoleon al III-iea la Compiegne 

vezi adnotarea 375. 
Marx se referă, probabil, la căderea guvernului tory, în frunte cu Derby, 

în 1 852, provocată de lupta adepţilor liberului schimb, sub conducerea lui John 
Bright. In noul guvern de coaliţie al lui Aberdeen, Palmerston a ocupat pos
tul de ministru al afacerilor intene. Marx se referă, de asemenea, la căderea 
guvernului Aberdeen 'În 1855, provocată de insuccesele din războiul Crimeii, 
ind Russel! şi-a pierdut postul de ministru de externe, iar Palmerston a luat 
conducerea noului guvern al  whigilor. 1n timpul celei de-a doua guvernări 

Derby (185JUl59) , anifestălle opoziţioniste ale lui Bright şi RusselI îm
potriva lui au contribuit la căderea guvenului şi la formarea, pentru a doua 
oară, a cabinetului Palmerston. - 31. 
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406 La 31 martie 1859, în Camera comunelor, bill-ul cu privire la reforma parla
mentar. propus de giwernul tory Derby-Disraeli a f5t respins .la a doua 
citire, ceea ce a adus după sine căderea guvenului. Marx face aici o apre
ciere a dezbaterilor care au precedat alegerile, expunîndu-i lui Engels ideile 
principale din articolul scris la 1 aprilie (vezi adnotarea 401). Luînd cuvintul 
în Camera comunelor la 24 martie, Bright şi Gibson s-au ridicat împotriva 
bill-ului, iar Gibson a citat dintr-un discurs anterior al lui Bright : „Un bill 
prost este cel mai revoluţionar bill" .  In discursul său, Gibson s-a ridicat îm
potriva noii împărţiri în circumscripţii electorale propuse de guvern, luînd în 
parte apărarea rămăşiţelor sistemului învechit al „burgurilor putrede" („rot
ten boroughs") . - 371.  

407 Thomas Chisholm Anstey s-a întors în Anglia după ce intre 1354 şi 1859 
a ocupat funcţia de attorney general pentru Hong Kong. Anstey s-a ridicat 
împotriva samavolniciei şi corupţiei autorităţilor engleze din Hong Kong şi 
guvenul l-a destituit. La 9 aprilie 1859, în ziua în care a scris Marx această 
scrisoare, în ziarul „Times• a apărut o înştiinţare cu privire la declaraţia 
făcută de James, membru al Camerei comunelor, că va publica documente 
legate de revocarea lui Anstey. Ca membru al parlamentului din 1847 pma 
în ,1852, Anstey a criicat împre111ă cu Urquhart politica externă a lui Pal
merston. - 372. 

408 Marx a dezvoltat ideile expuse aici în articolul său „Puternica dezorganizare 
a finanţelor Indiei" ,  scris la 8 şi 12 aprilie 1859 (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 13 ,  Bucureşti, Editura politică, 1 962, p. 321-29) . 

ln legătură cu răscoala naţională din 1857-1859 din India vezi adnotarea 
181 .  - 372. 

409 Este vorba de bill-ul prezentat la 14 februarie 1859 în Camera comunelor 
din Anglia de către Stanley, ministu pentru treburile Indiei. Potrivit acestui 
bill, guvernul era împuternicit să lanseze în Anglia un împrumut de 
7 OO OO I. st. pentru a acoperi cheltuielile exorbitante ale administraţiei en
gleze în India în 1859. - 373. 

410 Este vorba de anexa la tratatul de la Tientsin încheiat în iunie 1858, după 
I doilea război al „opiului" (1856-1858) - război de jaf purtat de Anglia 
şi Franţa împotriva Chinei. Colonialiştii englezi, care pin tratatul de la Tient
sin au obţinut o extindere considerabilă a privilegiilor lor în China, au tre
cut la îngrădirea comerţului u opiu, care seca resursele ţării şi limita posi
bilitatea de exploatare a lor de către colonialiştii înşişi. 

Anexa la tratat se referea la reglementarea relaţiilor comerciale untre 
Anglia şi China şi prvedea stabilirea unor txe vamale ridicate la importul 
de opiu în China ; negustorii străini puteau face comert cu opiu numai în 
anumite porturi riguros stabilite prin tratat, privilegiile acordate străinilor 
pentru comerţul în interiorul Chinei excluzind comertul cu opiu. - 373. 

41 1 Este vorba le romanI lui dgar Bauer „Das loster• („Mănăstirea " ) .  tipărit 
în săptămînlul „Neue Zeit" nr. 3--42 din 19 şi 6 martie, 2, 10 şi 16 aprilie 
1859. - 375. 

412 Este vorba de tratativele dintre Marx şi Fried!ander în legătură cu colabo
rarea la „Presse", începute în decembrie 1857 (vezi adnotarea 252) . - 76. 

413 In ziarul „New York Daily Tribune• din 5 aprilie 1859 a fost publicată o 
scrisoare a lui Alexander Asb6th, în care acesta atacă articolul lui Engels 
„Şansele de succes în războiul care bate la uşă• ,  publicat în acest ziar la 
17 martie 1859 ca articol de fond (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 13,  
Bucurşti, Editura politică, 1963, p. 22--233). ln scrisoarea sa, Asb6th se 
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referă la o scrisoare pe care pretindea că a publicat-o „pe data de 14 luna 
curentă" în „New York Daily Tribune" şi în care a criticat articolul lui 
Engels „Cum ţine Austria în mîinile ei Italia", apărut fără semnătură în „New 
York Da<ly Tribune" din 4 martie 1859 (vezi K. Marx şi F. Engs. Opere, 
vol. 13, Bucureşti, Editura politică, 1962, P· 212-219). In realitate, prima 
scrisoare a lui Asb6th a fost publicată la 1 1  martie 1859. - 377. 

414 Engels, probabil, i-a comunicat lui Marx, într-o scrisoare care nu ne-a parvenit, 
ă n „Allgemeine Zeitung" din Augsburg (în suplimentul la nr. 102 din 
12 aprilie 1859) a apărut o corespondenţă din New York în care se relata 
conţinutul articolelor lui Engels publicate în „New York Daily Tribune " : 
„Cum ţine Austria în mîinile ei Italia" şi „Şansele de succes în războiul care 
bate la uşă" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura 
politică, 1962, p. 212-219 şi 2-233). - 377. 

41 5 Marx expune aici conţinutul dezbaterilor care au avut loc la 18 aprilie 159 
în parlamentul englez şi au fost publicate în ziarul „Times• din 19 apri
lie 1 859. Evoluţia evenimentelor vieţii diplomatice a Europei în această pe-
rioadă, despre care trata scrisarea, a fost ePusă şi n articolul lui Marx 
„Apropiatul congres pentru menţinerea păcii" şi în articolul scris de el îm
preună cu Engels „Simptome de apropiere a războiulw. - lnarmarea Germa
niei• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura politică, 
162, p. 316-320 şi -41). - 378. 

416 Este vorba de trupele frnceze care au intrat în Roma încă din timpul înfrîn
gerii Republicii romane în 149. - 378. 

411 a 1 ianuarie 189, la recepţia făcută corpului diplomatic la Tuileries, Napo
leon l III-iea, adresîndu-se amb1sadorului austriac Hiibner, şi-a exprimat 
J"egretul că Telaţiile dintre Franţa şi Austria „au devnit mai puţin prietenşti 
dcît inalnte•. Această declaraţie a provocat un conflict diplomatic între 
Franţa şi Austria, ceea ce i-a permis lui Napoleon al III-iea să decla.şeze 
împotriva Austriei războiul pus de multă vreme la cale : în iulie 1858 a fost 
smnat la Plombieres un acord secret între Franţa şi Piemont, potrivit căruia, 
în schimbul participării la războiul iminent împotriva Austriei, i se promiteau 
Frlei Savoia şi Nisa. - 378. 

418 Este vorba de ultimatumul dat de generalul austriac Gyulay guvernului Pie

montului u privire la dezarmarea imediată a voluntarilor italieni şi lăsarea 

lor la vatră. Acest ultimatum a fost semnalul de începere a războiului din 
Italia din 1859 (vezi adnotarea 397) . - 381 . 

419 Blanqui, condamnat pentru participarea sa la revoluţia din 1 84--1849 la zece 

ani închisoae, în aprilie 1859, după ce şi-a ispăşit pedeapsa, a fost trimis 
de .ernul lui Napoleon al III-lea la Cayenne {Guyana Franceză în America 

de Sud). Blanqui s-a întors la Paris după amnistia din 19 august 1859. - 381 . 

20 Alzie la faptul că K. Vogt a fost unul dintre cei cinci membri al regP.n/ei 
Jmeciulul, craată la Stuttgart de parlamentul „ trunchiat" al Adunării na

ionale de la  Frankfurt. La începutul lunii iunie 1849, Adunarea naţională de 
la Frdlkiurt şi-a mutat reşedinţa la  Stuttgart, întrucît era în primejdie să 

fie dizolvată. Incecările regenţei de a asigura, u ajutorul metodelor parla
mentare, traducerea în viaţă a constituţiei imperiului elaborate de Adunarea 

de la Frn.furt, dar respinsă de monarhii germani, au sferit un şc total. 
a 18 iunie parlamentul „trnnchiat• a fost dizolvat de trupele din Wiirttem

berg. - 381 . 
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421 Vogt şi adepţii lui intenţionau să editeze la Geneva săptăminalul „Die Neue 
Schweiz" ,  în locul căruia însă a apărut „Neue Schweizer Zeitung". 

In legătură cu scrisoarea lui Vogt către Freiligrath şi cu „Programul" lui 
Vogt anexat la ea vezi pamfletul lui Marx „Domnul Vogt" (K. Marx şi F. En
gels. Opere, voi. 14, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 515-516) . - 381. 

422 Este vorba le articolul lui Karl Blind „Der Befreier Napoleon• („Eliheratorul 
Napoleon") ,  publicat în săptăminalul „Hermann" nr. 15 din 16 aprilie 1859. 
In acest articol, B!ind, ridicindu-se atît împotriva lui Napoleon al III-iea, 
cit şi împotriva Austriei, declara că, după părerea lui, singura ieşire din 
„încurcătura • creată este unirea tuturor „conducătorilor partidelor populare" 
din Germania. - 382. 

423 Redacţia lui „New York Daily Tribune" nu a publicat acest articol al lui 
Engels, care se ocupa, pare-se, de începutul războiului din Italia din 1 859. 
- 382. 

424 In legătură cu desfăşurarea războiului purtat de Franţa şi Piemont împotriva 
Austriei, început la sfinşitul lunii aprilie 1859, vezi articolul lui Engels 
„Războiul din Italia. Privire retrospectivă" (K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 13, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 465-477) . Acest articol conţine 
şi o apreciere care coincide cu observaţia lui Marx cu privire la planul de 
operaţii militare întocmit de comandantul suprem austriac Gyulay şi criticat 
cu asprime de generalul Hess (vezi op. cit., 1p. 466) . - 382. 

425 Marx subînţelege aici faptul că în mod formal Rusia era legată de Franţa prin 
tratatul secret, încheiat la 3 martie (19 februarie) 1859 la Paris, de neutral!tate 
ş1 colaborare i.. cazul unm război intre Franţa şi Sardinia, pe de o parte, şi 
Austria, pe de alta. Ştirile despre acest tratat secret au apărut în presă, iar 

Marx a vor hit despre el în articolul „Panică financiară• ,  scris la  29 a pri• 
!ie 1859 pentru „New York Daily Tribune" (vezi K. Marx ş1 F. Engels. Opere, 

voi. 13, Bucureşti, Editura politică, 1 962, p. 346) . - 383. 

426 Vezi adnotarea 93. - 384. 

427 Vezi adnotarea 375. - 384. 

428 Marx se referă la discursul rostit de general-attomey Whiteside în Camera 

comunelor la 25 martie 1859 şi publicat în ziarul „Times" din 26 martie 1859. 

In legătură cu „Cărţile albastre" vezi adnotarea 39. Aici Marx se referă 

la Cartea albastră „Correspondence respecting the Affairs of Italy" („Co
respondenţă cu privire la problema italiană"),  Londra, 1 349, partea a II-a, 

Iulie 1 849, nr. 377, 478 (vezi pamfletu! „Domnul Vogt• în K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 14, Bucureşti, Editura politică, 1 963, p, 536) . - 384. 

429 Ch. F. Wurm. „Diplomatische Geschichte der Orientalischen Frae" („Istoria 

diplomatică a problemei orientale") ,  Leipzig, 1858. - 384. 

430 Marx face o comparaţie intre panica comercială care a început la Viena pe 

data de 6 mai �859 cu falimentul marii firme „Arnstein & Eskeles" şi panica 
comercială 1care a cprins Hamhurgul în toamna anului 167, în timpul crizei 

economice mondiale (vezi articolele lui Marx „Criza financiară· lin Europa" 
în K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 12, Bucureşti, Editura politică, 1962, 
p. 34--345, şi „Ştiri de o deosebită importanţă sosite din Viena" în K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 13,  Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 363-369). 

- 385. 
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31 Marx se afla la tribună la mitingul organizat de Urquhart în ziua de 9 mai 1859 
în legătură cu războiul din Italia. In timpul mitingului, democratul mic-bur
ghez german KaPI Blind i-a comunicat lui Marx că Vogt primeşte fonduri de 
la guvernul francez pentru propagandă bonapartistă ş1 urmăreşte să determine 
prin corupţie ci ţi va publicişti să ia cuvîntul în favoarea lui Napoleon al III-iea. 

- 386. 
432 Broşura lui Lassalle „De1 l\alienische Krieg und die Aufgabe Preussens. Eine 

Stimme aus der Demokratie" („Războiul iialian şi sarcinile Prusie1. Un glas 
din rîndurile democraţiei ") a apărut anonim la Berlin la începutul lunii mai 
1859. In această broşură Lassalle susţinea poziţia prusiano-bonapartistă de 
neutrilitate a statelor germane în războiul din Italia din 1859, juslificînd, în 
fond , politica „eliberiatoare" a lui Napoleon al III-iea şi luptînd pentru în
frîngerea Austriei, de care urma să profite Prusia pentru a realiza unirea 
Germaniei de sus .- 387. 

433 Marx ia în rîs cuvintele dintr-o scrisoare pe care i-a trimis-o Lassalle la 
mijlocul lunii mai 1859 şi în ca�e acesta, în legătură cu broşura „Războiul 
din Italia şi sarcinile Prusiei " ,  scrie că el, „lucrînd nopţi de-a rîndul, a în
cercat să plăsmuiască din logică şi foc o lucrare a cărei influenţă asupra 
poporului în orice caz să nu fie zadarnică" .  - 387. 

434 Marx se referi la recenzia elogioasă făcută de Eduard Meyen la broşura lui 
Karl Vogt „Studien zur gegenwărtigen Lage Europas" („Cercetări cu privire 
la situaţia actuală din Europa" ) .  Genf und Bern, 1859, în care Vogt a încercat 
să inl:uenţeze din punct de vedere ideologic opinia publică a Europei , şi în 
special a Germaniei, pentru a-i înlesni lui Napoleon al III-iea aplicarea poli
ticii sale aventuriste pe plan extern. Recenzia lui Meyen a fost publicată în 
ziarul editat de el „Der Freischtitz• nr. 55 şi 56 din 7 .şi 10 mai 1 859, �ub 
titlul „Austria şi Germania". - 388. 

35 In legătură cu Credit mobilier vezi adnotarea 50. 
Tratatul de pace de la Base/. La 5 aprilie 1795, Prusia, care participase 

la prima coaliţie antifranceză, a încheiat o pace separată cu Franţa. Incheierea 
acestui tratat a fost o urmare a victoriilor obţinute de armata franceză, precum 
şi a divergenţelor ivite între participanţii la p�ima coaliţie şi mai ales între 
Prusia .şi Austria. - 389. 

36 Acest manifest al lui Marx şi Engels nu a apărut. - 389. 
437 Este vorba de aşa-numitul Comitet internaţional, creat din iniţiativa Im 

Ernest Jones în 1 B55, care în mai 1856 şi-a schimbat denumirea în Asociaţia 
internaţională. Această organizaţie, în care iniţial au intrat cartişEi, în frunte 
cu Jones, şi reprezentanţii emigranţilor mic-burghezi germani, francezi etc. 
de la Londra, şi-a propus drept scop întărirea colaborării internaţionale a 
forţelor democratice. In 1859 asociaţia şi-a încetat existenţa. - 389. 

48 UltLmele două numere ale sptămînalului „Die Neue Zeit" - nr. 41 din 
10 aprilie şi nr. 42 din 16 aprilie 1859 - au apărut nu în patru pagini, ca 
·de obicei, ci în două pagini. Marx i-a trimis lui Engels unul dintre aceste 
numere. 

Adunarea despre care vorbeşte Marx aici a avut loc, din iniţiativa lui 
W. Liebknecht, la 1 mai 1 859 în hotelul „Germania".  Au participat reprezen

tanţi ai asoci1ţiilor muncitorilor germani din Londra. Adunarea a luat hotă
rîrea „de a edita, sub titlul «Das Volk» , un nou săptămîna!. care să aibă la 
bază principii democratice şi socialiste şi să reprezinte interesele şi opiniile 
muncitorilor germani din Anglia''. - 389. 
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439 La începutul lunii octombrie 1856, familia Marx s-a mutat într-o suburbie a 

Londrei la adresa : 9, Grafton-Terrace, Maitland Park, Haverstock Hill, Hamp· 
sted Road. - 389. 

440 „Das Vo�k· - săptămînal ; a apărut în limba germană la Londra de la 7 mai 
pînă la 20 august 1859. A fost fondat ca organ oficial al Asociaţiei cultur.ale 
a muncitorilor germani şi al altor asociaţii ale muncitorilor germani de la 
Londra. Primul număr a apărut sub redacţia publicistului german democrat 
mic-burghez Elard Bis�p. Incepînd cu r. 2, Marx a participat nemijlocit 
la acest săptămînal. El a fost colaboratorul neoficial al ziarului, sprijinindu-I 
în permanenţă cu sfaturi, redactînd articole, organizînd ajutorarea materială 
a ziarului etc. In r. 6, din 1 1  iunie, redacţia ziarului a anunţat în mod 
oficial colaborarea lui Marx, Engels, Freiligrath, Wilhelm Wolff şi H. Heise 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 13, Bucureşti, Editura politică, 162, 
p. 689) . De la începutul lunii iulie, Marx a devenit efectiv redactorul ziarului, 
care se transformase într-un organ al revoluţionarilor proletari. 

In coloanele ziarului „Volk" îşi găsea expresia teoria şi tactica revolu
ţionară a luptei proletare, elaborată de Marx şi Engels, erau tratate luptele 
de clasă ale proletariatului şi se ducea o luptă intransigentă împotriva repre
zentanţilor ideologiei mic-burgheze. De pe poziţiile internaţionalismului prole
tar au fost anâlizate evenimentele războiului din Italia din 1 859, problemele 
unificării Germaniei şi a Italiei, a fost demascată politica extenă a Angliei, 
Prusiei, Franţei, Rusiei şi a altor state reacţionare, s-a dus o luptă consec
ventă împotriva bonapartismului şi a adepţilor lui făţişi şi ascunşi. 

ln ziarul „Volk" a fost publicată prefaţa lui Marx la lucrarea sa „Con
tribuţii la critica economiei politice" ,  cinci articole ale lui Marx, printre care 
seria neterminată de articole „Quid pro quo" ,  nouă articole ale lui Engels, 
precum şi recenzia acestuia la lucrarea lui Marx „Contribuţii la critica eco
nomiei politice", analizele diferitelor numere ale ziarului democraţilor mic
burghezi germani „Hermann •, apărute la rubrica „Spicuiri din presă•, în
tocmită de Marx cu participarea lui Biskamp. ln afară de aceastd, se vede 
limpede că numeroase articole şi cronici politice au fost redactate de Marx. 
ln total au apărut 16 numere. Ziarul şi-a încetat apariţia la 20 august 1859, 
din lipsă de fonduri. - 390. 

441 Nota lui Biskamp în care demasca intrigile urzite de Kinkel împotriva pu
blicaţiei „Neue Zeit" şi trecerea lui Edgar Bauer de partea lui Kinkel a fost 
publicată în nr. 4 al ziarului „Volk" din 28 mai 1859 la rubric. „Ştiri din 
asociaţii" .  - 391. 

442 Marx se referă la ziarele „Deutsche-Briisseler-Zeitung" şi „Vorwărts I " .  
„Deutsche-Brisseler-Zeitung" a fost fondat de emigranţii politici germani 

la Bruxelles şi a apărut din ianuarie 1847 pînă în februarie 1 B48. La început, 
orientarea ziarului a fost determinată de tendinţa redactorului, democratul mic
burghez Bornstedt, de a concilia diferitele curente din tabăra democraţilor şi 
radicalilor. Incepînd din vara anului 1 847, datorită faptului că Marx şi Engels 
şi tovarăşii lor de idei au început să publice în coloanele lui, ziarJ a devenit 
exponentul ideilor revoluţionare democrate şi comuniste. In septembrie 1847, 
Marx şi Engels, devenind colaboratori permanenţi i ziarului , au început să 
influenţeze nemijlocit asupra orientării lui, astfel incit în ultimele luni ale 
anului 1847 au concentrat de fapt conducerea redacţiei în mîinile lor. Sub 
conducerea lui Marx şi Engels, ziarul a devenit organul Ligii comuniştilor, 
partidul revoluţionar în curs de formare al proletariatului. 

„Vorwărts 1· - ziar german, a apărut la Pars de două ori pe săptămînă, 
'din ianuarie pînă în decembrie 144. La acest ziar au colaborat Marx şi 
Engels. Sub influenţa lui Marx, care din vara anului 184 a participat ne-
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mijlcit a rdactarea ziarului , acesta a început să capete un caracter comunist ; 
în oloanele lui erau aspru criticate rinduielile reacţionare din Prusia. La ce
rerea guvernului prusian, guvenul Guizot a dispus, în inuarie 1845, expul
zarea lui Marx şi a altor colaboratori ai publicaţiei respective ; ca urmare, 
„Vowârs I" şi-a încetat apariţia. - 391. 

443 Este vorba de articolul „Neutralitatea engleză", publicat (fără semnă tură) 
in r. 18 din 7 mai 1859 al săptămînalului „Hermann • ,  de nota „Războiul 
localizat şi partidul popular german•, semnată Karl Blind, şi de nota intitulată 
„riera lui Ludovic-Napoleon•, semnată L. B. (Lothar Bucher) , apărute la 
rubrica „Politică •.  - 392'. 

444 Este vorba, probabil, de Asociaţia culturală a muncitorilor comunişti gen1ni 
de la Londra (vezi adnotarea 57) şi de o asociaţie care era apropiată de 
aceasta prin orientarea ei şi care a fost organizată în noiembrie 1858 în 
artierl londnz t-d. - 392. 

45 Este vorba de scrisoarea lui A. Komp către Marx din 4 aprilie 1 �59, în care 
acesta nunţa că el şi Weydemeyer caută abonaţi pentru prima fasciculă a 
lucrării lui Marx „Contribuţii la critica economiei politice" şi că au şi ob
ţinut ro 10 de comenzi. - 392. 

6 Vezi adnotarea 41. - 393. 

47 Despre bătălia de la Casteggio Engels a scris articolele „In sfirşit o bătălie" 
şi „Bătălia de la Montebello" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, val. 13,  
Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 375-80 şi 38183). E posibil ca articolul 
lui Engels să i fost împărţit în două părţi de redactia ziarului „New York 
Daily Tribune•. - 393. 

8 Această scriSoare a fost publicată pentru prima oară în „Der Briefwechsel 
zwischen F. Engels und K. Marx•. Bd. II, Stuttgart, 1 913. - 394. 

449 Este vorba de articolul lui Biskamp „Regentul imperiului", îndreptat împotriva 
�ui Vogt şi publicat în ziarul „Volk" nr. 2 din 14 mai 1859. In articol, fără 
ştirea lui Marx, au fost folosite informaţiile cu privire la activitatea lui 
Vogt în calitate de agent bonapartist, informaţii pe care Marx le-a primit de 
la Blind în timpul mitingului din 9 mai 11859 şi pe care i le-a comunicat 
lui Biskamp. 

Nota lui Liebknecht „Comentariu politic. - Londra• a fost publicată în 
ziarul „Volk" nr. 3 din 21 mai 1859. - 396. 

450 Această scrisoare a fost publicată într-o formă mult prescurtată în „Der 
Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx•. Bd. II, Stuttgart, 1913. - 597. 

451 La 27 mai 1 859, în ziua cînd a fost scrisă această scrisoare. în ziarul „Free 
Press• (nr. 5) a apărut, fără semnătură, articolul lui Karl Blind „Marele duce 
Constantin - viitorul rege al Ungariei",  menţionat ulterior de Marx în 
pamfletul „Domnul Vogt• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14, Bucu
reşti, Editura politică, 1963, p. 523) . In articol erau demascate planurile prin
ţului Jer6me Napoleon de a-l urca pe tronul Ungariei pe marele duce rus 

Constantin. In acelaşi număr al ziarului au fost publicate fragmente dintr-o 
scrisoare particulară în care se făcea o comparaţie intre poziţia lui Kossuth 

şi cea a lui Mazzini. Acest material a fost, pe cit se pare, una din sursele 
folosite de Marx pentru a-l inorma pe Engels în această scrisoa:e. 

In nmărul următor al ziarului „Pensiero ed Azione • ,  apărut la 16 mai 

1859, a fost publicat manifesul lui Mazzini „Război!I",  a căui traducere 
Marx a publicat-o în „New York Daily Tribune" 1impreună cu observaţiile 
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sa1e intodwctlve (vzi K. Marx şi F. Engels. Opere, vdl. '13, Bucureşti, Edi
tura politică, 1962, p. 397-402) . - 398. 

452 Este voma de pelul adresat de Gariba,ldi locuitorilor Lomba�diei în mai 
1859, cînd a intrat cu corpul său de voluntari pe teritoriul Lombardiei. Despre 
acest ape! se vorbeşte în observaţiile introductive ale lui Marx la „Mani
festul lui Mazzini" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 13, Bucureşti, 
Editura politică, 1 962, p. 397). - 400. 

453 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă mult 
prescurtată în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx". Bd. II, 
Stuttgart, 1913. - 401 .  

454 Marx se referă la articolul lui Vogt „Avertisment" , datat 23 mai ş i  publicat 
în anexa la nr. 150 al ziarului „Schweizer Handels-Courier" din 2 iunie 1859. 
Acest articol, care conţine atacuri calomnioase la adresa lui Marx şi a revo
luţionarilor proletari conduşi de el, a fost publicat, la sugestia lui Marx, în 
ziarul „Volk" nr. 6 din 1111 iunie 1 859, însoţit de comentarii ironice din 
partea redacţiei ziarului. - 402. 

455 Vezi adnotarea 433. - 403. 

456 Este vorba de nota lui Biskamp (vezi adnotarea 441) .  - 403. 
457 Această scrisosre a fost publicată pentru prima oară într-o formă mult 

prescurtată în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx" .  Bd. II, 
Stuttgart, 1913. - 404. 

458 Este vorba de declaraţia redacţiei ziarului „Volk" ,  publicată în nr. 6 din 
1 1  iunie 1859 (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura 
politică, 162, p. 689) . In declaraţie se arăta că au fost atraşi să colaboreze 
la ziar K. Marx, F. Engels, F. Freiligrath, W. Wolff, H. Heise. - 404. 

459 In a doua jumătate a lunii iunie 1859, Marx se afla la Engels, la Manchester, 
unde au discutat probleme legate de editarea ziarului „Volk" .  Marx a făcut 
şi o călătorie în Scoţia, unde i-a vizitat pe Imandt şi Heise, foşti membri 
ai Ligii comuniştilor ; cu aceştia a purtat tratative pentru procurarea fondu
rilor necesare editării ziarului „Volk" .  Marx s-a întors la Londra în jurul 
lui 2 iulie. - 405. 

460 In ziarul „Volk", la rubrica „Spicuiri din presă" , apăreau sistematic materiale 
îndreptate împotriva săptămînalului „Hermann" ,  editat la Lo11dra de KinkJ. 
La redactarea lor, în afară de Marx, a contribuit în oarecare măsură şi 
Elard Biskamp. In aceste materiale Marx a supus unei critici nimicitoare 
lipsa de principialitate politică şi iluziile ideologilor mic-burghezi, ignoranţa 
şi gusturile .lor filistine. Prin criticile aduse lui Kinkel, Marx l-a silit să 
părăsească redacţia ziarului „Hermann• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere. 
voi. 13, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 690-699) . - 405. 

461 Este vorba de încetarea războiului dus de Franţa şi Piemont împotriva Au
striei. La 8 iulie 1859, din iniţiativa lui Napoleon al III-iea, care se temea 
că un război mai lung ar putea duce la întărirea mişcării revoluţionare şi de 
eliberare naţională din Italia şi idin alte ţări eurPene, în oraşul Villafram:a 
a avut loc o întrevedere separată - fără participarea regelui Piemontului -
intre împăratul Franţei şi împăratul Austriei, în cadrul căreia s-a ajuns la o 
înţelegere cu privire la armistiţiu. La H iulie, intre Franţa şi Austria a fost 
semnat un tratat de pace preliminar, potrivit căruia Lombardia (cu excepţia 
fortăreţelor Mantua şi Peschiera) trecea la Franţa, dar ulterior Napoleon 
al III-iea a cedat-o Sardiniei în schimbul Savoiei •Şi Nisei ; Veneţia a rămas 
sub stăpînirea Austriei, ducii de Toscana şi Modena, surghiuniţi în timpul 
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războiului, în urma răscoalelor populare, trebuiau să fie readuşi pe tron. Tra
tatul prevedea formarea unei confederaţii a statelor italiene sub hegemonia 
papei. Deşi unele puncte ale tratatului preliminar au rămas numai pe hîrtie 
(de exemplu, punctele referitoare Ia crearea confederaţiei statelor italiene, 
readucerea pe tron a ducilor în Toscana şi Modena, ale căror teritorii au 
fost alipite în 1860 Piemontului) sau au fost modificate, condiţiile lui au 
stat, în general, la baza tratatului de pace definitiv încheiat la  Zirich Ia 
10 noiembrie 1859. - 407. 

462 Marx se referă la „Memoriul despre Rusia, pentru informarea actualului îm
părat ", publicat în ziarul lui Urquhart „Free Press" nr. 7 din 13 iulie 1859, 
întocmit în 1837, în care erau trasate principalele orintări ale politicii 
externe ruse. Mai tîrziu Marx a citat extrase din acest document în pamfletul 
„Domnul Vogt" ,  arătînd că a fost retipărit în „Preussisches Wochenblatt " 
în 1855 (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14, Bucureşti, Editura politică, 
163, p. 541) .  - 407. 

463 O aluzie, pare-se, la  scrisoarea lui Lassalle către Marx şi Engels din 27 mai 
1859, în care Lassalle afirma că în toate revoluţiile se repetă „coliziunea tra
gi:ă a situaţiei revoluţionare înseşi".  - 408. 

464 Ca răspuns la această rugăminte a lui Marx, Engels a scris pentru ziarul 
„Volk" o serie de articole sub titlul general „Războiul din Italia. Privire 
retrospectivă" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura 
politică, 1962, p. 465-477) . - 408. 

465 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă mult 
prescurtată în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx".  Bd. II, 
Stuttgart, 1913. - 409. 

466 Este Vorba de declaraţia lui Kinkel publicată în săptămînalul „Hermann• 
nr. 26 din 2 iulie 11859, în care spunea că, incepînd cu acest număr, îşi de
clină răspunderea de redactor al săptămînalului „din motive de sănătate ".  
In realitate însă, ceea ce l-a determinat au fost materialele publicate Ia 
rubrica „Spicuiri din presă" în ziarul „Volk" (vezi adnotarea 60) . - 4 10. 

467 Publicînd „Memoriul despre Rusia" (vezi adnotarea 462) . redacţia lui „Free 
Press"  a comunicat că a fost descoperit în timpul „crizei ministeriale din 
Prusia• (vezi volumul de faţă, p. 412.413 şi adnotarea 475) . - 410. 

468 Vezi adnotarea 431 . - 4 10. 

469 In primul volum „Portfolio " (vezi adnotarea 15) au fost publicate, pe lingă 
alte documente, „Depeşa contelui Pozzo-di-Borgo către contele Nesselrode, 
datată : Paris, 22 decembrie 1826" şi „Memoriu cu privire la situaţia şi 
perspectivele Germaniei, întocmit sub conducerea unui ambasador Ia St.-Pe
tersburg şi predat confidentil guvernelor germane " ,  scrise, după părerea 
redacţiei „Portfolio " ,  în 1833. - 410. 

470 In „Memoriul despre Rusia" (vezi adnotarea 462) . în forma în care a fost 
redat în „Free Press " ,  se spune că interesele Rusiei cereau să fie ucis fiul 
lui Petru I, ţareviciul Aleksei, şi Petru Holsteiner, cum e numit în documente 
Petru al III-iea. - 4 1 1 .  

471 Este vorba de o scrisoare primită de Marx de l a  Friedrich Kamm (vezi adno
tarea 300) .  - 4 1 1 .  

472 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă mult 
prescurtată în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx" .  Bd. II, 
Stuttgart, 1913. - 4 1 1 .  
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473 Este vorba de articolul lui Biskamp „Pacea de Ia Villafranca •,  publicat ca 
articol de fond în ziarul „Volk" din 16 iulie 189. ln încheierea articolului, 
B iskamp decla.a că va fi continuat. ln nr. 12 din 3 iulie 1859, într-adevăr, 
a apărut sfîrşitul articollui lui Biskamp. - 411.  

474 Marx îi comunică aici lui  Engels intenţia lui de a scrie seria de articole 
„Quid pro quo" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 13, Bucureşti, Editra 
politică, 1 962, p. 488-56) . Seria a rămas neterminată, întrucît ziarul „Volk" 
şi-a încetat apariţia. ln partea publicată nu este amintit „Memoriul" (vezi 
adnotarea 462) , despre care vorbeşte Marx aici, numindu-l „docmentul lui 
Urquhart•. - 412. 

475 Este vorba de evenimentele care au avut loc în Prusia în octombrie 1858, 
cînd, ca urmare a demenţei regelui Frederic Wilhelm al IV-iea, fratele său, 
prinţ al Prusiei (viitorul rge Wilhelm I) , a fost numit regent. Cochetînd cu 
bughezia liberală, regentul a destituit guvenul reacţionar al lui Manteuffel. - 412. 

476 Marx se referă la r. 5 al ziarului „Volk",  din 4 iunie 1 859, în care a apărut 
prefaţa lui Marx la lucrarea „Contribuţii la critica economiei politice•. ln 
nota sa introductivă, redacţia făgăduia că se va scrie despre carte un articol 
special după studierea ei amănunţită. Ca răspuns la rugămintea lui Marx, 
Engels a scris o recenzie la această carte ; primele două părţi le recenziei 
au apărut în nr. 14 şi 16 ale ziarului „Volk" din 6 şi 20 august 1 859 (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura politică, 1962, 
p. 507-516). Partea a treia, în care Engels îşi propunea să facă analiza con
ţinutului economic al cărţii, nu a fost publicată, întrucît ziarul şi-a încetat 
apariţia, iar manuscrisul i nu a fost găsit. - 413. 

477 Această scrisoare a fost publicată într-o formă mult prescurtată în cutea 
„Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx•, Bd. II, Stuttgat, 1913. 
- 416. 

478 In ziarul „Volk" nr. 12  din 3 iulie 1859 a fost publicată o poezie a lui 
Herwegh scrisă în spirit pseudopatriotic, ddicată festivităţii organizate de 
membrii asociaţiei de tir din Zirich. - 411. 

479 Sub denumirea de , .memoriul rus" se înţelege „Memoriul despre Rusia" (vezi 
adnotarea 2) ; acsta a fost reprdus din „Free Prss• în ziarul „Volk" 
nr. 1-16 din 3 şi 30 iulie, 6, 13 şi 20 august 159. 

ln ziarul „Volk" r. 8, 9, 10,  12 şi 16 din 25 iunie, 2, 9 şi 3 iulie 
şi 20 august 189, la rubrica „Glasul muncitorilor", a apărut o serie de ai· 
cole sub titlul „Lucrare scrisă de un muncitor în orele lui libere", în care 
autorul lansa ideea înfiinţării aşa-numitelor „şcoli naţionale" şi-i indemna 
pe muncitori să nu se lase amăgiţi de iluziile răspîndite de burghezie, să 
nu se încreadă în preceptul ei „iubiţi-vă duşmanii" etc. La început aceste 
articole au apărut nesemnate, iar ultimele trei articole purtau semnătura „P'. 
Autorul lor era Petersen. - 418. 

480 Engels se referă la discursl lui Napoleon al III-iea rostit în faţa corpului 
diplomatic la 4 iulie 1 859, în care declara că pacea încheiată de el cu 

Austria (vezi adnotarea 461) „a satisfăcut onoarea şi interesele Franţei• .  - 418. 
481 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă mult 

prescurtată în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx". Bd. II, 
Stuttgart, 1913. - 419. 

42 ln nr. 1 3  al ziarului „Volk" din 30 iulie 11859 au fost publicate versurile unui 
ostaş din Frankfurt pe Oder. Acest „poet" dădea în versurile sae instruc-
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ţiuni militare cu privire la puşca cu ac. Ca urmare a comentariilor ironice în 
legătură cu această poezie, în ziarul „Volk" a fost publicată o declaraţie 
din partea redacţiei, scrisă probabil de Marx : „Am publicat poezia lui 
G. Herwegh" (vezi adnotarea 478) „numai pentru a arăta ce se întîm>lă cînd 
declamaţia politică-poetică, care stîrnea cîndva entuziasmul, este ucisă de 
republicanismul elveţian. Din neglijenţă însă, nota respectivă a redacţiei a 
rămas nepublicată" .  - 419. 

483 Despre procesul comuniştilor de la Kiln vezi adnotarea 9. In mai 1851 , 
Nothjung a fost trimis de Comitetul Central din Kiln al Ligii comuniştilor 
ca emisar în Germania. La 10 mai 1851 a fost arestat de poliţia din Leipzig. 
Documentele găsite asupra lui i-au dat poliţiei posibilitatea să constate exis
tenţa Ligii comuniştilor în Germania şi să facă noi arestări. - 420. 

484 Este vorba de cartea : W. Riistow. „Geschichte der Infanterie" („1storia infan
teriei") .  Bd. I-II, Gotha, 1857-1858. - 421. 

485 Este vorba de „Memoriul despre Rusia" (vezi adnotarea 462) . ln scrisoarea lui 
Crawshay publicată în „Free Press" (nr. 8 din 27 iulie 1 859) sub titlul „The 
Russian Memoir of 1837" („Memoriul rus din 1837") se spunea că acest docu
ment a fost publicat într-un ziar german în 1855. ln aceeaşi scrisoare, 
Crawshay spunea că „un german" a considerat acest document „firul călăuzi
tor în labirintul politicii europene" şi l-a tradus pentru „Free Press" .  Numele 
acestui „german" nu a fost stabilit. - 421. 

486 Pe la mijlocul lunii iulie 1859 Marx a stat de vorbă cu Blind, Liebknecht şi 
Hollinger - proprietarul tipografiei în care se tipărea ziarul „Volk" - cu pri
vire la pamfletul anonim îndreptat împotriva lui Vogt, „Avertisment" ,  al 
cărui text a fost publicat la 18 iunie în ziarJll „Volk" şi la 2 iunie în „A1lge
meine Zeitung" din Augsburg. ln acest pamflet Vogt era demascat ca un 
agent bon!Partist corupt. Referindu-se la faptul că pamfletul conţine date 
care-i fuseseră comunicate lui Marx de către Blind la mitingul din 9 mai 1859 
(vezi adnotarea 431 ) ,  precum şi la faptul că pe corectura pamfletului, desco
perită de Liebknecht la mijlocul lunii iunie în tipografia lui Hollinger şi tri
misă de el la redacţia lui „Allgemeine Zeitung", erau însemnări făcute de 
Blind, Marx şi-a exprimat părerea că autorul pamfletului este Blind. Dar 
Blind, care nu voia să ia în mod făţiş atitudine împotriva lui Vogt, nega că el 
ar fi autorul pamfletului. - 421. 

487 Este vorba de o scrisoare a editorului Duncker către Engels din 3 august 1859, 
care constituia un răspuns la o scrisoare a lui Engels din 25 iulie care nu 
s-a păstrat. ln scrisoarea sa, Duncker îl înştiinţa pe Engels că i-au fost tri
mise şase exemplare din broşura sa „Padul şi Rinul" şi că va publica 
anunţul cu privire la apariţia cărţii lui Marx „Contribuţii la critica economiei 
politice• în ziarele germane, abia la cîteva săptămîni după apariţia cărţii, ceea 
ce, după părerea lui, va contribui la o mai bună difuzare a ei. - 424. 

488 Engels se referă la articolul lui Mazzinl „The European coup d'etat" („Lovi
tura de stat europeană") , publicat în ziarul „Times• din 10 august 1859, în 
care se demonstra existenţa unui tratat secret între cele trei imperii - Franţa, 
Rusia şi Austria, îndreptat împotriva mişcării de eliberare naţională din 
Europa. Vorbind despre atitudinea lui Urquhart faţă de Mazzini, Engels face 
aluzie, probabil, la nota „Kossuth şi Mazzini" ,  publicată în ziarul „Free 
Press" (nr. 5) din 27 mai, editat de Urquhart, în care se făcea presupunerea 
că Mazzini ar fi „spion rus". - 424. 

489 Gazeta franceză numeşte Marx aici gazeta „Union Republicaine" („Uniunea 
republicană"),  pe care intenţionau s-o editeze Ledru-Rollin şi Louis Blanc 
(vezi volumul de faţă, p. 422) . 
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Decretul cu privire la amnistierea persoanelor condamnate pentru Infrac
ţiuni politice a fost promulgat la 16 august 1859 de Napoleon al III-iea cu 
scopul de a-şi asigura sprijinirea guvernului de către cercurile Jiberile. 

- 426. 

90 In săptămînalul „Hermann• nr. 3 din 20 auust 1 859 a apărut poezia lui 
Karl Slebel „Cugetare•, puttnd menţiunea : „Penru «Hermannn " .  - 427. 

491 Marx se referă, pare-se, la incidentul de provocare survenit pe rîul Peiho 
fn vara anului 1 859 şi descris ulterior chiar de el în seria de articole in titu
lată „Noul război cu China• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 13, 
Buureşti, ditura politică, 1 962, p. 54762) . Acest incident şi evenimentele 
cae i-au urmat au servit drept pretext pentru începerea în vara anului 1860 
a celui de-al treilea război l „opiului •, dezlănţuit de colonialiştii anglo
francezi cu scopul de a impune Chinei noi condiţii înrobitoare. - 427. 

492 După cit se pare, Engels se referă la rubrica ziarului „Times• „Poşta din 
Calcutta şi din China•, în care se publicau ştirile primite la Londra prin 
poştă. - 428. 

. 

493 După ce în iunie 1859 a apărut prima fasciculă a lucrării „Contribuţii la 
critica econniei politice• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. �3, Bucu
reşti, Editura politică, 1 962, p. H1 15), potrivit unei înţelegeri prealabile u 
editorul berlinez Duncker, Mx intenţiona să scoată sub forma fasciculei 
a doua „capitolul despre capital-" , iar apoi şi celelalte părţi ale lucrării sale 
economice (vezi adnotările 49 şi 374) . Dar probleme urgente de partid l-au 
împiedicat pe Max să ducă la bun sfîrşit acest proiect, şi cercetările eco
nomice şi le-a reluat abia ln auust 1 61 ,  renunţînd în acea perioadă la 
planul de a-şi edita lucrarea sub formă de fascicule separate. - 429. 

94 Această scrisoare a fost publicată penru prima oară într-o formă mult 
.prescurtată fn „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx•. Bd. II, 
Stuttgart, 1913. - 431. 

495 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă mult 
prescurtată în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx•. Bd. 11, 
Stuttgart, 1 913. - 432. 

496 Este vorba de nota, publicată fără semnătură, „Amănunte referitoare la tran
zacţia lui Kossuth cu Ludovic-Napoleon" ,  scrisă de Marx şi apărută în „Free 
Prss• nr. 10 din 8 septembrie 1859. FaJtele expuse în această notă au ost 
în întregme reluate de Marx într-un articol cu aceeaşi tmă pentru „New York 
Dally Tribune•. In acest ziar a fost publicat un articol l lui Marx „Kossuth 
şi Ludovic-Napoleon• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 13, Bucureşti, 
Editura politică, 1 962, p. 346). S-ar putea ca cele două articole ale lui 
Marx să i fost contopite de redacţia ziarului într-unul singur. - 435. 

497 In ziarl „Free Press" nr. 9 din 31 august 1 859, în articolul „The New Port
folio" („Noul portofoliu") era anunţată ediţia ce urma să apară la Berlin 
a culegerii de documente şi materiale diplomatice corespunzătoare celei scoase 
da Urquhart Ia Londra (vezi adnotarea 15). Această ediţie, l cărei redactor 

era Fischel, a apărut la Berlin în 1 859<1860, în limba germană, sub titlul 

„Das Neue Portfolio. Eine Sammlung wichtiger Dokumente und Aktenstiicke 

zur Zeitgeschichte" („Noul portofoliu. O culegere de documente şi materiale 
importante cu privire la istoria contemporană").  ln acelaşi anunţ al. ziarulu, 

„Free Press• se arăta că „Memoriul despre Rusia" (vezi adnotarea 62) a 
fost publicat pentru prima oară în „Prefssisches Wochenblatt•. - 436. 
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498 „Marii bărbaţi• - denumire ironică dată de Marx ş1 Engels liderilor „mi
graţiei burgheze şi mic-burgheze, care au transformat activitatea politică 
într-o arenă pentru carierism, certuri şi intrigi şi se ocupau cu jocul pri
mejdios de-a conspiraţiile revoluţionare. Cea mai bună caracterizare a unora 
dintre aceşti militanţi a fost fcută de Marx şi Engels în pamfletul „Marii 
bărbaţi ai emigraţiei" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 8, Bucureşti, 
Editura politică, 1 0, p. 24-58) . 

ln legătură cu nota lui Marx din „Free Press" vezi adnotarea 46. - 436. 

49 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă mult 
.prescurtată în „Der Briewechsel zwischen F. Engels und K. Marx". Bd. II, 
Stuttgart, 1913. - 437. 

500 Vezi adnotarea 3. - 438. 

501 Marx se referă Ia nota apărută fără semnătură în săptămînalul „Hermann" 
nr. 6 din 10 septembrie 1859, datată „Ostende, 31 august". - 438. 

502 Numindu-l pe tipograful Fidelio Hollinger „credinciosul Fidelio" ,  Marx face 
o aluzie ironică la numele personajului principal din opera „Fidelio" de 
Beethoven. Eroina operei, Leonora, travestindu-se în bărbat şi Iuîndu-şi numele 
de Fidelio, pătrunde cu curaj în închisoare şi îl salvează pe soţul ei de la 
moarte. După apariţia acestei opere (Ia începutul secolului al XIX-iea) . numele 
„Fidelio" a devenit simbolul credinţei şi devotamentului. - 439. 

503 Vezi adnotările 431 şi 6. - 439. 

504 ln legătură cu pamfletul „Avertisment• publicat de ziarul „Allgemeine Ze1-
tung• (vezi adnotarea 486) în iulie 1859, Vogt a intentat un proces împotriva 
acestui ziar, învinuindu-l de calomnie. După ce, Ia începutul lunii august 1859 

redacţia lui „Allgemeine Zeitung• i-a cerut lui Liebknecht să aducă probe 
în susţinerea acuzaţiilor împotriva lui Vogt cuprinse în „Avertisment",  Lieb
knecht s-a adresat Jui Marx, rugîuduJ să-l ajute deteminîndu-1 pe Blind 
să recunoască că el este autorul acestui pamflet anonim. Marx a considerat 
necesar să-I determine pe Blind să recunoască acest lucru, întrucît Vogt 
afirma că autorul pamfletului este însuşi Marx, aducîndu-i acuzaţia calom
nioasă că a făcut din Blind ţapul ispăşitor pentru partidul său. Pentru Marx 
era important, de asemenea, să demaşte în persoana lui Blind poziţia laşă a 
reprezentanţilor democraţiei mic-burgheze, care nu se hotăra să intre în 
luptă deschisă cu bonapartismul şi agenţii lui. Negînd că el r fi autorul 
pamfletului, Blind a jucat, de fapt, rolul de complice al lui Vogt, întrucît 
ziarul „Allgemeine Zeitung" a fost lipsit de posibilitatea de a primi de la el 
dovezi în susţinerea faptelor prezentate in ziar. Deşi „Allgemeine Zeitung" 
s-a ridicat împotriva bonapartismului de pe poziţii cu totul diferite de cele 
pe care se situau Marx şi adepţii săi, Marx a considerat necesar să-i acorde 
sprijin, în interesul general al luptei împotriva bonapartismului. - 439. 

505 Vezi adnotarea 4iil .  - 440. 

506 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă mult 
prescurtată în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx". Bd. II, 
Stuttgart, 11913. - 41. 

501 Marx se referă la articolul publicat în ziarul „New York Daily Tribune" din 
23 august 1 859, în care tranzacţia dintre Kossuth şi Ludovic-Napoleon era 
justificată. Articolul a fost publicat fără semnătură cu menţiunea : „De la 
corespondentul nostru•. Numele acestui corespondent de la Londra al ziaru
lui - Pulszky - este menţionat în articolul lui Marx „Kossuth şi Ludovic
Napoleon" printre cel al persoanelor „�are s-ău aliat cu Kossuth şi au băgat 
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ln buzunar banii bonapartişti" (vezi K. Marx şi F. Engels .  Opere, voi. 13, 
Bucureşti, Editura politică, 162, p. 545) . � 41 . 

506 Este vorba de nr. 10 l ziarului „Free Press• din 8 septembrie 1859, în care 
a fost publicată nota lui Marx „Amănunte referitoare la tranzacţia lui Kossuth 
cu Ludovic-Napoleon•. ln „Allgemeine Zeitung• din Augsburg această notă 
a fost reprodusă în suplimentul Ia nr. 276 din 3 octombrie 1 859. - 441. 

509 Vezi adnotarea 493. - 442. 

510 Este vorba de o scrisoare a lui Lassalle către Marx din octombrie 1 859 în 
care, în legătură cu problema tacticii în perioada războiului din Italia din 1859 
(vezi adnotarea 397) , Lassalle încerca din nou să-şi susţină linia lui greşită. 
ln legătură cu critica tacticii greşite a lui Lassalle vezi volumul de faţă, 
p. 66. - 442. 

51 1 Este vorba de festivităţile cu ocazia aniversării a o sută de ani de la naşterea 
lui Schiller, care au avut Ioc la 10 noiembrie 1859. Pregătirile în vederea 
acestei festivităţi de la Londra au fost acaparate de un comitet alcătuit din 
emigranţi mic-burghezi, în frunte cu Gottfried Kinkel, care urmărea să-şi 
facă reclamă cu acest prilej. - 42. 

512 In legătură cu procesul intentat de Vogt ziarului „Allgemeine Zeitung• din 
Augsburg (vezi adnotarea 504) . Marx a trimis la 19 octombrie 1859 la redacţia 
ziarului o declaraţie a zeţarului A. Văgele, scrisă de acesta la 17 septem
brie 1859, în care se spunea că pamfletul „Avertisment" (vezi adnotarea 486) 
a fost cules în tipografia lui Hollinger, că manuscrisul a fost scris de mina 
lui Blind şi că Hollinger a declarat că Blind este autorul acestui pamflet 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 4, Bucureşti, Editura politică, 1963, 
p. 53-525 şi 739) . - 443. 

513 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă mult 
prescurtată în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx". Bd. II, 
Stuttgart, 1913. - 444. 

514 Vezi adnotarea 493. - 445. 

515 Este vorba de un episod din „Iliada" lui Homer (cintul intii) : cearta dintre 
căpeteniile grecilor, Agamemnon şi Ahile, din pricina sclavei Briseis. După ce 
Agamemn0n i-a luat·o pe Briseis, Ahile a refuzat să ia parte la războiul 
împotriva troienilor, deşi nu a părăsit tabăra grecilor care asediau Troia. 
- 445. 

516 Marx se referă la articolul „Şedinţele comitetului Schiller•, publicat în săptă
minalul „Hermann• nr. 43 din 29 octombrie 1859. - 445. 

517 Vezi adnotarea 512. - 441. 

51 8 In legătură cu prcesul intentat de Vogt cianlui „Allgemeine Zeitung" din 
Augsburg, care a publicat pamfletul „Avertisment" (vezi adnotarea 504) , şi cu 
scrisoarea lui Biskamp către redacţia ziarului, publicată în nr. 300 din 21 oc
tombrie 1859 în acest ziar, vezi pamfletul lui K. Marx „Domnul Vogt• (K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 1 4, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 525-527) . 

- 48. 

519 ln toamna anului 1859, la Parma, Modena, Toscana şi Romagna s-a ridicat n nou val al mişcării pentru unificarea naţională a Italiei. Guvernele pro
vizorii create în aceste state în timpul războiului purtat de Franţa şi Piemont 

împotriva Austriei (vezi adnotarea 397) dispuneau de o armată importantă 

pe care voiau s-o pună sub comanda generală a lui Garibaldi. ln urma intri-
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gilor lui Cavour, şeful guvernului piemontez, care se temea de avîntul luat 
de mişcarea populară, Garibaldi a fost îndepărtat de la conducerea armatei 
şi i s-a lăsat numai comanda unei divizii. - 448. 

520 La sfîrşitul lunii ianuarie-începutul lunii februarie 1860, Engels a scris ar
ticolul „Reforma militară din Germania" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 15, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 20-25) . - 449. 

521 Este vorba de războiul Spaniei împotriva Marocului, pregătit în această pe
rioadă şi început în noiembrie 1 859. Marocul a fost invadat de trupele spa
niole, sub comanla generalului O'Donnell. La începutul anului 160, Engels a scris pentru „New York Daily Tribune" articolul „Mersul războiului împo
triva maurilor" şi două articole cu titlul „Războiul împotriva maurilor• , con
sacrate evenimentelor din războiul colonial al Spaniei în Maroc (vezi K. Max 
şi F. Engels. Opere, voi. 13, Bucureşli, Editura politică, 162, p. 586--590, 
591-598, 0�8) . Nu s-a stabilit dacă articolul cu privire la Maroc, despre 
care se vorbeşte în această scrisoare, a fost scris de Engels. 

In legătur. cu evenimentele din China vezi adnotarea 491 .  - 449. 

522 ln ace)st. perioadă Engels a studiat traducerea în limba gotica de către 
episcopul Ulfilas a Bibliei. Este cel mai important monument scris al limbii 
gotice, Fragmentale care s-au păstrat din Biblia lui lJlfilas au fost publicate 
În diverse ediţii, scoase de cercetătorii germani. - 449. 

523 Este vQrl. de C!lrtea : J. Grimm. „Deutsche Grammatik" („Gramatica ger
mană"), Theile !-IV. Gottingen, 1t19<183'. - 449. 

524 Vezi adnotarea 165. - 449. 

525 Ace.stă scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă mult 
presc::taţă )n „Per Briefwechsel zwischen '. Engels ui K. Marx".  d. II, 
Stuttgart, 1913 . � 450. 

526 Mari; si referă la războiul muntenilor din Daghestan şi Cecenia, conduşi de 
Şamil, împotriva Rusiei ţariste. După ce au fost nimicite forţele principale 
ale 1.i Şamil, iar acesta a fost luat prizonier (în august 1 859) , trupele ruse 
au înfrînt împotrivirea detaşamentelor separate ale tovarăşilor lui de luptă. 
- 450. 

52' Vezi adnotarea 493. - 450. 

58 ln nr. 12 al publicaţiei „Freischiitz" din 3 noiembrie 1859 a apărut (fără 
semnăt.ră) nota „ProcSul lui Karl Vogt împotriva lui «Allgemeine Zeitung» 
din Augsburg'', care conţinea atacuri la adresa lui Marx. Ca răspuns la 
aceasta, Marx a trimis o declaraţie la o serie de ziare germane (vezi K. Marx. 
„Declaraţie trimisă redacţiilor lui «Reform», « Volks-Zeitung» şi «Allgemeine 
Zeitung»" în K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14, Bucureşti, Editura politică, 
1963, p. '40-'43). !n această declaraţie, Marx aduce, printre altele, dovada 
că Blind ste autorul pamfletului „Avertisment" (vezi .adnotarea 46) . - 450. 

p29 Marx se referă la nota cu subtitlul „De la corespondentul nostru", publicată 
in ziar,l „New York Daily Tribune" din 26 octombrie 1859 cu menţiunea 
„Londra, 1 1  octombrie 1859" .  Autorul acestei note, corespondentul londonez 
al ziar,lul, Pulszky, care era unul dintre oamenii apropiaţi i lui Kossuth, 
a încercat să respingă fără nici un temei materialul faptic cuprins în articolul 
lui Marx „Kossuth şi Ludovic-Napoleon• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 13, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 53946) , publicat în ziarul 
din 24 septembrie 1859. - 450. 
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530 !n timpul războiului din Italia din 1859, Kossuth se afla în Italia, unde, di\ 
iniţiativa lui, s·a format o legiune ungară pentru a lupta de partea Piemontu• 
lui şi a Franţei bonapartiste, cu ajutorul căreia Kossuth a încercat să obţin. 
independenţa pentru Ungaria în războiul împotriva Austriei. 

In legătură cu pacea de la Villafranca vezi adnotarea 61 . - 450. 

531 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă mul� 
prescurtată în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx". Bd. II, 
Stuttgart, 1913. - 451 . 

32 Marx se referă la nr. 5 al săptămînalului „Hermann" din 12 noiembrie 185, 
în care erau descrise festivităţile Schiller de la Londra din 10 noiembrie 1859, 
Lui Gottfried Kinkel, care a condus ceremonia, se aduceau tot felul d. 
laude. - 451 . 

533 Răspunsul scris de Marx la 15 noiembrie 1859 la declaraţia lui Blind di\ 
„Allgemeine Zeitung" nr. 313 din 9 noiembrie 1859, în care acesta nega c. 
el ar fi autorul pamfletului „Avertismer,t• (vezi adnotarea 486) , a fost pu
blicat în suplimentul Ia „Allgemeine Zeitung• nr. 325 din 21 noiembrie 1 5i 
(vezi K. Marx. „Declaraţie trimisă redâcţiei lui «Allgemeine Zeitung»" în 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14, Bucureşti, Editura politică, 1 963, 
p. 7--75) . - 451 . 

534 Articolul lui Marx cu privire la problema Suezului, adică la evenimentele 
legate de construirea Canalului de Suez, în jurul căreia s-au accentuat în 
această perioadă contradicţiile dintre Anglia şi Franţa, nu a fost publicat d. 
redacţia lui „New York Daily Tribune". 

In legătură cu articolele lui Engels despre evenimentele din Maroc vez} 
adnotarea 521 .  - 452. 

535 Articolul lui Engels despre mişcarea de voluntari din Angli, \: a apărut 
în „New York Daily Trib1me" . Ulterior, Engels a scris o serie de articol� 
în legătură cu această mişcare pentru săptămînalul „The Volunteer Journal, 
for Lancashire and Cheshire",  care apărea la Manchester (vez.i K. Marx . 
F. Engels. Opere, voi. 15, Bucureşti, Editura politică, 1963}. - 45!. 

536 Este vorba de cartea : O. Dolch. „Geschichte des Deutschen Stl\den�nthums� 
(„lstoria i;tudenţimii germane"), Leipzig, 1858. - 453. 

537 Casa Schiller, creată la Manchester în noiembrie 1859, în leţătură cu. s,rbă� 
torirea a o sută de ani de la naşterea poetului german F. SchLller, tindea s; 
devină centrul vieţii culturale şi obşteşti a coloniei germane. din Manchester. 
La început, Engels, care a avut o atitudine critică faţă de ae_tivitatea asoeia� 
ţiei ce purta pecetea birocratismului prusian, s-a ţinut dea.parte. După ce în 
statutul ei au intevenit unele schimbări, în 1864 Engels a ocupat postul d� 
membru al conducerii, iar apoi pe acela de preşedinte al Casei Schiller._ 
consacrîndu·i mult timp şi exercitînd o mare influenţ. a.s.1ra a?tivităţii ei. 

454. 

538 In Palatul de cristal (vezi -adnotarea 4) au avut fo; !a 10 noiembrie 19 
festivităţile cu prilejul aniversării a o sut! de ani de l! naştere. lut SchiHer ; 
la acestea un rol important l-au avut emigranţii mi;;-bur!hez� lermani, , 
frunte cu Kinket - 454. 

59 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oră în�r-.o form: mul; 
prescurtată în „Der Briefwechsel zwischen F. En€ls .A ... la.rx." . M. U„ 
Stuttgart, 1913. - 4. 
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540 In nr. 43 al revistei ilustrate „Die Gartenlaube" pe anul 1 859 a fost publicată, 
purtînd semnătura „B", o schiţă de Bettziech intitulată „Ferdinand Fre�li
grath". In aeastă schiţă, autorul făcea încercarea de a explica în mod 
calomnios prin influenţa lui Marx insuccesele poetului pe plan literar. 

Extrasul din „Volksblatt• trimis de Marx conţinea o ştire datată 7 noiem
brie 1 859, cu privire la procesul intentat de Vogt ziarului „Allgemeine Zei
tung" din Augsburg. Această ştire era însoţită de atacuri duşmănoase Ia 
adresa lui Marx. - 454. 

541 Marx se referă la nota „Cronica festivităţilor noastre schilleriene•, apărută 
fără semnătură în săptămînalul „Hermann" nr. 46 din 19 noiembrie 1 859. 
- 454. 

542 Vezi adnotarea 0. - 455. 

543 Declaraţia lui Freiligrath a fost publicată în suplimentul la nr. 319 al ziarului 
„Allgemeine Zeitung" din 15 noiembrie 1 859. 

In legătură cu procesul intentat de Vogt ziarului „Allgemeine Zeitung• 
(vezi adnotarea 504) , Freiligrath s-a situat pe o poziţie reprobabilă faţă de 
Marx. EI a refuzat să-l ajute pe Marx ca să-l determine pe Blind să recu
noască că el este autorul pamfletului „Avertisment•, deşi Freiligrath ar fi 
putut confirma că Blind i-a spus despre Vogt aceleaşi lucruri pe care le 
conţinea şi pamfletul anonim. Prin atitudinea sa, Freiligrath a împiedicat în 
mod obiectiv demascarea agentului bonapartist Vogt, care I-a calomniat pe 
Marx şi pe rev?luţionarii proletari conduşi de el. - 456. 

544 Vezi adnotările 431 şi 538. - 456. 

545 In legătură cu ziarul „Moming Advertiser", care era proprietatea „Societăţii 
de ajutor reciproc a cîrciumarilor cu brevet•, vezi articolul lui Marx „Berarii 
şi respectarea repausului duminical. - Clanricarde" (vezi K. Marx şi F, En
gels. Opere, voi. ·10, Bucureşti, Edit11ra politică, 1 961 ,  p. 658660). - 456. 

546 Mx se referă la nota „Pronosticuri cu privire la mersul probabil al războiuiui 
din Italia, făcute cu puţin înainte de începerea lui". ln notă se afirmă că, 
într-unul din arUcolele sale, Karl Blind ar fi prezis exa:t mersul şi rezultatele 
războiului. - 458. 

47 In săptămînalul „Hermann•, începînd cu r. 6 (din 10 septembrie 1859) şi 
terminînd cu nr. 3 (din 29 octombrie 1 859) , a apărut (cu întreruperi) o serie 
de articole sub titlul „Stieber•. ln acestea era demascată activitatea şefului 
poliţiei politice prusiene, Stieber, care a fost unul dintre organizatorii şi 
martorii principali în procesul comuniştilor de la Koln (vezi adnotarea 89). 
Nota corespondentului berlinez, despre care vorbeşte Marx aici, aparţinea 
autorului acestor dezvăluiri, Eichhoff. Ea a fost publicată în nr. 45 al săp
tămînalului „Hermann" din 12 noiembrie 1 859. - 458. 

548 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă mult pre
scurtată în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx". Bd. II, Stutt
gart, 1913. - 459. 

549 Prima dintre scrisorile menţionate de Marx nu s-a păstrat, iar a doua despre 
care vorbşte el aici este, pare-se, scrisoarea din 19 noiembrie 1 859, deşi în 
ziua respectivă era sîmbătă, nu marţi. - 459. 

550 Marx se referă la o scrisoare pe care i-a adresat-o Lassalle în jurul datei de 
20 noiembrie 1 859. Ea constituie un răspuns la scrisoarea lui Marx din 15 no
iembrie 1 859 (vezi volumul de faţă, p. 561-562) . In scrisoarea sa, Lassalle 



654 Adnotări 

încerca să-l convingă e Marx ă nu publice în ziarul „Volks-Zeitung• de
claraţia îndreptată împotriva lui Vogt şi Blind (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 14, Bucureşti, Editura politică, 1 963 p. 744-745) . - 459. 

551 In legătură cu cartea lui F. Lassalle vezi adnotarea 278. 
In legătură cu edi/ia a doua vezi adnotarea 493. 
Conspira/ia tăcerii a fost pusă la cale de presa burgheză în jurul primei 

ediţii a lucrării lui K. Marx „Contribuţii la critica economiei politice ' .  - 459. 

552 Rdadorul lui „A1lgemeine Zeitung" din Augsburg, Kolb, este autorul unei 
note a redacţiei apărute în ziarul din 15 noiembrie 1859 cu privire la decla
raţia lui Freiligrath. In această notă Kolb susţinea că, într-o scrisoare trimisă 
ziarului, Liebknecht ii numea pe Freiligrath printre persoanele care pot fi 
acuzatorii lui Vogt. In realitate, Liebknecht spunea doar că Freiligrath poate 
confirma, împreună cu Marx, că Blind este autorul pamfletului „Avertisment" 
(vezi adnotarea 486). 

Cotta a fost editorul ziarului „Allgemeine Zeitung•. - 460. 

553 La începutul lunii aprilie 159, Vogt i-a trimis lui Fre!ligrath, precum şi altoi 
persoane, „Programul" său politic, în care se pronunţa, în spiritul propa
gandei bonapartiste, pentru neutralitatea statelor Uniunii germane în apro
piatul război dintre Franţa şi Austria. Freiligrath i-a arătat lui Marx scri
soarea trimisă de Vogt, precum şi „Programul".  Vezi pamfletul lui Marx 
„Domnul Vogt" (vezi K. Marx şi F. Enges. Opere, voi. 14 ,  Bucureşti, Editura 
politică, 11963, p. 5 15---517) . - 460. 

554 Este vorba de articolul lui Blind „Marele duce Constantin - viitorul rege al 
Ungariei" (vezi adnotarea 451) . - 461 .  

555 Vezi adnotarea 535. - 461. 

556 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă mult pre
scurtată în „Der Briefwcchsel zwischen F. Engels und K. Marx•. d. II, Stutt
gart, 1913. - 462. 

557 Vezi adnotarea 543. - 462. 

558 ln august 1851 , Marx, însoţit de F. Freiligrath şi W. Wolff, s-a dus la re
dacţia ziarului german din Londra „How do you do ?" şi a cerut ditorului 
Drucker şi redactorului Bettziech să-i dea satisfacţie în legătură cu faptul 
că în ziar a fost publicată o notă care conţinea aluzii murdare în sensul că 
Marx ar fi profitat de legătura sa de rudenie cu ministrul de interne al Pru
siei, Ferdinand von Westphalen, fratele vitreg al !UI Jenny Marx. - 462. 

559 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă mult pre
scurtată în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx•.  d. II, Stutt
gart, 1913. - 63. 

60 Articolul amintit a fost publicat in săptămînalul „Hermann" nr. 48 din 3 de
cembrie 1 859. In legătură cu comitetul Schiller vezi adnotarea 51 1 .  - 63. 

561 Este vorba de publicarea unor extrase din pamfletul lui iarx „Lordul Pal
merston• (vezi adnotarea 64) n „Das Neue Portfolio. Eine Sammlung wich
tigN Dokumente und Aktenstiicke zur Zeitgschichte". Hefte I und IL 

Berlin, 1 859-,18), - 464. 

562 Vezi adnotarea 454. - 466. 

563 Vezi adnotarea 0. - 467. 
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54 Engels se referă la cartea lui Darwin „On the Origin of Species" („Originea 
speciilor"), care apăruse cu cîteva zile înainte, Ia 4 noiembrie 1859, Ia Londra. 
- 48. 

5 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă mult pre· 
scurtată în „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx•.  Bd. II, Stutt· 
gart, 1913.  - 468. 

566 Această idee a lui Marx a fost reluată ulterior în lucrarea lui Engels „Sa. 
voia, Nisa şi Rinul", scrisă a februarie 1860 (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, vJ. 13, Bucurşti, Editura politică, 162, p. 09-653) . - 469. 

67 Este vorba de scrisoarea negustorului de cărţi londonez Albert Petsch către 
Marx din 1 1  decembrie 1 859, prin care Petsch îi transmite lui Marx rugă
mintea eprimată de Juch de a-i fixa locul şi data unei înîlniri. Juch voia 
să capete de Ia Marx informaţii în legătură cu procesul comuniştilor de la 
Koln (vezi adnotarea 89) , deoarece şeful poliţiei politice prusiene, Wilhelm 
Stleber, care d jucat rolul principal în acest proces, a adresat unui tribunal 
din Berlin o reclamaţie împotriva lui Eichhoff, corespondentul berlinez al 
săptămînalului „Hermann •, care publicase în acest ziar dezvăluirile sale cu 
privire la Stieber (vezi adnotarea 547) . In mai 1 860, Eichhoff a fost condam
nat de un tribunal din Berlin Ia 14 luni închisoare. - 469. 

68 Este yorba de evenimentele din Maroc (vezi adnotarea 521) .  - 470. 

69 Declaraţiile lui Freiligrath şi Blind, în care fiecare dintre ei arăta că nu are 
nici un amestec în afacerea Vogt, au fost publicate în suplimentul Ia nr. 345 
al lui „Allgememe Zeitung" din 1 1  decembrie 1859. In legătură cu poziţia lui 
Freiligrath vezi adnotarea 543. In legătură cu declaraţia lui Blind vezi pam
fletul lui Marx „Domnul Vogt" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14, 
Bucureşti, Editura politică, 1 963, p. 526). - 411. 

570 Vezi adnotarea 567. - 471. 

571 Marx se referă la o scrisoare către redacţia săplămînalului „Hermann", apă
rută în „Hermann" nr. 0 din 17 decembrie 1859. In această scrisoare. sem
nată „S. L. Borkheim', se aduceau elogii lui Karl Blind, „al cărui nume", 
după cum se spune în scrisoare, „prin rezonanţa politică pe care o are Ia 
Mannheim, Heidelberg, Stuttgart, nu e cu nimic mai prejos de numele lui 
Kinkel la Kăln, Berlin şi Stettin". - 471 .  

572 Soţia lui Marx, Jenny Marx, împreună cu cele trei fiice au fost Ia Trier de 
la 2 mal pînă la aproximativ 10 septembrie 1856. Ea s·a dus s·o viziteze 
e mama ei bolnavă, care a murit la 3 iulie. Marx, în iunie-iulie 16, a fost 
la Engels, la Manchester (vezi adnotarea 74). - 476. 

573 Este vorba de lucrarea lui Marx „Dezvăluiri asupra istoriei diplomaţiei se· 
colului al XVIII-iea" (vezi adnotarea 6) . - 0. 

574 In legătură cu procesul comuniştilor de la Kăln vezi adnotarea 9. 
„Circulara • amintită aici de Marx a fost reprodusă în corespondenţa din 

Hanovra, publicată în ziarul „A!Igemeine Zeitung" din 16 iunie 186. - 480. 

575 Această dezminţire nu a apărut în „Allgemeine Zeitung• din Augsburg. 
- 0 

6 Este vorba de publicarea lucrării lui Marx „Dezvăluiri asupra itoriei diplo
maţiei secolului al XVIII-iea• în „Sheffield Fre Press" (vezi adnotarea 6). 
In paragraful următor, Marx e referă la intenţia lui Ironside e a include 
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această lucrare în seria de materiale urquhartiste apărută sub titlul „«Free Press» 
Serials". - 481. 

571 ln a doua jumătate a lunii august, Engels se afla la Londra pentru a se întîlni 
cu mama sa, care venise pentru n timp în Anglia. - 484. 

578 Este vorba de lucrarea lui Marx „Dezvăluiri asupra istoriei diplomaţiei secolului 
al XVIII-lea• (vezi adnotarea 67). - 484. 

579 Vezi adnotarea 16. - 485. 

580 Este vorba de lucrarea lui Marx „Dezvăluiri asupra istoriei diplomaţiei seco
lului al XVIU-lea• (vezi adnotarea 67) . - 486. 

591 Această scrisoare a fost anexată de Marx Ia scrisoarea lui Jenny Marx către 
Konrad Schramm din 8 decembrie 1857 (vezi volumul de faţă, p. 57581) . 
- 487. 

582 Lucus a non lucendo - literal : desiş, deoarece în el nu este lumină. Cunoscut 

procedeu de comparare nu prin asemănare, ci prin contrast. - 488. 

583 Este vorba de propunerea făcută de Fridlănder lui Marx de a colabora la 
ziarul burghez austriac „Presse" (vezi adnotarea 252) . - 489. 

584 Vezi adnotarea 9. - 40. 

585 Vezi adnotarea 249 . � 492. 

586 Este vorba de cartea : A. Quetelet. „Sur l"homme et le developpement de 
ses facultes, ou Essai de physique sociale" („Despre om şi dezvoltarea facul

tăţilor sale, sau Eseu de fizică socială"). Tomes I-II, Paris, 1835. Marx a 
folosit traducerea engleză a acestei cărţi, apărută Ia Edinburgh în 1842. 
- 495. 

587 Vezi adnotarea 249. - 495. 

586 In legătură cu procesul lui Bernard vezi adnotarea 320. - 497. 

89 Vezi adnotarea 232. - 497. 

590 Vezi adn-tarea 324. - 501. 

591 Vezi adnotarea 278. - 507. 

592 Engels a parafrazat fraza de largă circulaţie : „Ei n-au învăţat nimic ş1 n-au 
uitat nimic " ,  cuprinsă într-una din scrisorile amiralului francw de Panat, 
scrisă în perioada restauraţiei monarhiei Bourbonilor. Unii atribuie această 
frază lui Talleyrand. A fost spusă Ia adresa monarhiştilor care s-au dovedit 
incapabili să tragă învăţăminte din revoluţia burgheză franceză de Ia sfirşitul 

secolllui al XVII-Iea. - 509. 

593 Aluzie la :săpt!m1l scs de mtnl „Maiklfer, eine Zeitschrift fir Nicht
Philister• („Cărăbuşul, revistă pentru nefilistini") , înfiinţat de Gottfried Kin
kel şi Johanna Mockel Ia Bonn, în 1840. Concomitent, ei au înfiinţat „Uniunea 
cărăbuşilor•. O dată cu izbucnirea revoluţiei din Germania din 1848, şi re
vista şi asociaţia şi-au încetat existenţa. Vezi pamfletul lui Marx şi Engels 
„Marii bărbaţi ai emigraţiei" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucu

reşti, Editura politică, 190, p. 267). - 509. 

594 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă mult pre
scurtată în revista „Die Neue Zeit", Bd. 2, nr. 32, 1906<1907. - 510. 
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595 Este vorba de filiala elveţiană a lui Credit mobilir (vezi adnotarea 50). - 510. 

596 Jn legătură cu ruptura dintre Marx şi Ernest Jones vezi adnotarea 242. - 5 1 1 .  

597 In legătură cu „învierea lui Kinkel" vezi adnotarea 372. - 512. 

598 Este vorba de poemul lui Schonaich „Hermann sau Germania eliberată",  dedi
cat conducătorului unor triburi germane Arminius (Hermann) . ln 1 751 poemul 
a fost editat de cunoscutul scriitor şi critic german Gottsched, cu o prefaţă 
elogioasă. ln 1 752, la recomandarea lui Gottsched, Facultatea de filozofie a 
Universităţii din Leipzig i-a acordat lui Schonaich titlul de „poet laureat•. 
- 512. 

599 In legătură cu „marii bărbaţi", cum îi numea Marx şi Engels pe militanţii mi
graţiei mic-burgheze, vezi adnotarea 498. - 512. 

600 In legătură cu procesul comuniştilor de Ja Kăln vezi adnotarea 9. - 512. 

01 Este vorba de lucrarea lui B. Franklin, scrisă in 1729 şi publicată în 1731 ,  
„A Modest lnquiry into the Nature and Necessity of  a Paper Currency• („Un 
studiu modest despre natura şi necesitatea banilor de hîrtie") (vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura politică, 1 962, p. 45). - 513. 

2 Este vorba de lucrarea lui Berkeley „The Querist", London, 1750. - 513. 

63 După cum reiese din prima fasciculă a lucrării lui Marx „Contribuţii la critica 
economiei politice" ,  este vorba de numărul din 19 octombrie 1711  al revistei 
„Spectator" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, val. 13, Bucureşti, Editura poli
tică, 12, p. 148). - 513. 

604 In legătură cu raportul comitetului lingourilor (1810) vezi lucrarea lui Marx 
„Contribuţii Ia critica economiei politice" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 113, Bucureşti, Editura politică, 162, p. 158). - 513. 

605 ln octombrie 1858, in perioada aşa-numitei crize de regenţă (vezi adnotarea 
475), ministrul de interne al Prusiei, Ferdinand von Westphalen, fratele vitreg 
al soţiei lui Marx, şi-a dat demisia. - 515. 

6 Vezi adnotarea 397. - 516. 

607 Despre teama lui Ludovic-Napoleon de răzbunarea carbonarilor italieni, care 
au jurat să-l ucidă în urma executării lui Orsini, autorul unui atentat la viaţa 
lui, se vorbeşte in articolul lui K. Marx şi F. Engels „Panica financiară din 
Europa". In acest articol, precum şi în articolul lui K. Marx „Situaţia lui Lu
dovic-Napoleon" şi in articolul lui F. Engels „Armata franceză" sint elucidate 
multe dintre problemele abordate în această scrisoare (vezi K. Marx şi F. En
gels. Opere, val. 13, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 187-192, 1 9--1 97 
şi 1 98-204) . Vezi şi adnotarea 380. - 516. 

608 In legătură cu decretle lui LudVk-Npdleon, in care se Prveda regle
mentarea preţurilor la cereale şi crearea, in acest scop, a unor antrepozite 
publice, destinate păstrării cerealelor, vezi articolul lui Marx „Proiectul pen
tru reglementarea preţurilor la cereale in Franţa• (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 12, Bucureşti, Editura politică, 1 962, p. 54). - ?16. 

9 n legără cu aceste episoade din biografia lui Napoleon al III-iea vezi ad
notarea 42. - 517. 

10 Vezi adnotarea 2. - 517. 
611 După cum reiese dintr-o scrisoare a lui Marx către Lassalle din 3 martie 180, 

Marx se referă aici la corespondenţa din ziarul londonez „Dally Telegraph" 
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în legătură cu moartea Johannei Mockel, soţia lui Gottfried Kinkel. Această 
corespondenţă aparţinea scriitoarei germane Fanny Lewald, Stahr după nu
mele soţului. - 519. 

612 Aluzie la titlul lucrării lui Kant „Critik der Urtheilskraft• („Critica puterii 
de judecată•).  Cartea a apărut la  Berlin şi Libava în 11790. - 520. 

613 ln iunie-iulie 1849 Engels a participat direct la luptele revoluţionare din 
Baden şi Palatinat. Fiind aghiotantul lui Willicb, care comanda un detaşa
ment de voluntari al armatei răsculate din Baden şi Palatinat, Engels a întoc
mit împreună cu el planurile operaţiilor militare si a condus îndeosebi exe
cutarea sarcinilor de luptă mai grele şi mai periculoase. El a participat la  
patru bătălii, printre care la  marea bătălie de la  Rastatt. - 521 . 

614 Engels se referă la tîrgul de cărţi de la Leipzig, care se organiza anual şi la 
care erau reprezentate editurile din întreaga Germanie. - 522. 

615 Este vorba de lucrarea lui Miklosich în mai multe volume „Vergleichende 
Grammatik der Slawischen Sprachen• („Gramatica comparată a limbilor 
slave•) . ln această perioadă au văzut lumina tiparului volumul I : „Ver
gleichende Lautlehre der Slawischen Sprachen" („Fonetica comparată a lim
bilor slave•). Wien, 1852, şi volumul al III-lea : „Vergleichende Formenlehre 
der Slawischen Sprachen• („Morfologia comparată a limbilor slave"). Wien, 
1 856. - 523. 

616 Vezi adnotarea 397. - 524. 

617 Vezi adnotarea 400. - 524. 

618 La începutul lunii martie ,1859 au sosit în Anglia Uberalul italian Carlo Poe
rio şi  tovarăşii lui de idei, participanţi la  revoluţia din 1 --1 849 din Italia. 
Din închisorile austriece el au fost surghiuniţi în America, dar căpitanul va
porului i-a lăsat în libertate. ln ziarul londonez „Times• din 12 martie 1859 
a fost publicată o scrisoare a contelui Shaftesbury către redactorul ziarului, 
în care acesta spunea despre Poerio şi tovarăşii lui de idei că sînt „oameni 
cinstiţi şi eroi". La Londra s-a înfiinţat un comitet pentru sprij inirea lui Poerio 
şi a tovarăşilor săi de idei, în componenţa căruia au intrat Palmerston, Shaf
tesbury şi alţii. - 524. 

619 Din 1693 pînă în 1806 se afla la Wetzlar Reichskammergericht - tribunalul 
imperial german, care examina conflictele dintre proprietarii de pămînt, re
clamaţiile în legătură cu impozitele etc. Acesta era totodată instanţa de 
apel supremă în procesele judecate de tribunalele de pe domenii şi din 
oraşele care făceau parte din aşa-numitul Sfînt Imperiu roman de naţiune 
germană. In Reichskammergericht procedura judiciară se distingea printr-o 
totală confuzie şi  prin încetineală. - 525, 

620 Vezi adnotarea 475. Articolele lui Marx pe această temă au fost publicate în 
volumul 12 al ediţiei de faţă. - 527. 

621 Este vorba de răscoala din Polonia din 1 830-1831 îndreptată împotriva ţa
rismului. Ea a început în noiembrie 1 830. Conducerea răscoalei se afla în 
cea mai mare parte în mîinile nobilimii poloneze, care nu a putut atrage de 
partea sa masele largi ale ţărănimii, deoarece a refuzat să satisfacă revendi
carea acesteia cu privire la desfiinţarea iobăgiei. Faptul că răscoala nu s-a 
bucurat de sprijinul ţărănimii a lus Ia înfrîngerea ei. Ea a fost înăbuşită cu 
cruzime de ţarism. O apreciere a acestei răscoale vezi în discursul lui Engels 
„Cu privire la problema poloneză" (K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 4, 
Bucureşti, Editura politică, 1 963, ed. a II-a, p. 531-534) şi în lucrarea lui En-
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gels „Războiul ţărănesc german", în care se face o comparaţie între poziţia 
nobilimii poloneze faţă de ţărănime în această răscoală şi poziţia nobilimiI 
germane faţă de ţărănime în răscoala din 1 522, condusă de Sickingen şi 
Hutten (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1, Bucureşti, Editura politică, 
1 960, p. 405) . - 531. 

622 La scrisoare a fost anexată o listă cu greşelile de tipar scrisă de Marx. 
- 532. 

3 Este vorba de scrisoarea redactorului ziarului vienez „Presse", Marx Fried
lănder, către Marx din 12 aprilie 1 859. - 536. 

624 Este vorba de alegerile din parlamentul englez de la sfîrşitul lunii aprili-
începutul lunii mai 1 59. Majoritatea în alegeri au obţinut-o whigii. Vezi şi 
adnotarea 400. - 536. 

· 625 Această scrisoare este singura care ne-a rămas dintre scrisorile lui Marx 
către Friedlănder, redactorul ziarului „Press".  ln această perioadă Marx a 
purtat tratative cu Friedlănder în legătură cu colaborarea sa la ziar (vezi vo
lumul de faţă, p. 376-377) . De data aceasta nu s-a ajuns la un acmd definitiv 
(vezi adnotarea 252). - 537. 

626 Este vorba de panica comercială de la Viena (vezi adnotarea 430) . - 537. 

627 Aici şi mai departe, unde Engels vorbeşte despre deosebirea dintre drama 
scenică şi cea literară şi despre alte probleme ale creaţiei artistice, el po
lemizează de fapt cu Lassalle, avînd în vedere tezele expuse de acesta în 
prefaţa Ia drama „Franz von Sickingen•. - 539. 

628 Engels se referă la procesul lui Lassalle, care a aut loc la 4 mai 1 849, 
cind i s-a adus acuzaţia că în discursul rostit la o adunare populară în Neuss 
(lingă Diisseldorf) , la 22 noiembrie 1848, a îndemnat la înarmare împotriva 
puterii de stat. După rostirea acestui discurs, Lassalle a fost arestat în 
aceeaşi zi şi pînă la proces a fost ţinut în închisoare. In „Neue Rheinische 
Zeitung• a fost publicată o serie a articolelor lui Marx şi Engels sub un sin
gur titlu „Lassalle", în care era demascată samavolnicia vădită de organele 
judiciare şi din închisoare faţă de Lassalle (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 6, Bucureşti, ditura politică, 1959, p. 29�7 , l--97 ,  507512, 517-
522) . S-ar putea, de asemenea, ca Engels să se refere la discursul rostit de 
Lassalle la adunarea din Worringen (lingă Koln) la 18 septembrie 1848. La 
această adunare a luat parte şi Engels, care a fost ales secretar al adunării 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 5, Bucureşti, Editura politică, 1 63, 
p. 564-565). - 539. 

629 „Opinca• şi „Sărmanul Konrad " - asociaţii ţărăneşti secrete care au pre· 
gătit războiul ţărănesc german din 1525. Activitatea acestor asociaţii a fost 
analizată de Engels în lucrarea „Războiul ţărănesc german• (vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 1, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 390-398, 
400401). - 542. 

630 Este vorba de democraţii burghezi şi mic-burghezi germani, ai căror lideri 
sînt amintiţi într-un cîntec foarte răspîndit în Germania de sud în perioada 
revoluţiei din 1848---1 849. 

„Hecker, Struve, Blenker, Blum, Zitz şi care or mai fi 
Pe toţi monarhii Germaniei îi vor nimici !" 

refrenul acestui cîntec, cu care se deschide Uucrarea �ui Engels „Campania 
germană pentru constituţia imperiului ", reprezintă o critică la adresa acţiu
nilor democraţiei mic-burgheze în timpul revoluţiei (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 1, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 1 17) . - 542. 



660 Adnotări 

631 Este vorba de o scrisoare a lui Lassalle către Max şi Eng.els din 27 mai 
1859, în care Lassalle ripostează la critica făcută de aceştia dramei sale 
„Franz von Si:klngen" .  - 543. 

2 Vezi adnotarea 420. - 544. 

633 Vezi adnotarea 431 . - 544. 

634 Vezi adnotarea 431. - 544. 

635 Vezi adnotarea 486. - 546. 

636 Este vorba de depoziţia zeţarului A. Vigele (vezi adnotarea 512). - 546. 

637 Vezi adnotarea 54. Procesul lui Vogt împotriva ziarului „Allgemeine Zei-
tung• a început la 24 octombrie 1 859. - 546. 

638 Vezi adnotarea 420. - 546. 

639 „socia/ia prietenilor patriei• - asociaţie republicană a emigranţilor ger
mani de la Londra, care a fiinţat în deceniile al 6-lea şi al 7-lea ale seco
lului al XIX-iea 1 printre membrii ei au fost K. Blind, F. Freiligrath, F. Hollin
ger şi alţii. - 546. 

640 Scrisorile lui Marx din 6 septembrie şi 8 octombrie 1 859, publicate în vo
lumul de faţă, către fostul prim-ministru al guvenului revoluţionar maghiar 
Szemere dovdesc eforturile depuse de Marx pentru a stabili legături cu 
cercurile revoluţionar-democratice ale emigraţiei maghiare. Aceste scrisori 
conţin o critică aspră a acţiunilor greşite ale lui Kossuth în perioada emi
graţiei sale, cînd Kossuth s-a lăsat amăgit de lozincile demagogice „de eli
berare" ale lui Napolon l III-lea şi a încercat să încheie o tranzacţie cu el, 
nutrindu-se cu iluzia că l-ar putea folosi ca aliat în lupta pentru eliberarea 
Ungariei. Această critică nu se referă 1a perioada cea mai importantă din ac
tivitatea lui Kossuth � perioada revoluţiei din 1 848-1849, cînd Kossuth se 
afla în fruntea forţelor revoluţionare care luptau pentru independenţa naţio
nală a Ungariei şi era, potrivit spuselor lui Engels, „un caracter cu adevărat 
revoluţionar, un om care, în numele poporului său, are curajul să primească 
provocarea la o luptă desperată" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 6, 
Bucureşti, Editura politică, 1 959, p. 181) .  - 547. 

641 Vezi adnotarea 507. - 547. 

2 Redacţia lui „New York Daily Tribune" a publicat un articol al lui Marx 
pe această temă sub titlul „Kossuth şi Ludovic-Napoleon• (vezi adnotarea 
496) . - 547. 

3 Marx e referă la articolul lui A. sb6th „Pacea e la ViBafranca şi )ro
blema ungurilor", datat 5 august 1859 şi publicat în ziarul „New York Daily 
Tribune" din 31 august 1 859. - 548. 

44 Corespondenţa dintre Urquhart şi Kossuth a fost publicată în limba engleză 
în ziarul urquhartist „Free Press" nr. 16 din 12 mai 1 858. Marx se referă la 
această corespondenţă în articolul său „Kossuth şi Ludovic-Napoleon• (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 3, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 40) . 
- 548. 

45 ln legătură cu această călătorie a lui Marx vezi adnotarea 459. - 549. 

646 Este vorba de faptele care l-au demascat pe Vogt ca agent bonapartist (vezi 
adnotarea 431 ) .  - 549. 

647 Vezi adnotarea 486. - 550. 
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648 Este vorba de depoziţia zeţarului A. Văgele (vezi adnotarea 512) . - 550. 

649 Vezi adnotarea 3. - 550. 

50 Vezi adnotarea 374. - 550. 

651 Vezi adnotarea 496. - 551. 
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652 Marx se referă la articolul de fond al  ziarului „Times• din 4 octombrie 1859, 
în care lui Kosiuth ii era consacrat un pasaj special. - 551. 

653 Vezi adnotarea 507. - 552. 

64 In articolul de fond al ziarului „Times• din 4 octombrie 19 este amintită 
scrisoarea lui Kossuth către un oarecare Mac Adam, publicată în acelaşi nu
măr al ziarului. In scrisoarea sa, Kossuth vorbea despre dezamăgirea pe care 
i·a pricinuit-o încheierea păcii de la Villafranca (vezi adnotarea 461 ) .  Decla
raţia lui Mac Adam potrivit căreia scrisoarea lui Kossuth era o

. 
scrisoare 

, ,particulară• a fost publiiată în „Times" din 7 octombrie 1859. - 552. 

655 Intr-o notă a lui Marx apăută în „Free Press" ,  „Amănunte referitoare la 
tranzacţia lui Kossuth cu Ludovic-Napoleon•, se spunea că Perczel, „de în
dată ce şi-a dat seama de substratul acestei tranzacţii, s-a îndepărtat de 
Kisuth şi a condamnat tratatul uso-francez•. In articolul mai amănunţit 
scris de Marx „Kossuth şi Ludovic-Napoleon• ,  publicat în „New York Daily 
Tribune", se arată de asemenea că declaraţiile lui Perczel constituie una din 
sursele de demascare a atitudinii lui Kossuth în timpul războiulli din Italia 
din 1859 (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura poli
tică, 1962, p. 545-546). - 552. 

66 Vezi adnotarea 37. - 554. 

657 Marx se referă la tratativele duse de Lassalle cu Duncker în legătură cu 
editarea celei de-a doua fascicule a lucrării „Contribuţii la critica economiei 

politice" (vezi adnotarea 493). - 554. 

68 Vezi adnotarea 504. - 555. 

659 Liga comuniştilor - prima organizaţie comunistă internaţională a proletaria
tului. Ea a fost creată de Marx şi Engels şi a fiinţat intre anîi 1847 şi 1852. 
Vezi articolul lui F. Engels „Cu privire Ia istoria Ligii comuniştilor" (vezi 

K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 21 , Bucureşti, Editura politică, 1 965, p. 27-
224) . - 555. 

0 Vezi adnotarea 449. - 556. 

661 Vezi adnotarea 4. - 556. 

662 Vezi adnotarea 459. - 551. 

3 Marx se referă la documentele diplomatice legate de războiul din Italia din 
1 859 care au fost publicate de guvenul pusian în „Neue Preussische Zei
tung•, în iulie 1859, iar apoi în 3o31 iulie au fost reproduse în „Allgemeine 
Zeitung• din Augsburg. Marx a analizat în amănunţime o seamă de telegrame 
ale minstrului de externe al Prusiei, Schleinitz, care au fost publicate în 
această serie, în articolul amintit aici „Quid pro quo• (vezi K. Marx şi 
P. Engels. Opere, voi. 1 3, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 488506). 

- 557. 
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4 Vezi adnotarea 451. - 551. 

5 Vezi adnotarea 420. - 558. 

66 Vezi adnotarea 512. - 558. 

667 Vezi adnotarea 528. - 558. 

668 Vezi adnotarea 493. - 558. 

Adnotări 

9 La 26 mai 1849, Wilhelm Wolff s-a ridicat în Adunarea naţională de la 
Frankfurt împotriva adoptării „Proclamaţiei către poporul german •, întoc
mită de poetul Uhland în numele demcraţil>r moderaţi, şi a propus a re
gentul imperiului - arhiducele austriac Johann - şi miniştrii lui să fie de
claraţi trădători ai poporului. Discursul lui Wolff a stîrnit atacuri vehemente 
din partea deputaţilor burghezi. Vogt a rostit un discurs veninos împotriva 
tui Wolff. ln legătură cu aceasta vezi pamfletul lui K. Marx „Domnul Vogt" 
(K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14, Bucureşti , Editura politică, 163, 

p. 507-510) şi articolul lui Engels „Wilhelm Wolff" (K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 19, Bucureşti, Editura politică, 1964, p. 9--95). - 560. 

670 Marx jonglează aici cu o expresie a avocatului Hermann, care reprezenta 
interesele lui Vogt în procesul intentat de acesta ziarului „Allgmeine Zei
tung" (vezi adnotarea 504). Avocatul l-a numit pe Vogt „caracterul împlinit " .  
D a r  această expresie are şi u n  a l t  sens : „împlinit " ,  „gras " ,  ceea ce i-a per
mis lui Marx să-l la în rîs după aceea pe Vogt în pamfletul „Domnul Vogt• , 
folosind cuvintele avocatului (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14 ,  

Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 428) . 

ln legătură cu articolul lui Vogt din „Handels-Courier" vezi adnotarea 
44. - 560. 

671 La 1 septembrie 1859 Szemere l-a vizitat pe Marx la Londra. Cu această oca
zie l-a informat pe Marx în legătură cu tranzacţia dintre Kossuth şi Napoleon 
al III-iea. Aceste informaţii au stat la baza articolului lui Marx „Kossuth şi 
Ludovic-Napoleon" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 13, Bucureşti, Edi
tura politică, 1962, p. 539-546). - 560. 

672 Vezi adnotarea 51 1 .  - 561. 

73 Aceste atribute ale lui Kinkel au fost ironizate de Marx ş i  Engels în pam
fletul lor „Marii bărbaţi ai emigraţiei" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 277, 279, 280) . 

Negru, roşu şi auriu - culorile care simbolizau unitatea Germaniei ; 
lozinca unităţii era interpretată de democraţii mic-burghezi ca o chemare de 
a se constitui în Germania o federaţie a domeniilor autonome asemănătoare 
Confederaţiei elveţiene. - 561 . 

674 Vezi adnotarea 532. - 562. 

675 Vezi adnotarea 379. - 564. 

676 Marx se referă la o scrisoare pe care i-a adresat-o Lassalle la mijlocul lunii 
noiembrie 1859 şi în care acesta ridica în slăvi cantata lui Freiligrath „La fes
tivităţile Schiller. 10 noiembrie 1859. Imn!l germanil>r din Londa" şi se 
arăta jignit că Freiligrath nu i-a răspuns nimic după ce i-a trimis drama sa 
„Franz v0n Sickingen" .  - 564. 
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677 Vezi adnotarea 540. - 564. 

678 In legătură cu „Alianţa dintre Bonaparte şi Rusia" vezi adnotarea 5. 
Vorbind despre circulara Rusiei, Marx se referă la depeşa ministrului de 

extene Gorceakov din 21 (15) mai 1859 către reprezentanţii diplomatici ruşi 
în statele germane. Textul acestei depeşe a fost publicat în ziarul „L'Inde
pendence helge• şi reprodus la 16 iunie 189 în nr. 167 al ziarului „Allge
meine Zeitung• din Augsburg. 

In articolul său „Quid pro quo • ,  Marx scria despre această depeşă : 
„Circulara lui Gorceakov către micile state germane, in care, sub amenin
ţarea cu nut!, le impunea să păstreze o strictă neutralitate, a apărut în 
presă" (vezi K. Marx ş i  F. Engels. Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura politică, 
1962, p. 497) . - 565. 

679 Vezi adnotarea 3. - 565. 

80 In legătură cu această călătorie a lui Marx vezi adnotarea 459. - 566. 

681 In legătură cu poziţia lui Freiligrath în afacerea Vogt vezi adnotarea 543. 
- 566. 

682 In legătură cu acest pamflet vezi adnotarea 6. - 566. 

683 In legătură cu întîlnirea dintre Marx şi Blind la mitingul din 9 mai 1859 şi 
cu scrisoarea lui Vogt către Freiligrath din 1 aprilie 1 859 vezi adnotările 431 
şi 553. - 567. 

684 Vezi adnotarea 451 .  - 567. 

85 Marx se referă la declaraţia lui Blind apărută în nr. 313 al ziarului „Allge
meine Zeitung• din 9 noiembrie 1859, în care acesta tăgăduia că el ar fi au
torul pamfletului „Avertisment" (vezi adnotarea 486) . Răspunsul lui Marx la 
această declaraţie a lui Blind a fost publicat în nr. 325 al ziarului „Allge

meine Zeitung• din 21 noiembrie 1859 (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 14, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 744-745). - 567. 

686 Vezi adnotarea 540. - 567. 

687 Marx nu a făcut această declaraţie. - 567. 

88 Vezi adnotarea 558. - 568. 

689 Vezi adnotarea 552. - 568. 

690 Vezi adnotarea 454. - 569. 

691 Aluzie la schiţa lui Bettziech „Ferdinand Freiligrath" (vezi adnotarea 540) . 
- 571. 

692 Este vorba, probabil, de unul dintre articolele lui Engels despre panslavism 
(vezi adnotarea 10) .  - 575. 

693 Această scrisoare a lui Jenny Marx constituie răspunsul la scrisoarea !ni 
Engels către Marx din 1 1  august 1 857, care nu a fost găsită. - 577. 

94 Vezi adnotarea 245. - 580. 

695 Această scrisoare a lui Jenny Marx constituie răspunsul la scrisoarea lui 
.assalle către Marx din 26 martie 1858. ln această scrisoare Lassalle anunţa 
că s-a înţeles cu editura berlineză a lui Duncker în privinţa editării lucrării 

lui Marx „Contribuţii la critica economiei politice " .  - 82. 



664 Adnotări 

6 Vi adnotarea 379. - 585. 

697 Este vorba de cartea „Geschichte der Feldzige des Herzogs Ferdinand von 
Br.anohweig-Liineburg• ,(„storia campanii'lor militare .le ducelui Ferdinand 

von Braunschweig-Luneburg"), care a apărut la Berlin în 1859. A.P.stă carte 
reprezenta o diţie a manuscriselor bunicului lui Jenny Marx, Christian Hein
rill vn Wphllen, care ,făcea parte din nturajul duwui Feroina.d 
Braunschweig-Liineburg. Cartea a fost editată de fratele vitreg al lui Jenny 
Marx, Fedinand von Wesphalen, care i-a scris şi o prefaţă. � 587. 

698 Articolul lui Marx despre care este vorba aici nu a fost găsit. - 588. 
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- Actuala situaţie a lui Bonaparte (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 12, 
Bucureşti, Editura politică, 162, p. 414419). 
- Bon1parte"s present position. In : „New York Da1ly Tribune• din 1 aprilie 

1 858. - 275. 

- Alianţa anglo-franceză (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 12, Bucureşti, 
Editura politică, 1 962, p. 45--459) . 
- The English lliane. In : „New York Daily Tribune" din 8 mai 1 88. - 89. 

- Bemadotte (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14,  Bucureşti, Editura poli-
tică, 163, p. 1 72-183) . In „The New American Cyclopaedia",  voi. 3, 188. -
156, 161, 245. 

- Berthier (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 4, Bucureşti, Editura politică, 
1 963, p. 1 0--1 06) . In : „The New merican Cyclopaedia " ,  voi. 3, 1858. - 155, 
25. 

- Bessieres (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14, Bucureşti, Editura politică, 
163, p. 14--1'50) . In : „The New merican Cyclopaedia",  voi. 3 ,  1858, - 245. 

- Blum (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14, Bucureşti, Editura politică, 
1 963, p. 1 25-1 27) . In : „The New American Cyclopaedia " ,  voi. 3 ,  1 858. -
150, 1 55, 160, 245. 

- Bolivar y Ponte (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14, Bucureşti, di
tura politică, 1 963, p. 241-257) . In : „The New merican Cyclopaedia",  voi. 3, 
188. - 245, 251 ,  255. 

- Bourrienne (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14, Bucureşti, Editura po
litică, 1 963, p. 1 28-129). In : „The New American Cyclopaedia•,  voi. 3, 1858. 
- 150, 155, 1160, 245. 

- Brune (vezi K. Marx şi F. Engels, Opere, voi. 14, Bucureşti, Editura politică, 
1 963, p. 1 5--1 56) . In : „The New merican Cyclopaedia",  voi. 4, 1859. - 245. 

- Bugeaud (vzi . M:: i F. ngls, pere, voi. 14, Bucureşti, Editura politică, 
1 963, p. 237-240) . 
- Bugead de la Piconnerie. In : „The New merican Cylopaedia•, voi. 4, 
1659. - 5. 
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- Bugetul d-lui Disraeli (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 12, Bucureşt;, 
Editura politică, 1962, p. 448-452) . 
- Mr. Disraeli's budget. ln : „New York Daily Tribune" din 7 mai 1 858. 

- 289. 

- Camera lorzilor şi statuia ducelui de York (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 12, Bucureşti, Editura politică, 1 962, p. 6-15). 
- The House of Lords and the Duke of York's monument. In : „The People's 

Paper" din 26 aprilie 1856. - 45. 

- Căderea Karsului (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi, 1 1 ,  Bucureşti, Edi· 
tura politică, 1 96 1 ,  p. 64�1) . 
- The Fall of Kars. In : „New York Daily Tribune" din 8 aprilie 1856 şi „Th

People's Paper" din 5, 12, 19 şi 26 aprilie 1 856. - 31 , --35, 40, 45, 48, 
575. 

Comerţul maritim al Austriei (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 12, Bucu·· 
reşti, Editura politică, 1 962, p. 8-l9 şi 89-95) . 
- The maritime commerce of Austria. In : „New York Daily Tribune" din 

9 ianuarie şi 4 august 1 857. - 85, 106. 

- Contribuţii la critica economiei politice (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 13. Bucureşti, Editura politică, 1 962, p. 3-175). 

Contribuţii la critica economiei politice. P1ima fasciculă, Berlin, 1859. - 255, 
257, 276, 279, 5, 4, 313, 318, 22, 327, 29, 34, 36, 38, 40, 345, 34--348, 
351-52, 4, 355, 358, 360, 62, 5, 367, -370, 375, 377, 2, 394, 396, 
398, 401404, 48 ,  412, 415-419, 21 , 24, 425, 29, 38, 57, 44, 49-497, 501, 
56, 507, 5l12S16, 519, 52, 525, 543, 550, 55, 582, 3, 6. 
Contribuţii la critica economiei politice. Prefaţă, ln : „Das Volk" din 4 iunie· 
1 859. - 403, 412,  425. 

Criza din Europa (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 12, Bucureşti, Edi
tura politică, 162, p. 8184) . In : „New York Daily Tribune" din 6 decem
brie 1859. - 85. 

- Crizele comerciale şi circulaţia banilor în Anglia (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 12, Bucureşti, Editura politică, 1 962, p. 5--552) . In : „New York. 
Daily Tribune• din 28 august 1 858. - 319. 

Cronica politică (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura 
politică, 1 62, p. 526529). In : „Das Volk" din 20 august 189. - 557. 

Cuvîntare rostită la aniversarea gazetei „The People's Paper" la 14 aprilie 185& 
la Londra (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 12, Bucureşti, Editura politică, 
1 92, p. --5) .  In : „The People's Paper" din 19 �rilie ,1656. - 43. 

- Declaraţie trimisă redacţiei lui „Allgemeine Zeitung" (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 14, Bucureşti, Editura politică, 163, p. 744-7'). In : „Allgemeine 
Zeitung• din 21 noiembrie 1859, supliment. - 451, 459, 43, 561. 

- Declaraţie trimisă redacţiilor lui „Reform",  „Volks-Zeitung• şi „Allgemeine 
Zeitung" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14, Bucureşti, Editura politică, 
1 963, p. 740-743) . In : „Die Reform" din 1 9  noiembrie 1 859, - 450, 451 , 459, 
557, 559, 564. 

- Demenţa regelui Prusiei (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 12, Bucureşti, 
ditura palitică, 1962, p. 597-601 şi 609614). 
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- The King of Prussia's insanity. ln : „New York Daily Tribune" din 23 şi 
27 octombrie 1858. - 330, 337. 

- Der Konflikt zwischen Frankreich und Portugal (ConfUctul între Franţa şi Portu
galia). In : „New York Daily Tribune" din 1 decembrie 1 88. - 329, 333-34. 

- Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Qpere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 4-01).  -
5, 4'1. 

- Die Reden Brights (Cuvîntările lui B right). ln : „New York Daily Tribune• 
din 12 noiembrie 1 858. - 328, 333. 

- Differenz der demokritischen und epikureischen Natulphilosophie (Deosebirea 
dintre filozofia naturii la Democrit şi la Epicur) (Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Erste Abt. Band 1 ,  S. 1-81). In : „Aus dem literarischen Nachlass von Karl 
Marx, Friedrich Engels und Ferdinand Lassalle". Herausgegeben von Franz 
Mehring, Band I, Stuttgart, 1902. - 489, 501. 

- Dreptul divin al Hohenzollernilor (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 2, 
Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 9-Jl03). 
- The right divine of the Hohenzollerns. ln : „The People' s  Paper" din 13 de

cembrie 1 86 şi „New York Daily Tribune" din 9 ianuarie 1857. - 80, 
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402, 4GG, 560, 569. 

Volkslieder der Serben. Metrisch ibersetzt und historisch eingeleitet von Talvj. 
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Wuk"s Stephanowitsch kleine Serbische Grammatik, verdeutscht und mit einer 
Vorrde von Jacob Grimm. Nebst Bemerkungen iiber idie neueste Auffaissung 
Janger Heldenlieder aus dem Munde des Serbischen Volks, und der Uebersicht 
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Advertiser - vezi The Morning Advertiser. 

Allgemeine Zeitung - cotidian conservator fondat în 1798, apărut din 1810 pînă 
în 1882 la Augsburg ; în deceniile al 6-lea şi al 7-lea a sprijinit planul uni
ficării Germaniei sub hegemonia Austriei. - 1 5, 24, 9, 1156, 322, 416, 439, 
441 , 443, 446, 447, 450, 451 , 454, 465, 480, 520, 546, 557, 558, 559, 560. 
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Anzeiger des Westens. Saint-Louis. - 332. 
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histe ; i s-a spus adesea „Spenersche Zeitung", după numele editorului său. 

Bremer Tages-Chronik. Organ der Demoualie - publicaţie ; a apărut ca o con
tinuare a lui „Tageschronik" ; din 1849 pînă în 1850 editată de democratul 
mic-burghez Dulon ; în 1 851 Arnold Ruge a colaborat la această publicaţie. 
- 555. 

Le Charivari - publicaţie satirică apărută din 1832 la Paris ; a avut o orientare 
burghezo-republicană, în timpul monarhiei din iulie s-a dedat la atacuri pline 
de sarcasm la adresa guvernului ; în 1848 a trecut de partea contrarevo
luţiei. 

Le Constitutionnel - cotidian apărut din 1815 pînă în 1870 la Paris ; în deceniul 
al 5-lea a fost organul aripii moderate a orleaniştilor ; în perioada revolu
ţiei din 1848-1849 a susţinut concepţiile burgheziei contrarevoluţionare gru
'Pate în jurul lui Thiers ; după lovitura de stat din 2 decembrie 1851 a lui 
Ludovic Bonaparte - ziar bonapartist. - 69, 1 25. 

The Daily News - cotidian liberal apărut sub acest titlu din 1846 pînă în 1930 
la Londra ; organ al burgheziei industriale. - 224, 233. 

'he Daily Telegraph - cotidian apărut sub acest titlu din 1855 pînă în 1937 Ia 
Londra ; la început a avut o orientare liberală, din deceniul al  9-lea - con
servatoare ; d.1pă ,fuzimrarea, în 1937, cu „T.e Momrng Post" apare sub 
titlul „Daily Telegraph and Morning Post". - 278, 314,  336, 338, 384, 552 

Demokrat - vezi New Yorker Demokrat . 

Deulsche-Briisseler-Zeitung - vezi adnotarea 421.  - 391 .  
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Deutsche Jahrbiicher fiir Wissenschaft und Kunst - revistă apărută (sub acest 
titlu} din iulie 1 84 1  pină la suspendarea ei, în ianuarie 1843, la Leipzig 1 edi
tată de Arnold Ruge şi Theodor Echtermeyer ca organ literar-filozofic al ti
nerilor hegelieni. - 1 97, 490. 

Deutsches Museum. Zeitschrift fiir Literatur, Kunst und ăffentliches Leben 
săptăminal democrat, din 1 851 pină în 1 867 a apărut la Leipzig ; din 1 852 
piuă. în 1865 a fost editat de Robert Prutz. - 353. 

Dia e Papalo - gazetă republicană, a apărut pînă în 1858 la Geneva. - 3. 
T/1e Economist. Week/y Commercial Times, Bankers' Gazette, and Railway Monitor : 

a politica/, Jiterary, and general newspaper - săptăminal fondat în 1 843 la 
Londra ; organ al marii burghezii industriale pentru probleme economice şi 
politice. - 203. 

Examiner - vezi Ma11cheste1 Daily Examiner & Times. 

Examiner and Times - vezi Manchester Daily Examiner & Times. 

Le pjgaro - ziar conservator, apare din 1 826 la Paris ; în deceniul al 6-lea sus
ţinător al concepţiilor bonapartiste. - 1 12. 

Flugblătter des Vereins „Deutsche Einheil und Freiheil" in England. London. -
Este vorba, probabil, de broşurile lui Karl Blind apărute anonim sub acest 
titlu. - 329. 

The Free Press - ziar b.rghez apărut din 1855 pină în 1 865 la Londra ; s-a situat 
pe o poziţie opoziţionistă faţă de guvernul Palmerston ; a fost editat de David 
Urquhart ; în acest ziar au apărut unele lucrări ale lui Marx. - 6, 48, SB, 
59, 86. 1 02, 19, 4 1 0, 413, 436, 485, 547, 55 1 .  

Free Press Seria/s - publicaţie serială editată d e  redacţia lui „Sheffield Free 
Press " .  - 481 .  

Der Freischiitz - ziar burghez, l iterar-artistic, apărut din 1825 pină în 1878 la 
Hamburg. - 450, 470. 

Die Garten/aube. 11/ustrirtes Familienblatt  - săptăminal literar de orientare mic· 
burgheză ; apărut din 1853 pînă în 1 903 la Leipzig şi din 1903 plnă în 1943 

la Berlin. - 568, 570, 5711 . 

Germania - vezi Londoner Deutsche Zeilung. 

Go/ossa is Rossii c roioca mi PocCHH) - culegere periodică de articole şi cores
pondenţe din Rusia ; a fost editată din 1856 pină in 1860 la Londra de 
A. I .  Herzen. - 327. 

Die Grenzboten. Zeitschrilt fiir Politik und Literatur - săptăminal apărut din 
!841 pină în 1922 la Leipzig 1 de orientare liberală. - 91 . 

Guardian - vezi The Manchester Guardian. 

Hamburger Correspondenl - vezi Staats und Ge/ehrle Zeilung des Hamburgi
schen npartheiischen Correspondenten. 

Herald - vezi The Morning Herald. 

Hermann. Deutsches Wochenblatt aus London - apărut din ianuarie 1859 la Lon
dra ; organ al emigraţiei democrate mic-burgheze ; din ianuarie pină în iulie 
1859 editorul şi redactorul acestuia a fost Gottfried Kinkel. - 339, 3, 344, 
349, 353, 356, 369, 375, 390--392, 393, 395, 401, 406, 4084 1 1 ,  422, 425, 46, 

457, 49, 509, 512,  518,  555-557, 564. 
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Der Hochwăchter. Ein Oryan des Gesamlfortschritts - săptămînal democrat mic
burghez apărut din 1850 pînă în 1858 în Cincinnati (S.U.A.). - 323. 

L"Homme : journal de la democratie universelle - săptămîna'i apărut din 1853 
pînă în 1856 pe insula Jersey şi la Londra ; organ al emigraţiei democrate
mic-burgheze franceze. - 34, 40, 65, 87. 

Die Hornisse - ziar apărut din 1 848 pînă în 1 850 la Kassel ; editat de democraţib 
mic-burghezi Heinrich Heise şi Gottlieb Kellner ; în 1 848-1849 Elard Bis
kamp a colaborat la acest ziar. - 555. 

How do you do - săptămînal umoristic apărut la Londra în limba germană avînll 
ca redactor pe Bettziech, iar ca editor pe Louis Drucker. - 392, 402, 457. 
564, 568. 

The lllustrated London News - săptămînal ilustrat, apare din 1842. - 84. 

L"Impartial - publicaţie bonapartistă apărută din 1 857 pe insula Jersey ; redactou 
Lemoire. - 175. 

L"lndependance helge - cotidian fondat în 1831  la Bruxelles ; organ al liberali
lor. - 38. 

Independent - vezi Jersey Independent. 

Das Jahrhundert.  Zeitschrift fiir Polilik und Literatur - săptămînal apărut di. 
1 856 pînă în ·1859 la Hamburg ; organ al democraţiei mic-burgheze. - 92, 9S. 

Jersey Independent - publicaţie democrată apărută din 1855 pînă în 1 875 (pînăi 
în 1 858 bisăptămînal, ulterior cotidian) pe insula Jersey ; din iulie 1856 pînă 
în noiembrie 1 862 redactorul acestei publicaţii a fost Julian Hamey. - 1 77. 
249, 497. 

Journal des Proscrits, London. - 87. 

Kălner Zeitung - vezi Kălnische Zeitung. 

Kălnische Zeitung - cotidian apărut sub acest titlu din 1802 pînă în 1945 ; în: 
timpul revoluţiei din 1848-1849 şi în perioada de reacţiune care a urmat, 
ziarul a susţinut politica laşă, trădătoare a burgheziei prusiene liberale. - 29. 
313, 353, 357, 389, 406, 4 16, 512, 518, 584. 

Kolokol (HOI0'0ib) - revistă revoluţionară democrată, a fost editată de A. I. Her
zen şi N. P. Ogarev din 1 857 pînă în 1 865 în limba rusă la Londra şi din 
188 pînă în 1 869 în limba franceză, cu suplimente în limba rusă, la Ge
neva. - 327, 410. 

Kreuz-Zeitung - vezi Neue Preussische Zeilung. 

Londoner Deu/sche Zei/ung - săptămînal apărut în 1858 şi 1859 mai iltii sub 
acest titlu, u lterior sub titlul „Germania • ; organ de presă al emigranţilor 
germani, adepţi ai ideii unificării Germamei sub hegemonia Austriei ; în 
1859 redactor a fost Ermani. - 390. 

Manchester Daily Examiner & Times - ziar liberal fondat în 1 848 prin fuz10-
narea lui „Manchester Times" şi a lui „Manchester Examiner• ; în deceniile 
al 5-lea şi al 6-lea i-a susţinut pe adepţii libertăţii comerţului (freetraderi) ; 
pînă în 1 894 a apărut sub diverse titluri. - 7, 14 ,  105, 191 ,  220. 

Manchester Examiner - vezi Manchester DaiJ�· Examiner & Times. 

The Manchester Guardian - ziar fondat în 1 B21 , organ al adepţilor libertăţii co
merţului (freetraderi) ; ulterior organ al partidului liberal. - 7, 14 ,  70, 73, 
85, 97, 98, 1 01 ,  1 02, 1 12, 1 9 1 ,  1 95, 1 99 ,  207, 2 1 1 ,  212, 220, 230, 236, 237, 244, 248, 
251-253, 256, 257-259, 261 ,  267-270, 276, 278, 286, 288, 290, 486. 505, 582. 
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Mannheimer Abendzeitung - cotidian apărut din 1842 pînă în 1849 ; fondat de 
Karl Griin ; a avut o orientare radicală. - 329. 

Mitthei/ungen uu1 Justus Perthes' Geographischer Anstalt iiber wichtige neue Er
forschungen aut dem Gesammtgebiete der Geographie - revistă lunară de 
geografie ; a fost editată în 1855 la Gotha de A. Petermann. - 327. 

le moniteur universel - cotidian apărut din 1789 pînă în 1901 la Paris ; din 1799 
pînă în 1814  şi din 1816 ,pînă în 1 868 organ oficial al guvernului. - 87, 180, 
252, 313. 

The Morning Advertiser - cotidian apărut din 1794 pînă în 1934 la Londra ; in 
deceniul al 6-lea al secolului al XIX-iea organ al burgheziei radicale. - 91 ,  
105, 106, 1 12, 230, 296, 338, 340, 384, 456. 

The Morning Herald - cotidian conservator apărut din 1780 pînă în 1 869 la 
Londra. - 7 1 .  

The Morning Post - cotidian apărut din 1172 pînă în 1937 la Londra ; la mijlocul 
secolului al XIX-iea organ al aripii de dreapta a whigilor, ai cărui repre
zentanţi s-au grupat în jurul lui Palmerston. - 103, 108, 260. 

The Morning Stai - cotidian apărut din 1856 pină în 1869 la Londra ; organ al 
adepţilor libertăţii comerţului (freetraderi) . - 84, 1 1 9, 224, 215, 300, 302, 319,  
488. 

Ln Nalion, organe quotidien democrate socialiste - apărut din 1848 pînă în 
1856 la Bruxelles ; organ al democraţiei mic-burgheze. - 65, 87. 

Le National. Bruxelles. - 65, 87. 

Le Natfonal - cotidian apărut din 1 830 pma m 1 851 la Paris ; în deceniul al 5-lea 
organ al republi::anilor burghezi moderaţi. - 82, 289. 

National-Zeitung - cotidian apărut din 1848 pînă în 1915 la Berlin ; în deceniul 
al �!ea a adoptat o orientare liberală. - 7, 7 1 ,  73, 353, 552. 

Neue Oder-Zeitung - cotidian apărut din 1849 pînă în 1855 la Breslau (Wroclaw) ; 
în 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 demooraţii burghezi Elsner, Temme şi Stein ; din 
septembrie 1855 redactor-şef al lui „Neue Oder-Zeitung" a fost Moritz Elsner : 
în 1855 Marx a fost corespondentul din Londra al acestui ziar. - 376. 

Das Neue Portfolio. Eine Sammlung wiclitiger Dokumente und Aktensliicke zur 
Zei tgeschich le - culegere periodică de documente şi materiale diplomatice 
publicată de D. Urquhart ; a apărut în 1859 şi 1860 la Berlin, fiind editată de 
Eduard Fischel. 

Neue Preussische Zeitung cotidian apărut în iunie 1848 la Berlin ca organ al 
camarilei contrarevoluţionare de la curte şi al iuncherimii prusiene ; cunoscut 
şi sub denumirea „Kreuz-Zeitung• .  - 22, 29, 278, 387, 542, 575. 

Neue Rheinische Zeitung. Organ der Demokratie - cotidian editat sub conducerea 
redacţională a lui Karl Marx de la 1 iunie pînă la 19 mai 1849 la Kăln. Din 
redacţie făceau parte Friedrich Engels, Wilhelm Wolff, Georg Weerth, Fer
dinand Wolff, Ernst Dronke, Ferdinand Freiligrath şi Heinrich Birgers. Ca 

organ de presă combativ al aripii proletare a democraţiei, „Neue Rheinische 
Zeitung• a avut rolul de educator al maselor populare, ridicîndu-le la luptă 
împotriva contrarevoluţiei. Articolele de fond, care defineau poziţia ziarului 
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în cete mai importante probleme ale revoluţiei germane şi ale celei europene, 
erau scnse, de regulă, de Marx şi Engels. - 234, 521 , 560, 67, 8. 

Neue Rheinische Zeilung. Politisch-okonomische Revue - revistă editată de Marx 
şi Engels din decembrie 1849 pînă în noiembrie 1850. A fost organul teoretic 
şi politic al Ligii comuniştilor, o continuare a lui „Neue Rheinische Zeitung•, 
editat de Marx şi Engels la Koln în timpul revoluţiei din 1848-1849. 

Din martie şi pînă în noiembrie 1850 au apărut în total şase numere, din
tre care un număr dublu (5-6) . Revista a fost redactată la Londra şi tipă
rită la Hamburg. Pe prima pagină era menţionat şi New York, deoarece Marx 
şi Engels sperau că revista va fi răspîndită şi printre emigranţii germani din 
America. - 249. 

Neue Schweizer Zeilung - săptămînal radical-burghez apărut în 1859-1860 la 
Geneva, redactor fiind emigrantul August Brass. - 381 . 

Neue Zeii - săptămînal apărut din 1855 pînă în 1858 Ia New York ; organ al 
emigraţiei germane democrate mic-burgheze din S.U.A. - 35, 1 1 2. 

Die Neue Zeii - ziar muncitoresc apărut din iunie 1858 pînă în aprilie 1859 la 
Londra ; organ de presă al emigranţilor germani. - 300, 335, 369, 375, 38--
390, 505, 555. 

New York Daily Tribune - cotidian apărut din 1841 pînă în 1924, fondat de cu
noscutul ziarist şi politician american Horace Greeley ; pînă la mijlocul de
ceniului al 6-lea a fost organul aripii de dreapta a whigilor americani, ulte
rior organ al partidului republican ; în deceniile al 5-lea şi al 6-lea a adoptat 
o orientare progresistă şi a luat atitudine împotriva sclavajului ; Marx şi 
Engels au colaborat la acest ziar din august 1851 pînă în martie 1862. - 30, 
59, 63, 8, 84-88, 9, 9--91 , 94, 97, 98, 101 ,  103, 1 07, 114-1 16, 1 23, 124, 125, 
1 31 ,  133, 18, 143, 150, 151 ,  168, 187, 203, 212, 224, 231 ,  235, 26, 251 , 255, 278, 279, 
287, 30, 304, 30--307, 313,  3 1 4, 316,  318 ,  330, 331 , 339, 341 , 348, 359, 363, 
366, 367, 377, 381 ,  391, 415, 441, 451 ,  455, 458, 464, 5 1 1 ,  525, 527, 536, 543, 
547, 552, 558, 560, 579. 

The New York Herald - cotidian apărut din 1835 pînă în 1924 Ia New York ; or-
gan al partidului republican. - 8, 90. 

. 

The New York Times - cotidian fondat în 1851 ; organ ·al partidului rpublican. -
88, 90, 224. 

New York Tribune - vezi New York Daily Tribune. 

New Yorker Demokral - cotidian democrat, ulterior săptămînal ; editat din 1848 
de emigranţi germani mic-burghezi. - 48. 

New Yorker Slaalszeitung - cotidian german apărut din 1834 ca ziar german de
mocrat ; ulterior organ al partidului democrat al S.U.A. - 26. 

Le Nord - cotidian apărut în limba franceză din 1855 pînă în 1892 Ia Bruxelles 
şi din 1 894 pînă în 1 907 Ia Paris ; organ oficial al guvernului ţarist. - 99, 
102, 103, 108. 

The Observer - săptămînal de orientare conservatoare, apare din 1791 la Londra. 

Overland Mail - săptămînal apărut din 1841 pînă în 1914 la Londra ; organ u

vernamental. - 224. 

Pensiero ed Azione - organ de presă al democraţilor burghezi italieni, editat 
sub redacţia lui Mazzini ; între 1858 şi 1 859 a apărut bilunar la Londra, iar 
In 1860 la Lugano şi Genova. 
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The People's Paper - ·  săptăminal editat de Ernest Jones din 1 852 pma 11 1858 
la Londra ; organ al  cartiştilor : Marx şi Engels au colaborat la această ga
zetă din octombrie 1 852 pină în decembrie 1 856 ; în 1 858 a fost preluat de 
unii oameni de afaceri burghezi. - 38, 3, 46, 8, 61 , 319. 

Der Pionier - săptăminal apărut din 1854 pină în 1 858 la New York şi din 1 859 
pină în 1879 la Boston ; organ al emigraţiei germane democrate mic-bur
gheze : redactor-şef - Karl Heinzen. - 332, 580. 

La Pologne. Annal:s contemporaines politiques, religieuses el lilteraires des 
peuples de J'Europe orientale - săptăminal panslavist apărut din 1 848 pînă 
în 1850 la  Paris sub redacţia lui Cyprien Robert. - 20. 

Portfolio - denumire prescurtată a culegerii de documente şi materiale diplo
matice publicate de D. Urquhart la Londra. Seria „The Portfolio, or a Collec
tion of State Papers" {„Portofoliu, sau o colecţie de documente de stat") a 
apărut în anii 18-11837 ; o altă serie a ipărut în anii 1 843-1845 sub de
numirea „The Portfolio. Diplomatic Review" („Portofoliu. Cronică diploma
tică") . - 107, 410,  4 1 2. 

Post - vezi The Morning Post. 

Die Presse - cotidian liberal apărut din 1 864 pină în 1 896 la Viena ; în 1 86 1-
1 862 s-au publicat în acest ziar articole şi corespondenţe ale lui Marx. - 214,  
255, 257, 376, 384-381, 398, 400, 403, 489, 492, 526, 527, 537, 584. 

La Presse - cotidian, apare din 1 836 la Paris ; în deceniul al 5-lea a avut o ati
tudine opoziţionistă faţă de cel de-al doilea Imperiu. - 6. 

Preussische Correspondenz - vezi Preussische Lithographische Correspondenz. 

Preussisclte Lithographische Correspondenz - apărut la Berlin ; organ semioficial 
al Ministerului pentru Afacerile Externe al Prusiei. - 35, 8. 

Preu.isisches Wochenblatt -- ziar conservator apărut din 1 851  pînă în 1 861 la 
Berlin. - 327, 436. 

Protection for Trade -· săptăminal apărut "ia Londra. - 36, 39. 

Puncl1, or the London Charivari - săptăminal umoristic de orientare liberală 
apărut din 1 841  la Londra. -- 105. 

Putnan's Monthly Magazine - revistă lunară republicdnă apărută din 1 853 pină 
în 1 857 la New York ; în 1855 a publicat seria de articole ale lui Engels 
„Armatele din Euwpa" .  - 14, 49, 68, 6, 1 16. 

Die Relorm - cotidia.1, de orientare liberală, apărut din 1 848 pină în 1892 la 
Hamburg. 

Revue der Neuen Rheinischen Zeilung - vezi Neue Rheinische Zeilung. Politisclt
okonomische Revue. 

Revue de� deux Monde� - revistă bil!nară pentru istorie, politică, literatură 
şi artă ; apare din !B29 la Paris. - 20. 

Reynold's Newspaper - săptămînal fondat în 1 850 la Londra de George William 
MacArthur Reynold : ,1 avut o orientare radicală : la începutul deceniului 
al 6-Iea i-a sprijinit pe cartişti. - 106, 214, ·235, 319, 322, 323, 326. 

Rheinjsche Zeitung - vezi Neue Rheinische ZeitlUlg. Organ der Democratie. 

R"ir.ssia and the United States Correspondent - săptăminal de orientare liberală, 
a apărut sub redacţia lui I. G. Golovin de la 16 august pină la 19  noiembrie 
1 856 în limbile engleză, franceză, germană şi rusă la Londra. - 65, 8. 
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Schweizer Handels-Courier - cotidian apărut din 1853 pină în 1909 la BieJ 
(Elveţia) ; î. deceniile al 6-lea şi  al 7-lea a susţinut concepţiile bonapartiste ; 
redacţia acestuia intretinea strinse legături cu Karl Vogt. 

The Sheiiield Fre) Press - ziar burghez apărut din 1 851 pină în 1 857 ; editat de 
Urquhart şi  adepţii săi. - 56, 57, 58-59, 482. 

Sociale Republik - săptăminal apărut din 1858 pină în 1 860 Ia New Ym k ; 
organ de presă al democraţilor mic-burghzi ; în 1859 redactorul lui a fost 
Struve. - 335. 

The Spectator - revistă li terară 'părută lin 17 1'1 pină în 1114 la Londra. 

Spenersch" Zeitung - vezi Berlinische Nachrichten von Staats- und gelehrten 
Sachen 

Staats- und Gelehrte Zeitung des Hamburgischen unpartheiischen Correspondenten 
- cotidian monarhist. � 377. 

Star - vezi The Morning Star. 

The Sun - cotidian liberal apărut din 1798 pină în 1 876 la Londra. - 258. 

Telegraph - vezi The Daily Telegraph. 

Telegraph Morning Express - cotidian apărut din 1855 pină în 1858 la Londra. 
- 338. 

The Times - cotidian fondat la 1 ianuarie 1785 la Londra sub titlul „Daily Uni
versel Register" ; de 'la 1 iianuarie 178 apare sub titlul „The Times" ; cel mai 
mare ziar englez cu orienta1e conservatoare. - 74, 1 63, 204, 224, 274, 301 , 
303, 304, 383, 397, 428, 452, 453, 515, 524, 551 ,  552. 

Tribune -- vezi N.�w York Daily TriJune. 

Die Turn-Zeitung. Organ des socialistischen Turnerbundes - publicaţie lunară 
(ulterior bilunară) ; editată din 1851 pină în 1861 la New York de emigranţi 
germani democraţi. - 343. 

Univers religieux, phllosophique, politique, scienlifique el litleraire. Paris. - 333. 

Unsere Z�it. Jahrbuch zum Conversations-Lexikon - edilat din 1857 pină în 1 891 
la Leipzig de Brockhaus 1 din 1865 a purtat titlul „Unsere Zeit. Deutsche 
Revue der Gegenwart. Monatsschrift zum Conversatiois-Lexikon • .  

Das Volk - săptăminal, a .părut în limba germană la Londra din 7 mai pini 
n 20 august 1859. A fost fondat ca organ al Asociaţiei culturale a muncilori
lor g�rmani de la Londrt1, - 390-391 ,  393, 394-395, 398, 401 ,  402, 404, 
40-408, 409416, 418, 419, 422, 423, 425427, 432, 434-435, 437-439. 4. 
444, 445, 448, 456, 460, 462, 464, 556, 557, 560, 570. 

Volksblatt, Trier, - 454. 

Volks-Zeitung - cotidian demo=rat apărut din 1853 la Berlin. - 402, 459, 561. 

Vorwirts I - gazetă bisăptăminală apărută la Paris în limba germană din ia-
nuarie pină în decembrie 1844. - 391.  

Weekly Mail - săipt'mîna.l apărut din 1858 pină în 1860 la Londra, organ al 
toryilor. - 461 .  

Weser-Zeitung - apărut din 1844 pină în 1930 l a  Bremen ; a promovat concepţii 
liberale. - 439, ·141 ,  445, 552. 
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A 
Aberdeen, George Hamilton Gordon, 

conte de (1784-1860) - om de stat 
englez, tory, din 1 850 lider al pee
liştilor ; ministru de externe ( 1828-
1830 şi 1 841-1 846) şi prim-ministru 
în guvernul de coaliţie ( 1 852-1 855). 
- 10. 

Acton - cunoscut al lui Engels din 
Manchester. - 1'16. 

Airev, Richard, baron ( 1 803-1881 )  -
general englez, în 1854-IB55 şeful 
serviciului de încartiruire al armatei 
du. Crimeea, mai tirziu al întregii 
armate engleze. - 128. 

Alexandru al I/-lea ( 1 8 18-1 881) 
ţar al Rusiei (1 855-1 881). - 15, 16,  
82,  4 1 1 ,  469. 

Alexandru cel Mare (356-323 i.e.n.) 
- vestit comandan t de oşti şi om de 
stat din antichitate ; din 336 rege al 
Macedoniei. - 1 1 5. 

Allen - medic englez, l-a îngrij it pe 
Marx şi familia acestuia. - 178, 226, 
304, 306, 431. 

Allsop, Thomas (1 795-1880) - agent de 
bursă englez, public>st, a aderat la 
cartism ; în 1 858 a finanţat atentatul 
lui Or5ini împotriva lui Napoleon. 
259, 278. 

Anders (Laponul) - publicist german, 
emigrant la Londra, membru al Ligii 
comuniştilor ; de la sfirşitul a!lului 

1 858 unul dintre conducătorii societă
ţii londoneze a muncitorilor germani 
din East End. - 392. 

Anglesey, Henry William Paget, mar
chiz de (1 78-1854) - general şi om 
de stat englez, din 1 846 feldmareşal ; 
a luat parte la războaiele împotriva 
Franţei napoleoniene ; lord guverna
tor al Irlandei ( 1 828-1829, 1 830-1 833) ,  
general d e  artilerie (1 827-1828, 1846-
1 852). - 1 29.  

Anna lvanovna ( 1 693-1740) - împără
teasă a Rusiei (1730-1740) . - 5. 

Anstey, Thomas Chisholm ( 1816-1 873) 
- jurist şi om politic englez, radical 
burghez ; intre 1847 şi 1 852 membru 
al parlamentului, guvernator general 
al Hong Kongului ( 1 854-1859). - 103, 
1 07, 109, 1 12, 372. 

Appleton, William Henry ( 181-l i9) -
editor american, din 1 848 directorul 
editurii D. Appleton and Company 
din New York ; intre 1 858 şi 1 863 în 
această editură a apărut „New Ame
rican Cyclopaedia" , la care au colabo
rat Marx şi Engels. - 236, 251 , 255, 
257, 270, 314. 

Argoul, Antoine-Maurice-Appolinaire, 
conte de (1782-1858) - om de stat 
francez, în 1 830-1834 a ocupat o se
rie de posturi ministeriale ; director 
al Băncii Franţei (1 834-1 857) . - 1 44. 

Arhimede (aprox. 287-212  i .e.n.) -
mare matematician şi mecanician din 
Grecia antică. - 70. 



702 Indice de nume 

Ariosto, Lodov1co ( 1414-1533) - poet 
italian din epoca Renaşterii, autorul 
poemului „Orlando furioso". - 1 23. 

Aristotel (384-322 î.e.n.) - filozof grec, 
„cel mai mare gînditor al antichităţii" 
(Marx) . „mintea cea mai universală 
dintre vechii filozofi greci" (Engels) . 
Punctu! de plecare al filozofiei aristote
lice îl constituie recunoaşterea primor
dialităţii naturii faţă de cunoaştere. A 
sintetizat ansamblul cunoştinţelo1 fi
lozofice şi ştiinţifice dobîndite de greci 
pînă la el, întemeind numeroase ra
muri noi ale ştiinţei. Filozofia lui se 
caracterizează prin împletirea unor 
tendinţe contradictorii, a elementelor 
materialist-empiriste cu cele idealist
obiective, a celor dialectice cu cele 
metafizice. - 1 15, 301 ,  489. 

Armstrong, William George, baron de 
Cragside ( 1810-1900) - inventator 
englez, cunoscut pentru invenţiile sale 
în domeniul construi1ii ţevilor de tun. 
- 368. 

Amdt, Ernst Moritz ( 1769-1860) - pur
tător de cuvînt al publicisticii germane 
în lupta împotriva invaziei napoleo
niene şi a asupnm naţionale ; în 
1 848-1849 membru al Adunării na
ţionale de la Frankfurt (centru dreap
ta). - 389. 

Asbâth, Sandor (Alexander) (•l.1 1-1868) 
- colonel ungur ; în 1 848-1849 a 
participat la revoluţia din Ungaria, din 
1851 emigrant în S.U.A. ; în timpul 
războiului civil din America ( 1861-
1864) general în armata statelor din 
nord ; ambasador al S.U.A. în Brazi
lia ( 1866<1868) . - 548. 

Aspre, Constantin, Baron d' (1761-1809) 
- genera1 austriac ; a participat la 
războaiele duse împotriva Republicii 
Franceze şi a Franţei �ui N�aleon I. 
_. 1 64.  

Assing, Ludmilla (1821-1880) - scrii
toare germană de orientare liberală, 
a publicat „Jurnalele" scriitorului 
Varnhagen von Ense ; prietenă a lui 
Lassalle şi cunoştinţă a lui Karl Marx. 
- 365. 

Altwood, Thomas ( 1 783-1851) - ban
cher, economist şi om politic englez ; 
radical burghez. - 280, 5 13. 

Auerbach, Berthold ( 1 8 1 2-1 882) - scrii
tor german de orientare liberală, apo
loget al lui Bismarck. - 505. 

Augereau, Pierre, Fran;ois-Charles, duce 
de Castiglione ( 1757-18 1 6) - gene
ral francez, din 1804 mareşal ; a luat 
parte la războaiele duse de Republica 
Franceză şi la campaniile lui Napo
leon I. - 129. 

August, Caius Iulius Caesar Octavianus 
(63 î .e.n.-14 e.n.) - om de stat ro
man, împărat (27 î.e .n.-1 4 e.n.) . -
479. 

B 
Babbage, Charles ( 1792-1871) - mate

matician, mecanician şi economist en
glez. - 261 ,  262, 263. 

Bakunin, Mihail Aleksandrovici ( 1 8 1 4-
1 876) - .publicist şi revoluţionar rus, 
a participat la revoluţia din 1648-
1849 din Germania ; unul dintre ideo
logii anarhismului ; membru al Aso
ciaţiei Internaţionale a Muncitorilor, 
din care a fost exclus în .!872, la Con
gresul de la Haga, din pricina activi
tăţii sale dezorganizatoare. - 235. 

Balthasar - vezi SUir, Balthasar. 

Bamberger, Louis - publicist, în dece
niul al 6-lea a emigrat la Londra, 
unde s-a ocupat u afaceri bancare. 
- 1 33-134, 1 38, 402, 429, 464. 

Bangya, Janos (Johann) ( 1817-1 868) -
ziarist şi ofiţer ungur, a participat 1a  
revoluţia din 1848-1849 din Ungaria ; 
după înfrîngerea revoluţiei, emisar al 
lui Kossuth în străinătate. Mai tîrziu, 
sub numele de Mehmed-bey, a intrat 
în armata turcă. - 100, 1 02, 1 06, 290, 
296, 300, 319 ,  341 ,  357, 388. 

Barclay de Tol/y, Mihail Bogdanovid, 
prinţ ( 1761-1 818) - comandant de 
oşti rus ; din 1814 feldmareşal, a luat 
parte la războaiele împotriva lui Na
poleon I,  a comandat trupele ruse ln 
războiul ruso-suedez din 1 808-1809 ; 
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in timpul războiului pentru apărarea 
patriei din 1 8 1 2, ministru de război 
(t&10-1.S12) ; a comandat una din ar· 
matele ruseşti, iar în 1813 şi 1814 d 
comandat trupele ruseşti şi ruso-pru
siene. - 153, 155, 245. 

Bastiat, Frederic ( 1 801-1850) - econo
mist vulgar francez, a propovăduit 
armonia între clase rin societatea ca
pitalistă ; „exponentul cel mai plat al 
apologeticii economiei politice vulgare 
şi care, de aceea, o putea reprezenta 
cel mai bine• (Marx). - 35, 284. 

Bales, Robert (n. aprox. 1 791) - bancher 
englez ; in iunie 16 a dat faliment ; 
autorul unor maşinaţii financiare de 
amploare pentru care a fost condam
nat la deportare şi închisoare. - 67. 

Bauer, Bruno (1 809-1882) - filozof idea
list german, unul dintre cei mai de 
seamă tineri hegelieni, radical bur
ghez ; după 1866 naţional-liberal, au· 
tor al unei serii de lucrări de istorle 
a creşinismului. - 6, 10, 14, 63, 83, 
1 19, 8, 399. 

Bauer, Edgar (1 820-186) - publicist 
german, tinăr hegelian ; după revo
luţia din 1848-1849 a emigrat în 
Anglia ; după amnistia din 1861 -
funcţionar prusian ; fratele lui Bruno 
Bauer. - 14, 3, 83, 9, 1 1 4, 1 19, 174, 
331, 335. 340, 343, 347, 369, 375, 389-
391 ,  39, 402, 408, 555, 578. 

Bauer, Egbert - editor din Charlotten
burg ; fratele lui Bruno şi Edgar Bauer. 
- 83. 

Bayle, Pierre (1 647-1706) - filozof
sceptic francez, critic al dogmatismu
lui religios ; a croit drum dezvoltării 
ideilor iluministe şi materialiste în 
Franţa. - 491 . 

Bazancourt, Cesar Lecat, baron de (18 10-

1 86) - scriitr francez, autor .1 unor 
lucrări pe teme militare, bonapartist. 
- 49, 50, 53, 66, 8, 72, 86, "16 ,  118,  

120. 

Beatson, Wmiam Ferguson - general 
englez ; in 1854 a comandat un de
taşament de cavalerie al trupelor tur-

ce la Dunăre, apoi m Crimeea (pînă 
în septembrie 1855). - 31, 32, 33. 

Beauharnais, Eugene, prinţ (1781-1824) 
- general francez, fiul vitreg al lui 
Napoleon I ; a luat parte la campa
niile lui Napoleon I ; în 1805-1 8 1 4  
vicerege al  Italiei. - 162. 

Becker, Hermunn Heinrich („Becker cel 
roşu") (1820-1885) - jurist şi publi
cist german ; în 1 850 membru al Li
gii comuniştilor. Unul dintre inculpaţi 
în procesul comuniştilor de la Kăln 
(1352), condamnat la cinci ani închi
soare ; ulterior naţional-liberal. 
198, 581 .  

Bedeau, Marie-Alphonse (1804-1 863) -
general şi om politic francez, republi
can burghez moderat, în deceniile al 
4-lea şi al 5-lea a luat parte la cuce
rirea Algeriei ; în perioada celei de-a 
doua Republici a fost vicepreşedinte 
al Adunării constituante şi al Adună
rii legislative ; după lovitura de stat 
de la 2 decembrie 1851 a fost expulzat 
din Franţa, - 82. 

Beliield, James - prieten al lui Marx 
şi Engels din Manchester. - 8, 220, 
48. 

Bellegarde, Friedrich Heinrich, conte de 
!1756-1845) - feldmareşal austriac, 
a luat parte la ră.boaiele îm?otrivd 
lui Napoleon I. - 164. 

Belmontet, Louis (179-1879) - poet şi 
publicist francez, bonapartist înfocat, 
a scris ode în cinstea lui Napoleon 
al III-iea. - 46. 

Bem, J6zeph f1795-1850) - gener.I po
lonez, luptător pentru libertate. A 
particlpat la răscoala poporului polo· 
nez din '1830-1 831, după înfrîngerea 
căreia a emigrat. ln octombrie 148 a 
luat parte la apărarea Vienei revolu
ţionare, iar în 1 849 a fost unul din· 
tre comandanţii armatei revoluţionare 
ungare. A militat pentru univea for
ţelor revoluţionare române şi maghia· 
re. Ulterior a intrat în armata tucă. 
ln armata comandată de el, alături de 
unguri au luptat şi mulţi români, 
printre care şi Cezar BoHiac, emi
grat după înăbuşirea revoluţiei de 
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la 1 848 din Ţara Românească. - 155, 
158, 245. 

Bennigsen, Levin August Theofil (Leonti 
Leontievici) (1745-1826) - general 
în armata rusă, originar din Braunsch
weig ; a pa rticipat la asasinarea lui 
Pavel I ; a luptat în războaiele împo
triva lui Napoleon l ; în 1807 coman
dant suprem al armatei ; în războiul 
pentru apărarea patriei din 1 812  . 
fost şeful statului-major al trupelor 
ruse. - 153, 1 62, 245. 

Beresford, William CaTT, viconte ( 1768-
1 854) - general şi om politic englez, 
tory ; a organizat şi a condus o serie 
de expediţii militare în colonii ; jn 
1808-1814 a luat parte la războiul di i 
Peninsula Iberică ; comandant suprem 
al trupelor .portugheze (1 809-1823) ; 
mare maestru al artileriei engleze. -
244, 254, 264, 267-270. 

Berkeley, George (1 684-1753) - filo
zof englez, reprezentantul tipic al 
idealismului subiectiv ; episcop , în 
economia politică critic al mercanti
lismului ; reprezentant al teoriei no
minaliste a banilor. - 513. 

Berlichingen, Gătz von ( 1 480-1562) -
cavaler german ; a participat la răz
boiul ţărănesc german în fruntea unei 
cete de ţărani din Odenwald, pe care 
a trădat-o, tiecind de partea electo
rului pa.latin, suzeranul său. - 530. 

Bermbach , Ado/ph ( 1 822-1875) - juri>t 
din Kiln, democrat, deputat în Adu
narea naţională de la Frankfurt ; 
membru al Ligii comuniştilor ; martor 
al apărării în procesul comuniştilor 
de la Kiln ( 1852) ; prin intermediul 
1ui Marx a ţinut legătura cu acuzaţii ; 
ulterior a trecut la liberali. - 419. 

Bernadotte, .lean-Baptiste-Ju/es (1 764-
1 844) - mareşal francez ; ulterior 
rege al Suediei şi Norvegiei sub nu
mele de Carol al XIV-iea ( 18 18-1844) .  
- 83, 154, 156, 159-162, 163, 167, 
245, 257. 

Bernard, Martin ( 1 808-1883) - revolu
ţionar francez, democrat mic-burghez ; 
în perioada monarhiei din iulie -
unul dintre conducăt01ii societăţ!lor 

revoluţionare secrete ; a participat ac
tiv la revoluţia din 1848-1849 ; con
damnat pentru participare a veni
mentele din 13 iunie 1 849 la depor
tare, a fugit la începutul deceniului al 
6-lea în Anglia ; după amnistia din 
1859 s-a întors în Franţa. - 2.1 . 

Benard, Simon-Fra1:ois ( 18 17-182) -
om politic francez, republican, a emi
grat în Anglia ; în 1858 a fost acuzat 
de guvernul francez de complicitate la 
atentatul lui Orsini împotriva lui Na
poleon al III-iea, dar Tribunalul penal 
suprem englez (Old Bailey) l-a achi
lat. - 259, 260, 289, 497. 

BeTTyer, Arthur - fiul avocatului Pierre
Antoine Berryer ; împuternicit al gu
vernului francez pe lingă societatea 
pe acţiuni Docks Napoleon ; în mar
tie 1857 a fost condamnat la 2 ani în
chisoare pentru parlicipare la marile 
speculaţii ale directorilor acestei so
cietăţi. - 97. 

Bertl1ier, Louis-Alexandre, print de Neuf
châtel, duce de Va/engin ( 1 753-1 815) 
- mareşal al Franţei ; a participat la 
războaiele duse de Republica Franceză 
şi de Franţa Jui Napoleon I ; şef de 
stat-major al armatei lui Napoleon J. - 154, 1 55, 245. 

Bessieies, Jean-Baptiste, duce de Istria 
( 1 768-1813) - mareşal al Franţei ; a 
participat la războaiele duse de Re
publica Franceză şi de Napoleon I. 
- 157, 1 62, 245. 

Besser, W. - editor din Berlin. - 42t . 

Besson, Alexandre - emigrant francez 
la Londra, lăcătuş ; membru al Con
siliului General al Asociaţiei Interna
ţionale a Muncitorilor (1 866-1868) ; 
secretar-corespondent pentru Belgia ; 
unul dintre conducătorii secţiei fran
ceze din Londra ; a aderat la grupul 
Jui Felix Pyat. - 261 . 

Beta, Heinrich (pseudonimul lui Bett
ziech) - ziarist german, democrat 
mic-burghez, emigrant la Londra, 
adept al lui Kinkel. - 392, 402, 427, 
445, 446, 454, 457, 459, 462, 465-467, 
564, 567, 569, 571 . 
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Bibra, L. - proprietarul unui restaurant 

german din Londra. - 419. 

Birago, Karl, baron de ( 1 792-1 845) -
inginer militar austriac, a elaborat un 
sistem de poduri şi pontoane folosit 
de armatele mai multor state euro
pene pe la mijlocul secolului al 
XIX-iea. - 154. 

Bischoifsheim, Louis-Raphael (180--1 873) 
- bancher francez, proprietarul unei 
bănci pe acţiuni care avea o filială la 
Londra. - 458. 

Biskamp, Elatd - democrat german, 
ziarist, a luat parte la revoluţia din 
184B-1B49 din Germania ; după în
frîngerea revoluţiei a emigrat la Lon
dra ; unul dintr.. redactorii săptămî
nalului emigranţilor germani din Lon
dra „Das VoJk• ,  care a apărut in 
1859 cu colaborarea nemijlocită a lui 
Marx. - 39--392, 396, 398, 399, 402, 
403, 406, 4 1 1 ,  412, 415, 419, 426, 434, 
437' 439, 442, 444, 448, 450, 544, 55--
558. 

Blanc, Jean-Joseph-Louis ( 18 1 1-<1 882] 
- socialist mic-burghez, ziarist şi is
toric francez ; în 1848 membru al gu
vernului provizoriu şi preşedinte al 
Comisiei de la Luxemburg ; s-a situat 
pe o poziţie de conciliere între clase 
şi de pactizare cu burghezia : în au
gust 1848 a emigrat în Anglia, unde 
a fost unul dintre conducătorii emi
graţiei mic-burgheze. - 60, 290, 407, 
422, 565. 

Blank, Karl Etnii (1817-1 893) - negus
tor german, în deceniile al 5-lea şi al 
6-lea s-a apropiat de concepţiile so
cialiste : căsătorit cu Marie, sora lui 
Friedrich Engels .  - 61 .  533, 535. 

Blanqui, Louis-Auguste (1805-1 881)  

revoluţionar francez, comunist uto
pist, organizatorul mai multor socie
tăţi secrete şi a numeroase conjura
ţii ; participant activ Ia revoluţiile din 
130 şi 1848 ; militant de seamă al 
mişcării muncitoreşti revoluţionare din 
Franţa ; a petrecut în total 36 de ani 
în închisoare şi în coloniile de depor
taţi. - 60, 381 .  

Blenker, Ludwig (Louis) (1812-1863) -
fo�t ofiţer german, democrat burghez : 
a participat la insurecţia din 1849 din 
Baden-Palatinat : mai tirziu a emigrat 
în S.U.A. , unde în timpul războiului 
civil ( 1861-1 865) a luptat de partea 
statelor aboliţioniste din Nord. - 542. 

Blind, Friederike - soţia lui Karl Blind. 
- 332. 

Blind, Karl ( 182--1907] - ziarist ger
man, democrat mic-burghez, a parti
cipat la mişcarea revoluţionară din 
1848-1849 din Baden : în deceniul al 
6-lea a fost unul dintre conducătorii 
emigranţilor mic-burghezi germani de 
la Londra : ulterior naţional-liberal. -
0, 72, 1 66, 296, 300, 332, 338, 355, 
357, 382, 388, 392, 401 , 406, 412 ,  4 1 5, 
421 ,  439-442, 443, 47, 448, 451 ,  455, 
456, 460, 463, 465, 47 1 ,  544-546, 550, 
556, 558, 560, 561 , 566, 567, 580, 587. 

Biiicher, Gebhard Leberecht, prinţ de 
(1742-18 19) - general-feldmareşal pru
sian ; în 1793-1794 a luat parte la 
campania împotriva Republicii Fran
ceze ; în 1806 şi 181 --1 81 5  a coman
dat trupele în războiele împotriva lui 
Napoleon I : decepţionat de trădarea 
intereselor naţionale ale poporului 
germal de către principi, s-a retras 
la moşia sa. A fost cel mai popular 
comandant de oşti din timpul războaie
lor de eliberare, supranumit de soldaţii 
prusieni şi ruşi „Mareşalul înainte". 
- 154, 157, 159,  160, 163, 166-167, 
185, 232, 245. 

Blum, Robert (1807-1848] - ziarist ger
man, democrat mic-burghez ; lider ar 
aripii de stînga din Adunarea naţio
nală de la Frankfurt ; în octombrie 
1848 a luat parte la revoluţia de la 
Viena ; după ce oraşul a căzut a fost 
împuşcat. - 150, 155, 5, 335, 542. 

Boc;h, Philipp Auguste (178--1867) -
filozof şi istoric german ; din 181  r 
profesor lt Universitatea din Berlin ; 
a scris lucrări cu privire la istm ia 
economică a antichităţii. - 313.  

Boisguillebert, Pierre Le Pesant, sieur 

de ( 164--1 7 1 4) - economist francez, 
precursor al fiziocraţilor : unul dintre 
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fondatorii econom1e1 politice clasice 
burgheze din Franţa. A combătut mer
cantilismul, considerînd în mod just 
că bogăţia naţiunii o constituie pro
dusele, şi nu banii : lucrările lui au 
fost apreciate pozitiv de K. Marx. 
513. 

Bo/ivar y Ponte, Simon ( 1 783-1830) 
om politic de seamă din America de 
Sud, unul dintre conducătorii luptei 
de eliberare a popoarelor din coloniile 
spaniole din America de Sud, pre
şedinte al Republicii Columbia ( 18 19-
1 830) . ln cinstea sa, statul format în 
Peru de sus a fost denumit Bolivia. 
- 245, 251 ,  255. 

Bona - vezi Napoleon al lll-Jea. 

Bonaparte - vezi Napoleon al JJl-Jea. 

Bonaparte, Eugene-Louis-Jean-Joseph 
(1856-1879) - fiul lui Napoleon a! 
III-iea, la  naştere a primit titlul de 
„prinţ imperial". - 288. 

Bonaparte. Jerome (1784�1860) - fra
tele cel mai mic al lui Napoleon I, 
rege al Westfaliei (1807-1 813) : din 
1 850 mareşal al Franţei. - 275, 517 .  

Bonaparte, Jerâme-Napoleon-Josep/1-
Charles-Paul, prin/ul Napoleon (1 822-
1891) - fiul lui Jerome Bonaparte, vă
rul lui Napoleon al III-iea, după 
moartea fratelui său mai mare, în 
1 847, a primit numele de Jerome : în 
timpul celei de-a doua Republici -
deputat în Adunarea naţională consti
tuantă şi în cea legislativă : în 1854 a comandat o divizie în Crimeea : co
mandantul unui corp de armată in 
perioada războiului austro-italo-fran
cez din 1859 : cunoscut sub porecla 
Pion-Pion şi prinţul „roşu". - 455, 
517, 545. 

Borchardt, Louis - medîc, cunoscut al 
lui Engels din Manchester. - 219, 
298, 302, 315, 318,  409, 423, 425, 4·19, 
554. 

3orkheim, Sigismund Ludwig ( 1825-
1 885) - publicist democrat german : 
în 1 849 a luat parte la insurecţia din 
Baden-Palatinat, după a cărei înfrîn
gere a emigrat din Germania ; d!11 

1851  negustor la Londra : la începutul 
deceniului al 6-lea a aderat la emi
graţia mic-burgheză de la Londra : 
din 1 860 a fost în relaţii de prietenie 
cu Marx şi Engels. - 471 .  

Bormann - asesor din Berlin : î n  mai 
1 88 a luat parte la agresiunea lui 
Fabrice împotriva lui Lassalle, fapt 
pentru care a fost deferit tribunalului 
militar. - 298, 503. 

Born, David - fratele lui Stephan Born. 
- 402. 

Born, Slephan (pe numele adevărat Si
mon Butlermilch) ( 1 824-<1 898) - zetar 
german, membru al Ligii comunişti
lor ; în timpul revoluţiei din 1 848--
1849 din Germania s-a manifestat ca 
unul dintre primii reprezentanţi ai  
reformismului în mişcarea muncito
rească din Germania. După revo!uţiP 
s-a îndepărtat de mişcarea muncito
rească. - 02. 

Borne, Kail Ludwig (1786-1837) - pu
blicist şi critic german, reprezentant 
al opoziţiei mic-burgheze radicale : 
autorul „Scrisorilor din Paris", prir 
care a făcut cunoscute germanilor eve
nimentele revoluţionare din Franţ�. 
Spre sfîrşitul vietii adept al socid
lismului creştin. - 36. 

Bornstedl, Ada/beri von ( 1 808-1 851 )  -
publicist german, democrat mic-bur
ghez : în 1847-1848 redactor-editor 
al lui „Deutsche-Briisseler-Zeitung" . 
Membru al Ligii comuniştilor : în mar
tie 1 848 a fost exclus din Ligă : după 
revoluţia din februarie 1848 - unul 
dintre conducătorii Asociaţiei demo
crate germane din Pars : în !848 par
ticipă la organizarea legiunii de vo
luntari a emigranţilor germani d:n 
Paris, care a luat parte la insurecţia 
din Baden din aprilie 1848 : în de
ceniul al 5-lea a devenit agent secret 
al guvernului prusian. - 0. 

Birnslein, Heinrich ( 1 80--1 892) - pu
blicist german, democrat mic-bur
ghez : din 1 842 a trăit la Paris, în 1844 
editorul şi unul dintre rdactorii zia
rului parizian „Vorwarts r• ; în 1 849 
a emigrat tn S .U.A. ; în deceniul al 
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6-lea - editorul ziarului „Anzeigr 
des Westens" din S.U.A. - 332. 

Bosquet, Pierre-Francoia-Joseph (1810 
-1861) - general francez, din 1856 
mareşal al Franţei, întîi republican, 
apoi bonapartist ; din deceniul al 4-Jea 
pînă în deceniul al 6-lea a luat parte 
la cucerirea Algeriei ; în timpul răz
boiului Crimeii a comandat o divizie, 
apoi un corp de armată. - 157, 160, 
14, 245, 279. 

Bit ticher, Johann Friedrich Wilhelm 
(1 798-1850) - filolog. - 173. 

Bourrienne, Louis-Antoine Fauvelel de 
(1711 834) - diplomat şi om .politic 
francez ; coleg de şcoală al lui Na
poleon Bonaparte ; din 1797 pînă în 
1802 secretarul personal al acestuia ; 
om de afaceri la Hamburg (1 804-
1 813), a trecut de partea Bourboni
lor. - 150, 155, 245. 

Braunschweig, Karl Wilhelm Ferdinand, 
duce de (1 735-1806) - comandant 
suprem al armatei austro-prusiene 
care a acţionat împotriva Franţei re· 
voluţionare în perioada revoluţiei 
burgheze franceze de la sfirşitul se· 
colului al XVIII-iea. - 575. 

Bray, John Francis (1 809-1 895) - eco· 
nomist englez, socialist utopist, adept 
al lui Robert Owen ; de profesiune 
muncitor tipograf. - 280. 

Bredt, Charlotte (1833-1912) - soţia 
lui Emil, fratele lui Friedrich Engels. 
- 563. 

Bright, John ( 181 1-1889) - fabricant 
englez, adept al liberului-schimb, unul 
dintre fondatorii Ligii împotriva le· 
gilor cerealelor ; de la începu tul de· 
ceniului al 6Jea lider al aripii de 
stînga a partidului liberal ; ministru 
în mai multe guverne liberale. - 97, 
102, 105, 108, 109, 1 19 ,  198 ,  257, 319, 
334, 335, 371. 

Bronner, Eduard - medic german, demo• 
crat mic-burghez ; n 11649 deputat 
în Adunarea constituantă din Baden ; 
ulterior a emigrat în Anglia. - 333, 
338, 340. 

Brown, sir George (1790-1865) - ge
neral englez, a participat la războiul 
din Peninsula Iberică (1 808-1 814) ; în 
timpul războiului Crimeii a comandat 
(1 854-1855) o divizie. - 157, 160, 
168, 245. 

Brune, Guillaume-Marie-Anne (1763-
1815) - mareşal al Franţei, a avut un 
rol de seamă în revoluţia franceză de 
la sfîrşitul secolului al XVIII-iea ; ia
cobin de dreapta şi dantonist ; mai 
tîrziu partizan al lui Bonaparte, a luat 
parte la războaiele Republicii Fran· 
ceze şi la campaniile lui Napoleon I. 
- 157,  245. 

Briiningk, Maria, baroană de (m. 1853) 
- soţia baronului A. von Briiningk ; 
în 1850 l-a ajutat pe Kinkel să eva· 
deze din închisoare ; din 1851 a trăit 
la Londra, unde a întreţinut relaţii 
cu emigranţii mic-burghezi germani. 
- 336. 

Buchanan, James (1791-1868) - om de 
stat american, membru al partidului 
democrat, secretar de stat (1845-
1 849) ; ministru plenipotenţiar la Lan· 
dra (1 853-1856) , preşedinte al S.U.A. 
(1857jl861). Po1itica lui a slujit inte· 
resele proprietarilor de sclavi. - 340. 

Bucher, Lolhar (1817-1892) - funcţia· 
nar prusian, publicist ; în 1848 de· 
putat in Adunarea naţională din Pru
sia (centru stînga) ; după înfrîngerea 
revoluţiei din 1481849 a emigrat 
la Londra ; mai tirziu naţionalJibe
ral ; p artizan al Jui Bismarck. - 7, 
2 1 ,  59,  �1 , 382, 392, 402, 421. 

Buck, Hermann funcţionar şi capita-
list prusian ; prieten al lui Rudolf 
Schra.mm. - 176, ,177, 1183. 

Budberg, Andrei Fedorovici, baMn 
(1817-1881) - diplomat al Rusiei ţa
riste ; din ianuarie 1848 însărcinat cu 
afaceri l Rusiei la Frankfurt Pe Main, 
apoi ministru plenipotenţiar la Berlin 
(1852-1856 şi 1 858-1862) ,  Viena 
(1 856-1858) şi Paris (1862-1 868) . -
399. 

Bugeaud de Ia Piconnerie, Thomas-Ro
bert ( 17�1849) - general francez, 
din 1 843 mareşal al Franţei ; orlea· 
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nist, membru al Camerei deputaţilor 
în perioada monarhiei din iulie ; co
mandantul trupelor care în 1 834 iu 
reprimat răscoala republicană de la 
Paris ; unul dintre organizatorii răz
boaielor de cucerire din Algeria şi 
Maroc ; din 1 841 pînă în 1 847 guver
nator general al Algeriei, în 1 848-
1849 comandant suprem al armatei 
din Alpi, deputat în Adunarea na
ţională legislativă. - 1 57, 1 60, 1 64, 
245. 

Biilow, Friedrich Wilhelm, conte Den
newitz ( 1755- 1 8 1 6) - general pru
sian, a luat parte la războaiele împo
triva Franţei lui Napoleon I. - 6, 
154, 167, 244, 254, 255, 257, 264, 268, 
270, 274, 275. 

Bunsen, Christian Karl Josias, baron de 
( 1791-1 860) - diplomat prusian, publi
cist şi teolog ; ambasador la Londra 
(1842-1854). - 561 .  

Buol-Schauenstein, Karl Ferdinand, conte 
de ( 1 797-1865) - om de stat şi di
plomat austriac, ministru plenipoten
ţiar la Petersburg 1!84811850) , apoi 
la Londra (1851-1 852) ; prim-ministru 
şi ministru de externe (1852-1 859) . 
- 345. 

Biirgers, Heinrich (1 820-1 878) - pu
blicist radical german : în 1 842-1843 
colaborator la „Rheinische Zeitung" ; 
în 1848 membru al comunităţii din 
Koln a Ligii comuniştilor : în 1 848-
1 849 membru al redacţiei lui „Neue 
Rheinische Zeitung" ; din 1850 mem
bru în organul central al Ligii co
muniştilor ; în 1852, fiind socotit unul 
dintre principalii acuzaţi în procesul 
comuniştilor de la Koln, a fost con
damnat la şase ani închisoare ; ul
terior naţional-liberal. - 30, 198, 3 14 ,  
353, 357, 398, 419 ,  421 ,  471 .  

Burleigh - vezi Cecil, William, baron 
Burleigh. 

Byron, George Noel Gordon, lord ( 1 788-
1824) - poet englez, reprezentant al 
romantismului revoluţionar. Poezia lui 
Byron a influenţat creaţia unora din
tre poeţii romantici români (ex. D. Bo
lintineanu) . - 36. 

c 
Canpbell, sir Colin (din 1858) baron 

Clyde ( 1 792-<1 863) - general englez, 
din 1862 feldmareşal ; în timpul răz
boiului Crimeii a comandat o brigadă ; 
comandant suprem al trupelor engleze 
care au reprimat răscoala de elibe
rare naţională din India ( 1 857-1 859) . 
- 1 72, 274, 288, 313 ,  340. 

Campbell, E.S.N. - ofiţer englez, auto
rul unui dicţionar popular de expresii  
militare. -- 134. 

Campbell, John, baron ( 177--1861)  -
jurist şi om de stat englez, whig, 
membru al parlamentului, judecător 
suprem la Court of the Queen's Bench 
(Curtea supremă) ( 1 850--1859) ; lord 
cancelar (1859-1 861 ) ; în 1858 a con
dus procesul lui Simon Bernard. -
288. 

Campe, Johann Julius Willielm ( 1 792-
1 867) - librar şi editor german, din 
1823 unul dintre proprietarii editurii 
„Hoffmann şi Campe" din Hamburg ; 
în deceniul al 4-lea a editat lucrările 
scriitorilor germani progresişti din 
grupul „Tînăra Germanie" .  - 92. 

Canning, Charles John (din 1859) cont' 
de ( 18 12-1862) - om de stat englez, 
tory, apoi peelist, şef al departamen
tului poştelor ( 1 853-1855) , guvernator 
general al Indiei ( 1 856-1 862) , a orga
nizat reprimarea răscoalei de elibe
rare naţională din India ( 1857-1 859) . 
- 1 26, 320. 

Canrobert, Francois-Certain ( 1809-1895) 
general francez, din 1856 mareşal 

al Franţei, bonapartist ; în deceniile 
al 4-lea şi al 5-lea a luat parte la 
cucerirea Algeriei : participant act:v 
la lovitura de stat din 2 decembrie 
1851 : în 1 854 a comandat o divizie, 
apoi comandant suprem al armatei 
franceze din Crimeea (septembrie 
1854-mai 1855) . - 379, 511. 

Carey, Henry Charles ( 1793-1879) 
economist vulgar american, protecţio
nist, a propovăduit armonia între 
clase în societatea burgheză, - 81. 
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Carnol, Lazare-Nicolas ( 1 753-1823) -
matematician şi fizician francez, spe
cialist în probleme militare, om poli
tic şi republican burghez ; în timpul 
revoluţiei burgheze franceze de !a 
sfîrşitul secolului al XVIII-iea - id
cobin, a fost unul dintre organizatorii 
apararn Franţei împotriva coaliţiei 
state!Qr europene ; ulterior a luat parte 
la lovitura de stat contrarevoluţionară 
de la 9 termidor. - 1 8, 33, 1 1 5 .  

Carol I ( 1 600-1649) - rege al Angliei 
(1 625-1649) ; executat în timpul re
voluţiei burgheze engleze din secolul 
al XVII-iea. - 1 69.  

Carol al ll-Jea (1 630-1685) rege al  
Angliei ( 1660-1685) . - 513 .  

Carol al V-lea ( 1 50-.1558) - împărat 
al aşa-numitului Sfîntul imperiu ro
man ( 1519-1 556) şi rege al Spani�i 
sub numele de Carol I ( 1516-1556) . -
530-532, 540. 

Carol al Xll-lea (1682-17 1 8) - rege al 
Suediei ( 1 697-1718) .  - 1 0-13, 83. 

Castellane, Esprit-Viclor-Elisabelh-Boni
Jace, conte de (1788-1 862) - mareşal 
al Franţei, bonapartist, a participat 
activ la lovitura de stat din 2 de
cembrie 1 85 1 .  - 242. 

Castlereagh, Henry Robert Stewart, lord 
(din 1821) marchiz de Londonderry, vi
conte ( 1769-1822) - om de stat en
glez, tory ; ministru de război şi al 
coloniilor ( 18054166, 1807-1809) , mi
nistru de externe ( 1 8 1--1822) . - 513 .  

Caterina a li-a - vezi Ecaterina a li-a. 

Cathcart, sir George (1794-1854) - ge
neral englez şi autor al unor scnen 
militare, a participat la campaniile 
împotriva lui Napoleon I ( 1813-18 14) 
şi la bătălia de la Waterloo ( 1 815) ; 
în 1 854 a comandat o divizie în Cri
meea. - 274. 

Calilina, Lucius Sergius (aprox. 1 08-
62 i.e.n.) - om politic roman, patri
cian ; organizator al unei conjuraţii 
împotriva republicii aristocrate. - 1. 

Caussidiere, Marc ( 1 808-1861) - de
mocrat mic-burghez francez, partici-

pant la răscoala din 1 834 de la Lyon ; 
în timpul monarhiei din iulie, unul 
dintre organizatorii societăţilor revo
luţionare secrete ; după revolutia din 
februarie I 848, prefect de poliţie al 
Parisului, deputat în Adunarea con
stituantă ; în iunie 1 848 a emigrat in 
Anglia. - 297. 

Cavaignac, Louis-Eugene (1802-1857) 
general şi om politic francez, repu
blican burghez moderat ; în deceniile 
al 4-lea şi al 5-lea a luat parte la 
războiul de cucerire a Algeriei ; după 
revoluţia din februarie 1 848 guverna
tor al Algeriei ; renumit prin metodele 
s.le barbare de ducere a războiului ; 
din mai 1848 ministru de război al 
Franţei ; a înăbuşit cu o cruzime 
extraordinară insurecţia din iunie a 
muncitorilor parizieni ; şeful puterii 
executive (iunie-decembrie 1 848) . -
1 64,  286, 289. 

Cavanagh - cunoscut al lui Marx din 
Londra. - 585. 

Cavour, Camillo Benso, conte de ( 18 10-
1 861)  - om de stat italian, ideolog 
şi conducător al nobilimii liberale îm
burghezite şi al burgheziei monarhiste 
piemonteze, ministru şi prim-ministru 
al Regatului Sardiniei (1 852-1859 şi 
1 860-1861) ; a dus o politică de uni
ficare a Italiei „de sus• ,  sub con
ducerea dinastiei de Savoia, politică 
bazată pe sprijinul lui Napoleon al 
III-iea ; a format primul guvern dl 
Italiei unificate. A susţinut Unirea 
Principatelor. - 289. 

Ceci/, William, baron Burleigh (1520-
1 598) - om de stat englez, prim
ministru (1558-1598) . - 1 82. 

Cezar (Caius Julius Caesar) (aprox. 100-
44 î .e.n.) - mare general, om de stat 
şi scriitor roman ; consul şi tribun pe 
viată, apoi dictator pe viată ; autorul 
lucrărilor „De bello Gallico" şi „De 
bello civil i" .  - 1 1 5, 228. 

Changarnier, Nicolas-Anne-Theodul-
( 1793-1 877) - general şi om de stat 
francez, monarhist ; în 1 848-1849 de
putat în Adunarea constituantă şi în 
cea legislativă ; după iunie 1848 co-
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mandant al Gărzii naţionale şi al gar
nizoanei din Paris : a ordonat repri
marea demonstraţiei paşnice <din 13 iu
nie 1 849 : după lovitura de stat din 
2 decembrie 1851 a fost expulzat din 
Franţa. - 1 64. 

Charras, Jean-Baptiste-Adolphe ( 1 810-
1 865) - militar şi om politic francez, 
republican burghez moderat : a luat 
parte la înăbuşirea insurecţiei din iu
nie 1 848 a muncitorilor parizieni : în 
perioada celei de·a doua Republici a 
fost deputat în Adunarea constituantă 
şi în Adunarea legislativă ; a luat ati
tudine împotriva lui Ludovic Bonl
parte ; după lovitura de stat din 2 de
cembrie 1 851  a fost expulzat din 
Franţa. - 244, 268. 

Chojecki, Carol Edmund (pseudonim 
Charles Edmond) ( 1822-1898) - publi· 
cist polonez. Scriitor şi dramaturg. 
din 1 844 a trăit in Franţa ; a scrls 
în limbile polonă şi franceză. - 20. 

Cicero, Marcus Tullius ( 106-43 i.e.n.) 
- om politic roman, scriitor şi ora· 
tor, filozof eclectic. - 1, 491 .  

Cieszkowski, August, conte ( 1 814-1894) 
- filozof (hegelian) şi economist po
lonez : din 1 84. moşier în districtul 
Posen ; din 1852 membru al Landtagu
lui prusian. - 388. 

Clarendon, George William Frederick 
Vi/Jiers, conte de (1 800-1870) - om 
de stat englez, whig, mai tîrziu libe
ral ; vicerege al Irlandei (1847-1 852) , 
a înăbuşit răscoala din 1 848 din Ir· 
landa : ministru de externe (1853-
1858, 165-1866 şi 1 868-1870) . - 31 , 
33, 1 12. 

Clausewitz, Karl von ( 1780-183 1 )  
general prusian ş i  eminent teoretician 
militar ; în 1812-1814 a servit în ar
mata rusă, - 185,  229, 232. 

Clotilde, printesă de Savoia (1 843-191 1 )  
- fiica regelui Sardiniei Victor Ema
nuel al II-iea ; din 1 859 soţia prinţu
lui Napoleon. - 284-285, 516. 

Cluss, Adolf (m. după 1 889) - inginer 
german, membru al Ligii comuniştilor, 
în 1848 secretar al Asociaţiei cultu-

rale a muncitorilor din Mainz ; Îl 
1 849 a emigrat in S.U.A. : funcţionar 
la serviciul amiralităţii din Washing
ton : în deceniul al 6-lea a întreţinut 
o corespondenţă regulată cu Marx şi 
Engels : a colaborat la diferite ziare 
muncitoreşti şi democrate care apă
reau în limba germană, engleză şi 
americană. - 88, 295, 340, 343, 499. 
5 1 1 ,  583. 

Cobbetl, William (1762-1835) - om 
politic şi publicist englez de origine 
ţărănească ; reprezentant marcant al 
radicalismului mic-burghez : a luptat 
pentru democratizarea regimului po
litic din Anglia. - 45, 252. 

Cobden, Richard (1 804-1865) - fabri
cant din Manchester, liberal, adept al 
liberului schimb, unul dintre fonda
torii Ligii împotriva legilor cerealelor ; 
membru al parlamentului. - 5, 108, 
1 19.  

Coehoorn, Menno, baron de (1641-
1704) - inginer olandez, general, au
tor al mai multor lucrări despre for
tificaţii. - 2, 234. 

Colin - vezi Campbell, sir Colin, baron 
C/yde. 

Coliei, Charles Dobson - ziarist şi om 
politic englez, redactor al organului 
de presă al urquhartiştilor „The Free 
Press" {1 859-1 865) . - 8, 59, 74, 
260, 44-442, 443, 483-486, 558. 

Coningham, William (n. 1 8 1 5) - parla
mentar liberal englez : autor al unui 
pamflet împotriva lui Palmerston : ln 
februarie 1 853 delegat la conferinţa 
cartiştilor. - 103, 1 98. 

Constantin Nikolaievici, mare duce 
{183�1 892) - l doilea fiu al ţaru
lui Nicolaie I, mare amiral, a condus 
departamentul marinei (185---188 1 )  şi 
flota ( 1 85--1881) : din 1 858-1 6 1 ,  ca 
membru al Comitetului general pen
tru problema ţărănească, a participat 
la pregătirea şi efectuarea reformei 
ţărăneşti din 1 861 : guvernator al Po
loniei {1 862-1863) . - 398, 40. 

Cornelius, Wilhelm - publicist radical 
german, în deceniul al 6-lea emigrant 
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Ia Londra ; s-a numărat printre prie
tenii lui Marx. - 85, 86, 1 1 1 .  

Cotta, Johann Georg, baron de Collen
dorl (1796-1863) - ditor ; din 1832 
proprietarul marii edituri „Cotta". -
339, 460, 8. 

Cowley, Henry Richard Charles Wel
Jesley, conte de (1804-1884) - diplo
mat englez, ambasador la Paris. -
379. 

Coxe, William (1741.J1828) - istoric 
şi explorator englez ; din 1804 arhi
diacon în Wiltshire ; colecţionar şi 
editor al unor importante documente 
istorice. - 0. 

Crawshay, George - ziarist englez în 
deceniul al 6-Iea al secolului al XIX
Iea, discipol al lui Urquhart. - 421 . 

Cromwell, Oliver (1599-1658) - om 
de stat englez, conducătorul burghe
ziei şi al nobilimii îmburghezite în 
perioada revoluţiei burgheze engleze 
din secolul al XVII-iea ; din 1 653 
pînă în 1658 lord-protector (şeful sta
tului) al Angliei, Scoţiei şi Irlandei. 
Caracterizînd pe Cromwell, Engels a 
spus că el a îmbinat în persoana sa 
e Robespierre şi pe Napoleon Bona
parte. - 169. 

Cyples, William (1831-1882) - ziarist 
şi om politic englez, urquhartist : în 
1856 colaborator la „Sheffield Free 
Press" şi •secretar al Comitetului pen
tru treburile externe din Sheffield. 
48, 56, 59, 482. 

Cyprien - vezi Robert, Cyprien. 

D 
Dagobert I - rege al francilor (628-

638) . - 2. 
Dilmhardt - vezi Stirner-Schmidt, Ma

rie Wilhelmine. 

Dana, Charles Anderson (1819-1897) -
ziarist progresist american ; din de
ceniul al 5-Iea pînă în deceniul al 
7-Iea redactor la „New York ;Daily 
Tribune" Şi ·  la „New American Cyclo
paedia. - 63, 73, 85, 90, 94, 16, 1 1 1 ,  

1 1-119, 1 20, 127, 131 ,  133, 135, 19-
151 , 155, •157, 159, 164, 178, 183, 1 85, 
5, 6, 8, 5, 236, 37, 239, 245, 
8, 251 ,  255, 8, 337, 339, 353, 358, 
371, 372, 97, 20, 46, 9, 30, 441, 
678. 

Daniels, Amalie ( 1820-1895) - soţia 
d-lui Roland Daniels. - 314, 353, 
356, 20. 

Daniels, dr. Roland (1819-1855) - me
dic german, membru al comunităţii 
din Koln al Ligii comuniştilor, din 
1850 membru al organului central al 
Ligii comuniştilor, unul dintre incul
paţi în procsul comuniştilor de la 
Koln (1852) . achitat de Curtea cu juri ; 
a încercat să aplice materialismu! 
dialectic în domeniul Ştiinţelor na
turii 1 prieten al lui Marx şi Engels. 
- 314, 335, 493. 

Darimon, Louis-Alfred (1819-192) -
om politic, publicist şi istoric fran
cez ; propagator al concepţiilor lui 
Proudhon. - 82. 

Darwin, Charles Robert (189-1 882) 
mare naturalist englez ; întemeietorul 
biologiei ştiinţifice şi al  concepţiei 
despre evoluţia istorică a speciilor 
de plante şi animale pe calea selec
ţiei naturale, concepţie cunoscută sub 
numele de darvinism. - 468. 

Davout, Louis-Nicolas, duce de Auer
staedt, print de Eckmiihl �1770-1823) 
- mareşal al Franţei, unul dintre cei 
mai apropiaţi tovarăşi de luptă ai !ii 
Napoleon I, a luat parte la expediţiile 
militare ale acestuia. - 154, 161 .  

Delius - un cunoscut al lui  Engels din 
Bradford. - 33. 

Democrit (aprox. 460 - aprox. 370 î.e.n.) 
- filozof grec, reprezentant de seamă 
al materialismului şi al ateismului în 
antichitate, „cea dintii minte enciclo
pedică la greci" (Marx şi Engels) ; unul 
dintre întemeietorii teoriei atomiste : 
exponent ideologic al democraţiei scla
vagiste. - 491 . 

Demuth, Helene (1823-1890) - mena
jera şi prietena credincioasă a fami
liei· Marx. - 3l6, ·483. 
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Derby, Edward George Geoffrey Smith 
Stanley (din 1851) conte de (1799-
1869) - om de stat englez, whig pînă 
în 1835, apoi lider l torylor, ulterior 
unul dintre liderii partidului conserva
tor ; prim-ministru (1852, 1856-1859, 
1 866-1868). - 262, 379, 380. 

Desprez, Hippolyte - istoric şi publi
cist francez de la mijlocul secolului 
al XIX-iea. - 20, 22. 

Pibici, Ivan Ivanovici, conte (1785--
1831) - general-feldmareşal rus, co
mandant suprem în războiul ruso-turc 
(1828-1829) ; comandant suprem ll 
armatei care a reprimat răscoala din 
Polonia în 183--1831 .  - 159. 

Dingelstedt, Franz (din 1 876) baron von 
(1814-1881) - poet şi scriitor ger
man, la început reprezentant al poe
ziei politice mic-burgheze opoziţioniste, 
începînd de la jumătatea deceniului 
al 5-lea, dramaturg al curţii ,  monar� 

bist. - 352. 

Disraeli (D'lsraeli) Benjamin (din 1 876) 
lord Beaconsfield (1804-1881) - om 
de stat şi scriitor englez, unul dintre 
liderii torylor ; în a doua jumătate a 
secolului al XIX-iea, unul dintre li
derii partidului conservator ; cancelar 
al trezoreriei (1852, 1858-1859 şi 
1 866-1 868) , prim-ministru (1B68 şi 
1874-1880). A dus o politică de ex
pansiune în Asia şi în Africa. - 99, 
380, 565. 

Dobner, Job Felix (Pater Gelasius) 
(1719-1790) - istoric ceh, călugăr, 
autor al unei serii de lucrări despre 
istoria Cehiei. - 19. 

Dobrowsky, Josef (1 753-1829) - emi
nent savant ceh, militant pe tărîm 
social, fondator al slavisticii mo
deme 1 lucrările sale au juaat un rol 
important în dezvoltarea mişcării na
ţionale din Cehia în prima jumătate 
a secolului al XIX-iea. - 17, 1 8. 

Do/Jeschall, Laurenz (n. 1790) - func
ţionar de poliţie din Kiln (1819-
1 847) : cenzor al lui „Rheinische Zei
tung• ,  - 9, 23. 

Douglas, sir Howard (1776-1861) 
general şi teoretician militar englez, 

autor al unor lucrări despre artilerie 
şi fortificaţii, - 154. 

Dronke, Ernst l1B22-1891) - publicist 
şi scriitor german ; la începutul ac
tivităţii sale -- „adevărat socialist•, 
ulterior membu al Ligii comuniştilor ; 
în 1 848-1849 unul dintre redactorii 
lui „Neue Rheinische Zeitung• ; după 
înfrîngerea revoluţiei a emigrat în 
Elveţia, apoi în Anglia 1 după sciziu
nea din Liga comuniştilor - adept al 
lui Marx şi Engels ; ulterior s-a re
tras din viaţa politică. - 76, 96, 1 06, 
138, 189, 197, 237, 352, 409, 41--417, 
427, 5 1 1 ,  579. 

nrouyn de Lhuys, Edouard (1805-1 881) 
- diplomat şi om politic francez ; în 
deceniul al 5-lea monarhist-orleanist 
moderat, după 1851 bonapartist ; mi
nistru de extene ( 1848-1849, 1 851 , 
1852-1 855, 1 862-1866). - 8. 

Drucker, Louis - ziarist german, de
mocrat mic-burghez, editor al săptă
mînalului umoristic din Londra „How 
do you do ?". - 457, 564, 568. 

Ducele de York - vezi York, Frederic 
Augustus, duce de York şi Albany. 

Dulon, Rudolph (1807-1870) - pastor 
german, adept al mişcării „Amicii lu
minii", mişcare opoziţionistă faţă de 
biserica oficială ; în 1853 a emigrat 
în America. - 555. 

Duncker, Franz Gustav (1 822-1888) -
om politic burghez şi editor germaa. 
- 276, 279, 313, 327, 340, 351 ,  352. 
360, 363, 365, 367, 370, 373, 377, 392, 
394, 6, 397, 402, 404, 415,  416, 423, 
429, 438, 442, 464, 507, 513, 515, 516, 
519-523, 524, 525, 528, 543, 550, 554. 

Duncker - consilier de poliţie din Ber
lin. - 458, 469, 587. 

Duncombe, Thomas Slingsby (1796-
1861) - om politic englez, radicll 
burghez, în deceniul al 5-lea a parti
cipat la mişcarea cartistă ; membru 
al parlamentului. - 326. 

Dupre de Saint-Maur, Emile (1 772-
1854) - scriitor şi funcţionar fran
cez, a întreprins mai multe căl.tarii 
în Rusia. - 18. 
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Duvivier, Franciade-F/eurus (1 794-1848) 
- generail francz ; în deceniu� al 4-lea 
şi al 5-lea a luat parte la războiul de 
cucerire a Algeriei I În 1848 a parti
cipat la înăbuşirea insurecţiei din iunie 
de la Paris ; deputat în Adunarea na
ţională constituantă. - 1 64. 

E 
Ecaterina Ivanovna (1691,1723) - ne· 

Oata �ui Petru I, soţia lui Karl Leo· 
pold, duce de Meclenburg. - 13.  

Ecaterina I Alekseevna (1--1 727) -
cea de-a doua soţie a lui Petru I 
(1712),  împărăteasă a Rusiei (1725-
1727). - 13. 

Ecaterina a II-a (1 729-4 796) - împăr.
teasă a Rusiei (1762-1796) . - 5, 12. 

Eccarius, Johann Georg (1818-1889) -
croitor din Turingia, publicist, emi
grant la Londra ; militant de seamă 
al mişcării muncitoreşti germane şi 
internaţionale, membru al Ligii celor 
drepţi, apoi al Ligii comuniştilor, mem
bru al Consiliului General al Asocia
ţiei Intenaţionale a Muncitorilor ; 
pînă în 1872, adept al lui Marx, ul
terior s-a alăturat liderilor reformişti 
ai trade-unionurilor engleze. - 352, 
354, 355, 358, 392. 

Eichl10ff, Frederic-Gustave ( 1799-1875) 
- filolog francez. - 2 1 ,  28. 

Eichhoff, Karl Wilhelm (1833-1895) -
socialist german ; la sfîrşitul dece
niului al 6-lea a dezvăluit în presă 
activitatea de agent provocator a lui 
Stieber ; în urma acestui fapt a fost 
dat în judecată. A fost unul dintre 
primii istorici ai Asociaţiei Interna
ţionale a Muncitorilor. - Q9, 471.  

i/gin, James Bruce, conte de Kincardine, 
conte de (181 1-1663) - diploet en
glez ; trimis cu împuterniciri speciale 
în China (1857.;1 858 şi 1 860-1 861)  ; 
vicerege al Indiei (1 862-1863). - 325, 
27. 

Ellenborough, Edward Law, conte de 
( 1790-1871) - om de stat englez, 

tory, membru al parlamentului ; gu-

vernator general al Indiei (1842-1 844) , 
prim-lord al amiralităţii (ministru al 
marinei) (1846), preşedinte al Con
siliului de control pentru problemele 
Indiei (1858). - 10. 

Elsner, Karl Friedrich Moritz (1809-
1 894) - publicist şi om politic di:i 
Silezia, radical ; în 1848 deputat în 
Adunarea naţională prusiană (aripa 
stingă) ; în deceniul al 6-lea redactor 
la „Neue Oder-Zeitung", la care a 
colaborat Marx. - 476, 490. 

Emanuel - vezi Victor Emanuel al II
Jea. 

Engel, Johann Christian von (1770-
1814) istoric ungur, autor al unei 
serii de lucrări despre istoria Un
gariei şi a ţărilor slave. - 18. 

Enge/s, Elisabeth Franziska Mauritia 
( 1797<1873) - mama lui Friedrich 
Engels. - 430, 533-535, 563. 

Enge/s, Emil (1 828-1 884) - fratele lui 
Friedrich Engels, asociat la firma „Er
men & Engels" din Engelskirchen. -
562, 563. 

Engels, Friedrich (senior) (179--1860) 
- tatăl lui Friedrich Engels ; în 1837 
a întemeiat împreună cu Ermen fila
tura de bumbac „Ermen & EngeJs• 
întîi la Manchester, apoi la  Engels
kirchen ; pietist. - 7, 61 , 8, 9, 96, 
148, 149, 210, 364, 430, 535, 563. 

Epicur (aprox. 341-270 î.e.n.) - filozof 
materialist grec, ateu. Intemeietorii 
marxismului au acordat o înaltă pre
ţuire materialismului şi ateismului lui 
Epicur. Marx l-a numit cel mai mare 
iluminist grec. - 1 15, 489, 491 ,  502. 

Ermani - redactor al ziarului londonez 
„Germania" (aprilie-mai 1859) , scos de 
emigranţii germani. - 390. 

Ermen, Gottfried - unul dintre asociaţii 
firmei „Ermen & Engels" din Man
chester. - 6, 138, 321 , 364, 470, 475, 
3. 

Ersch, lohann Samuel (1 766-1828) -
bibliograf german, profesor de geo

grafie şi statistică la Halle. - 139, 

1 74, 232. 
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Erskine - medicul personal al lui P�
tru I. - 1 1 .  

Espartero, Bldomero, conte d e  Luchana, 
duque de la Vittoria (1793-1879) -
general şi om de stat spaniol, liderul 
partidului progresist, regent al Spa· 
niei (1841-1843) , prim-ministru (1854-
1856) . - 57, 160. 

Espinasse, Char/es·Marie-Esprit (1815-
1859) - general francez, bonapartist ; 
în deceniile l 4-lea şi al 5·lea a parti
cipat la cotropirea Algeriei ; unul 
dintre participanţii activi la lovitura 
de stat din 2 decembrie 1 851 ; a co
mandat o brigadă în Crimeea (1854-
1855) ; după atentatul lui Orsini im· 
potriva lui Napoleon al III-iea a fost 
ministru de interne timp de cinci luni ; 
în timpul războiului din Italia a co
mandat o divizie. - 0, 272. 

Etheridge (m. 1 857) - amiral englez ; 
a comandat flota engleză în războiul 
anglo-persan (1856-1857) ; s·a sinu· 
cis. - 126. 

Eugene - vezi Bonaparte, Eugene-Louis
Jean-Joseph. 

Eugenie-Marie de Montijo de Guzman, 
contesă de Teba (182--1920) - împă· 
răteasă a Franţei, soţia lui Napoleon 
al III-iea. - 8. 

Evans, sir George de Lacy (1787-1870) 
- general englez, om politic liberal, 
membru al parlamentului ; a partici
pat la războiul Crimeii, în 1854 a co
mandat o divizie. - 4, 279. 

Ewerbeck, August Hermann (1816-
1 860) - medic şi literat german, con· 
ducător al comunităţii din Paris a 
Ligii celor drepţi, apoi membru al 
Ligii comuniştilor ; în 1850 a ieşit din 
Ligă. - 8, 332. 

F 
Fabrice - consilier de intendenţă din 

Berlin ; în 1858, cu participarea lui 
Bormann, a săvîrşit o agresiune îm
potriva lui Lassale, fapt pentru care 
a fost deferit tribunalului militar. -
297, 298, 502-54. 

Fallmerayer, Jakob Philipµ (179-1861) 
- istoric german şi explorator. - 5. 

Farina, Giovanni Maria (18--1766) -
comerciant italian la Kăln ; primul 
care a fabricat apa de Colonia. - 1 13. 

Faucher, Julius (1820-1878) - publi
cist german, tînăr hegelian ; adept al 
liberului schimb ; în 1850-1861 emi· 
grant în Anglia ; colaborator la „The 
Morning Star", în 1861 s-a înapoiat 
în Germania ; progresist. - 20, 4, 
1 19, 456, 48. 

Fazy, Jean Jacques (James) (1794-1878) 
- om de stat şi publicist elveţian, 
radical, .şef al guvernului din canto• 
nul Geneva (1846-1853 şi ·1855-161) ; 
fondatorul Băncii de Stat elveţiene ; 
a dus o politică probonapartistă, 
447, 460, 462, 587. 

Feibel, Heinrich - publicist german, în 
deceniul al 5-lea preşedinte l Aso
ciaţiei culturale a muncitorilor ger· 
mani la Wiesbaden ; în septembrie 
1851 a fost arestat şi în iulie 1852 
condamnat de tribunalul regal din 
Wiesbaden la un an muncă silnică ; 
ulterior a emigrat în Anglia. - 335. 

Ferdinand von Este, arhiduce fi 781-
1850) - feldmareşal austriac, a parti
cipat la războaiele împotriva lui Na
poleon I. - 161. 

Filipson, Grigori Jvanovici (1809-1883) 
- general rus, a participat la supu
nerea Caucazului. - 290. 

Finlen, James - militant de seamă al 
mişcării cartiste ; în 1852-1858 mem· 
bru al Comitetului executiv al Aso
ciaţiei naţionale cartiste. - 35. 

Fiorentina, Pier Angelo (1809-1864) -
scriitor italian, ziarist şi critic ; din 
1835 a trăit la Paris ; în deceniile 
al 6-lea şi al 7·lea a colaborat activ 

. la presa bonapartistă. - 9. 

Fischel, Eduard (182--1863) - publicist 
progresist burghez, din 1858 asesor 
la tribunalul municipal din Berlin, în 
1859-1860 redactor la ziarul uruhar· 
tist „bas Neue Portfolio" din Berlin ; 
a criticat cu vehemenţă · politica ex-
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ternă a lui Palmerston şi a lui Na
poleon al III-iea. - , 464. 

Fitzgerald, John David (181 --1 89) -
jurist şi om politic irlandez, liberal, 
membru al parlamentului ; a deţinut 
în repetate rînduri înalte funcţii juri
dice ln administraţia engleză a Ir
landei. - 339. 

Florencourt, Franz von (1 803-1 86) 
publicist german, redactor la o serie 
de periodice germane ; la începutul 
activităţii sale liberal, apoi conserva
tor ; cumnatul lui Ferdinand von 
Westphalen, fratele vitreg al lui Jenny 
Marx. - 576. 

Flollwell, Eduard Heinrich von (178--
165) - reprezentant al birocraţiei 
nobiliare reacţionare prusiene ; mi
nistru de finanţe (1 844-1846) şi mi
nistru de interne (1 858-1859). - 352. 

Fould, Achille (180--167) - banchir 
şi om de stat francez, orleanist, ulte
rior bonapartist ; din 1849 pînă în 
1867 a ocupat în repetate rînduri 
postul de ministru de finanţe, mi
nistru de stat şi ministru al curţii 
imperiale (1 85--1 860) . - 182, 196, 
258, 286, 299, 389. 

Fox, William Johnson (178--1864) -
om politic, predicator şi publicist en
glez, adept al liberului schimb, mai 
tirziu a făcut parte din partidul libe
ral, membru al parlamentului. - 108. 

Francis Joseph - vezi Franz Joseph I. 

Franck, Gustav (m. 1 860) - democrat 
mic-burghez austriac, la începutul de
ceniului al 6-lea al secolului al XIX
lea a emigrat la Londra. - 20. 

Franklin, Benjamin (170--1790) -- cu
noscut om politic şi diplomat ameri
can, democrat burghez, participant 
activ la războiul de independenţă din 
America de Nord ; remarcabil om de 
ştiinţă, fizician şi economist. A con
tribuit la elaborarea „Declaraţiei de 
independenţă" (1776) . Ca membru al 
Conventului federal constituţional s-a 
pronunţat pentru o constituţie demo
cratică şi a cerut desfiinţarea sclaviei 
negrilor. - 513.  

Franz Joseph I (183--1916) - împărat 
al Austriei (1848-1916). - 412, 415,  

455. 

Frederic al Ii-lea (cel Mare) (1712-
1 786) - rege al Prusiei (174--1786). 

- 13, 78. 

Frederic Wilhelm I (18--1 740) - rege 
al Prusiei (1713-1740). - 13. 

Frederic Wilhelm al Ill-lea (177--1840) 
- rege al Prusiei (1797-1840) . - 166. 

Frederic Wilhelm al !V-lea (1795-186 1 )  
- rege al Prusiei (1840-1 861 ) .  - 3, 
40, 2, 186, 425. 

Freiligralh, Ferdinand (181 --1 876) 
poet liric german, la începutul activi
tăţii sale romantic, apoi poet revolu
ţionar ; în 1848-1849 unul dintre re
dactori lui „Neue Rheinische Zei
tung" ,  membru al Ligii comuniştilor ; 
din 1851 pînă în 1 868 emigrant la 
Londra ; în deceniul al 6-lea a părăsit 
lupta revoluţionară. - 27, 49, 58, 63, 
65, 79, 90, 92, 94, 6, 106, 1 1 8, 134, 
197, 214, 236, 249, 300, 305, 308, 310-
3 1 2, 319, 332, 33--338, 339, 343, 346. 
349-350 ,  352-354, 36, ·357, 67, 3I. 
381 , 382, 2, 414, 418, 422, 24, 45, 
429, 438440, 42, 444-447, 45-458, 
460-67, 470, 411 , 506512, 545-546, 
553 , 564, 56--570, 580, 58 1 ,  586. 

Freiligrath, Ida (1817-1899) - soţia 
lui Ferdinand Freiligrath. - 337, 353, 
458, 462, 564, 570, 571 ,  586. 

Freiligrath, Kithe (Kitchen) (1845-
1904) - fiica lui Ferdinand Frei!igrath. 
- 458. 

Freund - medic german din Lundra ; 
în deceniul al 6-lea l-a îngrijit pe 
Marx şi familia lui. - 1 19, 125, 333. 

Friedlinder, Mx (1829-1872) - publi
cist german, democrat burghez, unul 
dintre redactorii lui „Neue Oder-Zei
tung" şi ai lui „Presse" din Viena, la 
care a colaborat Marx din deceniul 
al 6-lea pînă în deceniul al 7-lea ; 

vărul lui Ferdinand Lassalle. - 2H, 
224, 236, 376, 38--387, 399, 400, 492, 

529, 536, 537, 583. 
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Prisch, Johann Leonhardt (1 666-1743) 
- lingvist şi naturalist german ; au
tor al unor lucrări despre istoria dia
lectelor slave. - 19. 

Probei, Julius (18--1893) - publicist 
şi editor de literatură progresistă, de

· mocrat mic-burghez, a luat parte Ja 
revoluţia din 1 84--1 849 din Germa
nia, membru l Adunării naţionale de 
la Frankfurt (aripa stingă) ; după In
frîngerea revoluţiei a emigrat în Ame
rica ; în 1 857 s-a înapoiat în Europa ; 
mai tîrziu liberal. - 301, 332. 

Prost, John (1784-1877) - radical mic
burghez englez, în 1 838 a participat 
la mişcarea cartistă ; pentru organi
zarea răscoalei minerilor din Wales 
a fost condamnat în 1839 la deportare 
pe viaţă în Australia : ulterior a fost 
amnistiat şi în 1856 s-a reîntors în 
Anglia. - 45, 198. 

Puad-Effendi, Mehmed ( 1814-1869) 
om de stat turc ; în deceniile al 6-lea 
şi al 7-lea a ocupat în repetate rîn
duri postul de mare vizir şi de mi
nistru de externe. - 3 1 .  

Pullarton, John (1780-1849) - econo
mist englez, autor al unor lucrări des
pre circulaţia banilor şi despre credit, 
adversar al teoriei cantitative a bani
lor. - 51 4. 

G 
Gagern, Heinrich WHhelm Augusl, ba

ron von (1799-180) - om politic dm 
Hessen, liberal moderat ; în 1 848 mem
bru şi preşedinte al Adunării naţio
nale de la Frankfurt (centru-dreapta) . 
prim-ministru al imperiului (decem
brie 1 8--martie 1849). - 415. 

Garibaldi, Giuseppe (1 807-1 882) - de
mocrat şi revoluţionar italian, con
ducătorul mişcării de eliberare naţio
nală din Italia ; comandant militar de 
talent. In 1 833 a aderat !. societatea 
revoluţionară „Tînăra !talie" .  Partici
pînd la expediţia nereuşită a unor 
revoluţionari italieni din Savoia (1834), 
a fost nevoit să emigreze. ln anii 
1 848-1849 s-a situat în fruntea luptei 

poporului italian pentru unitatea na
ţională, împotriva ocupanţilor austri
eci. ln deceniile l 6-lea şi al 7-lea 
a condus lupta poporului italian pen
tru unificarea pe cale revoluţionar. 
a Italiei. Garibaldi s-a bucurat de sprl
j in1l larg al maselor populare. D�r 
inconsecvenţa lui Garibaldi în înde
plinirea sarcinilor revoluţiei democra
tice a permis burgheziei şi nobilimi! 
să exploateze succesele lui militare. 
In 1870 a participat ca voluntar la 
apărarea Franţei împotriva Prusiei. A 
salutat cu căldură activitatea Interna
ţionalei I şi s-a ridicat în apărarea: 
Comunei din Paris. - 398, 400, 448, 
461 . 

Gamei!, Jeremiah (1793-1870) - ziarist 
englez, unul dintre fondatorii ziarului 
„The Manchester Guardian" ,  al cărui 
redactor a fost din 184 pînă în 1 86 1 .  
- 105. 

Garthe - casierul ziarului „Das Volk" .  
- 425, 426, 437. 

Gatterer, Johann Christoph (1727-1 799} 
- istoric german, din 1759 profesor 
la Gottingen ; autor al unor lucrări 
de istorie generală. - 19.  

Gebhardi, Ludwig Albrecht (1735-1802) 
- istoric german, autor al unei lu
crări de istorie a venzilor şi scandi
navilor. - 1 9. 

Geoffroy, Saint-Hilaire, Etienne (1772-
1844) - zoolog şi anatomist francez, 
evoluţionist, unul dintre precursorii lui 
Ch. Darwin. - 231. 

George I (1660-1727) - rege al Marii 
Britanii şi al Irlandei (171-1727). 
- 1 0. 

Gercken, Philipp Wilhelm (1722-1791) 
- istoric german, autor al unei lucrări 
de istorie a vechilor slavi. - 19. 

Germiny, Charles-Gabriel Le Begue, 

conte de (1799-1 871) - om de stat 
şi financiar francez, bonapartist, direc
tor al Băncii Franţei. - 1 44. 

Gerstenberg, Isidor - bancher din Lon
dra, adept al lui Gottfried Kinkel. -
339, 369, 525. 



Indice de nume 717 

Glbson, Thomas Milner (1 86-1884) -
om de stat englez, adept al liberului 
schimb, mai tirziu liberal, ministru al 
comerţului (1859-165 şi 1865-1866). 
- 18, 1 10, 256, 257, 371 .  

Gilpin, Charles - director-administrator 
al filialei din Londra a Băncii elve
ţiene, a finantat ziarul „People's Pa
per• ; membru al parlamentului. -
319. 

Girardin, �mile de (18--1881) - publi
cist şi om politic burghez francez ; 
din 186 pînă în 1857 a fost, cu între
ruperi, redactor la ziarul „La Presse" ; 
în politică a vădit o totală lipsă de 
principii ; înainte de revoluţia din 1848 
a făcut parte din opozitia guvern.lui 
Guizot, în perioada revolutiei - re
publican burghez, deputat în Aduna
rea natională legislativă (1 850-1 851) ; 
mai tîrziu bonapartist. - 83, 517. 

Gladstone, William Ewart (1 809-1898) 
- om de stat englez, tory, apoi 
peelist ; în a doua jumătate a seco
lului al XIX-iea lider al partidului 
liberal ; ministru de finante (1 852-
1855 şi 1859-1866) şi prim-ministru 
(18---1874, 188--185, 1886 şi 1892-
1894). - 316. 

Gneisenau, August Wilhelm Anton, conte 
Neithardt von (176--1831) - general 
şi teoretician militar prusian, din 1825 
general-feldmareşal ; în 1813-1815 a 
jucat un rol însemnat în lupta de eli
berare naţională a poporului german 
împotriva dominatiei napoleoniene şi 
în reorganizarea armatei prusiene 
(1 806) ; a participat la pregătirea re
zistentei populare în vederea scutu
rării jugului străin ; în 1813-1815 şeful 
statului-major al lui Bliicher. - 1 66, 
167. 

Godfrey, Francois - prim avocat, mare 
latifundiar Şi bancher pe insula J er· 
sey. - 184, 250, 497. 

Goegg, Amand (182--1897) - ziarist 
german ; democrat mic-burghez ; în 
1849 membru al guvernului provizoriu 
din Baden ; după înfrîngerea revolu
ţiei a emigrat ; în deceniul al 8-lea 

a intrat în rîndurile social-democraţiei 
germane. - 447. 

Goethe, Johann Wolfgang von (1749-
1832) - reprezentant de seamă al 
clasicismului german ; una dintre ce!e 
mai marcante personalităti ale litera
turii universale. - 231, 343, 530, 68. 

Golovin, Ivan Gavrilovicl (181--1886) 
- moşier rus, liberal, emigrant în 
Anglia, publicist ; în deceniile al 5-lea 
şi al -lea ale secolului trecut a în
tretinut legături de prietenie cu Her
zen şi Bakunin. - 5, 8. 

Gortz, Georg Heinrich, baron (1 668-
1719) - om de stat suedez, din 1715 
ministru de finante şi ministru de 
stat, a dus o politică aventuristă. -
12. 

Gottsched, Johann Christoph (1700-
1766) - scriitor şi critic german, adept 
al iluminismului timpuriu din Gena
nia secolului al XVIII-iea. - 512. 

Gotz, Theodor. - democrat german, emi
grant în Anglia, unul dintre prietenii 
lui Marx. - 79. 

Gotze, Peter Otto (Petr Petrovici) (1793-
1880) - functionar şi scriitor rus, a 
tradus în limba germană cîntece popu
lare sîrbeşti şi ruseşti. - 22, 9. 

Grant, James (1 802-1 879) - ziarist şi 
scriitor englez, radical , redactorul zia
rului „The Morning Advertiser• 
(185--1871).  - 106, 456. 

Gray, John (1798-1 850) socialist 
utopist englez, economist, discipol al 
lui Robert Owen, adept al teoriei „ba
nilor-muncă". - 280, 513. 

Griesheim, Adolf von (182--1894) -
fabricant german, asociatul firmei „Er
men & Engels",  satul surorii lui En
gels, Elise. - 563. 

Grieslieim, Elise von (născută Engels) 
(1834-1912} - sora lui Friedrich En
gels, sotia <lui Adolf von Griesheim. - 563. 

Griesheim, Karl Gustav Julius von 
(1798-1854) - general prusian şi au-
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torul unor scrieri militare. - 157, 
249. 

Grimm, Jacob 11785-1863) - filolog 
german, autorul lucrărilor „Gramatica 
germană•,  „Istoria limbii germane• şi 
al unor lucrări de drept, mitologie şl 
literatură ; împreună cu fratele său 
Wilhelm a publicat culegerea de 
„Basme", iar din 1 852 primele volume 
ale „Dicţionarului german• ; în 1848-
1 849 membru al Adunării naţionale de 
Ia Frankfurt. - 9, 1 13, 449, 450. 

Gruber, Johann Got llried (1774-1 851) 
.. savnt german, istoric al literatu
rii. - 139, 174, 2. 

Grun, Karl (pseudonim : Ernst von der 
Haide) (1817-1887) - publicist ger
man, Ia mijlocul deceniului al 5-Iea 
unul dintre principalii reprezentanţi ai 
„adevăratului socialism• ,  în perioada 
revoluţiei din 1848-1849 democrat 
mic-burghez, deputat în Adunarea na
ţională prusiană (aripa stingă) . - 60. 

Gumpert, Eduard (m. 1893) - medic 
german din Manchester, prieten al lui 
Marx .şi Engels. - 296, 300, 302, 312,  
322, 358, 393, 417, 3. 

Gurowski, Adam, conte (1 805-1866) -
publicist polonez, din 1849 emigrant în 
S.U.A. ; în deceniul al 6-Iea a co
laborat la „New York Daily Tribune". 
- 73, 93, 1 1 5. 

Gy/lenborg, Karl, conte (1679-1746) -
om de stat suedez, ambasador la 
Londra (1715-1718), din 1718 secretar 
de stat şi prim-ministru (1739-1746) 
- 12, 13. 

Gyulay, Perene (Franz), conte (1798-
1868) - feldmareşal austriac, maghiar 
de origine, a luat parte la inăb?irea 
revoluţiei din 1848-1849 din Italia ; 
ministru de război ( 1849-1850) ; co
mandant suprem al armatei austriece 
în timpul războiului din Italia pînă la 
înfrîngerea de Ia Magenta (iunie 1859). 
- 381 ,  382. 

H 
Hacquel, Balthasar (1739-1815) 

· turalist şi etnograf austriac. 
na-
18. 

Hamilton, Claud, lord (1 813-1884) -
aristocrat englez, conservator, membru 
al parlamentului. - 24. 

Hanibal (aprox. 247-183 î.e.n.) - om 
politic şi conducător militar cartagi
nez, unul dintre cei mai mari coman
danţi de oşti din antichitate . ... 276. 

Hanka, Vaclav (179.1-1$61) - filolog 
şi istoric ceh ; în scrierile sale s-a 
ridicat împotriva germanizării cehilor, 
germanizare ,promovată de Habsburgi ; 
avea concepţii politice reacionare, 
apologet al absolutismului ţarist ; do
cumentele istorice publicate de el con
ţin falsuri grosolane. - 17, 2, 28. 

Harney, George Julian (1817-1897) -
militant de seamă al mişcării munci
toreşti engleze, unul dintre conducă
torii aripii de stînga a cartiştilor ; re
dactor al publicaţiilor „Northern Star " ,  
„Red Republican• ş i  a l  altor publicaţii 
cartiste ; prieten al lui Marx şi Engels ; 
Ia începutul deceniului al 6-Iea s-a 
apropiat de cercurile mic-burgheze şi 
temporar s-a îndepărtat de orientarea 
revoluţionară din mişcarea muncito
rească. - 175-177, 184, 233, 234, 
238, 248-251 ,  277, 488, 497, 498. 

Harper, James (1795-1869) - edito1 
american, unul dintre fondatorii şi 
director al ediurii „Harper and Brot
hers". - 98. 

Harring, Harro Paul (1798-1870) -
scriitor german, radical mic-burghez. 

- 0. 
Hart, Richard - ziarist radical englez, 

urquhartist. - 578. 

Harvey - medic englez. - 6. 

Hatzfeldt, Sophie, contesă de (1805-
1881) - prietenă şi adeptă a !Ul 
Lassalle. - 25, 30, 214,  243, 246, 420. 

Hatzfeldt-Wildenburg, Edmund, conte 
de (n. 1798) - soţul contesei Sophie 

von Hatzfeldt. - 25, 30. 

Hauff, Wilhelm (1802-1827) - scriitor 

romantic şi autor de povşti. - 505. 

Haugwitz, Christian August Heinrich 
Kurt, conte de ( 1752-1831) - om de 
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stat prusian, ministru de externe 
(1792-1804 şi 1 805-1806). - 5. 

Havelock, sir Henry (1795-1857) - ge
neral englez, participant Ia războiul 
anglo-afgan (138-1842) şi la războiul 
împotriva sikhilor (1--1846), a luat 
parte la înăbuşirea răscoalei pentru 
elberare naţională din India (1857-
1859). - 163, 169, 171, 220, 9. 

Haxthausen; August, baron de (1792-
166) - consilier de stat prusian şi 
autor al mai multor lucrări despre ră
măşiţele sistemului de obşte în rela
ţiile agrare din Rusia ; prin concep
ţiile sale politice - reacţionar-iobă
gist. - 324. 

Hecker, Friedrich Franz Karl (181 1-1881) - avocat din Mannheim, democrat 
mic-burghez, republican radical ; unul 
dintre conducătorii insurecţiei din Ba
den din aprilie 1848 ; după înfrîn
gerea insurecţiei a emigrat în Elveţia ,  
apoi în S.U.A. A p articipat cu gradul 
de colonel la războiul civil din S.U.A. 
în armata statelor aboliţioniste din 
nord. - 1 66, 338, 542. 

Heckscher, Martin - medic german din 
Manchester care I-a tratat pe En
gels. - 123, 1 24, 136, 1 4 1 ,  1 45, 183, 
186, 188, 233, 337, 343, 393, 4 1 6, 4 17. 

Heffter, Moritz-Wilhelm ( 1792-1873) -
istoric şi filolog german. - 19, 2 1 .  

Hegel, Georg Wilhelm Friedriclz ( 1770-
1831) - filozof german, cel mai de 
seană reprezentant al fitozofiei cla
sice germane, idealist obiectiv ; a ela
borat multilater. dialectica idealistă, 
ideologul burgheziei germane. - 127, 
187, 205, 235, 245, 302, 303, 491 , 501 .  

Heine, Heinrich (1797-1856) - mare 
poet revoluţionar german ; prieten In
tim al familiei Marx. - 35, 36, 48, 
64-66, 521 ,  568. 

Heine, Mathilde ( 1815-1883) - soţia 
lui Heinrich Heine. - 4. 

Heinzen, Karl ( 1809-1880) - publicist 
radical german, democrat mic-bur
ghez ; a luat poziţie împotriva lui 
Max şi Engels ; în 1849 a luat parte. 
scurt timp, la insurecţia din Baden-

Palatinat, apoi a emigr:at în Elveţia, 
iar mai tîrziu în Anglia ; în toamna 
anului 1850 s-a stabilit definitiv în 
S.U.A. - 186, 231 , 243, 332, 395, 580. 

Heise, Heinrich (m. aprox. 1860) - de
mocrat şi publicist mic-burghez ger
man ,  unul dintre redactorii ziarului 
„Die Hornisse" (184--1850) ; a luat 
parte la revoluţia din 1 84--1849 din 
Germania, mai tîrziu a emigrat în 
Anglia. - 15, 20, 79, 298. 

Heraclit din Efes (aprox. 50-aprox. 
480 i.e.n.) - filozof materialist grec 
din şcoala ioniană, unul dintre înte
meietorii dialecticii. Unul dintre pri
mii filozofi greci care au început să 
elaboreze teoria cunoaşterii. - 213,  
226, 242,  245-247 , 296, 360-363, 400, 
489, 491 ,  501, 523, 583. 

Herbert, Sidney, baron de Lea {1810-
1 861)  - om de stat englez, la începu
tul activităţii sale tory, apoi peelist ; 
secretar al amiralităţii (1841-1845) , 
secretar de stat pentru problemele 
războiului (1845-1846 şi 1852-1855) 
şi ministru de război (1859-1860). 
1 12. 

Herder, Johann Gottfried (174�1803) 
filozof german, scriitor şi teoretician 
al literaturii, reprezentant al iluminis
mului burghez al secolului al XVIII
Iea ; unul dintre întemeietorii curen
tului literar progresist „Sturm und 
Drang". - 18. 

Hermann (Armin) (17 i.e.n.-2 e.n.) -
căpetenia heruscilor, conducătorul mi�
cării de eliberare germane împotriva 
dominaţiei romane ; în anul 9 i-a în
vins pe romanii de sub comanda lui 
Varus în pădurea Teutoburg. - 512. 

Herrmann, Ernst Adolf (1812-1884) 
istoric german, autor al unei serii de 
lucrări despre istoria Rusiei. - 5. 

Herwegh, Georg (1817-1875) - poet re
voluţionar german, democrat mic-bur
ghez ; după revoluţia din februarie 
1848 unul dintre conducătorii Socie
tăţii germane democrate de la Paris 
şi unul dintre organizatorii legiunii 
de voluntari formate din rîndurile 
emigranţilor germani din Paris care 
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în aprilie 1848 a luat parte la insu· 
recţia din Baden. Ulterior a aderat la  
Iassalleeni. - "17, 419. 

Herzen, Aleksandr Ivanovici ( 1 812-1 870) 
- mare democrat-revoluţionar rus, 
filozof materialist, publicist şi scriitor ; 
în 1 847 a emigrat. !n 1852 a înfiinţat 
la Londra „Tipografia rusă liberă" 
şi a editat almanahul „Polearnaia 
Zvezda" şi ziarul „Kol'okol". - 0, 
290, 327, 381. 

Hess, Heinrich, baron de (178-1870) -
general austriac, ulterior feldmareşal, 
în 1 84-1849 a participat Ia înăbuşi
rea mişcării revoluţionare şi de elibe
rare naţională din Italia ; în 185-
1855 comandant suprem al trupelor 
austriece în Ungaria, Galiţia şi în 
Principatele dunărene ; după înfrîn
gerea de la Magenta a comandat ar
mata austriacă (iunie-iulie 1859) în 
timpul războiului din Italia. - 382. 

Hess, Moses (1812-1 875) - publicist 
mic-burghez german ; pe Ia mijlocul 
deceniului al 5-Iea unul dintre princi
palii reprezentanti ai „adevăratului so
cialism• ; după sciziunea Ligii comu
niştilor s•a alăturat fracţiunii sectare 
Willich-Schapper ; din deceniul al 
7·lea lassallean. - 4, 68, 92, 99, 126. 

Hess, Sibylle (n. Pesch) (1 820-1903) 
soţia lui Moses Hess. - 64, 8. 

Heydt, August, baron de (1801-1 874) 
bancher Ia Elberfeld, om de stat pru
sian, ministru al comerţului, industriei 
şi lucrărilor publice (decembrie 1 84-
1862) . - 8, 584. 

Hill - funcţionar al întreprinderii „Er
men & Engels"  din Manchester. -
8 1 '  219.  

Hirschfeld - proprietarul unei tipo
grafii din Londra, unde se tipăreau 
ziarul „Die Neue Zeit" şi săptămînalul 
„Hermann• al lui Gottfried Kinkel. -
390, 406. 

Hodges, George Loyd - colonel en
glez, a participat la războaiele îm
potriva Franţei lui Napoleon I ; 
consul general în Serbia (1837-1839) , 
ulterior în Egipt (1839-1841 ) ; în 1849 

împuternicit special în Schleswig-Hol
stein, protejat al lui Palmerston. -
41 . 

Hohenzollern dinastie de principi 
electori de Brandenburg (141 --1701) ,  
d e  regi i Prusiei ' (1701-1918) şi de 
împăraţi i Germaniei (1871-1918) ; 
o ramură colaterală, Hohenzollem Sig
maringen, a domnit şi în România î11 
perioada 1 8-1947. - 78, 405, 527. 

Hohenzollern-Sigmaringen, Karl Anton, 
print de (181 1-185) - general şi om 
de stt prusian, prim-ministru al Pru
siei (noiembrie 1--1 862) . - 405. 

Holleben, Heinrich von (178�1864) -
ofiţer prusian şi autor al unor scrieri 
militare ; a participat Ia ultimele bă
tălii împotriva Franţei lui Napoleon I ; 
a luat parte la înăbuşirea revoluţiei 
din 1 848-1849 din Germania. - 176. 

Ho11inger, Fidelio - proprietarul unei 
tipografii din Londra în care se ti
părea ziarul „Das Vlk" . - 402, 406, 
412, 4 14, 423, 426, 437-439, 442, 447, 
545, 546. 

Homer - cel mai mare poet epic al 
Greciei antice. A trăit, probabil, între 
secolele al XII-iea şi al VIII-Iea î.e.n. 
I se atribuie poemele epice „Iliada" 
şi „Odiseea•, capodopere ale literatu
rii universale. - 316. 

Hugo, Victor (1 802-1 885) - mare scrii
tor francez, unul dintre cei mai de 
seamă reprezentanţi ai roantismului 
progresist, a combătut clasicismul 
reacţionar ; după revolutia din fe
bruarie 1848 deputat i! stîngii demo
cratice in Adunarea constituantă si 
în cea legislativă ; după lovitura de 
stat de la 2 decembrie 1 851 a trăit 
20 de ani în exil la Bruxelles şi pe 
insulele Jersey şi Guensey. - 252. 

Humboldt, Alexander, baron de (1769--
1 859) - savant german de seamă de 
la începutul secolului al XIX-iea, na
turalist, explorator, umanist : în a 
doua jumătate a vieţii sale s-a aflat 
în serviciul curţii prusiene. - 6, 0 1 .  

313. 
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Hume, David (171 1-1776) - filozof en
glez, idealist subiectiv, agnostic, eco
nomist şi istoric bUTghez, adversar l 
mercantilismului, unul dintre primii re
prezentanţi ai teoriei cantitative a ba
nilor. - 362, 513. 

Hutten, Ulrich von (1488-1523) - pu
blicist şi poet german, unul dintre cei 
mai de seamă reprezentanţi ai uma
nismului ; adept al Reformei ; în 1521 
s-a aliat u Sickingen şi a luat parte 
la răscoala nobililor din 1522-1523. 

530-532, 0, 541. 

I 
lmandt, Peter - institutor la Krefeld, 

democrat ; a luat parte la revoluţia 
din 1848-1849 ; după înfrîngerea 
acesteia a emigrat în Elveţia, apoi 
la Londra ; membru al Ligii comu
niştilor, adept al lui Marx şi Engels. 
- 15, 20, 47, 54, 79, 138, 140, 144, 383, 
395, 454, 51 1 ,  585. 

lnglis, sir John Eardley Wilmot (1814-
1862) - general englez, a luat parte 
la înăbuşirea răscoalei de eliberare 
naţionlă din 1857-1859 din India. 
- 232. 

Jronside, Isaac - ziarist englez, urqu
hartist, redactor al Jui „Sheffield Free 
Press• şi unul dintre redactorii lui 
„Free Press" din Londra. - 48, 56, 
58, 59, 480, 481 ,  482. 

J 
Jacobi, Abraham (1830-1919) - medic 

german, membru J Ligii comuniştilor, 
unul dintre inculpaţii în procesul co
muniştilor de la Koln din 1852 ; achi
tat ee Curtea cu juri, a rămas în con
tinuare în detenţiune pentru „lezma
iestate• ; în 1853 a emigrat în Anglia, 
apoi în S.U.A., unde a răspîndit în 
presă ideile marxismului şi a parti
cipat la războiul civil de partea sta
telor aboliţioniste din nord ; mai tîr
ziu preşedinte al Academiei de ştiinţe 
medicale din New York (188--18°89) ; 
profesor şi preşedinte l unei serii de 

instituţii medicale ; a scris lucrări de 
medicină. - 90. 

Jacobi, Fritz (m. 1862) - democrat, par
ticipant la revoluţia din 1 848-1849 , 
din 1 852 emigrant în S.U.A., a parti
cipat la războiul civil de partea state
lor din nord. - 274. 

Jahn, Friedrich Ludwig (1778-1852) -
scriitor şi publicist german, organiza
tor al mişcării de gimnastică şi sport 
în Germania ; a participat activ la 
lupta de eliberare a poporului german 
de sub dominaţia napoleoneană. -
389. 

Jakob - vezi Robinson, Therese A/ber
line Luise. 

Jakob Eduard (aşa-zisul Jakob al III-iea)' 
(1688-176) - fiul regelui Jakob. 
al II-iea, pretendent la tronul Angliei. 
- 1 0-12. 

James, Edwin John (1812-1882) 
avocat englez, membru al parlamentu
lui ; în aprilie 1858 I-a apărat pe Simon 
Bernard. - 289. 

James, William (m. 1827) - scriitor 
englez, autor al unor lucrări militare. 
- 76. 

Johann (1782-1859) - arhiduce al Aus
triei, feldmareşal, a participat la răz
boaiele împotriva Franţei lui Napo
leon I ; Adunarea naţională de 1�  
Frankfurt l-a ales regent al impenu
lui german (iunie 1848-decembri. 
1849). - 560. 

Johnson, Samuel (1709-1784) - scriitor 
şi lingvist englez ; autorul primului 
dictionar al limbii engleze. - 50. 

Jomini. Henri, baron (1779-1869) -
general aflat în serviciul Franţei, iar 
din 1613 al Rusiei ; scriitor militar, 
autor al mai multor lucrări de stra
tegie şi de istorie militară, de ori
gine elvetian. - 161, 1 62, 164, 270. 
274. 

Jones, Ernest Charles (1819-1869) -
poet proletar şi publicist englez, con
ducător al aripii de stînga a cartişti
lor, redactor la „Northern Star", edi
tor al publicaţiilor cartiste „Netes to· 
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the People" ,şi „The People's Pper• ; 
pînă în deceniul al 6-lea prieten apro
piat al lui Marx şi Engels. - 5, 
37, 3, 46, 8, S7, 62, 108, 138, 192, 
1 98, 214, 23S, 50, 319, 321 ,  3, 326, 
461 , S78. 

Jones, Jane (m. 1857) - soţia lui Er
nest Jones, - 138, S78. 

Jones, John Felix (m. 1878) - ofiţer 
de marină şi topograf militar englez, 
din 18SS-1858 agent politic în Bus
chir. - 104, 107. 

Jordan, Johann Christoph (m. 1740) -
istoric german ; autor al unor lucrări 
despre originea slavilor. - 19. 

Joss, Fritz (m. aprox. 1 S17) - remar· 
cabil organizator al uniunilor ţără· 
neşti secrete şi al comploturilor din 
sudul Germaniei de la începutul se
colului al XVI-lea ; tipul său a fost 
folosit de Lassalle în drama „Fram: 
von Sickingen • . - S40. 

Joule, James Prescott (1818-1889) 
fizician englez ; a făcut cercetări în 
domeniul electromagnetismului şi al 
căldurii ; a determinat echivalentul 
mecanic al căldurii. - 303. 

Juch, Hermann - ziarist german, de
mocrat mic-burghez, emigrant la Lon
dra, adept 1al lui Kinkel ; din 18S9 
redactor al săptămînalului „Hermann • .  
- 369, 390, 41S,  44S, 446, 469, 471 .  

Jung, Georg (181 4-1886) - publicist 
german, tînăr hegelian, unul dintre 
editorii lui „Rheinische-Zeitung•, de
mocrat mic-burghez ; din 1848 deputat 
în Adunarea naţională prusiană (aripa 
stingă) ; mai tîrziu naţional-liberal. -

420. 

Juta, Johann Karl (n. 1824) - comer
ciant olandez ; soţul Luisei, sora lui 
Marx. - 339, 3SS, 3S7-3S9, 429, S29, 
S48, SS3, S8S. 

K 
Kamm, Friedrich (m. 1867) - meşteşugar, 

democrat mic-burghez, în 1849 a luat 
parte la insurecţia din Baden-Palati
nat ; după înfrîngerea revolutiei a 

emigrat în Elveţia ; membru al Aso
ciaţiei muncitorilor germlni de la 
Geneva ; în 1852 a emigrat în Ame
rica. - 274. 

Kapper, Siegfried (1811<1879) scrii-
tor şi poet ceh, a tradus în limba 
germană cîntece şi legende ale po
poarelor slave. - 22, 9. 

Karadzic, Vuk Stefanovic ( 1787-164) 
- lingvist şi folclorist sîrb, întemeie
torul limbii literare moderne sîrbe ; 
a întocmit prima gramatică şi un dic
ţionar al limbii sîrbe ; autor al unor 
lucrări despre etnografia şi istoria 
sîrbă. - 22, 9. 

Karl-Leopold (1679-1 747) - duce de 
Mecklenburg. - 1 3. 

Karl Ludwig Johann (1771-1847) - ar
hiduce al Austriei, marşal şi scriitor 
militar, comandant suprem în războa
iele 'Împotriva Franţei ( 176, 1 799, 
180S şi 1809) ; ministru de război 
( 1805-1809) . - 1S4. 

Kinkel, Gottfried ( 181S-1 82) - poet şi 
publicist geDan, democrat mic-bur
ghez ; în 1 849 a luat parte la insu
recţia din Baden-Palatinat ; condam
nat de tribunalul prusian la deten
ţiune 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 ÎR
potriva lui Marx şi Engels. - 191 ,  
274, 318, 22, 332, 335, 337, 9, 343, 
347, 349, 352-3S4, 36, 36S, 37S, 389-
393, 39S, 402, 40S, 420, 5, 444-
447, 453, 4SS-457, 470, 4'! , sos, 59, 
SlO, S l l ,  512 ,  Sl8, S2S, S42, S43, SSS, 
S61 ,  S64, 568, S71 ,  586, S87. 

Kinkel, Johanna (născută Mockel) 
(181--18S8) - scriitoare germană, so
ţia lui Gottfried Kinkel. - 332, 335, 
337, 339, 349, 3S2, 3S3, 356, 402, 447, 
470, SlO, S l 1, S12,  S lB, S68. 

Kiss, Mikl6s (Nikolaus) (n. 1820) - ofi
ţer ungur, democrat, emigrant la 
Paris, a avut legături cu cercurile 
bonapartiste. - 4SS. 

Klapka, Gyorgy (Georg) ( 182--1892) -
general ungur, unul dintre conducă-
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torii revoluţiei din 1848--1849 din Un
garia ; după înfr·ngerea revoluţiei a 
emigrat ; din iunie pînă în septem
brie 1 849 comandant al fortăreţei Ko
marom ; în 1867, după amnistie, s-a 
înapoiat în Ungaria. - 3 19, 398, 450, 
455. 

Klaprolh, Heinrich Julius von (1783-
1 835) - filolog, lingvist şi explorator, 
autor al unor lucrări despre limbile, 
scrierea şi literatura popoarelor din 
Asia. - 28. 

Klein, dr. Johann Jacob (n. aprox. 18 18) 
- medic din Koln, membru al Ligii 
comuniştilor ; în 1852 inculpat în pro
cesul comuniştilor de la Koln ; achitat 
de Curtea cu juri. - 420. 

Koenigswarler, Maximilien (1815-1878) 
- bancher francez, deputat în Corpul 
legislativ (1852-163). - 82. 

Kolatschek, Adolph !1821-189) - zia
rist •şi om politic austriac ; În 1848-
1 849 membru ll dunării naţionle de 
-la Frankfurt, dmocrat mic-burghez, 
editorul publicaţiJor „Deutsche Mo
natsschrift" ( 185.--1'1) şi „Stimmen 
der Zeit" {1�1862) ; n 1 862 a 
fondat ziarul ,,Bothafter• . - 8. 

K@lb, dr. Gustav Eduard (1798-1865) 
ziarist, redactor al lui , ,Allgemeine 
Zeitung" dm Augsburg. - 0, 465, 
568. 

Komp, Albrecht - e:nigrant german în 
S.U.A., din 1857 unul dintre conducă
torii Ligii germane a comuniştilor de 
la New York, prieten al lui Joseph 
Weydemeyer. - 315, 352, 392, 512. 

Korlf, Hermann - fost ofiţer prusian, 
democrat, scos din cadrele armatei 
în 1 847 din cauza convingerilor sale 
politice ; în 1 848-1849 girant-respon
sabil al lui „Neue Rheinische Zei
tung" ; ulterior a emigrat în S.U.A. 
- 6. 

Kokielski, Wladyslaw ( 1818-1895) -
democrat polonez ; emigrant, în de
ceniul al 6-lea general în armata turcă. 
- 1 02. 

Kokiuszko, Tadeusz Andrzej Bnnawen
tura (1746-1 817) conducător de 

seamă al mişcării de eliberare naţio· 
nală a Poloniei din ultimul deceniu 
al secolului al XVIII-iea ; a luat parte 
la războiul de independenţă al Statelor 
Unite (1776-1783) . ajungînd pînă la 
gradul de general (1783) ; conducă· 
torul răscoalei din Polonia din 1794. 
- 77. 

Kossuth, Lajos (Ludwig) erno�194) -
conducător al mişcării ungare de eli
berare naţională din se:olul al XIX· 
!ea ; în timpul revoluţiei din 1848-
1849 s-a situat în fruntea elementelor 
burghezo-democrate ; şeful guvernu
lui revoluţionar ungar. Refuzul guver
nului revoluţionar ungar de a acorda 
libertăţi naţionale românilor şi accep
tarea de către acesta a votului Dietei 
nemeşeşti din Cluj cu privire la încor
porarea Transilvaniei în Ungaria au 
provocat dezbinarea forţelor revolu
ţionare române şi maghiare, fapt de 
care a profitat curtea de la Viena. 
Una dintre principalele greşeli ale gu
venului revoluţionar ungar condus de 
Kossuth, care au contribuit la înfrîn· 
gerea revoluţiei, a fost atitudinea 
faţă de revendicările naţionale şi so· 
ciale ale românilor şi slavilor din 
Ungaria. După înfrîngerea revoluţiei 
a emigrat. - 243, 296, 30, 319,  398, 
401 , 402, 407, 418,  435, 441 ,  450, 455, 
518, 547, 548, 551 ,  552, 560, 578, 585. 

Koster, Heinrich (1807-1881) - filolog 
şi pedagog german, cunoscut al lui 
Ferdinand Lassalle şi Ferdinand Freili
grath. - 506. 

Kisleritz - primar general al Dissel
dorfului, implicat în procesul de di
vorţ al contelui Hatzfeld. - 25. 

Krukowiecki, Jan (Ivan Pelrovici) (1770-
1 850) - general polonez 1 în timpul 
revoluţiei din Polonia din 1830-1831 
comandant al unei divizii şi guvernator 
general al Varşoviei ; din august ptnă 
în septembrie 1831 a fost şeful gu
vernului, dispunînd de puteri dicta
toriale ; după înfrîngerea revoluţiei 
a fost deportat la Kazan ; ulterior s-a 
înapoiat la  Varşovia. - 156. 

Kutter, Wilhelm - cunoscut al li.li En-
gels din Bradford. - 533. , ;  
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L 
Lallerstedt, Sven Gustai (1816-1864) -

publicist şi istoric suedez. - 94. 

La Marmora (Ferrero, marchiz della Mar
mora), Alfonso (1 804-1878) - general 
şi om de stat italian, ministru de răz
boi al Piemontului (1848, 1849-1855, 
1856-1859) ; în 1855 a comandat în 
Crimeea corpul de armată sard ; ulte
rior a fost prim-ministru (185-1860 
şi 1864-1866}. - 289. 

Lamoriciere, Christophe·Louis-Leon Ju
chault de (.18--1865) - general şi 
om politic francez, republican burghez 
moderat ; în deceniile al 4-lea şi 
al 5-lea a luat parte la cucerirea Al
geriei ; n 1 848 a participat activ :a 
înăbuşirea insurecţiei din iunie a 
muncitorilor parizieni ; după lovitura 
de stat din 2 decembrie 1851 a fost 
expulzat din Franţa, în 1860 a co
mandat armata papală. - 82, 164. 

Landolphe - socialist mic-burghez fran
cez, emigrant la Londra ; după sci
ziunea Ligii comuniştilor, în 1850, s-a 
alăturat fracţiunii sectare Willich
Schapper. - 333, 340. 

Landor, Walter Savage (177--1864) -
poet, scriitor şi critic englez ; în 1858 
a fost bănuit de complicitate la aten· 
tatul săvîrşit de Orsini asupra lui Na
poleon al III-iea. - 271. 

Lange - emigrant Ia Londra, membru 
al Asociaţiei culturale a muncitorilor 
germani de la Londra, unul dintre 
agenţii ziarului „Das Volk". - 426. 

Langeron, Aleksandr Feodorovicl (Louis
Alexandre Andraull), conte (1763-
1 831) - general în armata rusă, fran
cez de origine, emigrant contrarevolu
ţionar ; a luat parte la luptele împo
triva lui Napoleon I. - 166. 

.• Lannes, Jean, duce de Montebello (1769-
1809) - din 1804 mareşal al Franţei, 
a luat parte la campaniile lui Na

poleon I. - 161 .  

_Larrey, Felix-Hippolyte, baron (18--

1895) - chirurg militar francez ; din 

1852 inspector al serviciuui sanitar 

al armatei franceze 1 unul dintre me
dicii personali ai lui Napoleon al III
Iea ; în ianuarie 1858 a îngrijit per
soanele rănite de pe urma exploziei 
bombei puse de Orsini cu prilejul aten
tatului împotriva lui Napoleon al III
lea. - 244. 

Lassalle, Ferdinand (1 825-1864) - so
cialist mic-burghez german, avocat ; 
în 188-1849 a participat la mişca
rea democrată din Renania ; la înce
putul deceniului al 7-lea a aderat la 
mişcarea muncitorească, fiind unul 
dintre întemeietorii Uniunii generale 
a muncitorilor germani - prima or
ganizaţie muncitorească centralizată 
(1863) ; a sprijinit politica unificării 
„de sus" a Germaniei, sub hegemo

nia Prusiei ; întemeietorul lassallea
nismului, curentul oportunist din miş

carea muncitorească geIlană. - 2-
27, 29, 40, 47, 120, 121 , 213, 224 , 226, 
227,228, 229, 240, 242, 2-28, 54, 
257, 276, 296, 298, 299, 313, 315, 51-
352, 359-365, 367, 370, 371 , 374, 376, 
378, 384-38, 394, 395, 400, 403-405, 
407, 412, 420, 424, 2, 449, 459, 464, 
489, 491 ,  494, 497, 500, 504, 506, 514 , 
519-532, 536, 537-544, 549, 554-551 . 
564-566, 582, 587. 

Layard, sir Austen Henry (1817-1894) 
- arheolog şi om politic englez, ra

dical burghez ; din deceniul al 7-lea 

liberal ; subsecretar de stat în Minis

terul de Externe (1861-1866). membru 
al parlamentului. - 9. 

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 1848 mi
nistru de intene în guvernul provi

zoriu şi membru al comisiei executive, 

deputat în Adunarea naţională con

stituantă şi în cea legislativă ; şeful 
montagnarzilor ; după demonstraţia de 

la 13 Iunie 1849 a emigrat în Anglia ; 
unul dintre conducătorii emigraţiei 

mic-burgheze la Londra. - 7, .60, 

42, 565. 
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Leiden, Kosmos Damian - comerciant 
din Kiln, jurat în procesul comuniş
tilor de la Klln. - 214. 

Lelewel, Joachim (178--1861) - istoric 
şi militant revoluţionar polonez ; a 
participat la răscoala din Polonia din 
1830-1 831 1 unul dintre conducătorii 
aripii democratice a emigraţiei polo
neze. - 77, 97. 

Lemoine - publicist francez, redactor
şef al ziarului „Impartial • ; agent bo
napartist. - 175, 178. 

· Leo, Heinirch (1.99-1 878) - istoric şi 
publicist german, promotor al unor 
opinii religioase şi politice ultrareac
ţionare, unul dintre ideologii iunche
rimii prusace. - 23. 

Lessing, Gotthold Ephraim (1729-1781) 
- scriitor german, reprezentant de 
seamă al iluminismului şi întemeie
torul esteticii realiste şi al literaturii 
naţionale clasice germane ; gîndirea 
iluministă a lui Lessing este un izvor 
nemijlocit al filozofiei clasice ger
mane. Principalele sale oere au fost 
traduse în limba română de către 
L. Blaga. - 246. 

lessner, Friedrich (182--1910) - mili
tant de seamă al mişcării muncitoreşti 
germane şi internaţionale, de profe
siune croitor ; membru al Ligii co
muniştilor ; a participat la revoluţia 
din 184B-1849 ; în 1852, în procesul 
comuniştilor de la Kiln, a fost con
damnat la trei ani închisoare ; în 1856 
a emigrat la Londra ; membru al Con
siliului General al Asociaţiei: Inter
naţionale a Muncitorilor ; prieten şi 
tovarăş de luptă al lui Marx şi Engels. 

- 406, 414, 3, 426, 434, 437, 44. 
Levi, Isaak - vezi Rodenberg, Julius. 

.evy, Gustav - socialist din Renania, 
unul dintre agitatorii cei mai activi ai 
Asociaţiei culturale a mun:itoriLor ger
mani ; în 1856 a fost la Marx la Lon
dra în calitate de delegat al munci
torilor din Dilsseldorf. - 17, 25-28, 
34, 40, 44. 

LewaJd, Stu, Fanny (181 1-1889) -
scriioae. - 519. 

Lichlenberg - medic, a lucrat la spila· 
Iul german din Londra. - 169. 

Liddle - fabricant englez. - 192. 

Liebknecht, Ernestine (m. 1867) - prima 
soţie a lui Wilhelm Liebknecht. -
310, 484. 

Liebknecht, Wilhelm (1826-1900) - mi
litant de seamă al mişcării muncito
reşti germane şi intenaţionale ; a 
participat la revoluţia din 184B-1849, 
membru al Ligii comuniştilor, mem· 
bru al Internaţionalei I ; din 1867 de
putat în Reichstag ; a luptat împotriva 
lassalleanismului, pentru principiile 
Internaţionalei în mişcarea muncito
rească germană ; unul dintre intene· 
ietorii şi conducătorii Partidului so· 
cial-democrat german şi ai Internaţio
nalei a II-a ; în timpul războiului fran· 
co-prusian s-a situat pe poziţiile in
ternaţionalismului proletar, a militat 
pentru sprijinirea Comunei din Paris ; 
în unele probleme s-a situat pe o po
ziţie împăciuitoristă faţă de oportu
nism ; delegat la congresele interna
ţionale muncitoreşti socialiste din 
1889, 1891 şi 1893 ; prieten şi tovarăş 
de luptă al lui Marx şi Engels. - 25, 
29, 37, 1 1 3, 317, 340, 389-392, 394. 
396-398, 406, 415, 418, 426, 427, 439-
440, 443, 460, 405, 484, 544, 55-- 558, 
566, 568, 569, 580. 

Lisle - proprietarul unei tipografii din 
Londra în care se tipărea ziarul 
„Volk".  - 437. 

List, Friedrich (1789-1846) - econo
mist vulgar burghez german, adept al 
protecţionismului. - 287. 

Livesay, Joseph (179--1884) - capita
list englez, filantrop burghez, adept 
al libertăţii comerţului ; a activat în 
mişcarea pentru abstinenţă i; editorul 
lui „Preston Guardian• (1844-1859) ; 
în februarie 1858 a prezidat confe· 
rinţa de unificare a cartiştilor şi ra
dicalilor burghezi. - 250. 

Lochner, Georg (n. aprox. 1824) - mi
litant al mişcării muncitoreşti ger
mane, de profesiune tîmplar, membru 
al Ligii comuniştilor şi al Asociaţiei 
culturale a muncitorilor germani de 
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la Londra, membru al Consiliului Ge
neral al Internaţionalei I ; prieten şi 
adept al lui Marx şi Engels. - 389. 

Locke, John (1632-1704) - renumit fi
lozof dualist englez, sensualist ; eco
nomist brghez ; a oscilat între teoria 
nominalistă şi teoria metalistă a ba
nilor. - 513. 

Lollchen - hotelier din Koln. - 420. 

Lotchen - vezi Bredt, Charlotte. 

Lowe, Robert (Bob), viconte de Sher
brooke (1811-1892) - om de stat şi 
publicist englez, colaborator la ziarul 
„Times", whig, ulterior liberal, mem
bru al parlamenlui ; ministru ad
junct al comerţului (18--1858) , can
celar al trezoreriei (186--1873), mi
nistru de interne (1873-1874) . - 97, 
9, 102, 108. 

Lowe, Wilhelm (cunoscut sub numele 
de Lowe von Calbe, deoarece a fost 
ales în Adunarea naţională de la 
Frankfurt de către cercul prusian 
Calbe) (1814-1886) - om politic ger
man, democrat mic-burghez, vicepre
şedinte al Adunării naţionale de la 
Frankfurt (aripa stingă),  după muta
rea Adunării naţionale la Stuttgart -
preşedinte ; în urma înfrîngerii revo
luţiei a emigrat din Germania, s-a 
înapoiat în ţară după amnistia din 
1861 ; a aderat la progresişti. - 35. 

Lowndes, William (1 652-1724) - eco
nomist şi om de stat englez, secretar 
al trezoreriei (1 69--1724). - 513. 

Ludovic al XJV-Jea (1638-1715) - rege 
al Franţei (1 643-1715). - 513. 

Ludovic al XVIII-lea (175--1824) - rege 
al Franţei (1814-1815 şi 181--1824). 
- 23. 

Ludovic-Filip, duce de OrJeans (1773-
1850) - rege al Franţei (1830-1848) . 
- 9, 73, 156, 181 , 182, 216, 524. 

Lupus - vezi Wolff, Wilhelm. 

Luther, Martin (1483-1546) - întemeie
torul protestantismului (luteranismu
lui) din Germania ; ideolog al burghe
ziei germane. ln timpul răzbaiului ţă
rănesc, 'în 152-1525, Luther s-a ri-

dicat împotriva ţărănimii răsculate şi 
a sărăcimii oraşelor, situîndu-se le 
partea principilor. - 23, 527, 532. 

M 
Machiavelli, Niccolo (146-1527) - om 

politic italian, istoric şi scriitor ; ideo
log al burgheziei italiene în perioada 
apariţiei relaţiilor capitaliste ; a pre
conizat forma de stat absolutistă. -
174. 

Maciejowski, Waclaw Aleksander (1 793-
1 883) - istoric polonez, autorul mai 

· multor lucrări despre istoria Poloniei 
şi istoria dreptului statelor slave. -
77. 

Mackenzie, George - diplomat englez, 
ambasador la Petersburg. - 1 1 .  

Maclaren, James - economist burghez 
englez din secolul al XIX-iea, a stu
diat istoria circulaţiei banilor. - 295. 

Magnan, Benard-Pierre (1791-1 865) -
mareşal al Franţei, bonapartist, unul 
dintre organizatorii loviturii de stat 
din 2 decembrie 1851 . - 242. 

Magne, Pierre (1806-1879) - om de stat 
francez, orleanist ; din 1849 bonapar
tist ; ministru de finanţe (1 85--1860, 
1867-1 869, 1870, 1873-1874) . - 288, 

Malachowski, Kasimir (176--1845) -
general polonez, în timpul răscoalei 
din Polonia din 1830-131 a coman
dat o divizie ; n august 1831 a fost 
numit comandant suprem al armatei 
polone ; după înfrîngerea răscoalei a 
emigrat în Franţa. - 155. 

Malmesbury, James Howard Harris, 
conte de (1807-1 889) - om de stat 
englez, tory ; mai tîrziu lider al parti
dului conservator ; ministru de ex
terne (1852, 1858-1859),  lord păstră
tor al sigiliului ( 186--1 868, 1874-
1876). - 380. 

Mansfield, William Roice, conte de 
Sundhurst (1819-1876) - general en
glez, în 185--1856 consilier militar 
pe Iîngă Ambasada engleză i Coi-
stantinopol. - 31. 

· 

Manteuffel, Otto Theodor, baron de 
(180--1882) - on de stat prusian, 
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reprezentant al birocraţiei aristcra· 
tice rea:ţionare ; ministru de intene 
(18--1850), prim-ministru şi ministru 
de extene (1850-1 858) . - 8, 369, 
404, 412. 

Mar, John Erski.e, conte de (1675-
172) - om de stat scoţian ; în 1715 
a condus răscoala partizanilor din 
Scoţia ai lui Iacob Stuart, pretendent 
la tronul Angliei. - 1 1 .  

Marx, Edgar (Musch) (1847-1855) 
fiul lui Karl Marx. - 479, 579. 

Marx, Eleanor (Tussy) (1855-1898) 
fiica cea mai mică a lui Karl Marx, 
militantă de seamă a mişcării munci
toreşti engleze şi internaţionale în 
ultimele două decenii ale secolului al 
XIX-iea ; din 1 884 soţia lui Edward 
Aveling. A luat parte activă Ia crea
rea Partidului muncitore: Indepen
dent (1893) ; a participat la pregătirea 
Congresului intenaţional muncitoresc 
socialist din 1889, delegată la congre
sele internaţionale muncitoreşti so
cialiste din 1891 şi 1 893. 1 19, 1 2 1 ,  
301 , 3 1 0 ,  23. 

Marx, Emilie (1822-188) 
Karl Marx. - 332. 

sora lui 

Marx, Heinrich (178-1838) - tatăl lui 
Karl Marx. - 501. 

Marx, Henriette (1787-1863) - mama 
lui Karl Marx. � 309, 310, 313, 318,  
22, 325, 328, 332, 356, 525. 

Marx, Jenny (n. von Westphalen) (1814-
1881) - soţia lui Karl Marx, prietena 
credincioasă şi tovarăşa lui de luptă. 
- 16,  34, 37, 40, 47, 56, 9, 61�. 
72, 79, 98, 9, 1 04, 1 17, 1 19, 120, 123, 
5, 131, 135, 137, 139-141,  143, 202, 
240, 271 ,  288, 293, 295, 304, 05, 308, 
3111 , 315, 36, 55, 401 , 11, 9, 8, 
479, 480, 483, 486, 46, 499, 500, 510, 
515, 2, 54, 57--572, 57--88. 

Marx, Jenny (14-1883) - fiica cea 
mai mare a lui Karl Marx ; militantă a mişcării muncitoreşti enleze, pu
blicistă ; în 1 872 s-a căsătorit cu 
Charles Longuet. - 37, 121 , 122, 230, 
235, 9, 313, 316, 336, 409, 470, 00, 
584, 585, 586, 588. 

Marx, Laura (1 845-1 911 )  - cea de-a 
doua fiică a lui Karl Marx, dn 1 8  
soţia lui Paul Lafargue ; militantă a 
mişcării muncitoreşti franceze, a avut n rol important în răspîndirea mar• 
xismului în Franţa. - 37, 1 2 1 ,  235, 
9, 31 --316, 336, 409, 500, 4, 585, 
586. 

Massena, Andre, duce de Rivali, prin/ 
d'Ess/ing (17--1817) - mareşal al 
Frnţei, a luat parte Ja războaile lui 
Napoleon I. - 154, 164. 

Maurenbrecher, Romeo (1803-1843) -
jurist, autor al mai multor lucrări de 
drept constituţional şi civil. - 1 12. 

Mayhew, Horace (181-1872) - ziarist 
şi scriitor, umorist englez ; autor al 
unei serii de povestiri şi piese comice; 
a colaborat la mai multe ziare en
gleze. - 4. 

Mayne, sir Richard (1 79-1868) - şeful 
poliţiei din Londra (din 1850). - 241 .  

Mazzini, Giuseppe (1 805-1872) - revo
luţionar şi publicist italian, democrat 
mic-burghez, unul dintre conducătorii 
mişcării de eliberare naţională a po
porului italian ; a organizat Ia Mar· 
silia, în 1 831 , societatea revoluţionară 
„Tînăra Italie " ,  cu care au intrat în 
legătură şi revoluţionarii români ; în 
149, şeful guvenului provizoriu al. 
lepublicii Romane ; în 1850 unul din
tre organizatorii Comitetului central 
democratic european de la Londra ; 
în deceniul al 6-lea a luat atitudine 
împotriva amestecului Franţei bona
partiste in lupta de eliberare naţio
nală a poporului italian. - 134, 20, 
3, 326, 329, 365, 98, 400, 407, 424, 
518, 65. 

Mehmd-Rujdi-pşa (18<182) - ofi
ţr şi om de stat turc ; dn 1 850 . a 
Upat în repetate rînduri funcţia de 
sera;;kier (ministru de război). - 2. 

Meissner, Alfred f12-185) - scrii· 
tor german de orientare democrată, 
romancier şi dramaturg ; pe la mijlo• 
cui deceniului al 5-lea reprezentant 
al poeziei „adevăratului socialism• ; 
ulterior liberal. - 4, 449, 3. 
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Merck, Ernst, baron de (181 1-1663) -
mare comerciant german, in 1--
19 depulat ln dunara aţionaiă 
de la Frankfurt şi ministru de finanţe 
al Imperiului ; membu al senatului 
hamburghez. - 9, 22. 

Mettenich, Clemens Wenzel Lothar, 
print de (1rr-189) - om de stat 
şi diplomat austriac reacţionar ; mi
nistru de externe (18--1821) şi can
celar (1821-1848) ; unul dintre înte
meietorii Sfintei Alianţe. - 6, 00. 

MeviBsen, Elise de (n. Leiden) (m. 1851) 
- fiica lui Kosmos Damian Leiden, 
soţia lui Gustav von Mevissen. -
214, 581. 

MevisBen, Gustav de (181-1899) - ban
cher din Koln, om politic, unul din
tre conducătorii burgheziei renane 
liberale ; fondator al mai multor 
mari bănci de credit pe aciuni şi al 
unor societăţi iniustriale pe acţiuni. 
- 8, 581. 

Meyen, Eduard (1812-1810) - publi
cist german, tinăr hegelian, democrat 
mic-burghez ; după infrlngera revo
luţiei din 1 84--1849 a emgrat ln 
glia 1 mal tîzlu naţlonal-llberal. -
21, 6, 88, 450, 8, 559. 

Miall, Edward (19-1881) - m poli
tic englez, radical burghez, membru 
al parlamentului. - 108, 0. 

MleroBlawski, Ludwik (1814-1818) -
revoluţionar polonez, istoric şi mili
tar, a luat parte la răscoalee din 
10-1831 şi 166 din Polonia ; în 
18 a condus răscoala de la Ponan, 
ir n 19 lupta insurgenţllor din Sl
c!a ; n 1149 a cmadat armata 
revoluţionara din Baden-Palatlnat 1 ln 
deceniul al 6-lea a avut legărl u 
cerurile bonapartiste, ln timpul răs

coalei din Polonia din 1�4 a 
fost numit dictator al guvenului naţio

nal polonez ; după lnfrîngerea răs

coalei a emigrat în Eranţa. - 10, 72, 

1, 83, 91, 9. 

Miklosich, Franăek (Franz) (1813--1891) 

- filolog ; a pus bazele gramaticii 

comparate a limbi1or slave ; de ori
gile slovac. - 523. 

I, James (1rr3-1836) economist 
şi filozof englez ; a vulgarizat teoria 
lui Ricardo. - 514. 

Miquel, Johanes (182-1901) - om 
politic şi financiar german ; in dece
niul al 5-lea membru al Ligii comuniş
tilor, ulterior naţional-liberal. - 4, 
5, 6, 41, 6, 91 , 2, 8, 126, !21-
18. 

Mirbach, Ollo von - ofiţer de artile
rie în rezervă, prusian, democrat mic
burghez ; a luat parte la revoluţia 
din 113-1849 1 cmandant il Elber
feldulul în timpul insurecţiei din mai 
19 ; după înfrîngerea insurecţiei a 
emgrat din Germania. - 8, 61 . 

Molescholl, Jakob (122-1893) - fi
ziolog şi filozof olandez, reprezentant 
al materialimului vulgar ; a fost pro
fesor la o serie e instituţii de !nvă
ţămînt superior din Germania, Elve
ţia � Italia. - 265, 2. 

Mommen, Theodor (1811-103) - is
toric burghez german, autor al unor 
lurări despre istoria Romei antie 
- 276. 

Montalembert, Charles-Forbes de Ty
ron, conle de (11041810) � om o
litc şi publlcst fracz ; !n perioada 
celei de-a dua Rpulci deputat ln 
Adura nţilllă constituantă şi in ca gLslativă ; orleanist, şf l 
partidului catolic, a sprijinit lvitura 
de stat din 2 dmbrie 1151 a lui 
Lldv1c Bonparte, dar dnd a tre
cut e partea ziţiel. - 9, 0, 
31. 

Montesquieu, Charles de Seconda!, ba
ron e la Brede et de (1689-1155) -
inent so:ifog, conomist şi rii
tor rnz, rerezentant al Iluminis
mului burghez din ecolul al LII-lea, 
teoretician al monarhiei constituţionale 

şi al separării puterilor ; adept al to
riei antltative a banilor. ..162, 513. 

MoreJJ, John Daniel (1816-1891) - fi

lozof, teolog şi scriitor englez ; în 
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1 --1876 inspector şcolar. - 453. 

Morny, Charles-Auguste-Louis-Joseph, 
duce de (181 1-1865) - frate vitreg 
l lui Napoleon al Ul Jea, m plitic 
francez, bonapartist, deputat în Adu
narea naţională Jeglslativă (184--
1 051),  unul dintre organizatorii lovitu
rii de stat din 2 decembrie 1851 i mi
nistru de interne (decembrie 1851-
ianuarie 1852) 1 preşdinte al Corpu
lui legislativ (1 85-1856 şi 1857-
1865) . - 9, 38, 75, 87, 97, 273, 274. 

Milfling, Friedrich Ferdinand Karl, ba
ron de (1715-1851) - general pru
sin, mai tîrziu general-feldmareşal ; 
om politic şi scriitor militar 1 a luat 
parte la războaiele împotriva Franţei 
lui Napoleon I. - 159, 16, 167, 15. 

Mi/Ier, Adam Heinrich, cavaler de Nit
terdorf (177--1829) - publicist şi 
economist german, reprezentant al 
aşa-zisei şcoli romantice în economia 
politică, care exprima interesele ·aris
tocraţiei feudale, adversar al doctrinei 
economice a lui Adam Smith. - 6. 

Miinchhausen, Hieronymus Karl Fried
rich baron de (17�1797) - ofiţer 
germn, devenit personaj literar prin 
povestirile sale care abundă în ele
mente fantastice. - 1 19. 

Miinnich, Burkhard Christoph (Christo
ior Antonovici) (168-1767) - gene
ral-feldmareşal rus de origine ger
mană, inginer constructor de fortifi
caţii, comandant suprem al trupelor 
în războiul ruso-turc din 173-1739. 
- 5. 

Muiioz Benavente (a) Pucheta, Jose 
(1820-1856) - toreador spaniol, a 
luat parte la revoluţia burgheză din 
1--1856 i un! dintre conducătorii 
maselor populare din Madrid i în zi
lele din iulie 186 a comandat mun
citorii înarmaţi din Madrid şi a că
ut în lupte e baricade. - 57. 

Minzer, Thoms (iprox. 1-<155) -
revoluţionar german de seamă, con
ducătorul maselor ţărăneşti şi ple
beiene în timpul Reformei şi al răz
boiului ţărănesc german din 1525 şi 

ideologul lor 1 a propovăduit ideile 
comunismului utopic egalitar. - 3, 
531. 

Mwalt, Edouard de (1808- 1895) - teo
log şi istoric elveţian, conservator al 
manuscriselor tedlogice şi 1 cărţilor 
bibliotecii publice imperiale din Pe
tersburg i autor al unor lucrări despre 
cronografia bizantină. - 5. 

Murat, Joachim (1767-1815) - mareşal 
al Franţei, a luat parte la războaiele 
Franţei lui Napoleon I i rege al Nea
polelui (1808-1815) . - 99. 

N 
Napier, sir William Francis Patrick 

(1785-1860) - general englez, autor 
al unor scrieri militare, a luat parte 
Ia războiul din Peninsula Iberică 
(1808-1814) împotriva lui Napoleon I. 
- 267. 

Napoleon I Bonaparte (1769-1821) -
împărat al Franţei (1804-1814 şi 1 815) .  
- 75, 17, 1 15, 1 53, 1 54, 162, 164, 1-
168, 252, 313,  40, 416,  418. 

Napoleon al lll-lea (Ludovic Bonaparte) 
(1808-1873) - nepotul lui Napo
leon I, preşedinte al celei de-a doua 
Republici (1848-1852) . împărat al 
Franţei (1852-1870). - 9, 35, 46, 
2, 70, 72, 74-76, 2, 6, 1 15, 16, 
1 57, 203, 205, 21-219, 242, 244, 250-
252, 54, 256, 8, 268. 271-274, 277, 
289, 295, 313, 316, 333, 345, 50, 352, 
8, 376, 378-382, 6, 88, 400, 401 ,  
407-8, 412, 415, 416, 418, 441 , 455, 
461 ,  469, 492, 497, 516, 517, 520, 524, 
44, 545, 546, 551 ,  560, 4, 5, 577. 

Nau!, Stephan Adolf - comerciant din 
Koln ; în 1 848-19 girant responsa
bil al lui „Neue Rheinische Zeitung•.  
- 197. 

Negrier, Francois-Marie-Casimir de 
(18--1 848) - general francez, fn 
deceniile al 4-Iea şi al 5-lea a luat 
parte la cucerirea Algeriei 1 a luat 
parte Ia !năbuşirea revoluţiei din iu

nie 188. - 164. 
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Ney, Miche/, duce d'Elchingen, prinţ de 
Moscova (179-1 615) - mareşal al 
Franţei, a participat la războaiele Re
publicii Fenceze impotriva oaliţi
ilor statelor eurpene şi la cmpanme 
lui Napoleon I. - 162. 

Nicolaie I (17-1655) - împărat al 
Rusiei (1 6-1 855) . - 0, 4, 366, 
4 1 1 .  

Nisard, Jean-Marie-Napoleon-Desire 
(166-168) - critic francez şi istoric 
al literaturii ; în deceniul al 6-lea 
profesor la Sorbona ; în prelegerile 
sale a încercat să justifice lovitura 
de stat din 2 decembrie 1651 .  - 6 

Norgate - librar din Londra. � 17 .  

Norris, sir John (10-1749) - amiral 
englez, în 171--1721 a comandat în 
Marea Baltică o escadră trimisă în 
ajutorul Suediei împotriva Rusiei. 
83. 

Nothjung, Peter (aprox. 121-166) -
croitor geman, membru l comuni
tăţii din Kăln a Ligii comuniştilor şi 
al Uniunii muncitorilor din Kăln ; !n 
1852 unul dintre inculpaţi !n procesul 
comuniştilor de la Kăln ; condamnat la 
şase ani închisoare. - 420. 

Null, David (m. 163) - librar şi �i
tor englez. - 469491 , 526. 

o 
o· Brien, James (pseudonim Bron terre) 

(1602-1864) - publicist englez, car
tist ; în deceniul al 4-lea redactor al 
ziarului „The Poor Man's Guadian• ; 
autor al unor proiecte social-refor
miste ; după revoluţia din 1 6--1649 
s-a retras din mişcarea cartistă, fn 
1649 a întemeiat Liga naţională pen
tru reformă. - 5. 

Oelbermann, Hugo - scriitor german. 
- 444. 

Olmsled, Frederick Law [1822-1 903) -
arhitect american specializat în arhi
tectura parcurilor : autr al unor lu
crări despre Anglia şi America de 
Nord, colaborator la publicaţia „Put
nam's Monthly" ; în 1 66 a intreprins 

o călătorie prin ţările Europei pentru 
a studia arhitectura parcurilor. - 3, 
6, 73, 0, 2, 4, 95, 97, 96, 1 1 6. 

Omer-peşa (Mihail Latas) (1606-1671) 
- general turc de origine croată, co
maRdant suprem al trupelor turceşti 
în războiul Crimeii. - 33. 

Oppenhelm, Heinrich Bernhard ( 1619-

1 80) - om politic german, economist 
i ziarist, democrat mic-burghez ; în 
1 648 unul dintr. redactorii ziarului 
berlinez „Die Refon" , intre 1 649 şi 
161 emirant în Elveţia, Franţa şi 
Anglia ; mai tirziu naţional-liberal. 
- 2, 8, 9. 

Orges, Hermann (1 621-1674) - ziarist, 
din 1654 pînă în 1664 redactor al lui 
„Allqemeine Zeitung• din Augsburg. 
- 4. 

Orsini, Fe/ice (1819-1 656) - democrat 
burghez italian, republican, a luat 
parte la lupta pentru eliberare naţio
nală şi pentru unificare a Italiei ; în 
1656, săvirşind un atentat împotriva 
lui Napolon al III-iea, a fost execu
tat. - 241 ,  259, 260, 270, 275, 335, 
516. 

Orsted, Anders Sandoe (177--160) -
jurist şi om de stat danez, prim-mi
nistru (1853-154) . - 1 24. 

Oswald, Eugen (1--1912) - ziarist, 
democrat mic-burghez, a luat parte la 
mişcarea revoluţionară din Baden în 
1 64--1 649 ; după infringerea revo
luţiei a emigrat n străinătate. - 0. 

Otto, Karl Wunlbald (n. 1 610) � chi
mist geman, în 18--1649 membru 
al Uniunii muncitorilor din Kăln, 
membru l Ligii comuniştilor, unul 
dintre inculpaţi în procesul comuniş
tilor de Ia Kăln (1852) , condamnat Ia 
cinci ani închisoare. - 63, 70. 

Overstone, Samuel Jones Loyd, lord 
(din 1 860) baron (1796-1 83) - ban

cher şi economist englez, adept al 
lui „currency principie".  - 204, 514.  

Ovidiu (Publius Ovidius Naso) (43 

î. e.n.-17 e.n.) - mare poet roman ; 

opunindu-se categoric politicii duse 
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de împăratul August, a fost exilat la 
Tomis, >e ţărmul Mării Negre. - 479. 

p 
Palmerston, Henry John Temple, viconte 

(1784-185) - om politic nglez, la 
începutul activităţii sale tory, din 
180 unul dintre liderii aripii de 
dreapta a whigilor ; seretar de stat 
pentru problemele războiului ( 109-
1828), lord-cancelar, ministru de ex
erne (183--1834, m 85-1811 , 184-
1 851),  ministru de interne ( 1852-1855) 
şi prim-ministru (15--1858 şi 1 859-
165) . A avut o atitudine ostilă !aţă 
de unirea Principatelor române. -
9, 24, 48, 72, 73, 99-105, 1 07-109, 
1 12, 121 ,  126, 214, 241 , 57-259, 261 ,  
267, 278, 5 ,  341 , 345, 6 ,  38, 371 ,  
372, 376, 379, 380, 383, 384, 410, 412, 
9, 64, 481 ,  89, 42, 524, 6, 6, 
58. 

Pam - vezi Palmerston, Henry John 
Temple, viconte. 

Panmure, Fox Maule Ramsay, baron 
Panmure, conte de Dalhosie ( 101-
1874) - om de stat englez, whig ; se
cretar de stat pentru problemele răz
boiului ( 18-1852) . ministru de război 
(185--188). - 24, 3. 

Parish, Henry Headley - autorul unei 
cărţi despre istoria diplomaţiei Gre
ciei. - 1 12. 

Passy, Hippolyte-Philibert ( 1793-100) 
- economist şi om politic francez, 
orleanist ; a făcut în repetate rînduri 
parte din guven n perioada monar
hiei din iulie, ministru de finanţe în 
timpul celei de-a doua Republici. -
18. 

Patkul, Johann Reinhold von (1-

1707) - nobil din Livonia, din 172 

a fost în slujba Rusiei, cu funcţia de 
consilier intim şi de general. - 412. 

Patow, Erasms Robert, baron de ( 1804-

180) - om de stat pusian, minisru 

al comerţului, industriei şi lucrărilor 

· publice (aprilie-iunie 1 848) şi ministru 

de finanţe ( 1--1862) . - 51. 

Pauer, Ernst ( 1826-105) - c ompozitor 
şi pianist austriac, din 1851 a trăit la 
Londra, unde a fost profsor de mu
zică la Roya! College of Music şi di
rctorul societăţii corale germane ; în 
1859 a compus muzica la cantata scri
să de F. Freiligrath în memoria lui 
F. Schiller. - 445, 446. 

Paul, John Dean (1802-1868) - bancher 
englez ; în iunie 1855 a dat faliment ; 
pentru marile lui maşinaţii financiare 
a fost condamnat la deportare şi muncă 
silnică. - 67. 

Pauly, August Friedrich von ( 176-
1845) - filolog german, din 1830 pro
fesor la gimnaziul din Stuttgart. -
139, 174. 

Peabdy, George (17--189) - mare 
financiar american, filantrop burghez ; 
din 1837 directorul unei bănci din 
Londra. - 00, 580. 

Peel, sir Robert (17-1850) - om de 
stat şi economist englez, lider al to
rylor moderaţi, care, după numele 
lui, au primit denumirea de peelişti ; 
ministru de intene (1822-1827 ş1 
1 828-130) şi prim-ministru (1834-
15 şi 1841-16) ; în 1846, cu spri
jinul liberalilor, a obţinut abrogarea 
legilor cerealelor. - 94, 100. 

Pelissier, Aimable-Jean-Jacques, duce 
de Malakol (1e--14) - generl 
frncez, din septembrie 1855 mareşal 
al Franţei ; în perioada 183--1860 
a luat parte la cucer�rea Algeriei ; 
vestit pentru cruzimea sa ; coman
dnt suprem al armatei din Crimeea 
(mal 15--iulie 1856) ,  ambasador l a  
Lonra (1858) , a luat parte la războiul 
din Italia ( 189) 1 n 1 60 guvenator 
general al Algeului. - 273, 277, 295, 
99, 517. 

PeJJetan, Pierre-Clement-Eugene (1813-
14) - publicist şi om politic fran
cz ; republican burghez ; ln perioada 
celui de-al doilea Imperiu a Colaborat 
la mai multe ziare şi reviste, publi
dnd în ele artiole antibonapartiste. 
- i. 

Perczel, Morilz · 1 1a1 t..199) - general 
ungur, a luat parte la revoluţia de la 
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1--1 849 din Ungaria : după înfrin
gerea revoluţiei a emigrat în Turcia : 
din 1851 a trăit în Anglia. - 552. 

Pe1eire, lssac (1 80-1880) - bancher 
francez : în deceniile al 3-lea şi al 
4-lea adept al saint-simoniştilor : în 
timpul celui de-al doilea Imperiu bo
n apartist deputat în Corpul legisla
tiv : în 1852, împreună u fratele său 
Emile Pereire, a întemeiat societatea 
pe acţiuni Oredit mobilier. - 83, l12, 
126. 

Persigny, Jean-Gilberl-Viclor Fialin, 
conle (de la 183) duce de (18-
1 812) - om de stat francez, bonapar
tist, unul dintre organizatori! lovitu
rii de stat din 2 decembrie 1 851 : mi
nistu de intene (1 852-1 854 şi 1 8-
1 83), ambasador la Londra (1855-
18 şi 185---1 60). - 260. 

Pelermann, August (1 822-1 878) - geo
graf şi cartograf german, - 327. 

Petersen, Nikolai - militant al mişcă
rii muncitorşti daneze, wei tlingian ; 
emigrant, în 1 859 a colaborat la zia
l „Das Volk", ulterior unul dintre 
liderii aripii stingi a social-democra
ţiei daneze, - 418. 

Pelo, sir Samuel Morion (18--1 889) 
- capitalist englez, care s-a ocupat 
cu construirea de căi ferate, mmbru 
al parlamentului, libral : n 1 866, 
cind fima sa a dat faliment, s-a re
ras din viaţa politică. - 16, 

Petru I (1 612-1 725) - ţar al Rusiei 
(1241725). - l .....13, 83, 1113, 482. 

Pelly, slr William (1 62--1 687) - eco
nomist şi statistician englez, fondato
rul economiei politice burgheze cla
sice, Pentru contribuţia sa teoretică 
la analiza unor categorii economice, 
K. Marx l-a apreciat „ca unul dintre 
cei mai geniali şi originali cercetă
tori ai economiei" , - 280, 513. 

Plinder, Krl (aprox. ·181 --1876) -
pictor miniaturist, din 15 emigrant 
la .ondra : membru al Ligii celor 
drepţi şi al Asociaţiei culturale a 
muncitorilor germni de la Londra, 
membru al organului central al Ligii 

comuniştilor şi al Consiliului Gene
ral al Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor (noiembrie 1 864-1867 şi 
1870-1872} : prieten şi tovarăş de 
luptă al lui Marx şi Engels. - 352, 
365, 370, 377, 83, 389, 397, 499, 

Piei!, conte - iuncher prusian, deputat 
în landtagul prusian. - 23, 29. 

Philips - rude din Olanda ale lui Karl 
Marx din partea mamei sale. - 309, 
312. 

Philips, Lion (m. 1 86) - comerciant 
olandez, unchiul lui Karl Marx, 
312. 

Pieper, Wilhelm (n. aprox. 1 826) 
filolog şi ziarist german, membru al 
Ligii comuniştilor, emigrant Ja Lon
dra : în 1 85-1853 prieten cu Marx 
şi Engels. - 10, 16, 25, 36, 9, 4446, 
48, 49, 55-56, 61 , 63, 9 1 ,  1 1 2, 1 15,  
1 1 7, 120, 18, 161 , 213, 218, 9, 230, 
41 , 329, 352, 372, 397, 484, 575. 

Pierre - vezi Petru I. 

Pitagora (aprox. 571--497 i.e.n.) - ma
tematician grec din antichitate ; filo
of idealist, ideolog al aristocraţiei 
sclavagiste. - 480. 

Piti, L. K. - vărul lui William Pitt 
(junior) - preot e lingă o agenţie 
comercială engleză din Petersb.rg. 
- 20. 

Pi ti, William (Junior) (175--1 86) -
om de stat englez, tory, prim-ministru 
(1783-1801 şi 1 804-186). - 20. 

Pius l !X-lea (179-1 878) - papă 
(1 84-1 878) . - 3.8. 

Place, Henri - financiar . francez, unul 
dintre directorii bănCii pe acţiuni Cre
dit mobilir. - 125. 

Plon-Plon - vezi Bonaparte, Jerâme
NapoJeon-Joseph-Charles-Paul, prinţul 
Napoleon. 

Plularh (aprox. ---aprox. 1 25) - mo
ralist şi filozof idealist grec, autorul 

celebrelor „Vieţi paralele". - 49 1 .  

Poerio, Carlo (1803-1867) - om po

litic italian, liberal, participant la miş-
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carea de eliberare naţională : în 1 B48 
prefect al poliţiei şi ministru al în
văţămîntului n Regatul Neaolelui ; 
din 149 pînă în 1659 a fost deţinut 
în diferite închisori din Italia : după 
amnistia din 1859 a fost deportat în 
America de Sud, dar pe drum a eva
dat şi a fugit în Anglia, unde i s-a 
făcut o primi1e triumfală. - 524. 

Pondu, John - comerciant din Man
chester. - 222. 

Potter, sir John - liberal englez, mem
bru al parlamentului, a fost de trei 
ori ales primar al Manchesterului. -
97, 1 05,  108, 1 1 0, 487. 

Potter, Thomas (1 773-1645) - comer
ciant şi om politic englez, unul dintre 
liderii burgheziei liberale din Man
chester, unul dintre cofondatorii zia
rului „The Manchester Guardian • ,  a 
fost de două ori primar al oraşului 
Manchester : tatăl lui John Potter. 
- 1 10. 

Pozzo di Borgo, Krl Andreas Osipo
vici, conte (14-1 642) - diplomat 
rus, de origine corsican : ministru 
plenipotenţiar (1B1 --1 82 1 )  şi amba
sador la Paris (1 821-1835) , ambasador 
la Londra (1 835-1 639) . - 1 1 ,  410, 412. 

Prinţul de Prusia - vezi Wilhelm I. 

Proudhon, Pierre-Joseph (1 --1665) -
publicist, sociolog şi economist fran
cez, ideolog al micii burghezii, unul 
dintre teoreticienii anarhismului. 
21,  82, 8, 362, 513, 544, 5. 

Prutz, Robert Eduard (181>-1 872) 
poet german, publicist şi istoric al li
teraturii, liberal burghez : a întreţinut 
relaţii cu tinerii hegelieni : în 1 651-
1 867 a scos la Leipzig revista „Deut
sches Museum•.  - 332, 353. 

'ucheta - vezi Muioz Benavente (a) 
Pucheta Jose. 

Pulszky, Ferencz (Franz) (181 --197) -
om politic, scriitor şi arheolog ungur, 
de origine polonez : a luat parte la  
revoluţia din 18--1 649 din Ungaria, 
după înfrîngerea revoluţiei a emigrat : 
în deceniul al -lea colaborator la 
„New York Daily Tribune• : ln 1 867, 

după amnistie, s-a reîntors în Unga
ria : deputat în parlamentul ungar 
{1 61-1676 şi 18-197). - 296, 30, 
0, 441, 450, 547, 552, 553, 560. 

Putnam, George Palmer (1814-1 872) -
editor şi publicist american : din 1 653 
a ditat publicaţia „Putnam's Monthly 
Magazine", la care au colaborat Mar: 
şi Engels. - 14, 6, 8, 73, 80, 86, 92. 

Pyat, Felix (181}-1B89) publicist, 
dramaturg şi om politic francez, demo
crat mic-burghez, a luat parte la re• 
voluţia din 1 848 : în 1 649 a emigrat 
n Elveţia, apoi în Belgia şi Anglia : 
timp de mai mulţi ani a dus o cam
panie de defăimare a lui Mar: şi a 
Asociaţiei Internaţionale a Muncitori· 
lor, folosindu-se în acest scop de Sec
ţia franceză de la Lodra : din 1 871 
deputat în Adunarea naţională : mem
bru al Comunei din Paris : după în· 
frîngerea Comunei a emigrat în An
glia. - 40, 43, 87, 261 , 262, 316, 323, 
326, 39. 

Q 
Quetelet, Lambert-Adolphe-Jacques 

( 1 796-1 874) - om de ştiinţă belgian : 
statistician, matematician şi astronom 
- 495. 

R 
Radetzky, Joseph, conte (17-1658) -

feldmareşal austriac : în 1 831 a co
mandat trupele austriece din Italia de 
nord 1 în 1 848-1649 a înăbuşit cu cru
zime mişcarea revoluţionară şi de eli
berare naţională din Italia : guverna
tor general al regatului Lombardiei 
şi Veneţiei (1650-1657) . - 1 67, 383, 
4. 

Radowitz, Joseph Maria von (1 797-1 653) 
- general şi om politic prsian, re
prezentant al camarilei reacţionare de 
la curte : tn 1 84--1 649 unul dintre 
liderii aripii de dTeapta din dunarea 
naţională de la Frankfurt. - 5. 

Raffael (de fapt Rfuelo Santi} (13-
1 520) - mare pictor italian din epoca 
Renaşterii. - 470. 
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Ragln, lord Pitzroy Jmes Henry S
merset, baron (1788-1855) ge· 
neral englez, din noiembrie 14 feld· 
mareşal, comandant suprem al arma· 
tei engleze în Crimeea. - 4, 278. 

Rechberg und Rothenlowen, Johann, 
Bernhard, conte de ţ18--189) - m 
de stat şi diplomat austriac, conser· 
vator, prim-ministru (185_1860). mi· 
nistru de extene (1859-1804) . - 42 

RedJWe - vezi Stratlord d1 Redclille, 
Stratlord Canning, viconte. 

Reinhrdt, Richard (1829-1 898) - poet 
german, emigrant la Paris, secretar 
al lui Heinrich Heine ; prieten al fa. 
miliei Marx. - 4. 

Remusat, Charles-Fra;ois-Marie, conte 
de (1797-1 875) - om politic şi scrii
tor francez, orleanist, �n perioada mo
narhiei din iulle membru al Camerei 
deputaţilor ; ministru de intene 
(180) ; în perioada celei de-a doua 
Republici deputat în Adunarea naţio
nală constituantă şi în cea legisla
tivă ; ministru de externe ( 1871-1873) . 
- 8. 

Revenllow - cunoscut al lui Konrad 
Schrmm şi Joseph Weydemeyer din 
America ; în 1857-1858 editorul ga
zetei „Hochwăchter• in Cincinnati. 
- 488. 

Reynolds, George William MacArthur 
(181-1879) - om politic şi ziarist 
englez, democrat mic-burghez ; dito
rl ziarului „Renolds's Weekly News
paper•. - 235, 322, 323, 326. 

Ribbentrop, Adolph - emigrant la Paris, 
feuerbachian, prieten al lui August 
Hermann Ewerbeck. - 32. 

Ricardo, David (1772-1823) - econo
mst englez, unul dintre cei mai de 
seamă reprezentanţi ai economiei poli
tice clasice burgheze. Fiind deologul 
burgheziei industriale în ascensiune, 
concepţia teoretică a lui Ricardo şi 
politica economică preconizată de el 
au avut un caracter general progre
sist. K. Marx a preţuit opera ştiinţi

fică a lui Ricardo, subliniind aportul 
însemnat adus de el la dezvoltarea 

gîlirii economice. Marx şi Engels au 
supus unei analize critice opera lui 
Ricardo, preluînd şi dezvoltînd ceea 
ce era valoros în ea şi înlăturind tot 
ce era neştiinţific. V. I. Lenin a con• 
siderat doctrina economică a lui Ri
cardo, alături de cea a lui . Smith, 
drept unul dintre izvoarele teoretice 
ale marxismului. - 1 19, 66, 61, 280, 
493, 513. 

Richard von Greilenklau (1467-1531) -
principe elector şi arhiepiscop de 
Trier (151 1-1531) ,  adversar al Refor
mei, a luat parte la reprimarea răs
coalei nobililor din 1522-1523 şi a 
răscoalei ţăranilor din 1525. - 531 ,  
540. 

Ripley, George ('1802-180) - scriitor, 
publicist şi critic literar american ; 
unll dintre rdactorii lui „New York 
Daily Tribune• (din 1849) şi al lui 
„New American Cyclopaedia" (1857-
1 83) . - 150. 

Ripley, Roswell Sabin {1823-1887) -
ofiţer şi autor de scrieri militare ame
rican ; a participat la războiul împo
triva Mexicului (184--1848) ; autor 
al unei lucrări de.pre istoria acestui 
război. - 150. 

Ripperda, Johan Willem (1682-1737) -
aventurier olandez, în 1715-1726 a 
fost în slujba regelui Spaniei, Filip 
al V-lea, care l-a ridicat în rîndurile 
granzilor de Spania, conferindu-i titlul 
de duce, şi i-a încredinţat funcţia de 
ministru. - 12. 

Robert, Cyprien (n. 1807) - publicist şi 
filolog francez, în 18--1857 profesor 
de limbă şi literatură slavă la College 
de France. - 20, 22. 

Robespierre, Maximilien-Marie-lsidore 
de (1758-1794) - democrat revolu· 
ţionar francez, unul dintre conducă
torii revoluţiei burgheze franceze, 
conducătoul iacobinilor, şeul guver
nului revoluţiona.r al Convenţiei 
(179-1794), în timpul căruia revolu
ţia a atins apgeul. - 28, 464. 

Robinson, Smith P. - secretar onorific 
l Ligii împotriva legilor cerealelor. 

19. 



Indice de nume 735 

Robinson, Therese Alberline Luise (n. 
von Jakob) (179.-1870) - scriitoare 
germană, cunoscută sub pseudonimul 
Talvj, a tradus cintece Pop.lre sîr
hşti în limba germană. - 22, 29, 
1 1 5. 

Rodenberg, Julius (pe devăratul nume 
Levi, lsaak) (1831-1914) - poet, 
scriitor Şi publicist german. - 322. 

Roesgen, Charles - fu.cţionar la firma 
„Ermen & Engels " d111 Manchester. - 85, 6. 219, 228. 

Rogers, John - agent de poliţie ei •. 
glez ; în 1858 a fost martor în pro
cesul lui Simon Bernard. - 497. 

R6th, Eduard Maximilian (1 807-1 858) 
- filolog german. - 72. 

Rolhschild, Alfred (n. 1 842) - fiul lui 
L. Rothschild, şeful băncii Rothschild 
din Londra ; din 1850 pînă în 152 
elevul li Wilhelm Pieper. - 55. 

Rothschild, James, baron de (1792-1868) 
- şeful băncii cu acelaşi nume din 
Paris. - 125. 

Rotteck, Karl Wenzeslaus Rodecker von 
(177--1 840) - istoric şi om politic 

burghez geman, liberal. - 382. 

Ruge, Agnes - soţia lui Arnold Ruge. 
- 197. 

Ruge, Arnold (180-1880) - publicist 
german, tînăr hegelian, democrat mic
burghez ; în 1848 dputat în Adunarea 
naţională de la Frankfurt (aripa 
stingă) ; în deceniul al 6-lea unul din
tre liderii emigraţiei mic-burgheze 
gemane din Anglia ; după 1866 na
ţional-liberal. - 20, 50, 71 ,  2, 98, 
197, 2, 5, 361, 490, 555. 

Ruge, Hedwig - fiica lui Anold Ruge. 
- 197. 

Russell, lord John (1792-1878) - om 
politic englez, liderul whigilor ; prim
ministru (1846-1852 şi 1 B65-1866), re
prezentantul Angliei la Conferinţa de 

la Viena, ministru de externe (182-
la3 şi 1859-1 85) . - 1 12, 371 .  

RusselJ, sir William Howard (1 820-1907) 

- ziarist englez ; în 1861-1862 cores-

pondent de război al ziarului „Times" 
l a  Washington. - 288. 

Ristow, Friedrich Wilhelm (1821-1878) 
- ofiţer german şi autor al unor 
scrieri militare, democrat, emigrant 
fn Elveţia ; în 10 şeful statului-ma
jor al lui Garibaldi ; prieten al lui 
Lassalle. - 1 20, 133, 139, 8, 421. 

s 
Sadleir, John 1161--16) - bancher 

şi om politic irlandez, unul dintre li
derii fracţiunii irlandeze din parla
ment, directorul băncii Tipperary şi l altor instituţii financiare, din 1853 
lora�·mior al trezoreriei ; în 1 856, 
după far'lentul b ăncii Tipperary, s-a 
sinucis. - n 

Salarik, Pavel Jos�< (1795-1861) - cu
noscut filolog, istor„ şi arheolog slo
vac, reprezentant al '""oii liberale a 
mişcării de eliberare naţio•&lă a cehi
lor şi slovacilor ; adept al pr5ramului 
austro-slavismului. - 18, 21.  

Samelson, Adolf (1817-1888) - muic 
chirurg-oculist, reprezentant al unor 
concepţii liberale ; din 1857 emigrant 
la Manchester, unde a devenit mem
bru al unor cluburi literare. - 453, 
54. 

Sandwilh, Humphry (1822-1881) - me
dcmilitar englz, participant la răz
boiul Crimeii ; din februarie 1855 in
spector general al spitalelor de cam
panie din Crimeea, destinate armatelor 
turce trimise în apărarea Karsului ; 
în ianuarie 1856 s-a reîntors la Lon
dra, unde a publicat o carte despre 
apărarea Karsului. - 38. 

Sazonov, Nikolai lvanovici (1815-1862) 
- ziarist rus, liberal, la începutul de
ceniului al 5-lea a emigrat în străiă
tate, unde a colaborat la diferite ziare 
şi reviste. - 4. 

Say, Jean-Baptiste (1767-1832) - eco
nomist vulgar frncez 1 a fost primul 
care a expus sistematizat teoria apo
logetică a cel0r „trei factori ai pro
ducţiei " ,  considerînd pămintul, capi
talul şi munca drept izvoare de sine 
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stătătoare ale rentei, profitului şi sa
lariului (formula trinitară). - 61 , 513. 

Schaffarik - vezi Safarik, Pavel Josef. 

Schapper, Karl (1812-1870) - unul 
dintre conducătorii Ligii celor drepţi 
şi ai Asociaţiei culturale a munci
torilor germani de la Londra 1 mem
bru al organului central al Ligii co
muniştilor, a luat parte la revoluţia 
din 1848-149 ; în 1 850, după sci
ziunea Ligii comuniştilor, a condus 
împreună cu Willich fracţiunea sec· 
tară ostilă lui Mar: ; în 1856 s-a 
apropiat din nou de Marx ; în 185 
membru al Consiliului General .r 
Asociaţiei Internaţionale a Muncito

rilor. - 3, 297, 36, 331, Jf, 395, 

391. 

Scharnhorst, Gerhard J,nann David von 
(1755-1813) _ 9,aeral şi toretician 
militar prusia> ; după zdrobirea de 
către Napoi--on, în 186, a armatei 

prusiene- preşedintele com<siei pentru 
reoraiizarea armatei ; ministru de 
ră>Di (1807-1810) şi şeful statului
<djor al armatei (1 810-1813) ; in 1 813  
a jucat u n  rol d e  seamă în războiul 
împotriva lui Napoleon. - 166, 515. 

Scherzer, Andreas (1 807-1879) - croitor 
german, membru al comunităţii de la 
Paris a Ligii comuniştilor ; după sci
ziunea Ligii a aderat la fracţiunea 
sectară Willich-Schapper ; unul din· 
tre inculpaţi ln procesul aşa-numi
tului complot franco-german din fe
bruarie 1 852 de la Paris ; mai tîrziu 
a emigrat in Anglia ; unul dintre con
ducătorii Asociaţiei culturale a munci
torilor germani de la Londra ; edlto· 
ul ziarului „Die Neue Zeit" şi cola
borator la ziarul „Das Volk". - 43, 
5, 343, 9, 392, 408, 414, 426. 

Schiller, Friedrich (1759-1805) - mare 
poet şi dramaturg clasic german, a 
creat opere nemuritoare care au tre· 
zit conştiinţa naţională a poporului 
german, tm.ldindu-1 la 1ptă 1mpo· 
triva tiraniei feudale, împotriva asu
pririi naţionale, pentru libertate şi 
umanism. - 2, 442, 445, 447, 449, 
51, 453455, 458, 3, 505, 531 ,  541 ,  
4, 561 , 4, 571 , 587. 

Schleiden, Mathias Jakob (1804-1 881) -
botanist german ; a făcut studii asu
pra morfologiei şi fiziologiei celule
lor plantelor şi animallor, doîd 
date noi. A pus bazele teoriei celu· 
lare. - 302, 500. 

Sch/einilz, Alexander, baron de (din 
1879) conte (1 807-1 885) - om de 
stat prusian, reprezentnt al iunche· 
rimii reacţionar> , ministru de ex· 
terne (iunie l S48, 1849-1850 şi 1858-
1861) . . - 551, 565, 587. 

SrJosser, Friedrich Christoph (1176-
1 861) - istoric burghez german, libe
ral ; şeful şcolii de istoriografie ger· 
mană de la Heidelberg. - 156, 80. 

SchJOzer, August Ludwig von (1735-
1809) - istoric şi statistician ger
man. - 18, 19. 

Schneider, Karl - avocat din Koln, de
mocrat mic-burghez, a participat la 
revoluţia din 1 848-1849 ; în 1 852 apă
rător în procesul comuniştilor de la 
Koln. - 471. 

Schnurrer, Christian Friedrich von 
(174-1822) - teolog, filolog şi orien· 
talist german. - 19. 

Schd/er, Lina - prietenă a familiei 
Marx. - 6, 306, 314, 320, 353, 351, 
419,  420, 4. 

Schănich, Chris toph Otto, baron de 
(1725-1807) - poet, autorul epopeH 
„Hermann sau Germania eliberată•. 
- 512. 

Schramm, Konrad (aprox. 1 22-1858) 
- revoluţionar german, membru al 
Ligii comuniştilor, din 1 849 emigrant 
la Londra ; girant responsabil . lui 
„Neue Rheinische Zeltung. Politisch
okonomische Revue• ; în 1850, după 
sciziunea care a avut loc în Liga 
comuniştilor, adeptul lui Marx ; prie
ten � tovarăş de luptă al lui Marx 
şl Engels. - 5, 1 1 2, 150, 158, 17-..117, 
182-183, 214, 27, 33, 4, 8, 243, 
249, 250, 217, 30, 493, 498, 579-581 .  

Schramm, Rudolf (1813-1882) - publi
cist german, demcrat mic-burghez, 

în 1848 deputat în Adunarea naţională 
de la Frankfurt (aripa stingă) ; după 
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înfrîngerea revoluţiei din 1 848.1849 
a emigrat în Anglia ; a luat poziţie 
împotriva lui Marx ; în deceniJl al 
7-lea adept al lui Bismarck ; fratele 
lui Konrad Schramm. - 1 76, 177, 183, 
4, 8, 254, 300, 26, 336, 345, 404, 
438, 493, 498. 

Schroder, John Henry (1784-1 883) -
bancher englez, şeful unei mari firme 
bancare din Londra, de origine ger· 
man. - 201 , 0. 

Schroder, Christian Mathias - bancher 
german, şeful unei mari firme ban
care din Hamburg ; fratele celui de 
mai sus. - 201 , 580. 

Schiitz, Jakob Friedrich (181-1877) -
democrat mic-burghez german, a luat 
parte la insurecţia din 1849 din Baden
Palatinat, preşedinte al guvernului 
provizoriu badenez de la Paris ; ulte· 
rior emigrant în Anglia. - 40. 

Schwnn, Theodor (181---1882) - bio
log german , în 1839 a formulat teoria 
celulară a structurii organismelor. -
302. 

Scott, sir Walter (1771-1832) - roman
cier englez, născut în Scoţia, creatoul 
rmanului storic vest-european. - 535. 

Seter-paşa (şi Seter-bei) Zan Oglu -
prinţ din Cerchezia ; alîndu-se în 
slujba Turciei, a luat parte la răz
boiul ruso-turc (1 826-1828) . a condus 
acţiunile de luptă ale muntenilor cer
chezi împotriva Rusiei (1855-1859). -
10, 102, 0. 

Seiler, Sebastian - publicist german, 
în 16 membu al Comitetului comu
nist de corespondenţă de la Bruxelles 
şi membru al Ligii comuniştilor ; a 
participat la revoluţia din 1-1849 
din Germania ; în deceniul al 6-lea 

emigrant la Londra. - 15, 16, 4, 25, 

9, 6, 39, 4, 48, 298, 338. 

Selmnilz, Hugo von - ofiţer prusian 
în retragere, cunoscut al lui Fedinand 

Freiligrath. - 96. 

Senior, Nassau William (179---164) -

economist englez, reprezentant al eco

nomiei politice vulgare. - 66. 

Seraskier - vezi Mehmed-Rujdi-paşa. 

Shallesbury, Anthony Ashley Cooper, 
conte de (1801-1885) - om politic 
englez, toy, din 1 847 whig ; în de
ceniul al 5-lea conducătorul mişcării 
aristocratice-filantropice în favoarea 
legii cu privire la ziua de muncă de 
zece ore. - 524. 

Shakespere, WilJiam (156-1616) - cel 
mai mare dramaturg şi poet al Re
naşterii engleze, unul dintre cei mai 
străluciţi reprezentanţi ai literaturii 
universale. - 37, 0, 32, 539, 588. 

Sibone (Siborn), WilJiam (1797-1849) 
- topograf-militar şi istoric englez. -
270. 

Sickingen, Franz von (1481-1523) -
cavaler german, a aderat Ia Reformă ; 
conducătorul militar şi politic al răs
coalei nobililor din 152-1523. -
�2. 537-52. 543. 

Siebel - comeciant dn Barmen, tatăl 
lui Karl Siebel. - 4, 535. 

Siebel, Karl (183-1868) - poet re
nan ; a contribuit în mare măsură Ia 
răspîdirea lucrărilor lui Marx şi En
gels şi Ia popularizarea volumului 1 
l „Capitalului • ; rudă îndepărtată a 
lui Engels. - 349, 424, 25, 6, 427, 
46, 44, 449, 453, 470, 5--535, 538, 
571 .  

Simon, Ludwig (1810-1872) - avocat 
din Trier, democrat mic-burghez, în 
1--1 849 membu l Adunării na· 
ţionale de la Frankfurt (aripa stingă) ; 
în 1849 a emigrat în Elveţia. 35, 
0, 82, 8. 

Simpson, sir James (179-188) - ge
neral englez, în 1855 (februarie-iunie) 
şeful servichtlui de încartiruire, apoi 

comandant suprem al armatei din Cri
meea (iunie-noiembrie 1855). - 24. 

Sismondl, Jean-Charls-Leonard Si-
monde de (177-12) - economist 

şi istoric francz din Elveţia, a ci

ticat capitalismul ,,de pe poziţii mic
burgheze• (Lenin) şi a dealizat mica 

producţie ; reprzentant de seamă al 

romantismului economic. - 1 19, 513. 
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Slor, Ballhasar - participant la răz
boiul ţărănesc din 1525 din Grmania ; 
prieten şi adept l lui Franz von Si
ckingen. - 0, 31, 0. 

Sith, Adam (13-1790) - economist 
nglez, nl d:ntre reprezentanţii mar
canţi ai economiei politice clasice 
burgheze. - 66, 513. 

Solocle (aprox. 497 - aprox. 406 î.e.n.) 
- renumit dramaturg din Grecia an
tică, autor de tragedii. - 242. 

Sophia-Dorothea (1687-1757) - soţia 
lui Friedrich-Wilhelm I. - 13. 

SouJouque, Faustin (aprox. 1782-167) 
preşedinte al Republicii Haiti 

(1 847-1849) ; în 1849 s-a proclamat 
împărat, luîndu-şi numele de Faustin I 
(1849-1859). - 2, 381 , 524. 

Soult, Nfrolas-Jean-de-Dieu, duce de 
Dalmaţia (17-1851) - mareş1 al 
Franţei şi om politic ; a excelat prin
tro totală lipsă de principialitate în 
politică ; participant la războaiele Fran
ţei lui Napoleon I ; în l BOB-1814 a 
comadat trupele franceze în Spania ; 
în perioada monaThiei din iulie mi
nistru de război (130-1834, 1 840-
145), ministru de extene (1 839-
140) şi şef al guvnului (183-1834, 
1 89-1840 şi 1840-1 847) . - 161 .  

Spinoza, Baruch (Benedicti de) (1632-
1617) - filozof materialist olandez. -
2, 

Stalker, Forster {m. 1 857) - general 
englez, a comandat trupele terestre 
ngleze în războiul anglo-persan 
(1-.,1 857) ; şi-a pus capăt zilelor. 
- 1 26. 

Stanislav, August (Poniatowski) (172-
1798) � Tge al Poloniei (1764-1 795). 
- 77. 

Stanley, lord Edward Henry (din 1869) 
conte de Derby (1 826-1893) - om 
de stat englez, tory, în deceniile al 
7-lea şi l 8-lea consrvator, apoi li
beral ; membru · al parlamentului ; 
ministru ' e extene adjunct · (1852), 
preşdinte al Comisiei de control pen
tru problemele Indiei (185--1 859), mi-

nistru de externe (1 --1 868 şi 187--
1 878) şi ministru al coloniilor (18 
şi 1882-1885) . - 339, 373. 

Star, Fanny (născută Lewalld) (181 1-
1889) - scriitoare germană. - 519. 

Steffen, Wilhelm - fost ofiţer prusian, 
martor al apărării în prcesul comu· 
niştilor de la Koln din 152 1 în 13 
a emigrat în Anglia, apoi în S.U.A. ; 
în deceniul al 6-lea a întreţinut legă· 
turi de prietenie cu Marx şi Engels. 
- 44, 1 15, 1 17, 120, 131 ,  133, 19, 158, 
161 ,  16, 3, 2, 41 1 ,  475, 579. 

S tein, Maximilian, baron (181 1-1860) -
ofiţer austriac, în timpul revoluţiei 
din 1848-1849 şef de stat-major n 
armata revoluţionară din Ungaria ; 
după înfrîngerea revoluţiei a emigrat 
în Turcia, unde a luat numele de 
Ferhd-pşa ; a luptat împotriva Ru· 

siei ţariste în Cerkasia (1857-1858} 
- 6. 

Steinthal - proprietarul unei firme co
merciale din Manchester la care a lu
crat Georg Weerth între 1852 şi 186. 
- 8, 92, 427. 

Stephens, John Edurd - bancher en
glez 1 în 1 857 a fost dat în jdecată 
pentru mari maşinaţii financiare, -
21 1 .  

Sleuart (Steward), sir James (1712-1780) 
- economist englez burghez, unul 
dintre ultimii reprezentanţi ai mr
.canttltsmlui. - 0, 513. 

Stewart, Charles William, marchiz de 
Londonderry (177--1 854) - general 
englez, om politic şi diplomat ; în 
1813-1814 a participat la războiul îm
potriva Franţei lui Napoleon I. - 154. 

St. Hilaire - vezi Geoflroy Saint-Hi

laire, Etienne. 

Stieber, Wilhelm (161--lB2) - func
ţionar de poliţie prusian, şef l oli· 
ţiei politice din Prusia (1 --180j ; 
martorul principal şi unul dintre or
ganizatorii procesului comuniştilor de 
la Koln din 1852. - 35, 44, 351 , 8, 
469, 480, 515. 
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S tirner, Max {pseudonimul literar al lui 
Johann Caspar Shmidl) (1--1856) 
- filozof şi scriitor german, tinăr 
hegelian, idolog al micii burghezii, 
unul dintre ideologii individualismului 
burghez şi ai anarhismului. - 65. 

S tirner-Schmidt, Marie Wilhelmine (n. 
Dăhnhardt) (1818-1902) - soţia lui 
Mx Stirner. - 5. 

S tockum, von - comerciant din D.s
seldorf, împutenicitul contelui Hatz
feld !n procesul de divorţ al acestuia ; 
în 1 855 a fost condamnat Ia închi
soaTe pentru falsuri. � 25. 

Stocqueler, Joachim Hayard (180-1885) 
- ziarist en:Iz. - •18. 

S trahan, William (n. aprox. 1808) -
bancheT englez ; în iunie 1855 a dat 
faliment ; pentru marile lui maşinaţii 
financire a fost condamnat la de
portare şi muncă silnică, - 61. 

Stratlord de RedcliJJe, S trallord Can
ning, viconte {1 1-1880) - 'diplomat 
englez, ministru plenipotenţiaT (181 0-
1812, 1 825-1828) ; mai tîrziu ambasa
dor la Constantinopol (1841-1858) . 
3132, 5. 

Striller, Johann Gollhelf {1140-1801) -
istoric rus, de oigine german, autorul 
unor lucrări despre istoria populaţiei 
slave din Rusia veche. - 18, 19. 

St1odtmann, Adolph (1829-1879) 
scriitor german, democrat burghez, a 
participat la mişcarea revoluţionară 
din 148 din Schleswig-Holstein ; în 
•10 a emigrat din Germania. - 336, 
40. 

S trohn, Wilhelm membru al Ligii 
comuniştilor, prieten al lui Marx şi 
Engels, emigrant la  Bradford. - 63, 
l, 9 1 ,  9, 423. 

S truve, Gustav (180---1 810) - avocat 
şi publicist geman, democrat mic
burghez, unul dintre conducătorii miş

crilor revoluţionare din aprilie şi sep
tembrie 1 88 din Baden, precum şi 
al insurecţiei din 1849 din Baden
Palatinat ; după înfrîngerea revolu
ţiei a emigrat ; a fost unul dintre 

conducători! emigraţiei mic-burgheze 
germane dn Anglia ; mai tlriu e 
participat la războiul ciil din S.U.A. 
(1861-1865) de partea statelor aboli
ţioniste din nord. - 5, 542. 

StUige, Joseph (1193-159) - om po
litic englez, radical burghez, adept l 
liberului-schimb ; s-a alăturat carfi
tilor pentru a menţine clasa munci
toare sub influenţa burgheziei. - 250. 

Swoboda (Svoboda), Vaclav Alois 
(1191-1849) - filolog şi poet ceh ; 
a tradus c!ntece populare cehe !n 
limba germană. - 2, 8. 

Szemere, Berta/an (Bartholomeu) (1812-
169} - om politic şi publicist ungur ; 
a luat parte la revoluţia din Ungaria 
(18-1849) ; inistru în guvernul re
voluţionar ; după lnfrîngerea revolu
ţiei a emigrat. - 5, 450, 455, 541, 
548, 551, 552, 560, 85. 

ş 
Şcerbatov, Mihail Mihailovici, prinţ 

(1133-.190) - istoric rus, economist 
şi publicist ; în lucrările sale, l s-a 
erijat ln apărător al autocraţiei şi 
iobăgiei. - 12. 

T 
Tallandier (Talandier), Pierre-Theodore

Alfred (1 82--1890) - ziarist, demo
crat mic-burghez francez 1 a luat 

parte Ia revoluţia din 1848 din Frnţa ; 
după lovitura de stat din 1851 a emi
grat la Londra ; prieten l lui Her
zen ; în 1864 membru al Conslliului 

General al Asociaţiei Intenaţionale 
a Muncitorilr ; deputat în parlamen
tul francez (181-1880 şi 1881-185). 
- 43, 0. 

Tassilier - muncitor tipograf francez ; 
din iunie 148 deportat poitic la 

Cayenne. - 4. 
Taube, Friedrich Wilhelm von (1 2-

1 18) - ziarist, istoric şi economist 
austriac. - 18. 



740 Indice de numa 

Tauentzien von Witlenberg, Bogislaw 
Friedrich Emanuel, conte (17--1824) 
- general prusian, a luat parte la 
războaiele împoriva Franţei lui Nd
poleon I (! B13-1814) . - 167. 

Tausenau, Karl (180�1873) - om po
litic austriac, reprezentant . aripii 
de stînga a democraţiei mic-burgheze 1 
în perioada revoluţiei din 1848 şeful 
Comitetului central al asociaţiilor de
mocratice din Viena ; din 1849 emi

grant la Londra. - 20, 401. 

Taylor, Bayard (182--1878) - explora
tor, sriitor şi ziarist american, cores
pondentul lui „New York DaiJy Tri
bune". - 185, 579. 

Taylor, Tom (1817-180) - dramaturg 
şi ziarist englez, colaborator la mai 
multe periodice, redactor la revista 
satirică „Punch" (1 874-1880). - 105. 

Tchorzewsky, Stanislaw emigrant 
polonez la Londra ; proprietarul unei 
librării care deservea emignţia polo
neză ; prieten intim al lui Herzen şi 
agentul său pentru ditarea şi difu
zarea literaturii ruse în străinătate. -
327. 

Teleki, Sandor (Alexander) conte (n. 
1818) - ofiţer ungur, a luat prte 
la revoluţia din 18--1849 din Un
garia ; după înfrîngerea revoluţiei a 
emigrat ; a înreţinut legături cu 
cercurile bonapartiste. - 455. 

Thackeray, William Makepeace (!S1 !-
1863) - scriitor englez, reprezentant 
de seamă al realismului critic. - 538. 

Theyls, Willem - diplomat olandez ; 
pe la începutul secolului al XVIII-iea 
şeful Ambasadei olandeze în Turcia ; a îndeplinit diferite misiuni diploma
tice din însărcinarea guvernului rus ; 
în 171 1-1712 a mediat tratatul de 
pace dintre Rusia şi Turcia. - 412. 

Thiers, Louis-Adolphe (1797-1877) -
istoric şi om de stat francez, orlea
nist, ministru de interne ( 18J şi 184) , 
prim-ministru (183--1840) , în 1 848 de
putat în Adunarea naţională consti
tuantă, iar în 184---1851 deputat în 
Adunarea legislativă ; preşedinte al 

republicii (1871-1873) ; călăul Comu
nei din Paris. - 274. 

Thiersch, Friedrich Wilhelm (1784-1860) 
- filolog şi pedagog german ; a luat 
atitudine în presă în favoarea elibe
rării Greciei de sub jugul Turciei ; 
în 1831-1 832 a întreprins o călătorie 
prin Grecia. - 1 12. 

Thimm, Franz - librarul lui Friedrich 
Engels la Manchester. - 393, 410, 415, 
432, 434, 43-436, 443, 444. 

Tholuck, Friedrich August (179--1877) 
- teolog protestant, pietist. - 6. 

Thurneyssen, Auguste - unul dintre 
directorii lui Credit mobilier. - 125. 

Tizian (Tiziano Vecellio) (aprox. 1 477-
1576) - pictor italian, strălucit repre
zentant al şcolii veneţiene din pe
rioada Rena/teri! tîrzii. - 123. 

Tooke, Thomas (177--1 858) - econo
mist englez, promotor zelos al liberu
lui schimb ; a criticat teoria banilor 
a lui Ricardo ; „ultimul economist en
glez of any value• (Marx). - 94, 1 1 9,  
267, 514. 

Touroute - colonel francez în retragere, 
a răit în Germania. - 34, . 48. 

Triibner, Nikolaus (1817-184) di· 
tor german Ia Londra. - 49, 4, 8, 
365. 

Truelove, Edward - editor din Londrn, 
în februarie 1858 a fost deferit justi
ţiei pentru publicarea unui pamflet 
care justifica atentatul lui Orsini îm
potriva lui Napoleon al III-iea. 
8, 259. 

Tucker - ditor din Londra. - 102, 
103, 108. 

Turner, Jack - fiul lui James Aspina!l 
Turner. - 1 1 1 .  

Turner, James Aspinall (1797-167) -
fabricant şi om politic englez, tory ; 
în deceniul al 7-lea s-a apropiat de 
liberali ; membru al Camerei de co
merţ din Manchester, mmbru al par
lamentului. - 105, 1 1 1 .  

Tiirr, Istvan ( Achmed J<iamll-bei) (182--
1 908) - ofiţer ungur, a emigrat în 
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Turcia ; a luat parte la războiul Cri· 
meii de partea trupelor aliate şi Ia 
răzoiul Cercheziei împotriva Rusiei. 
- 00, 302. 

u 
Uhland, Ludwig (1 187-1862) - poet şi 

istoric literr grman, liberal-brghez 
aparţinînd romantismului tfrzlu ; în 
1 88-1849 nembru al Adunării na
ţionale e Ja Frankfurt (centru stinga). 
- 38, 0. 

Ulfilas (Wullila) (aprox. 31 13) - ele· 
ric şi politician vizigot, episcop, i-a 
creştinat pe goţi ; a inventat alfabetul 
gotic şi a tradus Biblia în limba go
tică. - 449. 

Urquharl, David (1 805-1877) - diplo
mat englez, publicist şi om politic 
reacţionar, turcofil ; în deceniul al 
4-lea a îndeplinit misiuni diplomatice 
în Turcia, a demascat politica extenă 
a lui Palmerston şi a whigilor ; mem
bru al parlamentului (1847.1852) 1 on· 
datorul i redactorul ziarului „Free 
Press• .  - 1, 59, 61 , 8, 7 1 ,  80, 102, 
103, 16, 19, 1 12, 267, 280, 372, 410, 
412, 424, 436, 49, 450, 545, 548, 551, 
57. 

V 
Vadenaire, Victor (m. 1 859) - dmocrat 

mic-burghez prusian ; în 1 848 deputa t  
îc Adunarea naţională prusiană (aripa 
stingă).  - 9. 

Venedey, Jakob (poreclă Kobes) (180--
1871) - publicist radical german ; ln 
1 -<1 849 membru al Adunării naţio
nale de la Frankfurt (aripa stingă) ; 
după revoluţia din 1848-149 liberal. 
·- 6, 271 . 

Victor Emanuel al Ii-lea (1 820-1 878) -
duce de Savoia, rge al Sardlniei 
( 1 84-161) şi rege al Italiei (1861-
1878). - 218, 8, 516. 

Vischer, Friedrich Theodor (1 807-1 887) 
- filozof german, hegelian ; autor al 
mai multor lucrări de estetică. - 492. 

Vivian, sir Robert John Hussey (102-
1 887) - general englez, ln 1 855-1856 
a comandat trupele turce în peninsula 
Kerci. - 3 1 ,  2, 3. 

Vogt, Karl (1811-1895) natralist şi om 
politic german, reprezentant al mate
rialismului vulgar, democrat mic-bur
ghez ; în 1 --1 849 membru al Adu· 
nării naţionale (aripa stingă) ; în iu
nie 1 849 unul dintre cei cinci regenţi 
ai imperiului ; în 1 849 a emigrat ln 
Elveţia ; în deceniile al 6lea şi al  
7-lea agent plătit al lui Ludovi: Bona
parte ; unul dintre participanţii cei 
mai activi la campania de calomnii 
ponită lmpotriva rvoluţi<marilor pro· 
letari ; Marx l·a demascat în pamfle
tul său „Domnul Vogt " .  � 8 1 ,  386, 
88, 2, 407, 410, 419, 421 ,  9, 447, 
448, 0, 6, 459, 0, 5, 66, 4-
8, 549, 555, 556, 57, 8, 0, 4, 
669. 

Volgt, Johannes (1 786-1863) - istoric 
german, autor al unei lucrări în mai 
multe volume despre Istoria Pusiei. 
- 1 8. 

Voigt, Mikulas (Adauctus) (1 73-1187) 
- istoric ceh, iluminist, colcţionar 
de vci dcumente u privire la is· 
torla şi filologia cehă. - 18. 

Vorontov, Mihail Semionovici, prin/ 
(1782-1856) - om politic us, gene· 
ral ; a luat parte la războaiele ÎIIPO· 
triva Iul Nleon I ; guvernator şi 
comandant suprem al trupelor din 
Caucaz. - 1 1 2. 

w 
Wachsmuth, Enst Wilhelm (1 784-1866) 

- istoric burghez german, profesor 
Ia Leipzig, autor al unor lurări de 
istorie antică şi de istorie a Europei. 
- 245. 

Walewski, Alexandre-Florian -Joseph Co
Jonna, conte de (1810-1 868) - diplo
mat şi om de stat francez, fiul lui 
Napoleon I şi al contesei poloneze 
Walewska ; a luat parte la răscoala 
din Polonia (1830-1831) ; după În· 
frîngerea răscoalei a emigrat tn 
Franţa ; ministru de extene (1 855-
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1860) . ministru de stat (1-1863). 
- 5. 

Walpole, Spencer Horatio (Horace) 
( !80-1898) - om de stat englez, 
tory, ministru de interne (1 652, 1858-
1 859 şi 1 86-1 867) . - 260. 

Watts, John (1818-1887) - publicist 
englez, la început socialist utopist, 
adept al lui Robert Owen, ulterior li
beral burghez şi filantrop ; apologet 
al capitalismului. - 38. 

Weerth, Georg (1 822-1856) - publicist 
şi scriitor german, considerat de En
gels ca primul poet al proletariatului 
german ; membru al Ligii comunişti
lor ; în 1848-1 849 foiletonistul lui 
„Neue Rheinische Zeitung•, prieten 
al lui Marx şi Engels. - 63, 8, 93, 
490, 493, 51 1 ,  521. 

Weerth, Karl ( 1812-1 889) - naturalist, 
profesor l a  gimnaziul din Detmold , 
fratele lui Geo� Weerth. - 93. 

Weerth, Wilhelmine (1785-1868) -
mama lui Georg Werth. - 93. 

Weitling, Wilhelm (188-1871) - 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 1849 a emi
grat în S.U.A. , unde după scurt timp 
s-a retras din mişcarea muncitorească. 
- 392. 

Wesely, Eugen (1799--1 828) - poet şi 
scriitor austriac, a tradus cîntece 
populare ale slavilor din sud în limba 
germană. - 2. 

Westphalen, Christian Heinrich Philipp 
von (172--1792) - secretar şi prie
ten al ducelui de B raunschweig, a 
participat la războiul de 7 ani, despre 
care a scris o lucrare ; bunicul lui 
Jenny Marx ; - 575. 

Westphalen, Edgar von ( 181--180) 
fratele lui Jenny ax ; în 1 846 a 

făcut parte din Comitetul comunist 

de corespondentă de la Bruxelles ; 

în deceniile al 6-lea şi al 7-lea a trăit 

ca emigrant în S.U.A. - 4, 59, 84. 
588. 

Westphalen, Ferdinand Otto Wilhelm 
von (1799-1876) - om politic pru
sian reacţionar, ministru de interne 
( 150-1858) ; fratele vitreg al soţiei 
lui Marx, Jenny Marx. - 62, 313 ,  
515 ,  575, 576, 88. 

Westphalen, Heinrich Georg von (1768-
155) - unchiul lui Jenny Marx. 
575, 588. 

Westphalen, Karoline von (m. 1 856) 
mama lui Jenny Marx. - 56, 59 , 576, 
588. 

Westphalen, Ludwig von (1770-1 842) 
- consilier intim la Trier, tatăl lui 
Jenny Marx. - 575, 588. 

Wette, Wilhelm Martin Leberecht de 
( 1780-1849) - teolog, raţionalist ; a 
scris lucrări despre aşa-numita arheo
logie biblică, - 245. 

Weydemeyer, Joseph (1818-1866) - mi
litant de seamă al mişcării mncito
reşti germane şi americane ; în 184--
1 847 „adevărat socialist " ,  sub influ
enţa lui Marx şi Engels a trecut pe 
pziţiile comunismului ştiinţific ; 
membru al Ligii comuniştilor, a parti
cipat la revoluţia din 1 848-1849 din 
Germania ; rdactor la „Neue Deutsche 
Zeitung• (1849-1 850) ; după înfrîn
gera revoluţiei a emigrat în Ame
rica, unde a luat parte la războiul ci

vil de partea statelor din nord ; îm

preună cu Cluss a propagat marxis

mul în S.U.A. ; prieten apropiat l lui 

Marx şi Engels. - 315, 352, 392, 41 1 ,  
510514. 

Weydemeyer, Louise - soţia lui Joseph 

Weydemeyer. - 510. 

Whiteside, James ( 1804-1876) - jurist 

irlandez, tory, membru al parlamen

tului, procuror general. - 84. 

Wilhelm I (1797-1888) - prinţ al Pru

siei, prinţ-regent ( 1858-1861 ) ,  rege al 

Prusiei (1861-1888) , împărat al Ger

maniei ( 1 871-1888) .  - 273, 313, 4 ,  
326, 346, 4 1 2. 
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Wilhelm l 111-lea de Orania (1650-
1702) - stathuder al Ţărilor de Jos 
(167-1702) , rege al Angliei (1689-
1702). - 10, 1 1 .  

Wilks, Washington (aprox. 1 826-1864) 
- publicist radical englez, unul din
tre redactorii ziarului „Morning Star". 
- 103, 107. 

William al 111-lea - vezi Wilhelm al 
111-lea. 

Williams - librar din Londra. - 17, 
132, 133, 557. 

Williams, sir WiJiam Fenwick, baronet 
de Kars (1800-1883) - general en
glez ; ln 1855, în timpul războiului 
Crimeii, a condus apărarea Karsului ; 
a fost luat prizonier de trupele ru
seşti. - 5. 

Willich, August !181-178) - ofiţer 
prusian ; a demisionat din armată din 
cauza convingerilor sale politice ; 
membru al Ligii comuniştilor ; în 1849 
comandantul unui corp de voluntari 
în timpul insurecţiei din Baden-Pala
tinat ; în 1 850, după sciziunea din 
Liga comuniştilor, împreună cu Schap
per, conducător al fracţiunii sectare 
ostile lui Marx ; în 1 853 a emigrat în 
S.U.A. ; în timpul războiului civil din 
S.U.A. (1 861-1 865) , general în ar
mata statelr aboliţioniste din nor:l. 
- 4, 3, 326, 343, 44, 95, 51 I ,  512. 

Wilson, George 118-1870) - fabricant 
şi om politic englez, adept al liberu
lui schimb, preşdintele Ligii împo
triva legilor cerealelor. - 19. 

Wilson, James (180---1 860) - econo
mist şi om politic englez, adept l libe
rului schimb, fndator şi redactor al 
re'istei „Economist• ,  membru al 

parlamentului, seretar al trezoreriei 

(13-1858). - 372, 514. 

Winhm, sir Charles Ash (181-.1870) 

- general englez, a luat parte la răz

boiul Crimeii (1854-1856) şi la îni

buşirea răscoalei de eliberare naţio

nlă din India (1 857) ; mai tîrziu a 

comandat trupele engleze din Laho-re 

(1857-1861). - 231 , 233, 234, 239. 

Wintzingerode, Ferdinand Fedorovici, 
baron (1770-1818) - general rus, de 
origine german ; a luat parte la răz
boaiele împotriva lui Napoleon I. -
167. 

Wiss, C. - medic şi ziarist german, 
tînăr hegelian, democrat mk-burghez ; 
la începutul deceniului l 6-lea al s�
colului al XIX-lea a emigrat în Ame
rica ; adept al lui Kinkel. - 340. 

Woh1-Strass, Jeanelle (17B3-l 8&1) -
prietena lui Ludwig Borne. - 6. 

Wolf(I), Ferdinand (Wolfl cel roşu) 
(1812-1 895) - publicist german, în 
1 84--1847 membru al Comitetului co
munist de corespondenţă de la Bru
xelles, membru al Ligii comuniştilor, 
ln 1 848-1 849 unul dinre redactorii 
lui „Neue Rheinische Zeitung• ; după 
revoluţia din 184---1 849 a emigrat ; 
după sciziunea din Liga comuniştilor, 
ln 1850, adept l lui Marx şi Engels ; 
mai tîrziu s-a retras din viaţa politică. 
- 0. 

WolII, WIIhelm (Lps) (189-1864) -
militant al mişcării muncitoreşti ger
mane, publicist, fiu de ţăran din Si
lezia ; a luat parte la mişcarea stu
denţască 1 n 1--1839 a fost deţi
nut în lnchisorile prusiene ; în 184--
1847 membru al Comitetului comunist 
de corespondenţă de la Bruxelles ; 
din martie 1 848 membru al organului 
central al Ligii comunLştilor; Îl 1 84--
1 849 unul dintre redactorii lui „Neue 
Rheinische Zeitung" ; membru al Adu
nării naţionale de la Frankfurt (ex
trema stingă) , prieten şi tovacăş de 
luptă al  lui Marx (care i-a dedicat 
„Capitalul") şi Enges. - 27, 0, 37, 
47, 48, 6, 5, 8, 9, 81 , 84, 91 , 101 , 
102, 1 13, 1 16, 120, 12-124, 127, 128, 
134, 135, 148, 10, 17, 2, 26, 21 1 ,  
21�215, 20, 3 ,  26, m ,  229, 35, 
236, 239, 8, 0, 257, 261 , 264, 270, 
274, 290, 6, 298, 301 ,  302, 315, 317, 
318, 320, 22, 325, 7, 9, 331 , 337, 
338, 41 , 3, 357, 5, 391, 392, 35, 
403, 404, 409, 415, 417, 11, 3, 27, 
429, 0, 32, 4, 5, 444, 47, 449, 
461 ,  462, 467, 469, 475, 7, 40, 497. 

499. 503, 510, 553, 0, 579. 
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Wuk - vzi Kradzic, Vuk Stefanovic, 
Wurm, Christian Friedrich (1803;189) 

- istoric şi publicist german, profe· 
sor la Hamburg. - 4. 

y 
York, Frederick Augustus, duce de York 

şi Albany {1763-1827) - al doilea 
fiu al regelui Angliei, eorge al 
III-iea ; din 1795 felmareal, coman· 
dant surm al amatei engleze 
(1798-189, 181 1-1827) ; trupele co· 
mandate de el au suferit în"ingeri 
repetate în războaille îpotriva Fran· 
ţei de a sflrşitul secolului al XVIII
Ia. - 45. 

York von Wartnburg, Hans David Lud
wig, conte (175-1830) general pru
sian ; în 1812 comadantul corpului 

auxiliar prusian al armatei lui Nao- , 
!on în Rusia ; la 30 decembrie 1812 
a încheiat e propria sa răspundere 
convenţia de nutralitate de la Tau
roggen ; general în războaiele de eli· 
berare împotriva lui Napoleon I. -
16. 

z 
Zitschke - unul dintre rditorii lui 

Marx de la Londra. - 49, 54,  57. 

Zi!z, Franz Heinrich (18-1877) 

avocat, democrat mic-burghez ; în 

18 memru al Adunării naţionale 
de Ia Frankfurt (aripa stingă) ; in 
1649 a luat parte la revoluţia din Ba· 
den-Palatinat ; după înfrîngerea revo
luţiei a emigrat în S.U.A. - 542. 

Personaje din literatură, Biblie şi mitologie 

Agamemnon - în mitologia greacă rege 
lgendar al Alui ; căpetenia oş
lor greceşi în timpul războiului tro
ian ; la întoarcerea sa dil război a 
fost omorlt de soţia sa, Clitemnestra, 
şi de Egist ; eroul pridpal din tra
gedia u acelaşi nume de Eschil. -
5. 

Ahile - potrivit legendei, cel mai cu
.rajos dinre eroii greci care a ludt 
parte Ia războiul troian, unul dintre 
prsonajele principale din „Iliada • lui 
Homer ; a fost rănit morta� de o să
geată care i-a pătruns în călcii, sin· 
grul loc vulnerabil de pe trupul său. 
- 445. 

Albion - vechea denumire a insulelor 
britanice ; expresia „perfidul Albion• 
era folosită de străini pentru a crac· 
teriza politica şi diplomaţia făţarnică 
a claselor dominante din Anglia. , 
73. 

Benedict - erou din comedia lui Sha
kespeare „Mult zgomot pentru nimic" ; 

un tinăr paduan spiritual care se pre
tindea celibatar convins, dar curlnd 
s-a îndrăgostit şi s-a însurat. - 37. 

Brey - personaj din piesa lui Ghe 
„Ein Fastnachtsspiel auch wohl zn 
tragieren nach Ostern, vom Pater 
Brey, dem falschen Propheten• („O 
pi�să de carnaval, bună de jucat şi 
după paşte, despre Pater Brey, falsul 
profet"). tipul clericului libidinos. 
8. 

Briseis în mitologia greacă - cap-
tivă, iubita lui Ahile ; ea a constituit 
motivul disputei dintre acesta şi că
petenia grecilor, Agamemnon, în pri
mul război troian. - 445. 

Caliban - personaj din comedia lui 
Shakespeare „Furtuna• ; centaur. 
74. 

Capuzin personaj din drama lui 
Schîller „Tabăra lui Wallen5tein". 
453. 
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Don Quijote - erouI principal al ro
manului satiric cu acelaşi nume al 
lui Cervantes. - 531. 

Fa/staff, sir John - personaj din pie
sele lui Shakespeare „Nevestele vesele 
din Windsor" şi „Henric al IV-iea' . 
- 44, 541. 

Faust - personajul principal din tra
gedia cu acelaşi nume a lui Goethe. 
- 3 , 

Fridolin - eroul unei balade de Schil
lr, personificarea îndrăgostitului bun 
şi modest. - 16. 

Ioan Botezătoru/ - potrivit Bibliei pre
dicator al penitenţei şi profet ; „a 
.prezis" venirea lui Mesia şi l-a bote
zat pe Iisus. - 59. 

Jaques le bonhomme - poredă ironică 
a ţăranului francez. - 204. 

Jenkins - personaj devenit proverbi1l 
pentru caracterul său servil şi lingu
şitor ; Jenkins era denumit pe la 
mijlocul secolului al XIX-iea în An
glia ziarul „Morning Post". - 260. 

John Bul/ - denumire ironică dată en
glezilor după apariţia satirelor poli
tice ale '1ui Jonathan Swift (167-
1 75) şi John Arb1thnot (1675-1735) . 
- 9, 105, 19, 204, 258, 259, 278, 372, 
384. 

Jonathan - poreclă a reprezen tanţilor 

burgheziei americane. - 4. 
Marie - eroină din drama lui Lassalle 

„Franz von Sickingen •. - 532. 

Maurul din VeneJia, Othe/lo - eroul 

tragedie! u acelaşi nume a lui Shd

kespeare. - 476. 

Nothanker, Seba/dus - erou din ro

manul lui Nicolais „Viaţa şi concep

ţiile domnului m agistru Sebaldus Not

hanker• tipul preotului iluminist. 

- 15. 

Oedip - în mitologia greacă - rege 
al Tebei, a cărui soartă tragică a con· 

stituit subiectul tragdiilor lui Sofocle 
„Oedip rege" şi „Oedip la Co Iona • .  

- 364. 

Orlando - personaj din poemul „Or
·lando furioso "  al lui Ariosto şi „Or· 
lando înamorato" al lui Bojardo. -
104. 

Pistol - tipul fanfaronJ!ui, laşului şi lău
dărosului dintr-o serie de piese ale 
lui Shakespeare („Henric al IV-iea " ,  
„Henric al V-lea " ,  „Nevestele vesele 
din Windsor") .  - 1 19. 

Priap, Priapus - în mitologia greacă 
fiul lui Dionysos şi al Afroditei. Di
vinitate protectoare a grădini.lor, a 
viilor şi a rodirii. Personifică virili
tatea şi fertilitatea. - 13. 

Quasimodo - clopotarul din romanul 
lui Victor Hugo „Notre Dame de 
Paris" ; numele său a devenit sinonim 
cu noţiunea de urîţenie respingă
toare. - 329. 

Samson - erou biblic căruia i se ari
buie o forţă fizică şi un curaj ieşite 
din comun. - 202. 

Teiresios (Tiresias) - personaj orb din 
tragedia lui Sofocle „Oedip rege", 
care i-a prezis lui Oedip soarta a 
tragică. - 364. 

Wasch/apski - erou din poezia lui 

Heine „Doi cavaleri " ,  tipul satirizat 

al şleahticului polonez care duce în 

emigraţie o viaţă de trîndăvie. - 20. 

Wiswamilra (Vicvamilra} - în poemul 
epic vechi indian „Ramayana • - rege 

care a încercat să obţină vaca mira

culoasă, Cabala, care urma să-i înd"· 

plinească toate dorinţele. - 1 7. 

Zoroastru - numele grc al profetu

lui prsan Zarathustra, fondatorul mi

tic al zoroastrimului ,  religie a po

poarelor antice din Asia centrală, 

Iran şi Azerbaidjan, caracterizată prin 

dualismul principiilor contrare ae bi

nelui şi răului. - 0. 
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IURIE 1 856 - DEBRIE 1 859 

1 8 5 6  

1 .  Marx către Engels. 1 8  ianuarie 
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3. Marx către Engels. 12 febuaie 
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24. Marx către Engels. 22 septembrie 
25. Marx către Enge1's. 26 septembrie 
26. Enge1's către Marx. 27 septembrie 
27. Marx către Engels. 16 octombrie 
28. Marx cărtre Engels. 30 octombrie 
29. Marx către Engels. 30 octombril 
30. Engels către Marx. 17 noiembr·ie 
31 .  Marx către Engels. 2 decembrie 
32. Marx către Engels. 22 decembrie 

1 8 5 7  

3. Marx către Engels. 10  ianuarie 
34. Marx către Engels. 14 :nuaTie 
35. Marx către Engels. 20 ianuarie 
36. iEngels către Marx. 22 ianua"ie 
37. Marx către Engels. 23 ianuarie 
38. Marx către Eugels. 6 februarie 
39. Me ctre Engels. 16 februrie 
40. Marx .către Engels. 4 februarie 
41 .  Engels către Marx. 1 1  martie 
42. Marx către Eng·els. 18 martie 
43. Engels către Marx. 20 ma.ti:e 
4. Marx către Engs. 24 mctie 

45. Marx către Engl.s. 3 1  martie 
46. Engels către Marx. 3 1  martie 
47. Engels către Marx. 2 aprilie 
48. Marx cătr·e Engels. 9 aprle 
49. Marx către Engels. 2 1  arilie 

50. Engels către Ma. 22 apiNe 
51.  Marx către Engels. 23 aprilie 

52. Marx către Engels. 8 mai . 

53. Engels că:re Marx. 1 1  mai 
4. Engels către Marx. 20 mi . 
5. Marx cătTe Engels. 22 mai 
56. Marx către Engls. 23 mai 

57. Engels către Marx. 28 m'ai 

58. Engels către Marx. 12 iunie 
59. Marx către ngels. 15 e 
0. Marx către Engels. 29 ie 
61.  Marx către Engels. 3 iulie . 

62- 65 
6- 7 
8- 69 
70- 7 1  
7 1- 12 
72- 74 
74- 76 
77- 79 
79- 80 

81- 84 
8- 85 
8- 88 
88- .9 
90- 9 1  
91- 92 
92- 95 
95 
- PB 
98-101 

101-103 
103-105 
10-106 
107-110 
1 10-1 1 1  
1 1 1�1 13 
1 13-1 14 
1 14-1 17 
1 17-120 
120-1 21 

. .  121-122 
123-124 
124-126 
127 
128-129 

. 130 
130-131 
131 
1 32 



Cuprins 

62. Marx către Engels. 3 iulie . 
63. Marx căitre Engels. 6 iulie 
4. Marx către Engels. 8 iulie 
5. ngels către Marx. 1 1  iulie 
6. Marx către Engels. 1 1  iulie 
67. Marx către Engels. 14 iulie 
68. Marx către Engels. 16 iulie 
69. Marx către Engels. 24 iulie 
70. Engels către Marx. 30 iulie 
7 1 .  Marx către Engels. 9 august 
72. Marx ,către Engels. 15 august . 
73. Engels către Marx. 21 august 
74. Engels către Marx. 25 august 
75. Marx către Engels. 26 august 
76. Engels către Marx. 8 septembri,e 
77. Engels către Marx. 10  septembrie 
78. Engels către Marx. 1 1  sau 12 septembrie 
79. Marx către Engels. 15 septembrie 
80. Marx către Engels. 1 7  septembrie 
8 1 .  Engels către Marx. 18 septembrie 
82. Marx că:re Engels. 21 septembrie 
3. Engels către Marx. 21 sptembrie 
84. Engels :ătre M.rx. 22 septembrie 
85. Marx către Engels. 23 sptembrie 
6. Engels către Marx. 24 septembrie 
87. Marx către Engels. 5 septembrie 
8. Engels către Marx. 6 octombrie 
89. iEngels .către Marx. 19 octombrie 
0. Marx către Eng·els. 20 octombrie 
9 1 .  Engels către Murx. 29 octombrie 
92. Marx către Engels. 31 octombri,e 
93. Marx că:re Engels. 13  noiembrie 
4. ngels către Marx. 15 noiembrie 
95. Engels către Marx. 16 noiembrie 
96. Engels către Marx. 1 7  noiembrie 
97. Marx .către Engels. 24 noiembrie 
98. Engels către Marx. 7 decembrie 
9. Marx către Engels. 8 decembrie 

1 0. Engels către Marx. 9 decembde 
1 0 1 .  Engels .către Marx. 1 1  decembrie 

1 02, Engels către Marx. 1 7  decembrie 
1 03. Marx către Engels. 18 decembrie 
1 04. Marx către Engels. 22 decembrie . 

749 

132 
133-1 34 
134 
135-136 
136-1 37 
137-138 
139 
1 40 
141  
1 42 
142-144 
144-147 
147-149 
150-1 51 
152-1 53 
153 
153-154 
15---156 
15-157 
157-159 
159-160 
1 61-163 
1 63-18 
1 68-169 
1 69-172 
173-174 
1 7---177 
1 77-178 
1 78-1 82 
1 83-185 
18---186 
186-187 
187-1 92 
1 92-19) 
1 95 
1 96-199 
199-202 

202-206 

206-207 

207-209 

2 1 0-2 1 1  

212-2 1 3  
2 1 3-21 5  
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105. Marx către Engels. 25 decembrie 
106. Marx căr-e Egels. 30 decembrie 
107. Engels către Marx. 31  decembrie 

1 8 5 8  

1 08. Marx către Engels. 1 ianuarie 
l 09. Marx către Engels. 5 ianuarie 
1 10. Engels căt1e Marx. 6 ianuarie 
1 1 1 . ngels către Marx. 1 danuarie 
1 12. Marx către Enge1s. 7 ianuarie . 
1 13. Marx către Engels. 1 1  ianuarie 
1 14. Engels .ctre Marx. 14 ianuarie 
1 15. Engels către Marx. 15 ianuarie 
1 16. Marx către Bngels. In jurl datei de 16  ianuarie . 
1 1 7. Marx către Engeis. 23 ianuarie 
1 18. Engels către Marx. 25 ianuarie 
1 19. Engels către Marx. 28 ianuarie 
120. Marx către Engels. 28 ianuarie 
121 . Marx către Engels. 29 i.nuar�e 
122. Engels către Marx. 30 ianuarie 
J23. Marx către Engels. 1 februarie 
1 24. ngels către Marx. 8 februarie 
1 25. Marx către Enges. 10 februarie 
126. Engels către Marx. 1 1  �ebruarie 
127. Marx către Engels. 14 februarie 
128. Engels către Marx. 18 februarie 
129. Marx către Engels. 22 februarie 
130. Engels către Marx. 24 februarie 
1 3 1 .  Engels către Marx. 1 martie 
132. Marx către Engels. 2 martie 
133. Engels către Marx. 4 martie 
134. Marx către Engels. 5 martie 
135. Engels către Marx. 1 1  martie 
136. Marx 'Către Engels. 15 martie 
137. Engels către Marx. 1 6  marUe 
138. Engels către Marx. 17 martie 
139. Marx către Engels. 19 martie 
140. Bngels către Marx. 26 martie 
14 1 .  Marx către Engls. 29 martie 
142. Marx către ngels. 2 aprie 
1 43. ngels către Marx. 9 prilie 

. 215-219  

. 219-220 
. 220-223 

224 
224-225 
226-227 
228-229 
229-231 

. 231-2�2 

. 232-233 

. 233 

. 234-236 

. 236-2J7 

. 237-239 
239-240 
240-241 
241-243 
243-244 
244-247 
247-248 
248-249 
249-251 
251-253 
253-254 
254-256 
257-258 
258-259 

. 259-261 
261-264 
264-267 
267-268 
269 

. 269-270 

. 270-274 

. 275 

. 276 

. 276-278 

. 278-285 

. 28288 
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144. Engels către Marx. 22 apdlie 
145. Marx către EngeLs. 29 aprilie 
146. Engels către Marx. 30 aprilie 
147. Marx către Engels. 1 mai . 
148. Marx către Engels. 31 mai 
149. Marx către Engels. 7 iunie 
150. EngelS către Marx. 9 iunie 
151 .  Marx către Engels. 2 iulie 
152. Engels către Marx. 14 iulie 
f53. Marx către Engels. 15 iulie 
154. Engels către Marx. 16 iulie 
155. Marx către Engels. 20 iulie 
156. Marx către Engels. 25 iulie 
157. Marx către Eng-els. 8 august 
158. Engels către Marx. 1 O august 
159. Marx către Engels. 13 august 
1 60. Marx către nge1s. 18  august . 
161 .  Marx către ngels. 21 sptembde 
162. Engels către Marx. 7 octmrie 
f63. Marx către Engels. 8 octombrie 
164. Engels către Marx. 21 ctombrie 
I 5. Marx· către Engels. 22 octombrie 
166. Marx către Engels. 2 noiembrie 
1 7. Marx căte Engels. 10 noiembrie 
18. Marx către Engels. 24 noiembrie 
169. Marx către Engels. 29 nmbrie . 
170. Marx către Engels. 1 1  ecembrie . 
171 .  Marx către Engels. 16  decembrie 
172. Marx către Engels. 17 decembrie 
173. Marx către Eng·els. 22 decmbrie 
174. Marx către EngJs. 28 decmhrie 
175. Marx către Engels. 30 decembrie 

1 8 5 9  

176. Marx către Engels. 6 ianuarie 
177. Marx către Engels. 8 inuarie . 
178. Marx către gels. lntr-e 13 şi 15 Januarie 
179. Marx către Engels. 21 ianuari-e 

, 180. Marx către Engels. 26 ianuarie 
181 .  Engels către Marx. 27 ianuarie 
182. Marx către Engels. 28 ianuarie 
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. 2--289 

. 289-290 

. 293 

. 294 

. 294-296 
. 296-298 
. 298-299 
. 99-301 
. 301-304 
. 30-308 
. 308309 
. 310 
. 31 1 
. 31 1-314 
. 3 143 15 
. 31--317 
. 317-318 
. 318-320 
. 32-322 
. 322-325 
. 32-328 
. 328329 
. 329-330 
. 33--331 
. 33--333 
. 333-335 
. 33--337 
. 337-338 
. 338-340 
. 340 
. 341 
. 341-342 

. 343-344 

. 44 

. 344-346 
. 346-347 
. 348 

. 348-349 

. 0 
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183. 1Marx către Engels. 2 februarie 
1 84. Marx cătie En}s. 8 februarie 
185. Mx către Engels. 9 februarie 
186. Engcls căre Marx. 10 fbruarie 
1 87. Engels către Marx. 14 februar.ie 
18. Marx căte Engels. 15 februarie 
1 89. Marx către ngels. 21 febuarie 
1 90. Marx către Engels. 22 februarie 
1 9 1 .  Marx către Engels. 25 februarie 
1 92. Marx căte Engels. 25 februarie 
193. Marx căte Engels. 3 martie . 
194. Ens către Marx. 4 martie . 
195. Marx către Engels. 10 martie 
196. Marx căte Enge1s. 16 matie . 
197. Marx către Engehs. 22 mar�ie 
1 98. Marx către Engels. 25 martie 
100. Marx către Engels. 1 aprilie 
200. Marx către Engels. 9 aprilie 
201 .  Enge1s către Marx. 1 1  aprilie 
2. Marx către Engels. · 12 prilie 
203. Marx către Engrs. 1 6  aprilie . 
204. Marx către Bngels. 19 aprilie . 
205. Marx către Engels. 22 aprilie 
206. Marx către Bngels. 6 mai . 
207. Marx către Engals. 1 6  mai 
208. Marx către Engls. 18 mai 
29. ngels Către Marx. 3 mai 
210. Marx către Engels. 24 mai 
2 1 1 .  Marx către Engels. 25 ma. 
212. Marx căte Engels. 27 mai 
213. Marx către Engels. 28 mai . 
2 1 4. Marx ctre Engels. 1 iie 
215. Marx către Eng1s. 7 iunie 
216. Marx către Engelrs. 10 inie 
217. Marx către Engels. 14 ile 
218. Engels către Marx. 1 4  iulie 
219. Marx către Enge.s. 1 8  iulie 
220. EngeS către Marx. 18 iulie 
221 . Marx către Enge:s. 19 iulie 
222. Engels căte Marx. 20 iilie 
223. Marx că:re Bnge's. 22 iulie 
224. Engels către Marx. 25 iulie 
225. Marx către Engels. 1 august 

. 350-351 

. 351-352 

. 352-353 

. 354 

. 355 

. 355-357 

. 357-358 

. 38 

. 39 
. 360-364 
. 364-365 
. --366 
. 3-368 
. 368369 
. 369-370 

370 
. 371 
. 372-373 
. 373374 
. 374-375 
. 376-377 
. 377-378 
. 378-382 
. 82-385 
. 385-386 
. 386-392 

393-394 
. 394-395 
. 395-397 
. 397-398 
. 99 
. 3401 
. 401-403 
. 404-403 
. 405407 
. 407-408 
. 408-49 
. 4041 t 

41 1-413 
413414 
414416 
4 1 6418 

. 419-420 
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226. Engels către Marx. 3 august 
227. Marx către Engels. 8 august 
228. Engels către Marx. 10 august 
229. ·Marx către E11gels. 13 •august 
230. Marx către Engls. 26 august 
231 .  Marx către Engels. 5 septembrie 
232. Englls către Marx. 8 septmbrie 
233. Marx către Engels. 21 septembrie 
234. Engels c:tre Marx. 22 septembrie · 
235. Marx către Engiels. 23 septembrie . 
236. Engels către Marx. Intre 23 şi 27 septembrie 
237. Marx către Eng!ls. 27 septembrie 
238. Marx către EngeJ.s. 28 septembrie 
239. Engels către Marx. 3 octmbrie 
240. Marx către Engels. 5 octombrie 
241 .  Marx către Enge·Ls. 10 octombrie 
242. Marx către Engils. 26 octmbrie 
243. Engels către Marx. 28 octombrie 
244. Marx către Engels. 3 noiemb:ie 
245. Engels către Marx. 4 noiembie 
246. Marx către Engel'S. 7 noiembrie 
247. Marx către Enels. 1 6  noiembie 
248. Marx cătie Eng·els. 17 noimbrie 
249. &gels către M·arx. 17 noiembrie 
250. Marx către Eng·els. 19 noimbrie 
251 .  Marx către Engels. 26 noiembrie 
252. Engels către Marx. 28 noiembrie . 
253. Marx către Eugels. 10 decmbrie . 
254. Engels către Marx. 1 1  sau 12 decembrie 
255. Marx către Engls. 13 decembrie 
256. Enge1s către Marx. 19 deoembrie 
257. Marx către Engels. 20 decembrie 

P A R T E A  A D O U A 

SCRISORI LE LUI MARX ŞI ENGELS 
CĂTRE DIVERSE PERSOANE 

INUARLE 1856-DECEBRIE 1859 

1 8 5 6  

1 .  Engels către Wilhelm Steffen. 15  aprilie 
2. Marx către Jenny Marx. 21 iunie . 
3. Marx către Isaac Iwnside. 2 1  iunie 
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. 421-422 

. 422-423 

. 423424 

. 42-426 

. 426-427 
. 427-428 
. 428 
. 429 
. 430-431 
. 431-432 
. 432-433 
. 433434 
. 434-435 
. 435-436 
. 437-440 
. 441-442 
. 442-443 
. 443444 
. 444-447 
. 447-449 
. 40 
. 451 
. 452 
. 452-454 
. 448 
. 45-461 
. 462-463 
. 463467 
. 467-468 
. 468-4?0 
. 470 
. 47 1 

. 475 
476-480 

. 481-482 
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4. Marx către WJim C:ples. 22 iulie 
5. Marx către knny Marx. 8 august . 
6. Marx către hailes obson Collet. 1 1  august 
7. Marx căte Charles bson Collet. 23 octombrie 

1 8 5 7  

8. Marx către Charles obson Collet. 25 martie 
9. Engels către Jeny M:x. ln jurul lui 16 aprilie 

10. Marx către Konrad S:hrmm. 8 decembrie 
1 1 .  Marx ctre Ferdinand Lass:lle. 21 dcembrie 

1 8 5 8  

12. Marx către Ferdinand Lassalle. 22 februarie 
13.  Marx către Ferdinand Lassalle. 1 1  martie 

14.  Engels către Jnny Marx. 14  aprilie 
15. Engels către Rudof :hrmm. 6 mai . 

1 6. Engels către Jnny Marx. 1 1  i . 
17.  Engels căte Jeny şi Laura Marx. 1 1  mai 
18. Marx către Ferdinand Lasalle. 31 mi . 
1 9. Marx către Fedinand Lassalle. 10 iunie 

. 482483 

. 48-484 
. 484 
. 485 

. 486 

. 48-487 

. 487-488 
. 489-490 

. 491494 

. 494-496 

. 4-98 

. 48 

. 499 
. 00 
. 50-02 

502-504 
20. Marx către redactorul ziarului „Nue Zeit" .  Nu mai 

tirziu e 12 dulie -6 
-8 2 1 .  Marx către Fediand Lassalle. 12  noiembrie 

1 8 5 9  

22. Enges către Ferdinand Freli:rath. 25 ianuarie 
23. Marx către Joseph Weydemeyer. 1 februarie 

24. Marx către Ferdinand Lassalle. 2 februare 
25. Marx către Fenand Lassalle. 4 februarie 
26. Marx către Ferdina.d Lassalle. 23 februarie 
27. Marx către Fernd Lassalle. 25 februarie 
28. Egels către Ferdinand Lassalle. 14 martie 
29. Marx către Ferdinand Lassalle. 16 matie 
0. Marx către Ferdinand Lassalle. 28 martie 
3 1 .  Marx către Ferdinand Lassalle. 4 .aprilie 
32. Marx către Ferdinand Lassalle. 19 aprilie 

. 5-510 

. 51514 

. 514515 

. 51--519 

. 51--50 
5-521 
522-523 
2-05 
52528 
2--529 
59-532 
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33. Engels către Elisabeth Engels. 20 aprilie 

4. Mx către Ferdnand LassaMe. 5 mai . 

35. Max către Max Friedlănder. 16 mai 

6. Egels către eriond Lassale. 1 8  mai 
37. Marx către Feoinand Lassa:He. 1 0  iunie 

8. Max către Wilhem Liebknecht. 17 septembie 

39. Max către Bertalan Szemere. 26 septembrie 

40. Marx către Ferdinand Lassalle. 2 octombrie 

4 1 .  Marx către Bertalan Szemere. 8 octombrie 

42. Engels către Jenny Marx. 5 noimbrie . 

43. Marx către Ferdinand Lassa.lle. 6 noiembrie 

44. Marx către Fdinand Lassalle. 14 noiembrie 

45. Marx către Ferdnand La·ssalle. 15 noiembrie 

46. Engels către Emil Engels. 16 noiembăie 

47. Marx către Fedinand Lasslle. 22 noiembrie 

48. Marx către Ferdinand Freiligrath. 23 noiembrie 

49. Marx către Fedinand FreiUgrath. 28 noiembrie 

50. Eng�s către J enny Marx. 22 decembrie 

A N E X E  

I .  Jenny Marx către Engels. 28 martie 186 

2. Jenny Marx către Engels. ln jurul datei de 12 aprilie 1857 

3. Jenny Mae către Engels. Intre 1 1  şi 13 august 1857 

4. Jenny Marx către Konrad Schramm. 8 decembrie 1857 

5. Jenny Marx către Engels. 9 aprilie 1858 

6. Jenny Marx către Ferdinand Lassalle. 9 aprilie 188 

7. Jenny Marx către Max. lnainte de 9 mai 188 

8. Jenny Marx către Engels. După 13 august 1859 

9. Jenny Marx către Engels. 4 noiembrie 1859 

10. Jnny Marx către Enqels. 23 sau 24 decembrie 1859 

A D N O T Ă R I  Ş I  I N D I C I  

Adnotări 
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533-535 
536 
57 

. 537-543 
543-544 
544-547 
547-549 
549-551 
551553 
553-554 
554-559 
559561 
561-562 
562-563 
564-566 
566-568 
569 
570-57. 

. 57--576 

. 517 

. 577-578 

. 579-581 

. 581682 

. 52-583 

. 84 

. --585 

. 585 

. 58-588 

. 591-664 

Indice de lucrări şi articole ale lui K. Marx şi F. Enge!s citate sau 

menţionate . 66678 

Indice uprinzînd lucrările altor autori citate şi menţionate de Marx şi 

Engels . 679693 

lndice de reviste şi ziare menţionate 

lndice de nume 

. 6-700 

. 701-745 
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Ilustraţii 

Pagina a doua şi a treia a scrisorii adresate de M.rx lui Engels la 16 ari-
lie 16 • 41  

Casa din Londra (9 Grafton Terrace, Maitland Park, Haverstock Hl) fo 
care a locuit Marx din octombrie 156 pînă în 18 7- 71 

Diagrama fluctuaţiei preţurilor la bumbacul „midling• orleans incepind 
din 1 ianuarie 1857 13 

British Mu1eum din Londra 

Pagina a doua a sersorii lui Marx către Engels din 2 aprilie 1858 

Scrisoarea lui Marx către Engels din 29 aprilie 1858 

. 2--205 

. 281 

. 29 1  

Vechea bibliotcă Chetham din Manchester în care lucrau Engels şi  Marx 41-41 7  

Prima pagină a scrisorii adrsate d e  Marx la 21 iunie 1856 soţiei sale, 
Jenny . 427 



Dat la cules 09.09.17. Bun de ipar 17.01.18. Apărut 198. Hfrtie tipar îalt A aM de 3 glm'. Foat 16/00X920. Coli die l,7. U e ipar 9. c.z. ptu bUowci 3C l-9. 
Tiparul executat sub comanda nr. 473 la ombinatul Polgrafic „ Casa Sc!nteii", Piaa Sc!nteii nr. 1, Bucureşti - Republica Socialistă 

Romnia 




