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V 

Prefaţă 

Volumul 30 al Operelor lui K. Marx şi F. Engels cuprinde scri
sorile întemeietorilor comunismului ştiinţific din perioada ianuarie 
1860-septembrie 1864. 

După domnia îndelungată a reacţiunii politice instaurate în Eu
ropa în urma înfrîngerii revoluţiei din 1848-1849, spre sfîrşitul de
ceniului al 6-lea şi începutul deceniului al 7-lea, a început o perioadă 
de înviorare a mişcării democrate şi muncitore�ti, precum şi un n-0u 
avînt al luptei de eliberare naţională. ln Germania şi în Italia, unde 
încă nu fuseseră rezolvate sarcinile principale ale revoluţiei bur
ghezo-democratice, se desfăşura o puternică mişcare de unificare 
naţională ; în Rusia şi în Statele Unite ale Americii se contura o si
tuaţie revoluţionară ; efervescenţa revoluţionară cuprinsese de ase
menea Franţa bonapartistă, Imperiul austriac şi alte ţări. 

Avîntul revoluţionar care începuse se caracteriza prin creşterea 
activităţii politice a clasei muncitoare. Mişcarea proletară cunoaşte 
o dezvoltare de sine stătătoare, proletariatul se eliberează tot mai 
mult de influenţa partidelor burgheze. Activitatea desfăşurată de 
întemeietorii marxismului şi tovarăşii lor de idei pe linia propa
gării concepţiei revoluţionare ştiinţifice despre lume a contribuit 
la înţelegerea de către proletariat a intereselor sale de clasa şi la 
educarea sa în spiritul solidarităţii proletare internaţionale. 

In 1860-1864 Marx şi Engels au acordat o deosebită atenţie dez
voltării în continuare a învăţăturii lor, în special a teoriei econo
mice, luptei pentru unirea celor mai bune elemente ale clasei mun.:f
citoare, pentru crearea partidului proletar, fundamentării poziţiei 
revoluţionar-proletare în legătură cu sarcinile imediate ale mişcării 
muncitoreşti şi democrate. Aceste probleme sînt amplu reflectate 
atît în lucrările, cît şi în scrisorile lui Marx şi Engels din această 
perioadă, în care ei au dat răspuns la cele mai importante eveni
mente din viaţa internaţională, au discutat şi elaborat linia tactică 
a revoluţionarilor proletari. 



VI Prelată 

Scrisorile lui Marx şi Engels din anii 1860-1864 publicate în 
volumul de faţă dovedesc că elaborarea în continuare a teoriei eco
nomice a rămas, ca şi în anii precedenţi, sarcina principală a lui 
Marx. încă la începutul anului 1860 el trece la pregătirea celei de-a 
doua fascicule a lucrării „Contribuţii la critica economiei politice" .  
Iniţial Marx intenţiona c a  al doilea fascicul s ă  cuprindă analiza cri
tică a „capitalului în general" ,  adică a bazelor orînduirii capitaliste. 
In condiţiile noului avînt revoluţionar care începea, înarmarea pro
letariatului cu cunoaşterea teoriei economice avea o importanţă 
primordială. De aceea Marx şi Engels considerau că este deosebit 
de important ca această fasciculă să fie terminată cît mai curînd 
şi publicată. Dar dintr-o serie întreagă de motive şi mai ales din 
cauză că era absolut necesar să se dea răspunsul cuvenit la broşura 
calomniatoare a lui Vogt, studiile lui Marx în domeniul economiei 
politice au fost întrerupte timp de aproape şase luni. Abia la începu
tul lunii iunie 1861 Marx a început să se ocupe din nou de principala 
sa scriere economică. 

Lucrînd în condiţii neînchipuit de grele, Marx a terminat prin 
iulie 1863 un manuscris uriaş de aproximativ 200 de coli de tipar. 
Manuscrisul intitulat „Contribuţii la critica economiei politice " re
prezenta continuarea primei fascicule cu acelaşi titlu apărută la 
Berlin în 1859. Dar, pe parcurs, Marx a abandonat planul iniţial 
al lucrării sale economice şi intenţia de a o edita în fascicule se
parate. In scrisoarea din 28 decembrie 1862 către Kugelmann el 
vorbeşte despre hotărîrea sa de a publica prima parte a lucrării ca 
volum de sine stătător avînd ca titlu „Capitalul" ,  iar ca subtitlu 
„Contribuţii la critica economiei politice " (vezi volumul de faţă, 
p. 563) . Prin urmare, în acest timp Marx lucrează de fapt după un 
plan nou - planul care şi-a găsit întruchiparea definitivă în „Ca
pitalul " .  

Acest lucru î l  dovedeşte însuşi conţinutul manuscrisului din 
1861-1863. O parte considerabilă a manuscrisului (caietele I-V, 
precum şi caietele IX-XXIII) reprezintă prima redactare a volu
mului I al „Capitalului" ,  iar cea mai mare parte, însumînd aproxi
mativ 1 1 0 coli de tipar, prima şi singura redactare care s-a păstrat 
a „Teoriilor asupra plusvalorii" ; potrivit noului plan al lui Marx, 
ele trebuiau să constituie ultimul volum al „Capitalului" .  In manu
scrisul din 1861-1863 sînt expuse în mod special sau tratate tan
genţial numeroase teme, pe care Marx le-a dezvoltat ulterior în 
volumele II şi III ale „Capitalului " .  Uriaşa însemnătate teoretică a 
manuscrisului din 1861-1863 pentru istoria economiei politice reiese 
din scrisoarea lui Marx către Engels din 15 august 1863, în care 
Marx apreciind ceea ce a făcut, scrie : „„.mă uit acum la acest 
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spanac şi-mi amintesc cum a trebuit să răstorn absolut totul şi să 
prelucrez chiar şi partea istorică oe baza unui material cu totul 
necunoscut pînă atunci" (vezi volumul de faţă, p. 326) . 

Căutînd să dea o rezolvare riguros ştiinţifică problemelor eco
nomice complexe, în aceşti ani Marx a studiat şi a folosit critic 
o vastă literatură economică de specialitate, numeroase rapoarte 
oficiale, materiale din presă. Pornind de la interesele proletaria
tului, el a criticat teoriile greşite sau pur apologetice ale economiş
tilor burghezi. In scrisorile din această perioadă, Marx supune unei 
critici uneori vehemente, dar întotdeauna juste, unele teze greşite 
din lucrările lui Smith, Ricardo şi ale altor clasici ai economiei po
litice şi, de asemenea, arată totala netemeinicie a teoriilor econo
miştilor vulgari Malthus, Roscher şi alţii. Corespondenţa fixează 
consecvent principalele j aloane ale revoluţiei săvîrşite de Marx în 
domeniul economiei politice. Astfel, perioada 1 861-1 863 reprezintă 
cea mai importantă etapă în elaborarea teoriei economice marxiste. 

Scrisorile lui Marx şi Engels publicate în volumul de faţă dau 
posibilitatea de a se înţelege mai bine nu numai istoria creării „Ca
pitalului" ,  ci şi conţinutul lui. O serie de scrisori ale lui Marx repre
zintă adevărate capodopere de expunere concisă şi clară a celor mai 
dificile probleme de economie politică rezolvate de el în această 
perioadă. Astfel scrisorile lui Marx către Engels din 2 şi 8 august 
1862 au o însemnătate ştiinţifică de sine stătătoare. ln aceste scri
sori este expusă şi fundamentată ştiinţific, pentru prima oară în 
istoria economiei politice, teoria formării ratei mijlocii a profitului 
pe baza legii valorii şi se face o analiză teoretică a originii rentei 
funciare absolute. Conspectînd aceste scrisori, V. I. Lenin a relevat 
în mod deosebit faptul că expunerea problemelor complexe 
este „populară, concisă, clară" (vezi V. I. Lenin. „Conspectul <Co
respondenţei dintre K. Marx şi F. Engels din 1844-1883»",  p. 285) . 
Acest lucru este întrutotul valabil şi pentru scrisoarea lui Marx 
din 6 iulie 1 863. In ea sînt formulate genial tezele fundamentale ale 
teoriei reproducţiei sociale, dezvoltate ulterior de Marx în secţiu
nea a treia din volumul II al „Capitalului " .  O mare valoare teoretică 
are şi scrisoarea lui Marx către Engels din 28 ianuarie 1863, care 
este consacrată definirii noţiunii de maşină şi în care se caracteri
zează pe scurt istoria dezvoltării maşinilor. 

Aşa cum reiese din multe scrisori, în cursul elaborării teoriei 
sale economice, Marx s-a sfătuit în permanenţă cu Engels în toate 
problemele teoretice importante, i-a apreciat mult observaţiile cri
tice. Teoria economică a marxismului a luat naştere din strînsa 
colaborare creatoare a celor doi mari întemeietori ai comunismului 
ştiinţific. 



VIII Pre fata 

Corespondenţa dintre Marx şi Engels cuprinsa m volumul de 
faţă conţine un bogat material care caracterizează amploarea şi 
varietatea preocupărilor lor ştiinţifice. In cursul anilor 1860-1864 
Engels a continuat să aprofundeze studiul problemelor teoretice 
militare, îndeosebi istoria apariţiei şi dezvoltării diferitelor tipuri 
de arme. Studiile făcute de Engels în domeniul ştiinţelor militare 
au avut o mare importanţă pentru determinarea naturii sociale şi 
de clasă şi a caracterului conflictelor internaţionale şi războaielor, 
pentru descoperirea legităţilor luptei armate, care reprezintă o parte 
integrantă a învătăturii marxiste despre război. 

Tot în aceşti ani, Engels continuă să se ocupe de lingvistică, 
reia studiul limbilor sîrbă şi rusă. Continuînd studierea ştiinţelor 
naturii, Engels citeşte lucrările lui Lyell şi Huxley în domeniul 
geologiei şi al anatomiei comparate. 

In această perioadă, Marx acordă o mare atenţie ştiinţelor 
naturii. Studiind în 1860 cartea lui Darwin „Originea speciilor", 
Marx i-a dat o înaltă apreciere, şi în anii următori a revenit ade
sea la această lucrare (vezi scrisorile lui Marx către Engels din 19  
decembrie 1860 ş i  1 8  iunie 1862, precum ş i  scrisoarea către Las
saHe din 16 ianuarie 1861 ) .  In 1 864 Marx reia studiul ştiinţelor na
turii, în special al fiziologiei, citeşte lucrări ale lui Lord, Schwann, 
Schleiden şi ale altor naturalişti. In aceşti ani Marx se ocupă mult 
de matematică, mai ales de calculul diferenţial şi integral. 

O serie de scrisori vădesc interesul lui Marx pentru proble
mele de istorie universală, în special de istorie antică şi istoria re
ligiilor. Studiind războaiele civile din Roma secolului I î.e.n., 
Marx, în scrisoarea adresată lui Engels la 27 februarie 1861 ,  îşi ex
primă admiraţia faţă de Spartacus, conducătorul celei mai mari 
răscoale a sclavilor, pe care îl considera unul dintre cei mai de 
seamă conducători de oşti ai antichităţii şi un remarcabil condu
cător al maselor de sclavi. „Mare general.. . ,  caracter nobil, adevă
rat reprezentant al proletariatului anticu - astfel caracterizează 
Marx pe eroul său preferat (vezi volumul de faţă, p. 141) .  

O mare atenţie acordă Marx ş i  Engels problemelor de istorie 
şi teorie a dreptului. Scrisorile lui Marx către Lassalle din 1 1  iu
nie şi 22 iulie 1861 ,  precum şi scrisoarea lui Engels către Marx din 
2 decembrie 1861 arată cît de profund au studiat ei dreptul roman 
şi preluarea lui de către ţările Europei apusene în perioada evu
lui mediu tîrziu. După ce au citit în 1 861 lucrarea lui Lassalle 
„Sistemul drepturilor cîştigate •, Marx şi Engels au supus unei cri
tici profunde concepţiile lui Lassalle în domeniul istoriei dreptu
lui. In opoziţie cu interpretarea idealistă a categoriilor juridice 
dată de Lassalle, Marx şi Engels scot în evidenţă bazele materia-
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liste ale relaţiilor juridice, condiţionarea lor de către relaţiile de 
producţie, de către relaţiile de proprietate. 

Multe scrisori ale lui Marx şi Engels din perioada respectivă 
sînt consacrate celor mai importante evenimente dintr-o serie de 
ţări ale Europei şi Americii. Conţinutul lor îl constituie mai cu 
seamă problemele mişcării de eliberare naţională, ale unificării 
naţionale a Germaniei şi a Italiei. 

In scrisorile din 1860 Marx şi Engels fac uneori schimburi de 
păreri cu privire la lupta eroică a poporului italian împotriva 
duşmanilor externi şi interni. Marx şi Engels au urmărit cu de
osebită atenţie debarcarea voluntarilor lui Garibaldi (renumiţii 
„O mie ")  în Sicilia în mai 1860 şi campania eroică a acestuia în su
dul Italiei, pe care l-a eliberat de sub stăpînirea Bourbonilor. Aşa 
cum reiese din corespondenţă, Marx şi Engels apreciau mult tac
tica revoluţionară a lui Garibaldi, precum şi abnegaţia şi vitejia 
garibaldiştilor în lupta pentru interesele poporului italian. Ei au 
văzut în Garibaldi o căpetenie temerară şi un adevărat conducă
tor de oşti legat de popor. „Tipul ăsta trebuie să aibă o influenţă 
fantastică asupra trupelor" - îi scria Engels lui Marx la 5 octom
brie 1860, referindu-se la victoria lui Garibaldi asupra Bourboni
lor napolitani (vezi volumul de faţă, p. 93) . 

Marx şi Engels au militat consecvent pentru unificarea Italiei 
pe cale revoluţionară. In scrisorile lor ei au demascat politica con
trtlrevoluţionară a lui Cavour, care acţiona în cîrdăşie cu Napo
leon al III-lea. „Cavour este unealta directă a lui Bonaparte" 
îi scrie Marx lui Lassalle la 2 octombrie 1860 (vezi volumul de faţă, 
p. 500) . Conducătorii clasei muncitoare considerau că calea dinastică 
de unificare a Italiei, impusă de Cavour şi de forţele liberal-mo
narhiste, era în contradicţie cu interesele poporului italian. Multe 
din ideile lui Marx şi Engels despre campania lui Garibaldi şi despre 
politica antipopulară a lui Cavour enunţate în corespondenţă au fost 
ulterior dezvoltate în articolele lor. 

In corespondenţa lor, Marx şi Engels au acordat o atenţie de
osebită evoluţiei politice a Germaniei. Ei au demascat regimul 
contrarevoluţionar din Prusia, politica reacţionară a iuncherimii 
şi militariştilor prusieni, au urmărit indiciile unei înviorări în 
viaţa politică a Germaniei, activizarea forţelor democrate din 
ţară. 

Marx şi Engels au militat cu hotărîre pentru calea revoluţio
nar-democratică de unificare a Germaniei, considerînd că numai 
o mişcare a întregului popor ar putea paraliza eforturile reacţiu
nii prusiene şi celei austriece, care se străduiau să împiedice reali
zarea acestei sarcini. Conducătorii clasei muncitoare au criticat aspru 
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atitudinea laşă adoptată de burghezia liberală prusiana m timpul 
aşa-numitului conflict constituţional. Conflictul a izbucnit în le
gătură cu refuzul Camerei deputaţilor a Landtagului prusian de 
a aproba proiectul de lege prezentat de guvern cu privire la re
organizarea armatei, care prevedea o creştere considerabilă a 
cheltuielilor militare. Conflictul dintre majoritatea liberal-bur
gheză a Camerei şi guvern a atins punctul culminant în 1862, cînd 
Bismarck, care era şeful guvernului, a aplicat reforma armatei 
fără consimţămîntul Landtagului . Dar burghezia prusiană se te
mea să acţioneze direct împotriva politicii guvernului. In timpul 
conflictului, deputaţii liberali din Landtag n-au depăşit limitele 
pălăvrăgelii opoziţioniste. Ridiculizînd laşitatea burgheziei libe
rale, Engels îi scria lui Marx la 20 mai 1863 : „Niciodată un par
lament n-a respectat cu mai multă încăpăţinare şi într-un moment 
mai nepotrivit principiul că, în lupta ei împotriva absolutismu
lui şi a camarilei iuncheriste, opoziţia burgheză este obligată să 
primească lovituri în spate" (vezi volumul de faţă, p. 306) . In scri
sorile lor, Marx şi Engels au arătat că politica laşă şi trădătoare 
a burgheziei germane, capitularea ei în faţa iuncherimii şi a cama
rilei monarhiste au consolidat poziţiile forţelor contrarevoluţio
nare, ceea ce a permis ulterior lui Bismarck să înfăptuiască unifi
carea Germaniei de sus, sub hegemonia Prusiei. 

Aşa cum se vede din scrisorile publicate, Marx şi Engels au 
acordat o importanţă excepţională luptei ţărănimii ruse pentru 
desfiinţarea iobăgiei. Ei considerau această mişcare ca un eveni
ment de o uriaşă însemnătate, ca o puternică rezervă a revoluţiei 
europene. In scrisoarea adresată lui Marx la 26 ianuarie 1860, En
gels constată cu satisfacţie intensificarea mişcării de eliberare a 
ţăranilor ruşi. 11In Rusia lucrurile se complică tot mai mult" -
scria el în această scrisoare, referindu-se la intensificarea acţiu
nilor ţărănimii. Engels con:;;idera absolut posibilă o legătură între 
mişcarea constituţionalistă a nobilimii ruse şi mişcarea revoluţio
nară a ţăranilor (vezi volumul de faţă, p. 9) . Despre creşterea 
mişcărilor ţărăneşti în Rusia, Engels aminteşte şi în scrisoarea 
adresată lui Marx la 27 noiembrie 1861 ,  menţionînd că 11în Rusia 
şi Polonia lucrurile merg bine" (vezi volumul de faţă, p. 182) . 

Una din temele principale ale corespondenţei lui Marx şi En
gels în perioada 1860-1864 o constituie evenimentele din Sta
tele Unite ale Americii. Intemeietorii marxismului au manifestat 
întotdeauna un profund interes faţă de dezvoltarea economică şi 
socială a acestei ţări. Urmărind în cursul unei perioade îndelun
gate ascuţirea antagonismului dintre Nordul industrial şi Sudul 
sclavagist, ei au prevăzut inevitabilitatea unor profunde zguduiri 
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sociale în Republica Americii de Nord, legate de lupta pentru 
abolirea sclaviei. Marx şi Engels au văzut în răscoalele sclavilor 
negri din statele din Sud de la sfîrşitul deceniului al 6-lea o manifes
tare evidentă a crizei sistemului sclaviei de pe plantaţii. Cu toate 
că aceste răscoale au fost reprimate cu cruzime de plantatorii 
proprietari de sclavi, conducătorii proletariatului le-au conside
rat ca un simptom al viitoarei lupte, mai dîrze şi mai îndelungate, 
impotriva sclaviei (vezi scrisoarea lui Marx către Engels din 11 
ianuarie şi a lui Engels către Marx din 26 ianuarie 1860) . Sue
liniind în scrisorile lor importanţa răscoalei de sub conducerea 
lui John Brown, care a constituit prima încercare de eliberare a 
sclavilor negri pe calea armelor, Marx scria : „După părerea mea, 
evenimentele cele mai importante care se petrec în lume în mo
mentul de faţă sînt, pe de o parte, mişcarea sclavilor din America, 
declanşată de moartea lui Brown, şi pe de altă parte mişcarea 
sclavilor din Rusia" (vezi volumul de faţă, p. 6) . 

Marx şi Engels au abordat lupta pentru eliberarea sclavilor din 
America, precum şi alte mişcări progresiste contemporane lor, de 
pe poziţiile revoluţionarilor proletari. ln mişcarea pentru aboli
rea sclaviei negrilor ei au văzut un factor de o importanţă pri
mordială pentru întregul proletariat internaţional, pentru desfă
şurarea luptei de eliberare de sub jugul capitalist. Conducătorii 
proletariatului porneau de la ideea că lupta împotriva sclaviei va 
căpăta în mod inevitabil caracterul unui război revoluţionar. Un 
asemenea război putea, după părerea lui Marx şi Engels, să acce
lereze izbucnirea unei crize revoluţionare în Europa şi să apropie 
revoluţia proletară. ln legătură cu aceasta, Marx sublinia impor
tanţa internaţională a războiului civil din America şi considera 
evoluţia sa ulterioară ca un fapt dezirabil din punctul de vedere 
al intereselor mişcării revoluţionare din Europa (vezi scrisorile lui 
Marx către Engels din 29 octombrie 1862 şi 6 iulie 1863) . 

Aprofundînd esenţa evenimentelor, Marx şi Engels au prevă
zut, încă cu cîteva luni înainte de izbucnirea războiului civil din 
S .U.A., apropierea unui conflict armat între Nord şi Sud. Caracte
rizînd situaţia creată în sudul S.U.A., Engels îi scria lui Marx la 
7 ianuarie 1861 : „Cea mai mică incursiune a partizanilor din Nord 
ar fi suficientă pentru ca flăcările să cuprindă totul. ln orice caz, 
într-un fel sau altul, sclaviei i se va pune curînd capăt" (vezi vo
lumul de faţă, p. 125) . 

După izbucnirea războiului civil în S.U.A., Marx şi Engels au 
urmărit cu un interes sporit evoluţia evenimentelor în America. 
La aceasta a contribuit şi faptul că, în toamna anului 1861, după 
o oarecare întrerupere, Marx îşi reia colaborarea la ziarul progre-



XII Prefaţă 

sist american „New York Daily Tribune u ş1 m acelaşi timp colabo
rează şi la ziarul burghezo-liberal austriac „Die Presse". Aşa cum 
reiese din scrisoarea către Engels din 28 aprilie 1862, Marx acorda 
o mare importanţă răspîndirii în Germania a unor idei juste des
pre războiul civil din S.U.A. 

Corespondenţa dintre Marx şi Engels referitoare la primele 
luni ale războiului arată că, lucrînd la articolele „Războiul civil 
din America de Nord" şi „Războiul civil din Statele Unite" ,  Marx 
a studiat temeinic istoria secesiunii statelor din Sud, istorie care 
era falsificată de presa engleză (vezi scrisorile lui Marx către En
gels din 1 şi 5 iulie 1861) . Pe baza studierii izvoarelor americane, 
Marx ajunge la concluzia că aşa-numita „mişcare secesionistă" nu 
era decît o „totală uzurpare" din partea oligarhiei înguste a plan
tatorilor proprietari de sclavi, şi că chiar în statele din Sud exista 
o „puternică rezistenţă împotriva secesiunii" .  Dictatura militară, 
sublinia Marx, este necesară proprietarilor de sclavi şi pentru a 
ţine în frîu pe „albii săraci" din Sud lipsiţi de pămînt (vezi volu
mul de faţă, p. 166) . 

In scrisoarea adresată lui Engels la 1 iulie 1861, Marx se 
opreşte asupra caracterului şi cauzelor războiului civil din S.U.A., 
precum şi asupra forţelor lui motrice. Marx consideră că adevă
rata cauză a războiului dintre Nord şi Sud este lupta dintre două 
sisteme sociale : sistemul capitalist al muncii salariate statornicit 
în statele din Nord şi sistemul sclavajului, care se menţinea în 
Sud şi care devenise o frînă pentru dezvoltarea capitalistă a în
tregii ţări. El acordă o deosebită atenţie dezvoltării neobişnuit de 
rapide a statelor din nord-vest cu o populaţie de fermieri liberi şi 
ajunge la concluzia că înseşi interesele economice ale acestor state 
au făcut ca ele să devină duşmani înverşunaţi ai sclaviei (vezi vo
lumul de faţă, p. 159) . 

Cîntărind şansele părţilor beligerante, Marx a emis încă din 
mai 1861 - în scrisoarea către Lion Philips - ipoteza că la înce
putul luptei balanţa va înclina în favoarea Sudului, care era pre
gătit pentru război şi avea cadre militare cu experienţă. „In ul
timă instanţă - arăta Marx - victoria va fi, desigur, de partea 
Nordului, deoarece la rigoare el poate juca ultima carte - revo
luţia sclavilor" (vezi volumul de faţă, p. 528) . 

Superioritatea moral-politică a armatei Nordului a fost rele
vată şi de Engels. Cunoscător profund al ştiinţei militare, Engels 
a manifestat un interes deosebit faţă de latura militară a eveni
mentelor din America. In scrisorile adresate lui Marx la 12 iunie 
şi 3 iulie 1 861, la 5 mai 1862 etc . ,  el face o analiză amănunţită a 
celor mai importante bătălii, a strategiei şi tacticii părţilor beli-



Prefaţă Xlll 

gerante, caracterizează personalităţi politice şi militare ale Nordu
lui şi Sudului. Scrisorile lui Engels din 23 mai şi 30 iulie 1862 au 
stat în întregime la baza articolelor despre mersul războiului ci
vil din S. U.A. publicate de Marx în „Die Presse" .  Acordînd o mare 
importanţă cronicilor militare ale lui Engels, Marx îl ruga să-i 
scrie cu regularitate „de fiecare dată cind are loc vreo schimbare 
în desfăşurarea evenimentelor militare" (vezi volumul de faţă, 
p. 204) . 

Analizînd într-o serie de scrisori cauzele insucceselor militare 
ale Nordului, care pe la mijlocul anului 1862 deveniseră deosebit 
de alarmante, Marx şi Engels au criticat aspru politica laşă şi lip
sită de fermitate a burgheziei nord-americane, care se temea să 
dea războiului caracterul unei lupte consecvente şi efectiv revo
luţionare împotriva sclaviei. In aceste scrisori este dezvoltată una 
din principalele teze ale ştiinţei militare marxiste cu privire la. 
condiţionarea reciprocă a caracterului războaielor şi mijloacelor 
de ducere a lor. Caracterul popular, revoluţionar al războiului 
pentru abolirea sclaviei reclama pentru atingerea scopurilor pro
puse şi măsuri revoluţionare corespunzătoare de mobilizare a ma
selor. „Dacă Nordul nu va acţiona imediat în mod revoluţionar. 
va încasa o bătaie zdravănă" - iată cum caracteriza situaţia En
gels în scrisoarea către Marx din 30 iulie 1862 (vezi volumul de 
faţă, p. 229) . Marx considera ca o măsură militară-politică deose
bit de necesară acordarea dreptului negrilor de a lupta în armata 
celor din Nord. „Un singur regiment format din negri va avea o 
acţiune uimitoare asupra nervilor celor din Sud" - îi scria el lui 
Engels la 7 august 1862 (vezi volumul de faţă, p. 242) . 

O însemnătate metodologică deosebită are teza dezvoltată în 
corespondenţă potrivit căreia la determinarea perspectivelor unui 
război nu trebuie să se aibă în vedere numai aspectele lui mili
tare. Răspunzîndu-i lui Engels, care începuse să se îndoiască de 
victoria celor din Nord după seria de înfrîngeri din vara anului 
1862, Marx scria : „Am impresia că tu te laşi puţin prea mult influen
ţat de aspectul militar al lucrurilor"  (vezi scrisoarea sa către En
gels din 10 septembrie 1862) . Ţinînd seama de totalitatea facto
rilor politici şi militari, Marx şi-a exprimat convingerea că în cele
din urmă Nordul va recurge la măsuri revoluţionare şi va înlă
tura din conducerea armatei pe reacţionarii din statele sclavagiste
de graniţă, care încercau să ducă războiul pe b aza unui compro
mis cu proprietarii de sclavi. tn rezistenţa înverşunată opusă de
Nord-Vest şi de Noua Anglie faţă de „modul diplomatic de ducere
a războiului" ,  Marx vedea simptomele unei explozii revoluţionare. 
El era convins că poporul va obliga guvernul lui Lincoln să treacă. 
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la metode revoluţionare de ducere a războiului. Expunîndu-şi 
punctul de vedere în scrisoarea adresată lui Engels la 7 august 
1862, Marx arăta că, „dacă Lincoln nu va ceda (dar el va ceda) , 
va izbucni revoluţia"  (vezi volumul de faţă, p. 242) . 

Justeţea previziunilor lui Marx a fost confirmată întru totul 
de însăşi evoluţia evenimentelor. Sub influenţa maselor populare, 
guvernul Lincoln a dat, încă în septembrie 1862, o proclamaţie cu 
privire la eliberarea sclavilor negri şi a înfăptuit o serie de mă
suri cu caracter burghezo-democratic, care au fost mult apreciate 
de Marx. „Furia cu care întîmpină sudiştii legile lui Lincoln -
îi scria el lui Engels la 29 octombrie 1 862 - dovedeşte importanţa 
lor" (vezi volumul de faţă, p. 259) . 

Subliniind în mod consecvent caracterul progresist şi revolu
ţionar al războiului dus de Nord, Marx şi Engels au văzut totodată 
dar limitele şi falsitatea democraţiei burgheze americane. Carac
terizînd metodele de ducere a războiului de către burghezia Nor
dului, Marx sublinia în scrisoarea către Engels din 10 septembrie 
1 862 că „modul în care Nordul duce războiul este exact modul la 
care te poţi aştepta de la o republică burgheză unde escrocheria 
a fost atîta vreme suverană" (vezi volumul de faţă, p. 254-255) . En
gels considera că Nordul a tergiversat trecerea la modul revolu
ţionar de ducere a războiului, deoarece „poporul era înjosit " ,  iar 
burghezia dominantă era gata să încheie orice fel de pace cu pro
prietarii de sclavi de dragul „atotputernicului dolar " (vezi scrisoa
rea lui Engels către Marx din 17 februarie 1863) . 

Caracterul de clasă burghez al Republicii nord-americane s-a 
manifestat, după cum au subliniat conducătorii proletariatului, şi 
în creşterea speculaţiilor financiare, care în timpul războiului au 
1uat mari proporţii, fiind încurajate de cercurile guvernante. Ca
racterizînd toate aceste fenomene, ca „ceea ce e respingător în 
forma pe care o ia mişcarea la yankei" - „în această clasică ţară 
a escrocheriei democraticeu -, Marx consideră că ele sînt fireşti, 
„avînd în vedere natura «burgheză» a acestei democraţii" ame
ricane (vezi scrisorile sale către Engels din 29 octombrie 1862 şi 
7 septembrie 1864, volumul de faţă, p. 259, 380) . Pe baza experienţei 
politice a Republicii burgheze nord-americane în anii războiului, 
Engels formulează teza, extrem de importantă pentru mişcarea 
muncitorească revoluţionară, potrivit căreia în viitor republica 
burghezo-democratică nu mai poate fi privită de clasa muncitoare 
ca un scop în sine, că ea este doar un mijloc şi o treaptă de trecere 
la revoluţia socială, proletară (vezi scrisoarea lui Engels către 
Marx din 15 noiembrie 1 862) . 
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Corespondenţa dintre Marx şi Engels din perioada 1861-1864 
constituie o completare esenţială la articolele lor consacrate răz
boiului civil din America publicate în ziarele „New York Daily 
Tribune" şi „Die Presse" în anii 1 861-1 862. In afară de faptul că 
scrisorile cuprind întreaga perioadă a războiului, ele conţin şi  ca
racterizări politice şi aprecieri critice asupra diferitelor perso
nalităţi şi evenimente, caracterizări şi aprecieri care nu puteau 
apărea în presă, pe de o parte din cauza cenzurii, pe de altă parte 
din considerente tactice. 

ln legătură cu perspectivele revoluţionare ale războiului civil 
din S.U.A., întemeietorii marxismului au acordat o mare atenţie 
influenţei acestui război asupra relaţiilor internaţionale şi situa
ţiei interne din ţările europene, în primul rînd din Anglia, ţara 
capitalistă cea mai dezvoltată în acea vreme. Incă înainte de în
ceperea războiului, Marx arată în scrisoarea către Lassalle din 1 6  
ianuarie 1861 că „criza sclavagismului din Statele Unite va duce 
peste cîţiva ani la o criză groaznică în Anglia" (vezi volumul de 
faţă, p. 508). Confirmarea acestei previziuni a constituit-o „criza 
de bumbac " care a cuprins nu numai Anglia, dar şi alte ţări eu
ropene încă de la sfîrşitul anului 1 861 .  Impletirea crizei de bum
bac cu criza de supraproducţie din industria ţesăturilor de bum
bac a provocat mari calamităţi muncitorilor englezi, îndeosebi în 
districtul industrial Lancashire şi în principalul său centru, Man
chester, unde producţia ţesăturilor de bumbac a scăzut vertiginos. 

Urmărind evoluţia crizei în Anglia, Marx şi Engels au urmă
rit totodată cu atenţie indiciile unei înviorări a activităţii politice 
a clasei muncitoare engleze. Conducătorii proletariatului au dat 
o înaltă apreciere poziţiei internaţionaliste a muncitorilor englezi 
în timpul războiului civil din S.U.A., dîrzeniei lor de neclintit. 
care a zădărnicit planul claselor dominante din Anglia de a in
terveni în S.U.A. în favoarea plantatorilor din Sud. Ei au acor
dat o mare importanţă mitingurilor muncitoreşti din Anglia, ca 
una din formele de manifestare a solidarităţii proletare cu mişca
rea de eliberare democrată (vezi scrisorile lui Marx către Engels 
din 2 ianuarie şi 9 aprilie 1863). Dar lipsa unor acţiuni revoluţio
nare de masă în ţară, în pofida stării de mizerie a clasei munci
toare ca urmare a crizei, arăta că în mişcarea muncitorească en
gleză, care după decăderea cartismului se afla sub influenţa ideo
logiei trade-unioniste, continua să predomine tendinţa reformistă. 
Pasivitatea j alnică şi slăbirea evidentă a energiei revoluţionare a 
proletariatului englez se datora, după părerea lui Marx şi Engels. 
faptului că burghezia reuşise să corupă o parte din muncitorii en
glezi (vezi scrisorile lui Engels către Marx din 5 noiembrie 1 862 
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şi 8 aprilie 1863, precum şi scrisorile lui Marx către Engels din 17 
noiembrie 1862 şi 8 aprilie 1863) . 

Intemeietorii marxismului au manifestat un deosebit interes 
pentru mişcările din estul Europei, din Rusia şi Polonia. Un loc 
important în volum ocupă scrisorile lui Marx şi Engels consacrate 
aprecierii şi perspectivelor luptei de eliberare naţională a poporu
lui polonez în legătură cu răscoala din 1863-1 864. Valoarea aces
tei corespondenţe este determinată şi de faptul că, dintr-o serie 
de cauze, după ce în 1862 Marx şi Engels au încetat să mai colabo
reze la „New York Daily Tribune" şi „Die Presse" , ei au fost lipsiţi 
de posibilitatea de a-şi exprima opiniile în presă. Scrisorile nu 
dovedesc numai simpatia profundă a revoluţionarilor proletari 
faţă de lupta eroică a poporului polonez, ele dezvăluie şi însemnă
tatea pe care o avea problema poloneză pentru întreaga mişcare 
revoluţionară europeană din această perioadă. 

Importanţa pe care o dădeau Marx şi Engels evenimentelor 
din Polonia era legată de faptul că ei apreciau mişcarea poloneză 
de eliberare ca factor revoluţionar de proporţii general-europene. 
In restaurarea unei Polonii libere şi independente, conducătorii 
proletariatului vedeau o premisă însemnată pentru slăbirea in
fluenţei reacţionare a ţarismului în Europa, precum şi pentru dez
voltarea mişcării democratice în Prusia, Austria şi chiar în Rusia 
Primind primele �tiri despre răscoala care începuse în Polonia, 
Marx îi scrie lui Engels la 13 februarie 1863 : „Era revoluţiilor s-a 
deschis din nou larg în Europa„. Să sperăm că de astă dată lava 
se va revărsa dinspre est spre vest" (vezi volumul de faţă, p. 287) . 

Conţinutul corespondenţei din 1863 şi de la începutul anului 1864 
arată că Marx şi Engels au urmărit cu atenţie evoluţia răscoalei 
poloneze în toate etapele ei şi au acordat o mare însemnătate par
ticipării maselor ţărăneşti din Rusia şi Polonia la această răscoală. 
In scrisoarea adresată lui Marx la 8 aprilie 1863, Engels caracte· 
rizează mişcarea din Lituania ca deosebit de importantă tocmai 
pentru că ea a depăşit graniţele Regatului Poloniei şi pentru că 
la ea au participat activ masele ţărăneşti. In aceeaşi scrisoare En
gels subliniază că numai prin atragerea în mişcare a maselor largi 
ţărăneşti poate fi asigurat succesul răscoalei. 

Discutînd în scrisorile lor dispoziţia forţelor în tabăra răscu
laţilor polonezi, Marx şi Engels au subliniat în repetate rînduri 
venalitatea şi trădarea elementelor burghezo-şleahtiste de dreapta 
de tipul lui Zamoyski şi Czartoryski, care se alăturaseră răscoalei. 
Marx arăta că aceştia aveau legături directe cu guvernele lui Pal
merston şi Napoleon al Iii-lea (vezi scrisorile sale către Engels din 
6 iulie, 15 august şi 12 septembrie 1863) . Totodată revoluţionarii 
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proletari subliniau cu nelinişte lipsa de maturitate a democraţiei 
poloneze, fapt dovedit şi de influenţa crescîndă a bonapartismu
lui în rîndurile unei părţi a democraţilor polonezi (vezi scrisorile 
lui Marx către Engels din 24 martie şi 9 aprilie şi scrisoarea lui 
Engels către Marx din 8 aprilie 1863) . La 15 august Marx îi scria 
lui Engels că „povestea din Polonia a fost dată complet peste cap 
de acelaşi Boustrapa [Napoleon al Iii-lea. - Nota red./ şi de influenţa 
pe care a căpătat-o, datorită intrigilor lui, partidul lui Czartoryski" 
(vezi volumul de faţă, p. 327) . 

Marx şi îndeosebi Engels au manifestat un mare interes faţă 
de aspectul militar al răscoalei poloneze. Engels îşi punea mari 
speranţe în tînăra emigraţie poloneză, a cărei literatură militară 
îi era bine cunoscută. El a a:r.reciat pozitiv ideea unui război de 
partizani în Polonia, precum şi desfăşurarea unor acţiuni militare 
potrivit specificului condiţiilor de luptă poloneze. Urmărind cu 
atenţie desfăşurarea răscoalei, Engels a relevat părţile slabe ale 
organizării ei militare : insuficienta înzestrare cu armament, lipsa 
unor cadre cu experienţă şi deficienţele conducerii militare, care 
au provocat pieirea celor mai bune forţe ale răsculaţilor şi a mul
tor comandanţi ai lor chiar în primele luni ale răscoalei (vezi scri
sorile sale către Marx din 17 februarie, 8 aprilie, 11 şi 24 iunie 
1863) . Scrisoarea adresată de Marx lui Engels la 12 septembrie 
1863 arată că Marx se întîlnea cu colonelul Lapinski, participant 
la răscoala poloneză, şi sprijinea călduros ideea formării unei le
giuni germane care să lupte alături de polonezi. 

Conducătorii proletariatului au considerat evenimentele din Po
lonia din ajunul şi din perioada răscoalei în legătură directă cu 
situaţia revoluţionară din Rusia la sfîrşitul deceniului al 6-lea -
începutul deceniului al 7-lea. Ideea legăturii strînse dintre desti
nele Poloniei şi mişcarea revoluţionară rusă, a necesităţii unirii 
luptei de eliberare a poporului polonez cu revoluţia din Rusia 
străbate ca un fir roşu multe din scrisorile lui Marx şi Engels. 

Incă în primele zile ale răscoalei Engels îi scria lui Marx : „Po
lonezii sînt nişte băieţi extraordinari. Dacă mai rezistă pînă la 15 
martie, toată Rusia se va pune în mişcare" (vezi volumul de faţă, 
p. 289) . Marx şi Engels, ca şi mulţi democraţi revoluţionari ruşi, 
aşteptau în această perioadă izbucnirea nemulţumirii maselor ţă
răneşti, înşelate de reforma ţaristă din 1861. In scrisorile de după 
această dată, Engels îşi exprimă neliniştea în legătură cu faptul 
că în Rusia nu au loc acţiuni ale ţăranilor care ar fi putut grăbi re
voluţia în Rusia şi totodată ar fi furnizat noi forţe mişcării de eli
berare din Polonia. In momentul cînd a izbucnit răscoala în Po
lonia, mişcarea ţărănească din Rusia era în declin, îşi irosea for-
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tele în „revolte" izolate, spontane. Poporul, înrobit de secole mo
şierilor, după cum scria V. I. Lenin, „încă nu a fost în stare să se 
ridice la o luptă amplă, făţişă, conştientă pentru libertate" (vezi 
V. I. Lenin. Opere complete, vol. 20, Bucureşti, Editura politică, 
1963, ed. a doua, p. 146) . Declanşarea prematură a răscoalei polo
neze a dat ţarismului posibilitatea să mobilizeze împotriva mişcă
rii revoluţionare ruse toate forţele reacţiunii şi să-i frîneze dez
voltarea. „Se pare că acolo - îi scrie Engels lui Marx la 1 1  iunie 
1863 - răscoala din Polonia exercită o influenţă, indiscutabil, ne
favorabilă" (vezi volumul de faţă, p. 313). 

Conducătorii clasei muncitoare au acordat o mare importanţă 
rascoalei poloneze şi din punctul de vedere al perspectivelor dez
voltării revoluţionare a Germaniei. Ei considerau că răscoala din 
Polonia, îmbinată cu o revoluţie populară în Rusia, va determina 
un avînt revoluţionar în Germania, şi în primttl rînd în Prusia, 
unde avea loc o criză politică acută. „Domnul Bismarck ştie că n-o 
să-i fie moale dacă Polonia şi Rusia vor fi revoluţionarizate" - îi 
scrie Engels lui Marx la 17 februarie 1 863 (vezi volumul de faţă, 
p. 290) . Pe de altă parte, Marx sublinia că, în cazul cînd Prusia va 
fi lipsită de tradiţionalul sprijin al ţarismului, reacţiunea pru
siană ar primi o lovitură nimicitoare. „«Statul» Prusia (o creaţie 
foarte deosebită de Germania) - scria el - nu poate exista fără 
Rusia de astăzi şi cu o Polonie de sine stătătoare" (vezi scrisoarea lui 
Marx către Engels din 24 martie 1863, volumul de faţă, p. 295) . 

Marx şi Engels au dezvăluit total rolul contrarevoluţionar al 
monarhiei prusiene faţă de răsculaţii polonezi. Curînd după iz
bucnirea răscoalei, Engels scria despre „comportarea josnică" a 
prusienilor, care au sprijinit ţarismul în reprimarea răscoalei (vezi 
volumul de faţă, p. 290) . Acordînd o mare importanţă demascării 
uneltirilor reacţiunii internaţionale şi îndeosebi ale celei prusiene, 
Marx şi Engels au discutat amănunţit în corespondenţa lor planul 
lansării unui „Apel cu privire la Polonia• în numele Asociaţiei cul
turale a muncitorilor germani de la Londra. De asemenea ei in
tenţionau să scrie o broşură specială, „Germania şi Polonia• ,  în 
care, pe baza unui amplu material istoric concret, să dezvăluie po
litica de cotropire dusă de Prusia şi de Rusia ţaristă faţă de Po
lonia. „Am de gînd - îi comunica Marx lui Engels la 21 februa
rie 1 863 - să pornesc atacul împotriva şubredei case de Hohen
zollern" (vezi volumul de faţă, p. 294) . 

ln scrisori este demascată şi esenţa trădătoare a poziţiei bur
gheziei liberale germane, care trecea în mod laş sub tăcere fap
tul că „Prusia îi extrădează în permanenţă pe emigranţii polonezi" 
(vezi scrisoarea lui Marx către Engels din 7 iunie 1 864) . Trădarea 
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„micii burghezii liberale germane" era considerată de conducătorii 
proletariatului ca una din cauzele insuccesului răscoalei poloneze 
şi totodată ca una din cauzele înrăutăţirii perspectivelor revolu
ţiei în Germania. 

Marx şi Engels au înfierat reprimarea sîngeroasă de către ţarism 
a polonezilor răsculaţi. lntr-o serie de scrisori este demascată de 
asemenea politica contrarevoluţionară a guvernelor Angliei, Fran
ţei şi Austriei, care au jucat de fapt rolul de complici ai guvernu
lui ţarist în înăbuşirea răscoalei poloneze. „Bătrînul cîine Pam îşi 
repetă întocmai vechiul lui joc din perioada 1830-183 1" - îi scria 
Marx lui Engels la 24 martie 1863, caracterizînd făţărnicia tradi
ţională a politicii ministrului englez Palmerston faţă de Polonia 
(vezi volumul de faţă, p. 296, precum şi scrisoarea lui Marx către 
Engels din 7 iunie 1864 şi către Lion Philips din 29 martie 1864) 
Marx şi Engels apreciau poziţia puterilor vest-europene faţă de 
Polonia ca o expresie a politicii reacţionare de clasă a burgheziei 
europene. Din experienţa răscoalei din Polonia din 1863, Marx şi 
Engels au tras concluzia că lupta de eliberare naţională a po
porului polonez poate fi încununată de succes numai în condiţiile 
alianţei cu mişcarea revoluţionară a clasei muncitoare din Europa 
(vezi scrisoarea lui Engels către Marx din 11 iunie 1863). 

Analizînd perspectivele mişcării revoluţionare din Europa după 
înfrîngerea răscoalei din Polonia, conducătorii proletariatului 
şi-au pus unele speranţe într-o agravare a situaţiei politice, agra
vare ce ar fi putut fi provocată în Germania de războiul dus de 
Prusia şi Austria împotriva Danemarcii în 1864 pentru cucerirea 
Schleswig-ului şi Holstein-ului . „Istoria cu Danemarca - scria 
Engels la 24 noiembrie 1863 - „.poate numai să grăbească criza" 
(vezi volumul de faţă, p .  331) . De acord cu părerea lui Engels, 
Marx şi-a exprimat de asemenea speranţa că „povestea cu Schles
wig-Holstein„. va duce la un conflict în Germania însăşi" (vezi 
scrisoarea lui Marx către Engels din 20 ianuarie 1864) . Dar, ca şi 
în problema poloneză, burghezia liberală germană a făcut din nou 
jocul guvernului iuncheresc al lui Bismarck, arătîndu-şi incapaci
tatea de a acţiona cu hotărîre împotriva monarhiei prusiene. 

Marx şi Engels au manifestat un viu interes faţă de lupta de 
eliberare naţională a popoarelor din America Latină, îndeosebi 
faţă de lupta poporului mexican împotriva intervenţiei puterilor 
vest-europene şi în primul rînd a Franţei în 1861-1867. Urmă
rind cu atenţie evenimentele din Mexic, Marx a demascat încer
cările colonialiştilor francezi de a-şi ascunde acţiunile de cotro
pire într-o ţară înrobită prin procedee demagogice ca, de pildă, 
organizarea în vara anului 1863 a unui „plebiscit" falsificat etc 
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(vezi scrisoarea lui Marx către Engels din 15 august 1863) . El a ri
diculizat metodele bonapartiste de demagogie socială care, în con
diţiile războiului colonial, luaseră forme deosebit de absurde, ca
ricaturale. 

Conducătorii proletariatului au analizat aventura lui Napoleon 
al Iii-lea în Mexic şi din punctul de vedere al perspectivelor cri
zei revoluţionare în Franţa bonapartistă. Intr-o serie de observa
ţii şi afirmaţii din corespondenţă se dezvăluie legătura dintre răz
boiul colonial dus de Napoleon al Iii-lea în Mexic şi criza politică 
internă prin care trecea cel de-al doilea Imperiu. In scrisoarea adre
sată lui Engels la 13 februarie 1863, Marx sublinia că aventura din 
Mexic este „un sfîrşit absolut clasic al farsei acestui lower Em
pire" (vezi volumul de faţă, p. 287) . Incercările lui Napoleon al 
Iii-lea de a-şi consolida poziţiile şubrezite în ţară prin aventuri 
coloniale şi în politica externă, necesitatea de a face „export de 
«libertate» "  dată fiind creşterea nemulţumirii în Franţa, manifes
tată mai ales cu prilejul alegerilor din primăvara anului 1863 
pentru Corpul legislativ, au fost relevate de Marx în scrisoarea 
către Lion Philips din 29 martie 1864 (vezi volumul de faţă, 
p. 574) . In scrisoarea către Engels din 15 august 1863, Marx a pre
văzut el?ecul inevitabil al expediţiei în Mexic şi falimentul ruşi
nos al imperiului lui Napoleon al Iii-lea : „Pentru mine nu încape 
îndoială că îşi va frînge gîtul cu politica lui în Mexic" (vezi volu
mul de faţă, p. 327) . 

Corespondenţa lui Marx şi Engels din anii 1860-1864 ca
racterizează clar activitatea revoluţionară practică a marilor luptă
tori ai clasei muncitoare, lupta lor pentru crearea unui partid 
proletar revoluţionar. Marx şi Engels considerau că, în condiţiile 
noului avînt revoluţionar, clasa muncitoare poate repurta victoria 
numai în cazul cînd s-ar crea şi s-ar întări un partid proletar re
voluţionar, continuatorul primei organizaţii comuniste interna
ţionale - Liga comuniştilor din 1847-1852. De aceea în această 
perioadă ei îşi intensifică activitatea îndreptată spre crearea unui 
asemenea partid. Bazîndu-se pe nucleul de revoluţionari fermi 
care s-a păstrat după dizolvarea Ligii comuniştilor, Marx şi En
gels desfăşoară o muncă uriaşă pentru strîngerea, educarea şi uni
rea luptătorilor revoluţionari. Ca şi în anii precedenţi, Marx 
poartă corespondenţă cu cunoscutul militant al mişcării muncito
reşti americane Joseph Weydemeyer, îi dă în 1860 un ajutor prac
tic în organizarea editării unui ziar pentru muncitorii din Chicago 
(vezi scrisorile lui Marx către F. Lassalle, Georg Lommel, 
J. Ph. Becker din 9 aprilie 1860) . Continuînd să-i apere pe revo-
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luţionarii proletari împotriva persecuţiilor poliţieneşti puse la cale 
de clasele dominante, Marx poartă în 1861 o vastă corespondenţă 
cu reprezentanţii cercurilor democratice din Anglia, Franţa şi 
Germania, cu scopul de a organiza o campanie pentru eliberarea 
din detenţiune a lui Auguste Blanqui. In cursul acestei corespon
denţe, Marx şi Engels stabilesc o legătură nemijlocită cu organi
zaţiile revoluţionare din Franţa (vezi scrisoarea lui Marx către 
Engels din 19 iunie 1861 ) .  Un interes deosebit prezintă scrisoarea 
lui Marx către publicistul francez Louis Watteau, prieten apropiat 
al lui Blanqui, care este publicată pentru prima oară în întregime 
în volumul de faţă şi cuprinde o caracterizare strălucită a acestui 
revoluţionar francez (vezi volumul de faţă, p. 542). 

Scrisorile lui Marx către J. V. Weber completează considerabil 
informaţiile existente pînă acum asupra activităţii desfăşurate de 
Marx în cadrul Asociaţiei culturale a muncitorilor germani de la 
Londra. Scrisorile arată activitatea neobosită desfăşurată de Marx 
pentru propagarea concepţiei ştiinţifice revoluţionare despre 
lume, grij a sa permanentă pentru educarea maselor muncitoare 
în spiritul internaţionalismului proletar. De la sfîrşitul anului 1862 
Marx poartă o corespondenţă permanentă cu medicul german 
L. Kugelmann, participant la revoluţia din 1 848-1849, corespon
denţă care va dura mai bine de 10 ani. Scrisorile lui Marx către 
Kugelmann, consacrate celor mai importante probleme ale miş
cării muncitoreşti internaţionale, precum şi ale teoriei marxiste, 
au fost editate pentru prima oară în limba rusă sub îngrijirea lui 
Lenin şi cu o prefaţă scrisă de el. 

Luptînd în aceşti ani pentru crearea partidului, Marx şi En
gels nu urmăreau refacerea în vechea formă a Ligii comuniştilor, 
care fusese o organizaţie relativ îngustă. Vorbind despre partid, 
Marx îi scria lui Freiligrath la 29 februarie 1 860 că el are în ve
dere „partidul în sens istoric larg" (vezi volumul de faţă, p. 437) . 
Aceasta înseamnă că Marx şi Engels urmăreau crearea unei or
ganizaţii mai largi, mai strîns legate de păturile largi de oameni 
ai muncii. Viitorul partid trebuia, după părerea lui Marx şi En
gels, să reunească cele mai bune elemente proletare, să devină o 
forţă politică influentă, o organizaţie de prestigiu, capabilă să con
ducă clasa muncitoare în lupta pentru înfăptuirea misiunii ei de 
importanţă istorică-mondială - eliberarea omenirii de sub jugul 
capitalist şi construirea comunismului. 

Conducătorii clasei muncitoare considerau ca una din sarcinile 
importante în lupta pentru crearea partidului proletar apărarea 
cadrelor proletare care se formaseră, dar nu erau încă suficient de 
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mature, împotriva influenţei curentelor antiproletare mic-bur
gheze, precum şi împotriva calomnierii şi persecutării lor de că
tre ideologii şi agenţii burgheziei. Numeroase scrisori ale lui 
Marx şi Engels din 1860 reflectă lupta lor împotriva unuia dintre 
cei mai înrăiţi calomniatori ai partidului proletar - democratul 
vulgar şi agentul bonapartist plătit Karl Vogt, care în decembrie 
1859 a editat broşura „Procesul meu împotriva lui «Allgemeine 
Zeitung»" . In broşura sa, Vogt, recurgînd la falsificarea faptelor şi 
la minciuni sfruntate, i-a calomniat pe Marx şi pe alţi revolu
ţionari proletari. Vogt a încercat să defăimeze activitatea revolu
ţionară a lui Marx, atribuind conducătorului clasei muncitoare 
scopuri egoiste ; el încerca să-i prezinte pe Marx şi pe tovarăşii săi 
de luptă ca un grup de complotişti care aveau legături secrete cu 
poliţia. 

Scrisorile lui Marx şi Engels din 1860 dovedesc că conducătorii 
clasei muncitoare vedeau în atacurile lui Vogt o încercare a bur
gheziei de a distruge din punct de vedere moral partidul prole
tar în curs de formare, de a-l discredita în ochii poporului. Marx 
îi scria lui Engels la 3 februarie 1860 că atacurile lui Vogt repre
zintă „o lovitură hotărîtoare a democraţiei burgheze vulgare„. îm
potriva întregului partid" (vezi volumul de faţă, p. 2 1 ) .  De aceea 
de îndată ce a luat cunoştinţă de conţinutul broşurii lui Vogt 
Marx a hotărît să-i dea o ripostă nimicitoare. ln legătură cu aceas
ta Marx îi scria lui Freiligrath că lupta împotriva lui Vogt este 
„decisivă pentru justificarea istorică a partidului şi pentru poziţia 
lui viitoare în Germania" (vezi scrisoarea lui Marx către Freili
grath din 23 februarie 1860, volumul de faţă, p. 403) . 

Scrisorile lui Marx şi Engels dau posibilitatea de a se urman 
pas cu pas istoria elaborării pamfletului lui Marx „Domnul 
Vogt" .  Din corespondenţă reiese efortul uriaş, minuţiozitcttea cu 
care a lucrat Marx timp de aproape un an la această operă. Pen
tru a aduna materialul care pune în adevărata sa lumină activita
tea revoluţionarilor proletari şi îl demască pe Vogt, Marx a tri
mis aproape 50 de scrisori unor persoane cu care el şi Engels lucra
seră sau care le puteau comunica datele necesare. Pentru a acţiona 
bine înarmat împotriva lui Vogt, Marx studiază un număr imens 
de cărţi şi documente. Din corespondenţă reiese că Marx nu s-a 
rezumat la atît, ci pleacă de la Londra la Manchester, unde se afla 
Engels, şi dezbate împreună cu el planul lucrării sale polemice, 
studiază materialul pe care-l avea în legătură cu istoria Ligii co
muniştilor. 

Marx a scris pamfletul împotriva lui Vogt în strînsă colaborare 
cu Engels. La rugămintea lui Marx, Engels, care în acea vreme se 
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ocupa de elaborarea teoriei şi istoriei artei militare, a scris pentru 
acest pamflet scurte capitole referitoare la importanţa strategică 
a unor teritorii din Europa. 

Din scrisorile lui Marx reiese că guvernul prusian a pus tot fe
lul de piedici în calea apărării revoluţionarilor proletari împotriva 
calomniilor ce li se aduceau. Creînd pamfletul împotriva lui Vogt, 
Marx intentează totodată, în scopul unei depline demascări a aces
tui calomniator, un proces împotriva ziarului burghez 1 1National 
Zeitung " din Berlin, care în ianuarie 1860 reprodusese în două ar
ticole de fond cele mai infame născociri ale lui Vogt. După cum 
arată scrisorile lui Marx, acţiunea sa a fost respinsă de patru in
stanţe judiciare, sub pretextul că „acţiunea lui Marx nu prezenta 
<interes public»u. Demascînd caracterul de clasă al justiţiei pru
siene, Marx a dezvăluit într-o serie de scrisori adevăratele cauze 
ale respingerii acţiunii sale de către instanţele berlineze. Marx a 
arătat că ele au acţionat conform indicaţiilor guvernului prusian, 
care nu voia să pună la dispoziţia lui Marx o tribună pentru apă
rarea proletariatului. Marx îi scria lui Engels la 24 aprilie 1860 
că este "<În interesul public» al guvernului prusian ca noi să  
fim cit mai mult calomniaţi" (vezi volumul de  faţă, p. 47) . 

Scrisorile adresate de Engels lui Marx dovedesc înalta apre
ciere pe care a dat-o Engels pamfletului „Domnul Vogl", apărut 
in decembrie 1860. „Cu cît citesc mai mult cartea, cu atît îmi place 
mai mult" - îi scria Engels lui Marx la S decembrie 1860 (vezi vo
lumul de faţă, p. 107) . Scrisorile lui Marx şi Engels consacrate 
luptei lor împotriva lui Vogt constituie un exemplu strălucit de 
ripostă nimicitoare dată duşmanilor mişcării proletare. 

O mare importanţă în istoria luptei duse de Marx şi Engels 
pentru un partid proletar a avut şi critica făcută de ei programu
lui oportunist şi tacticii lui F. Lassalle. Ca urmare a faptului că 
la începutul deceniului al 7-lea mişcarea muncitorească de masă 
se înviorează şi partea înaintată a clasei muncitoare germane se 
angajează pe calea luptei politice de sine stătătoare, problema 
programului şi tacticii partidului proletar capătă o importanţă 
practică. Corespondenţa dintre Marx şi Engels în perioada 1861-
1864 ne dă posibilitatea să urmărim poziţia lor faţă de Lassalle în 
anii cînd acesta, aderînd la mişcarea muncitorească germană, 
căuta să se afirme ca organizator şi teoretician al ei. 

In aprecierea activităţii desfăşurate de Lassalle în cadrul miş
cării muncitoreşti germane în această perioadă, Marx şi Engels 
au pornit de la faptul că, într-o anumită etapă, ea a contribuit la 
eliberarea muncitorilor germani de sub influenţa partidului bur-
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ghez al progresiştilor. Acest aspect al activităţii propagandistice 
a lui Lassalle a fost relevat de Engels în scrisoarea către Marx din 
20 mai 1863, subliniind că „pe această cale se cucereşte din nou 
teren pentru acţiuni antiburgheze" (vezi volumul de faţă, p. 306) . 
Crearea în 1863, cu participarea directă a lui Lassalle, a Uniunii 
generale a muncitorilor germani a avut o mare însemnătate pen
tru dezvoltarea ulterioară a mişcarn muncitoreşti germane . 
Această latură a activităţii lui Lassalle a fost relevată de V. I. Le
nin, care, menţionînd meritul istoric al lui Lassalle în faţa mişcării 
muncitoreşti germane, spunea că acest merit constă în faptul că 
„a abătut această mişcare de pe calea trade-unionismului şi a co
operativismului progresist, pe care se îndrepta în mod spontan (cu 
participarea binevoitoare a lui Schulze-Delitzsch şi a celor de 
teapa lor)° (vezi V. I. Lenin. Opere complete, vol. 6, Bucureşti, Edi
tura politică, 1964, ed. a doua, p. 39) . 

Dar programul formulat de Lassalle pentru mişcarea muncito
rească germană nu deschidea clasei muncitoare nici o perspectivă 
revoluţionară şi semăna în rîndurile ei iluzia posibilităţii realizării 
socialismului fără o consecventă luptă revoluţionară de clasă. Ca
racterul principial al divergenţelor dintre revoluţionarii proletari 
Marx şi Engels, pe de o parte, şi socialistul mic-burghez Lassalle, 
pe de altă parte, s-a manifestat evident în timpul întîlnirii dintre 
Lassalle şi Marx la Londra în vara anului 1862. Marx a dezapro
bat categoric programul reformist al lui Lassalle, care considera 
ră este posibil să se obţină unele transformări sociale radicale prin 
agitaţie pentru dreptul de vot universal şi prin crearea unor aso
ciaţii de producţie cu ajutorul statului prusian iuncherist-burghez. 
Esenţa divergenţelor sale cu Lassalle Marx a caracterizat-o pe 
scurt în scrisoarea către Engels din 7 august 1862. „Concepţiile 
noastre politice - constata el -, cu excepţia unor scopuri finale 
foarte îndepărtate, nu coincid" (vezi volumul de faţă, p. 241 ) .  

Un loc important î n  corespondenţa dintre Marx ş i  Engels re
feritoare la Lassalle îl ocupă critica lucrărilor acestuia. Relevînd 
pretenţiozitatea proprie acestor lucrări, Marx şi Engels subliniau 
totodată caracterul lor superficial, „şcolăresc" (vezi, de pildă, scri
sorile lui Marx către Engels din 1 2  iunie şi 15 august 1863) . „Lucra
rea sa - scria Marx cu privire la cuvîntarea lui Lassalle asupra 
impozitelor indirecte - abundă în greşeli de ordin istoric şi teo
retic" (vezi volumul de faţă, p. 315) .  

Marx ş i  Engels n-au putut s ă  nu observe că, î n  critica făcută 
capitalismului, Lassalle a împrumutat mult din operele lor, inclu
siv din „Manifestul Partidului Comunist" ,  dar totodată a vulgarizat 
şi denaturat ideile împrumutate, le-a adaptat concepţiei sale idea-
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liste, hegeliene despre lume. Citind „Programul muncitorilor"  al 
lui Lassalle, pe care acesta îl lansase ca document programatic al 
mişcării muncitoreşti, Marx îi scria lui Engels la 28 ianuarie 1 863 : 
„Nu este altceva decît o j alnică vulgarizare a «Manifestului» şi a 
altor lucruri predicate de noi atît de des" (vezi volumul de faţă, 
p. 286) . In aceeaşi scrisoare Marx menţionează inutilitatea încer
cărilor lui Lassalle de a se da drept omul care „să moştenească" 
teoria elaborată de Marx şi Engels. 

Aceeaşi apreciere critică a primit şi „Răspunsul public" scris 
de Lassalle în 1 863, în ajunul creării Uniunii generale a muncito
rilor germani. Supunînd unei critici vehemente „reţetele " sociale 
ale lui Lassalle, Marx şi Engels au arătat că Lassalle şi-a însuşit 
superficial principiile fundamentale ale comunismului ştiinţific, că 
nu a înţeles adevăratele condiţii ale eliberării proletariatului. 
După cum remarca Engels, nu întîmplător confunda Lassalle în
SPŞi noţiunile de „clasă" şi „stare ",  socotindu-i pe meseriaşi „re
prezentanţi ai proletariatului" (vezi scrisoarea lui Engels către Marx 
din 21 aprilie 1 863) . Pe baza analizei critice a lucrărilor lui Las
salle, conducătorii proletariatului au tras concluzia că programul 
lui reflectă interesele micii burghezii şi ale meseriaşilor, dar nu 
pe cele ale clasei muncitoare. 

Urmărind cu atenţie activitatea politică a lui Lassalle, condu
cătorii proletariatului au condamnat cu asprime tactica lui greşită, 
care îndruma clasa muncitoare spre acţiuni comune cu guvernul 
Bismarck şi iuncherimea împotriva burgheziei, pentru a obţine 
unele concesii. „Tipul lucrează acum pur şi simplu pentru 
Bismarck" - constata Engels, după ce atitudinea lui Lassalle stîr
nise elogiile presei reacţionare (vezi scrisoarea lui Engels către 
Marx din 1 1  iunie 1 863) . Atacurile îndreptate de Lassalle exclu
siv împotriva partidului progresiştilor - în condiţiile ascuţirii 
conflictului constituţional în Prusia - făceau jocul guvernului 
iuncherist al lui Bismarck. 

În scrisoarea adresată lui Marx la 24 noiembrie 1863 Engels 
critică aspru această poziţie a lui Lassalle, subliniind că din „Ma
nifestul Partidului Comunist " el ar fi trebuit să înveţe „cum tre
buie să te comporţi faţă de burghezie într-o asemenea perioadă" 
(vezi volumul de faţă, p.  332) . Deşi la acea dată Marx şi Engels 
încă nu ştiau de cîrdăşia directă dintre Lassalle şi Bismarck, ei 
îşi dădeau seama că asemenea acţiuni duc în mod obiectiv la trăda
rea intereselor clasei muncitoare. Tacticii oportuniste a lui Las
salle conducătorii proletariatului îi opuneau tactica luptei revo-
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luţionare a întregului popor împotriva reacţiunii feudale corelată 
cu demascarea simultană a politicii echivoce, laşe a burgheziei 
prusiene. 

Avînd în vedere rolul pozitiv, într-o oarecare măsură, al agi
taţiei desfăşurate de Lassalle, Marx şi Engels au considerat indi
cat ca temporar să nu acţioneze public împotriva lui. In scrisoarea 
către Engels din 12 iunie 1863, Marx scria : „Să-i critic lucrarea 
ar fi o pierdere de timp„.  Să-mi exprim aprecierea faţă de aceste 
lăudăroşenii şi de această lipsă de tact, de asemenea nu-i cu putinţă„ .  
De aceea nu-mi rămîne altceva de făcut decît să aştept pînă cînd, în 
cele din urmă, îşi va ieşi din fire " .  Schiţînd planul acţiunii sale 
împotriva lui Lassalle, Marx considera necesar : 

1 1 1 )  de a arăta publicului în ce fel şi unde anume ne-a plagiat ; 
2) în ce fel şi prin ce se deosebesc concepţiile noastre de mîzgăle

lile lui " (vezi volumul de faţă, p. 3 16) . 
Marx şi Engels i-au arătat în repetate rînduri lui Lassalle, atît 

cu prilejul întîlnirilor personale, cît şi în scrisori, caracterul gre
şit al concepţiilor sale. Convingîndu-se însă că Lassalle nu numai 
că perseverează în greşelile sale, dar chiar merge mai departe pe 
calea colaborării cu monarhia prusiană reacţionară, Marx şi En
gels au rupt definitiv relaţiile cu el. 

In scrisorile lui Marx şi Engels scrise în septembrie 1864 în le
gătură cu uciderea lui Lassalle într-un duel se face un fel de bi
lanţ al activităţii sale social-politice. Recunoscînd că din punct de 
vedere politic el „era, desigur, unul dintre cei mai importanţi oa
meni din Germania " ,  Engels a criticat totodată cu asprime tendin
ţele oportuniste pe care Lassalle le-a introdus în mişcarea munci
torească. „Pentru noi era în prezent un prieten nesigur, iar în 
viitor un duşman destul de sigur" - scria Engels lui Marx la 
4 septembrie 1864 (vezi volumul de faţă, p.  376) . 

Oscilările lui Lassalle în direcţia politicii naţional-liberale în 
problema muncitorească., tactica sa de adaptare la hegemonia iun
cherimii, în sfîrşit, evidenta sa cochetare cu Bismarck au făcut 
absolut necesar ca tacticii oportuniste a lui Lassalle să i se opună 
tactica cu adevărat revoluţionară a clasei muncitoare. Marx şi En
gels considerau că la aceasta va contribui larga răspîndire în rîn
durile muncitorilor germani a operelor comunismului ştiinţific. 
După cum reiese din numeroase scrisori, întemeietorii marxismu
lui acordau o mare atenţie răspîndirii în Germania a unor lucrări 
ca „Manifestul Partidului Comunist" , „Contribuţii la critica econo
miei politice" , pamfletul „Domnul Vogt" şi altele. Ca o sarcină de-
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osebit de importantă ei considerau terminarea lucrului la „Capi
talul " .  

Influenţei oportuniste a lui Lassalle asupra muncitorilor ger
mani, Marx şi Engels căutau să-i opună activitatea revoluţionară 
a elementelor cu adevărat proletare din mişcarea muncitorească 
germană. 1n 1863-1 864 Marx şi Engels întreţin o legătură perma
nentă cu tovarăşul lor de luptă Wilhelm Liebknecht, care în 1862 
se întorsese în Germania. Dintr-o serie de scrisori ale lui Marx şi 
Engels din această perioadă se vede cu cită atenţie urmăreau ei 
înviorarea activităţii politice a clasei muncitoare germane. Pri
mind cu regularitate de la Liebknecht informaţii asupra situaţiei 
clasei muncitoare din Germania, Marx şi Engels îndrumau prin 
indicaţiile şi sfaturile lor activitatea practică a lui Liebknecht spre 
propagarea ideilor comunismului ştiinţific în rîndurile muncitori
lor germani. Deosebit de importante sînt scrisorile lui Marx şi En
gels <lin 7 şi 9 iunie 1864, în care ei explică tactica lor faţă de ac
tivitatea dusă de Lassalle în mişcarea muncitorească germană. 

O serie de scrisori ale lui Marx şi Engels dovedesc că în anii 
lungi de emigraţie ei n-au pierdut legătura cu reprezentanţii 
înaintaţi ai clasei muncitoare germane. Vizita făcută lui Marx în 
iunie 1864 de Fritz Mall şi Julius Melchior, muncitori din Solin
gen, despre care Marx îi comunică lui Engels în scrisorile din 3 
şi 1 6  iunie 1864, arată convingător că marii conducători. ai prole
tariatului se bucurau de un uriaş prestigiu în rîndurile muncito
rilor înaintaţi din Germania. 

Grija permanentă manifestată de Marx şi Engels pentru întă
rirea legăturilor cu muncitorii înaintaţi din Germania şi din alte 
ţări a pregătit terenul pentru crearea în 1864 a unei organizaţii 
proletare internaţionale de masă - Internaţionala I .  

* 

* ·� 

In volumul de faţă sînt incluse 31 de scrisori ale lui Marx şi 
Engels, din care cea mai mare parte au fost publicate în original 
în diferite publicaţii din străinătate. Printre acestea se numără 
scrisorile lui Marx către publicistul maghiar Szemere, către ru
dele sale din Olanda - Philips, precum şi către soţia sa Jenny 
Marx. Unele scrisori sînt publicate pentru prima oară, după ma-· 
nuscrisele şi copiile dactilografiate, păstrate la Institutul de mar
xism-leninism de pe lingă C.C. al P.C.U.S. Dintre acestea fac parte 
scrisorile lui Engels către fratele său Emil Engels din 1 1  aprilie 
1 860 şi către Gottfried Ermen din 19 aprilie 1860 ; dintre scri
sorile lui Marx publicate pentru prima oară sînt cele adresate lui 
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Eduard Fischel din 1 iunie 1860, lui L. Watteau din 10  noiembrie 
1861 , lui W. Schwartz din 19 august 1 862 şi lui Jenny Marx din 
15 decembrie 1863. In anexe sînt publicate o serie de scrisori ale 
lui J enny Marx către Engels şi alte persoane, care redau con
ţinutul scrisorilor lui Marx care nu ne-au parvenit sau au fost 
scrise din însărcinarea sa ; 6 dintre ele se publică pentru prima 
oară. 

Toate aceste scrisori completează esenţial datele biografice ale 
lui Marx şi Engels ; ele constituie un material preţios pentru ca
racterizarea activităţii lor social-politice, ştiinţifice şi literare din 
perioada 1860-1 864 

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



K A R L  M A R X 
şi 

F R I E D R I C H  E N G E L S  

S C R I S O R I  

Ianuarie 1 860 - septembrie 1864 



P a r t e a  î n t U  

Corespondenţa 

dintre Marx şi Engels 

Ianuarie 1860-septembrie 1864 



Dragă Marx, 

1 8 6 0  

1 

Marx către Engels 
la Manchester 

5 

[Londra, aproximativ 1 1  ianuarie 1860) 
1 1  ianuarie 1860 

lţi trimit azi sub banderolă un exemplar al suplimentului la nr. 349 pe anul 
trecut al lui „Koln[ische] Z[eitun]g•. 

Wilhelm Joseph Reiff, împotriva căruia, după cum comunică ziarul, s-a emis 
un mandat de arestare „pentru depravare" ,  este, după cum am putut stabili, una 
şi aceeaşi persoană cu Reiff implicat în procesul comuniştilor din Koln, care se află 
acum aici şi trăieşte pe spezele partidului. 

Aşa că astăzi i-am scris lui Reiff (pe adresa lui Liebknecht, căci altfel nu ştiu 
unde să-l găsesc) că de acum încolo nu mă mai pot ocupa de el, că-i interzic 
să se mai refere pe viitor la mine şi să-mi mai facă vizite I 

Astfel, !n ce mă priveşt�. am făcut tot ce-am socotit de cuviinţă. Ce atitudine 
va voi partidul să ia faţă de acest gunoi, e treaba lui. Acum eşti la curent cu 
faptele I 

Al tău, 
F. Frelllgrath ') 

Pe acest „Reiff" eu unul nu l-am primit niciodată la mine în 
casă, pentru că individul era dubios, ba chiar mai mult decît du
bios, din cauza comportării lui la procesul comuniştilor. In schimb, 
„grăsunul făuritor de stihuriu l-a luat sub ocrotirea lui şi i l-a bă
gat pe gît şi lui Liebkn�t. De atunci individul trăieşte pe soco
teala lui Liebknecht, Lapplănder 2) , Lessner, Schroder şi a altor 
sărăntoci şi chiar a pus să se facă colecte pentru el în cadrul Aso
ciaţiei muncitorilor 1 etc. 

Scrisoarea de mai sus a lui F[reiligrath] este tot ce am primit 
de la acest teuton de cînd cu marea lui retragere 2• Cît de ridicolă 
este totodată această scrisoare I Cît de grotescă este grandoarea 

1) Mane i-a trimis lui Engels originalul scrisorii reproduse aici împreună cu 
scrisoarea sa, scrisă în continuarea celei a lui Freiligrath, pe aceeaşi foaie de 
hlrtie. - Nota red. 

1) Anders. - Nota red. 
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sub care caută să ascundă conştiinţa lui încărcată de căţel care a 
făcut pipi. F[reiligrath] pare să-şi închipuie că semnele de excla
maţie dau vigoare prozei. „Partidul • să „ia atitudine " .  Faţă de ce ? 
Faţă de „depravarea • lui Wilhelm Joseph Reiff, „acest gunoi• - 
cum se exprimă amicul Beta. Ce obrăznicie I De altfel, en pas
sant 1) ,  „Uniunea bărbaţilor germani" ,  întemeiată de un zeţar du
bios pe nume Zinn, a ales ca „cetăţeni de onoare" pe prinţul Al
bert, Gottfried Kinkel, K. Blind şi F. Freiligrath. Bineînţeles, he
ruscul a acceptat diploma a. 

Lunea viitoare am un nou termen de plată pentru 1 1 .  st. la 
county-court 2) din Marylebone. Totodată am primit de la county
court din Westminster (on behalf of a baker 3) ) hîrtiuţa anexată, pe 
care te rog să mi-o înapoiezi. Previziunea mea începe să se împli
nească. E destul ca unul dintre filistini să găsească drumul spre 
county-court, ca să-l găsească şi altul. Dacă lucrurile vor continua 
în felul acesta, nu ştiu realmente cum o s-o mai scot la capăt. Fap
tul că sînt mereu sîcîit este deosebit de supărător, căci mă împie
dică să înaintez cu lucrarea 4• 

Nota apărută în 1 1Milităr-Zeitung" din Darmstadt este cît se 
poate de binevenită 5• Noul tău pamflet 4) te-a consacrat în Ger
mania ca critic militar. Cu prima ocazie să publici sub numele tău 
vreo lucrare oarecare şi să menţionezi : autorul lucrării „Padul şi 
Rinul" .  Mîrşavii noştri duşmani se vor convinge by and by 5) că 
noi ne impunem publicului fără a-i cere permisiunea, nici lui, nici 
lui Beta al lui. 

După părerea mea, evenimentele cele mai importante care 
se petrec în lume în momentul de faţă sînt, pe de o parte, mişca
rea sclavilor din America, declanşată de moartea lui Brown 6, şi 
pe de altă parte mişcarea sclavilor din Rusia. Ai observat, desi
gur, că în Rusia nobilimea s-a angajat nemijlocit în campania în 
favoarea constituţiei şi că două sau trei persoane aparţinînd ce
lor mai de seamă familii au şi fost deportate în Siberia. Totodată 
Alexandru a intrat în conflict şi cu ţărănimea datorită ultimului 
său manifest, în care declara textual că „the communistic prin-

1) - în treacăt fie zis. - Nota trad. 
'l - judecătoria comitatului. - Nota trad. 
1) - la cererea unui brutar. - Nota trad. 
'l F, Engels. 1 1Padul şi Rinul" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 13, 

Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 245-296. - Nota trad.). - Nota red. 
•) - treptat. - Nota trad. 
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cipleu 1) va trebui să dispară o dată cu emanciparea. Aşadar, miş
carea „socialău a început atît în Occident, cit şi în Orient. lmpreună 
cu iminenta downbreak 2) din Europa centrală, toate acestea vor 
forma un tablou grandios. 

Am citit chiar acum în „Tribune• că în Missouri a avut loc. o 
nouă răscoală a sclavilor, care a fost, fireşte, înăbuşită 7• Dar sem
nalul a fost dat. Dacă situaţia va deveni din ce în ce mai serioasă 
ce se va întîmpla cu Manchesterul ? 

Leonard Homer a demisionat din postul său. Ultimul său ra
port, foarte laconic, este plin de o ironie amară. N-ai putea să afli 
dacă mill-owners 3) din Manchester n-au cumva vreun amestec 
aici ? 

Din „Factory Inspectors Reportsua („1855 - prima jumătate a 
anului 1859" )  rezultă că, începînd din 1 850, în Anglia industria s-a 
dezvoltat fantastic. De cînd a apărut lucrarea ta „Situaţia clasei 
muncitoareu (pe care am citit-o din nou aici la Museum 4) ), starea 
sănătăţii muncitorilor (adulţi) s-a îmbunătăţit ; în schimb s-a în
răutăţit starea sănătăţii copiilor (mortalitatea) . 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, Bd. II, 
Stullgart, 1913 

2 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germanll 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 25 ianuarie 1660 

Dragă Engels, 
Ai auzit cumva de broşura lui Vogt, care cuprinde cele mai in

fame ticăloşii la adresa mea ? Burghezii germani au primit-o cu 
entuziasm. Prima ediţie s-a şi epuizat. Ieri „National-Zeitung• a 

1) - „principiul comunitar•. - Nota trad. 
1) - prăbuşire. - Nota trad. 
') - fabricanţii.  - Nota trad. 
'l British Museum. - Nota rf"d. 
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publicat sub forma de leader 1) un extras lung şi mîrşav '· (N-ai 
putea procura acest număr din „National-Zeitung" ? Aici n-am 
reuşit să-l găsesc.) Cum să procedez ? După cit se pare, ultima mea 
scrisoare l-a jignit atît de rău pe d-l Lassalle, incit nu mai dă nici 
un semn de viaţă 10• 

Ar fi bine dacă ai avea ready 2) un articol pentru vineri sau 
sîmbătă (vaporul trece prin Cork) . 

Salut. 

Publicat pentru pnma oara 
în : „Der Briefwecllsel zw1scllen 
F. Engels und K. Marx•,  Bd. II, 
Stuttgart, 1913 

3 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană. 

Engels către Marx 
la Londra 

Mancllester, 26 ianuarie 1860 

Dragul meu Maur , 
Cum mîine e ziua „Tribunei" u, îmi pare rău că iar nu există 

material ; în cele cîteva note despre Maroc din corespondenţa apă
rută în „Times " încă nu se spune nimic despre bătălia de la Cabo
Negro 12, iar în afară de aceasta nu s-a mai întîmplat nimic ; de 
altfel, dezbaterile din parlament îţi vor furniza material sufi
cient 3) . Eu mai aştept şi ştiri în legătură cu reforma armatei pru
siene 13• 

Părerea ta asupra importanţei mişcării sclavilor din America 
şi Rusia a şi fost confirmată. Incidentele de la Harpers Ferry şi 
ecoul pe care l-au avut în Missouri încep să-şi arate roadele 14• In 
sud negrii liberi sînt pretutindeni alungaţi de pe teritoriile state
lor, şi, după cum văd acum din primul comunicat din 
N (ew] York în legătură cu situaţia de pe piaţa bumbacului 
(W. P. Wright & Co. din 10 ianuarie 1860) 15, plantatorii hurried 
or to the ports in order to guard against any probable consequen-

1) - articol de fond. - Nota trad. 
1) - gata. - Nota trad. 
') K. Marx. „Politica Angliei' (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 15, 

Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 9-14. - Nota trad.). - Nota red. 



Scrisori din 1860 9 

ces ansmg out of the Harpers Ferry affair 1) .  Şi în Rusia lucru
rile se complică tot mai mult ; „A[llgemeine] Z[eitung] " din Augs
burg are acum la Petersburg un corespondent foarte versat în pro
bleme de acest gen ; e drept că el acordă mai multă atenţie miş
cării constituţionaliste a nobilimii, dar aceasta constituie, desigur, 
un imbold pentru ţărănime. 

fo India se pregăteşte o criză colosală. In ce priveşte opinia fi
listinilor de aici în legătură cu aceasta confer Market Reports 2) 
anexate. Mai multe sorturi de fire au ajuns acum la un preţ tot 
atît de ridicat, dacă nu şi mai ridicat decît în 1 857, cînd atinseseră 
punctul maxim, în schimb bumbacul este mai ieftin cu 23 s pînă 
la 21/2 pence. Numai în Burnley se construiesc 26 de fabrici noi ; 
în alte localităţi lucrurile stau cam tot aşa. Treptat, muncitorii în
cep să primească pretutindeni un spor de 10° o la salariu şi în cu
rînd vor primi şi mai mult. După părerea mea, operaţiile cu capi
tal fictiv în comerţul indian au luat iarăşi o mare extindere, ca 
şi în 1846--1847, şi majoritatea patronilor cumpără numai pentru 
că sînt nevoiţi să cumpere şi nu se mai pot opri. Altminteri, sim
pla creştere a producţiei ar fi provocat pînă în toamnă, cel mai 
tîrziu pînă în primăvara anului 186 1 ,  un crab colosal. 

Proştii de englezi au şi început să creadă că în curînd vor 
inunda cu mărfuri piaţa Franţei. Un măgar, proprietar al unei 
fabrici de stambă - one of the sharpest 3) -, declară că la taxa 
vamală de 30° o existentă în Franţa ar putea înjgheba acolo 
o afacere la care să cîştige cu 15° o mai mult decît pe oricare altă 
piaţă. Smintitul îşi imaginează că în Franţa preţurile de monopol 
se vor menţine chiar şi după desfiinţarea monopolului. Dar că 
toate acestea nu sînt decît o şarlatanie, prin care se urmăreşte să 
i se dea lui John Bull o lovitură acolo unde se ştie că e punctul lui 
i;;lab, pentru ca, în cele din urmă, să-l tragă serios pe sfoară, la 
asta nu se gîndeşte nimeni. 

Cine este, de fapt, d-l Fischel, care a scris pamfletul 16 pentru 
ducele de Coburg 4) şi acum publică în „Free Press " ? Că ducele 
de Coburg manifestă leanings 5) urquhartiste, asta mi-am dat 
seama din extrasele din pamflet. 

Dronke se află acum la Liverpool, angajat într-un post foarte 
bun, de agent comercial al unei companii franco-spaniole pentru 

1) - s-au grăbit să �pedieze în porturi, pentru a evita eventualele conse-
cinţe ale incidentelor Q.e la Marpers Ferry. - Nota trad. 

1) - compar� rapoartele cu privire la pieţe. - Nota trad. 
1) � unul dintre cei mai versaţi. - Nota trad. 
') Ernst al II-iea. - Nota recJ. 
') - i�liniilii. - NotrJ trrJcJ. 
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t!Xploatarea minelor de cupru - 500 I. st. garantate, dar se spune 
că poate cîştiga pînă la 1 OOO I.st. Garnier-Pages i-a înlesnit obţi
nerea acestei slujbe. Vine deseori pe aici, mă evită însă întot
deauna, transmiţîndu-mi post festum salutări. 

Lupus 1) a avut o bronşită serioasă, acum îi e mai bine, dar mai 
e speriat, căci nu s-a restabilit complet. Iar a organizat un război 
cronic cu landlady 2) . 

Acum am foarte mult de lucru la birou şi de aceea nu pot în
treţine o corespondenţă regulată ; de altfel deocamdată nu între
văd sfîrşitul acestei munci peste puteri, în afară de cazul cînd, 
aşa cum sper, va interveni o criză. 

Multe salutări soţiei tale şi domnişoarelor. 

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

4 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra) 28 ianuarie (1860) 

Dragă Engels, 
Am comandat broşura lui Vogt 3) şi ţi-o voi trimite şi ţie. Este 

reproducerea (sau prima ediţie completă) a materialelor procesu
lui intentat de el la Augsburg, însoţită de o introducere. Aceasta 
din urmă este îndreptată în special împotriva mea ş( pare a fi o 
ediţie nouă şi îmbunătăţită a broşurii lui Miiller-Tellering 17• De 
îndată ce o vom avea, va trebui să hotărîm ce este de făcut. Fau
cher mi-a povestit with an intense pleasure 4) că Vogt mă tratează 
en canaille 5) şi cu exquisite 6) dispreţ. Ticălosul încearcă să-l con
vingă pe filistinul german că eu trăiesc aici ca un fel de 

1) Wilhelm Wolff. - Nota red. 
•) - proprietăreasa. - Nota trad. 
1) K. Vogt. „Procesul intentat de mine lui cAllgemeine Zeitung» ". - Nota red. 
') - cu mare satisfacţie. - Nota trad. 
•) - ca pe o canalie. - Nota trad. 
•) - total. - Nota trad. 



Scrisori din 1860 11  

dr.  Kuhlmann, pe seama muncitorilor etc. (soţiei mele i-am ascuns, 
fireşte, toată această murdărie) . 

La Berlin a apărut un nou săptămînal 1) militar. Cred că ar 
trebui să-i scrii imediat lui Lassalle sub pretextul că vrei să capeţi 
unele informaţii în legătură cu ziarul. In momentul de faţă este 
absolut necesar să păstrăm legătura cu Berlinul. Răspunsul pe 
care ţi-l va da L[assalle] va arăta dacă mai putem merge alături 
de el sau nu. In caz că nu - ceea ce ar fi, desigur, neplăcut -, 
va trebui să recurgem la dr. Fischel (asesor prusian) , despre care 
îţi voi vorbi în cele ce urmează. In scrisoarea către L[assalle] poţi 
să-i spui direct că eu am considerat dificultăţile pe care mi le-a 
făcut la publicarea în „ Volks-Zdtung0 a unei declaraţii în legă
tură cu Vogt (şi anume aceea care a apărut în „A[llgemeine] 
Z[eitung] " din A[ugsburg] 2) ) ,  sau cel puţin încercarea lui de a mă 
convinge să renunţ, ca pe un fel de complot pus la cale de el şi 
de Duncker în colaborare cu Vogt. Apoi poţi, desigur, să adaugi 
cîteva cuvinte din care să reiasă atitudinea echivocă a unor 
vechi tovarăşi de partid (cu ocazia asta strecori cîteva hits 
upon 3) la adresa lui Freiligr [ath] ) ,  că din pricina situaţiei grele 
în care mă aflu şi a infamiilor cu care trebuie să lupt sînt într-o 
temper 4) foarte acră şi te-am înştiinţat că i-am scris lui Lassalle 18 
o scrisoare, care pare să-l fi afectat. In ce te priveşte, presupui 
desigur că L [assalle] mă cunoaşte prea bine pentru a nu trece 
cu vederea o eventuală formă mai dură de exprimare etc. In orice 
caz va fi nevoit să se pronunţe deschis. Cred că acum puţină diplo
maţie este absolut necesară - măcar să aflăm precis cum stau lu
crurile. In comparaţie cu ceilalţi, L[assalle] este totuşi horse-power 5) . 

Fapt este că banda de ticăloşi imperiali, în al doilea rînd banda 
Uniunii naţionale germane 19 şi, în sfîrşit, banda liberalilor fac tot 
ce le stă în putinţă pentru a ne distruge moraliceşte în ochii filis
tinului german. Nu mai încape, cred, nici o îndoială că, în pofida 
tuturor strigătelor de pace, este probabil ca încă în cursul acestui 
an, sau foarte probabil chiar înainte de începutul verii there will 
he a new war 6) . In orice caz situaţia internaţională este atît de 
complicată, încît democraţia vulgară şi liberalii sînt extrem de in-

1) „Militărische Blătter" .  - Nota red. 
t) K. Marx. „Declaratie trimisă redactiei lui «Allgemeine Zeitung ,•  (vezi 

K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 744-745. -
Nota trad.). - Nota red. 

S) - împunsături - Nota trad. 
') - stare de spirit. - Nota trad. 
5) Textual „cal-putere" ,  aici - „o forţă" .  - Nota trad. 
1) - va izbucni un nou război. - Nota trad. 
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teresaţi ca filistinul (adică publicul) german să nu-şi plece ure
chea la noi, să ni se închidă orice portiţă de acces spre public. In 
chestiunile personale, ca şi în cele de partid, ignorarea, adică in
diferenţa, este admisă numai pînă la anumite limite. In cazul 
Vogt nu putem adopta aceeaşi atitudine ca faţă de vreun Telle
ring, Heinzen şi tutti quanti 1) .  In Germania acest ventrilog trece 
drept o somitate ştiinţifică, a fost regent al imperiului 20, este spri
jinit de Bonaparte. Ai putea ca, en passant 2) ,  să-l întrebi şi pe no
bilul Lass[alle] ce consideră el că ar fi indicat să întreprindem în 
cazul V[ogt] . ln scrisorile pe care mi le-a adresat. L [assalle] s-a 
angajat prea mult ca să facă subit volte face 3) . ln orice caz tre
buie să încercăm să-l determinăm pe individ să ia o poziţie hotă
rîtă - aut, aut 4) 21 • 

Fischel este un urquhartist prusian. In publicaţia periodică pe 
care o scoate la Berlin, „Portfolio" ,  el a menţionat pamfletul meu 
împotriva lui Pam 5) şi a reprodus un extras din el 22 (la indicaţia 
directă a lui Urquhart) . Urq[uhartiştii] l-au chemat în Anglia. Aici 
a apărut în faţa Foreign Affairs Commitees 23 ca martor al „fide
lităţii" victorioase (faţă de Urquhart) pe continent. M-am întîlnit 
cu el aici. Şi-a oferit serviciile pentru eventualitatea că aş vrea 
să le folosesc în presa nord-germană. 

Se pare că lucrarea „Ura, spre Italia" (a netrebnicului Bamber
ger din Paris) conţine atacuri la adresa articolelor tale din „Volk " .  

C e  a declarat d-l Orges ? 24 Asta mi-a scăpat. 
Dacă poţi, scrie pentru marţi (nu e nevoie de prea mult) des

pre importanţa militară pe care o au Savoia (şi Nisa) pentru 
Franţa 6) . Vezi în numărul de astăzi din „Times• discursul lui 
Normanby im House of Lords 7) . 

Apropo I „In semn de recunoştinţă pentru serviciile aduse de 
mine dezvoltării principiilor comuniste• am primit din partea Aso
ciaţiei culturale a muncitorilor de aici o invitaţie pentru 6 februa
rie, cînd îşi serbează aniversarea. (Indivizii continuă să se consi
dere succesorii vechii Societăţi din Windmill-Streett) 25• Asemenea 
invitaţii, dar altfel motivate, au primit şi Schapper, Pfiinder şi 
Eccarius. Date fiind condiţiile actuale, accept, fireşte, invitaţia şi 

1) - toti ceilalţi. - Nota trad. 
I) - în treacăt. - Nota trad. 
•1 - o cotitură. - Nota trad. 
') - ori, ori. - Nota trad. 
5) Palmerston. - Nota red. 
1) F. Engels. „Savoia şi Nisa• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 13, 

Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 599-602. - Nota trad.). - Nota red. 
7) - în Camera lorzilor. - Nota trad 
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în felul acesta dispare şi ultima rămăşiţă din vechiul conflict cu 
amintita adunătură muncitorească. D-l F. Freiligrath nu se numără 
printre invitaţi. Acum într-adevăr trebuie să evit o întîlnire cu 
acest burtos, căci sînt atît de furios din pricina mîrşăviei lui Vogt 
- la care F. F[reiligrath] a contribuit în mare măsură -, incit 
aş putea avea o izbucnire violentă. Salutări lui Lupus. 

Salut. 

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

5 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 31 ianuarie 1860 

Dragul meu Maur, 
Mă gîndesc să-i scriu mune lui Ephraim Inţeleptul 1) ; această 

misivă diplomatică trebuie mai întîi bine chibzuită. De cîteva zile 
mă bate gîndul să scriu un fel de continuare la „Fadul şi Rinul" 
pe care s-o intitulez „Sa voia, Nisa şi Rinul" .  Lucrarea asta inten
ţionez să i-o ofer lui Duncker spre publicare ; nu va avea mai mult 
de două coli şi ar putea constitui un bun pretext pentru a relua 
relaţiile cu Ephraim. In orice caz o voi scrie în cursul săptămînii 
viitoare şi apoi voi trimite imediat manuscrisul la Berlin. In afară 
de cîteva probleme legate de campaniile revoluţionare franceze în 
Nisa şi Savoia, alte studii preliminare nu sînt necesare, aşa că to
tul va merge repede. 

Că d-l Vogt trebuie să fie bine săpunit, se înţelege de la sine ; 
dar e greu să te pronunţi înainte de a afla ce a publicat individul. 
ln orice caz, dacă Fischel are într-adevăr relaţii, ne poate fi tot 
atît de folositor ca şi oricare altul. Ovreiaşul Braun 1) îşi va da şi 
el seama acum că declaraţia 2) ta şi tot scandalul dintre Vogt şi 

1) Ferdinand Lassalle. - Nota red. 
1) K. Marx. „Declaraţie trimisă redacţiei lui cAllgemeine Zeitung•"  (vezi 

K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 744-745. 
- Nota lr•d.). - Nota red. 
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„A[llgemeine] Z [eitunglu din A [ugsburg] 26 au cu totul altă sem
nificaţie decît şi-a închipuit filistinul berlinez la început. Aşa cum 
se prezintă lucrurile acum, sîntem nevoiţi să menţinem toate 
aceste legături, iar mai tîrziu, conspiration de silence 1) şi celelalte 
intrigi, asupra cărora deocamdată trebuie să închidem ochii, ne 
vor absolvi de orice obligaţii atunci cînd, în momentul hotărîtor, 
motive politice reale ne vor impune să ajungem la o ruptură. 

ln ce priveşte eventualitatea unor noi scandaluri, sînt întru 
totul de părerea ta 2) . Cred însă că pentru a ne păstra, în pofida 
lui Vogt et Co., autoritatea în faţa publicului, trebuie să ne afir
măm pe tărîm ştiinţific. Pentru a organiza presa emigranţilor, 
n-avem suficiente fonduri, şi în repetate rînduri am avut prilejul 
să vedem că o gazetă a emigranţilor sau broşuri germane tipărite 
la Londra s-au impus publicului (în Germania) numai atunci cînd 
respectiva publicaţie s-a menţinut cel puţin timp de un an. Să des
tăşurăm o acţiune politică şi polemică deschisă, în spiritul parti
dului nostru, în Germania însăşi este pur şi simplu imposibil. Şi 
atunci ce ne rămîne de făcut ? Ori să ne ţinem gura, ori să facem 
eforturi care nu vor fi cunoscute decît printre emigranţi şi printre 
germanii din America, dar nicidecum în Germania, ori să conti
nuăm în felul în care ai început tu cu primul tău caiet 3) , iar eu 
cu „Padul şi Rinul u .  Consider că în momentul de faţă acesta este 
lucrul cel mai important şi, dacă vom proceda astfel, n-are decît 
Vogt să ţipe cît o vrea, în curînd ne vom fi cîştigat din nou atîta 
footing 4) , incit să putem publica din cînd în cînd (whenever re
quired 5) ) în presa germană declaraţiile noastre personale nece
sare. Dar lucrul cel mai important în momentul de faţă este, fi
reşte, apariţia apropiată al celui de-al doilea caiet 27 al tău, şi sper 
că povestea cu Vogt nu te va împiedica să continui să lucrezi la 
el. Să fii, în sfîrşit, măcar o dată ceva mai puţin scrupulos cu pro
priile tale lucrări ; şi aşa sînt mult prea bune pentru acest public 
păcătos. Principalul este ca lucrarea să fie scrisă şi publicată ; lip
surile care pe tine te izbesc, proştii ăia nici nu le vor observa. Căci 
ce vei face, în caz că vin vremuri tulburi, dacă întreaga ta lucrare 
va fi întreruptă înainte de a fi terminat cel puţin „Capitalul u în ge-

1) - conspiraţia tăcerii. - Nota trad. 
1) Vezi volumul de fată, p. 1 1 .  - Nota red. 
') K. Marx. „Contribuţii la critica economiei politice• (vezi K. Marx şi 

F. Enge/s. Opere, val. 13, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 3-115. Nota 
trad.). - No ta red. 

') - teren. - Nota trad. 
5) - dacă va fi nevoie. - Nota trad. 
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neral. Cunosc foarte bine şi toate celelalte piedici care-ţi stau în 
cale, dar tot atît de bine ştiu că principala cauză a întîrzierii o 
constituie întotdeauna propriile tale scrupule. La urma urmei, tot 
mai bine este ca lucrarea să apară, decît să nu apară de loc din 
pricina unor asemenea reticenţe. 

D-l Orges a publicat o declaraţie cu caracter pur personal 1) , 
din care poţi afla cine este acest individ. La început locotenent de 
artilerie prusian la Berlin, a urmat cursurile şcolii superioare de 
război (din 1 845 pînă în 1 848) , totodată a frecventat şi universita
tea, pregătindu-se pentru licenţă, în martie 1 848 a demisionat din 
armată (cererea sa de demisie este datată 19 martie 1 848) şi a ple
cat în Schleswig-Holstein pentru a sluji în artilerie ; în 1 850 s-a 
îmbarcat pe un vas comercial, unde „a făcut slujbă" şi o călătorie 
în jurul lumii ; în 1 851 a fost la expoziţia de la Londra 28, despre 
care trimitea corespondenţe lui „A[llgemeine] Z [eitung] " din 
A[ugsburg] , a întreţinut relaţii cu Schimmelpfennig, Willich, Te
chow etc., iar mai tîrziu a preluat rubrica militară la „A[llge
meine] Z[eitung] " din A[ugsburg] . In orice caz omul acesta face 
mai mult pentru ziar decît ceilalţi şi l-a pus din nou pe picioare. 
Articolele de fond pe care eu le atribuiam lui Heilbronner sînt 
toate scrise de el. Şi cu toate acestea mă voi răfui serios cu el. 

Invitaţia acestor bădărani vine tocmai la timp 2) .  Sper însă că, 
fireşte, n-ai să te ambalezi într-o colaborare prea strînsă cu ei ; 
îi cunoaştem doar prea bine pe tipii ăştia şi, din fericire, tu lo
cuieşti departe de ei. 

Un cald salut. 
Al tău, 

F. E. 

Prusienii au vrut să pună acasă la bătrînul 3) un sechestru pentru 
suma de 1 005 taleri, 20 de groşi de argint şi 6 pfeningi, pe bunu
rile mele personale, pentru că am dezertat din Landwehr. Bătrînul 
le-a spus că la el nu sînt nici un fel de bunuri care să-mi aparţină 
şi cu asta s-au liniştit. La 1 8  februarie voi fi condamnat. 

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

1) Vezi volumul de faţă, p, 12. - Nota red. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 12. - Nota red. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) Friedrich Engels-senior, tatăl lui Engels. - Nota red. 
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Dragă Engels, 

K. Marx ş1 F. Engels 

6 

Marx către Engels 
la Manchester 

Am primit articolul tău 1) . E foarte bun. 

[Londra] 31 ianuarie 1860 

Alăturat îţi trimit o scrisoare de la Lassalle, care mi-a sosit 
ieri şi la care am răspuns pe scurt imediat 2) .  Fără un pamflet 
pe care va trebui să-l scriem împreună nu scăpăm de istoria asta. 
I-am scris şi lui Fischel la Berlin ca să vedem dacă nu se poate 
intenta un proces de calomnie împotriva lui „N[ational] - Z[ei
tung] " .  Broşura lui Vogt 3) (nu se găseşte la nici un librar din Lon
dra ; nu i-a trimis-o nici lui Freiligrath, nici lui Kinkel, nici vre
unui alt cunoscut de-al lui de pe aici ; în felul ăsta a vrut, pro
babil, să cîştige timp. De aceea am fost nevoit s-o comand) este, 
desigur, în măsura în care ne priveşte, o maculatură în stil De la 
Hodde-Chenu 29• Am citit al doilea articol din „Nat[ional]-Z[ei
tung] ", în care am văzut că, printre altele, Vogt se leagă şi de Lu
pus (pe care-l numeşte Wolff-cazemată, Wolff-parlament) , atri
buindu-i o circulară adresată în 1850 ziarului reacţionar din Han
nover 30• A pus din nou în circulaţie toate bîrfelile murdare ale 
emigraţiei din 1 850---1852. Jubilarea presei burgheze, fireşte, nu 
mai cunoa.c;te margini, iar de impresia produsă asupra publicului 
îţi poţi uşor da seama din tonul scrisorii lui Lassalle, pe care te 
rog să i-o arăţi şi lui Lupus, iar apoi s-o păstrezi. 

Pe Freiligrath l-am văzut o clipă ieri. M-am comportat foarte 
solemn (dacă mai are măcar un dram de simţ al onoarei, trebuie 
să facă o declaraţie împotriva lui Vogt) şi tot entreview-ul 4) nos
tru s-a redus la atît : „Eu : am venit să te rog să-mi împrumuţi 
pamfletul în legătură cu procesul lui «A[llgemeine] Z[eitung] » 
din A[ugsburg] , pe care l-am căutat zadarnic la toţi librarii şi pe 
care prietenul tău Vogt cu siguranţă că ţi l-a trimis. F[reiligrath] 
(melodramatic la culme) : Vogt nu este prietenul meu. Eu : Las
salle îmi scrie că trebuie să răspund de îndată. Aşadar, nu ai pam-

1) F. Engels. „Savoia şi Nisa•. - Nota red. 
2) Vezi volumul de faţă, p. 385--387. - Nota red. 
8) K. Vogt. „Procesul intentat de mine lui •Allgememe Ze1tung•". - Nota red. 
4) - întrevedere. - Nota Irod. 
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fletul ? F/reiligrath] : Nu. Eu : Bună seara• .  (Mi-a întins cinstita-i 
dreaptă, o strîngere de mină westfalică.) Voila tout 1) . 

Juch (proprietarul şi actualul redactor al săptămînalului „Her
mann•, pe care eu l-am cunoscut la Berlin la procesul lui Eichhoff 
în legătură cu afacerea Stieber) 31 m-a asigurat că nici Kinkel nu 
a primit pînă acum de la Vogt vreun exemplar din broşura aces
tuia. ln schimb, Juch a primit o mulţime de scrieri ale lui Vogt în
dreptate împotriva noastră, pe care nu le-a publicat. Trebuie să 
mă am bine deocamdată cu băiatul ăsta, care, de altfel, este foarte 
cinstit în felul lui. Cum la Londra nu apare acum decît „Hermann•,  
ar f i  extrem de neplăcut ca tocmai aici, pe teren propriu, să ne 
aflăm dezarmaţi în faţa bandei lui Vogt. 

Apropo. Ca urmare a primei mele întîlniri cu Juch, Eichhoff, 
la sfatul meu, l-a citat ca martor al apărării pe amicul Hirsch, 
care stă la răcoare la Hamburg pentru fals. Rezultatul a fost că, 
după dezbateri violente, procesul deschis la 26 ianuarie (am citit 
în „Publicist•) a fost din nou amînat. Acum Stieber o va rupe cu 
Hirsch. 

Salut. 
Al tău, 

K. M. 

Chiar acum am primit de la Imandt vestea că Heise a murit. 

Publicat pentru prima oară 
fn : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, Bd. 11, 
Stuttgart, 1 913 

7 

Se tipăreşte după manuscris 

Tr11dus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

[Manchester] 1 febru11rie 1860 

Dragul meu Maur, 
De data asta povestea devine din z1 m zi mai serioasă. D-l Al

tenhofer şi ghebosul Hafner, care se află la Paris, au făcut şi ei 
declaraţii personale echivoce în „AJllgemeine] ZJeitung] u din 

') - Asta-i tot. - Nota trad. 
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A[ugsburg] 82• Şi acum mai vine şi înţeleapta scrisoare a lui Las
salle. Tipul este şi el pe jumătate bonapartist, căci, după cit se 
pare, cochetarea cu bonapartismul este astăzi la modă la Berlin, 
aşa incit d-l Vogt va găsi cu siguranţă acolo un teren favorabil. 
Grozavă ideea lui Lassalle că legătura cu „A[llgemeine] Z[eitung) u 
din Augsburg nu poate fi folosită împotriva lui Vogt şi a lui Bona
p [arte] , dar Vogt poate încasa bani bonapartişti în scopuri bona
partiste, rămînînd totuşi absolut curat. Oamenii ăştia consideră un 
merit al lui Bonap[arte) chiar şi faptul că i-a bătut pe austrieci ; 
prusacismul specific şi mania berlinezilor de a face pe deştepţii 
sînt din nou la înălţime, iar Berlinul arată acum, probabil, aşa 
cum arăta după pacea de la Basel 33. Cu asemenea oameni nu se 
poate discuta. Lassalle, pare-se, dă drumul tuturor acestor inter
minabile şi searbede trăncăneli tot atît de firesc ca şi propriilor 
sale excremente, ba poate chiar mult mai uşor - ce poţi să spui 
de asemenea fadaises 1) şi înţelepciune ieftină ? Grozave recoman
dări ne face individul ăsta. 

Să avem mai întîi broşura 2) ,  iar apoi vom căuta o editură şi 
un editor care să publice răspunsul nostru. In măsura posibilului, 
în Germania şi chiar în cartierul general al partidului advers, la 
Berlin. Povestea cu cele 3 OOO de exemplare este, evident, o min
ciună a lui Vogt 34• E drept însă că a provocat aici un scandal teri
bil. Chiar astăzi îl voi întîlni pe Lupus şi îi voi spune şi lui să se 
gindească ce material ar putea strînge în legătură cu Vogt. Intre 
timp voi face ordine în hîrtiile din 1 850--1 852, iar tu trebuie să 
cauţi vechiul nostru manuscris despre emigraţie 3) . Deocamdată ha
bar n-am ce afirmaţii a făcut, de fapt, acest individ. 

Salutări familiei tale. 

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

'l - absurdităţi. - Nota trad. 

Al tău, 
F. E 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) K. Vogt. „Procesul intentat de mine lui «Allgemeine Zeitung•" .- Nota -red. 
1) K. Marx şi F. Engels. „Marii bărbaţi ai emigraţiei" (vezi K. Marx şi f. 

Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 249-358. - Nota lrad.). 
- Nota red. 
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Manchester, 2 februarie 1860 

Dragul meu Maur, 
Ieri seară am stat de vorbă cu Lupus. Abia cînd i-am citit cu 

voce tare scrisoarea lui Lassalle 1 ) ,  mi-am dat pe deplin seama de 
filistinismul şi aroganţa acestui individ, precum şi de „metoda u lui. 
Chiar şi în cele mai neînsemnate nimicuri individul este spiritul 
absolut al bătrînilor hegelieni şi, aşa cum în economia politică el 
se pretinde a fi unitatea superioară dintre cele două extreme ale 
ur..ei opoziţii, tu şi economiştii, aşa se consideră şi acum unitatea 
superioară între tine şi Vogt. De la tine - „principiul u ,  de la Vogt 
- „politica italianău 35, ce poate fi mai frumos '? E o mizeră încer
care de a emite deşteptăciuni de conţopist, care începe prin pre
tenţia de a-l declara pe Vogt incoruptibil şi transformă într-o ab
surditate singura glumă bună pe care a făcut-o Fr6bel în declara
ţia sa pentru că o ia în serios I 36 

Lupus e de părere că, potrivit legilor prusiene, „Nat[ional]
Z[ei]t[ung] u ar putea fi silit să insereze o declaraţie a ta. Şi eu 
cred că în legea cu privire la presă există un asemenea articol. 
Dacă este aşa, atunci ar trebui să facem uz de acest lucru de 
îndată ce ne vom afla în posesia broşurii 2) , căci, aşa cum spune 
pe drept cuvînt L [assalle], habent sua fata libelli 3) , nu se poate 
şti cum evoluează povestea cu broşura, şi cu cit răspunsul vine 
mai repede, cu atît efectul este mai sigur. 

Quoad 4) broşura noastră, sîntem dezavantajaţi de faptul că tre
buie să ne apărăm noi înşine şi nu putem răspunde la minciună 
prin minciună. Al doilea dezavantaj constă în aceea că publicul 
= filistinii, ne urăşte dinainte ; sîntem învinuiţi dacă nu de odium 
generis humani 5) , în orice caz de odium generis burgheză, şi pen
tru ei înseamnă acelaşi lucru. 

1n schimb, avem avantajul că putem face o expunere a politi
cii noastre cu privire la Italia, ceea ce transpune problema pe alt 

1) Vezi volumul de faţă, p. 16 şi 1 8. - Nota red. 
') K. Vogt. „Procesul intentat de mine lui «Allgemeine Zeitµng•". - Nota red 
') - cărţile îşi au soarta lor (Maurus Terentianus. „De litteris sylabis, pedibus, 

metris",  versul 258). - Nota trad. 
'l - In ce priveşte. - Nota trad. 
•) - ura faţă de specia umană. - Nota trad. 
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plan, înlătură elementul personal şi ne oferă, dacă nu şi faţă de 
liberalii din Berlin, cel puţin faţă de cea mai mare parte a Ger
maniei, superioritatea de a reprezenta punctul de vedere popular, 
naţional. In special istoria cu Savoia este deosebit de binevenită 
pentru noi 37• 

Mă gîndesc că de îndată ce primeşti broşura (Lassalle nu ţi-o 
poate trimite prin poştă ?) să-ţi faci bagajele şi să vii încoace ca 
să hotărîm definitiv ce şi cum. Aş fi profitat bucuros de acest pri
lej pentru a veni eu la Londra, dar cum soţia ta nu trebuie să afle 
nimic, e mai bine să vii tu aici, şi apoi, dacă ar 1I1ai trebui lucrat 
ceva, eu nu mi-aş putea prelungi şederea la Londra. Mai trebuie 
să stabilim dacă să figureze în titlu şi numele meu ; n-am decît 
un singur motiv pentru care mă opun, dar mi se pare hotărîtor ; 
despre asta însă - cînd ne vom întîlni. 

Eu lucrez la povestea cu Savoia 1) , iar mîine voi scrie lui L[as
salle) şi D[uncker] . Epistola pe care intenţionam să i-o trimit lui 
L[assalle) , bineînţeles, nu fusese încă expediată. 

Curios că despre moartea lui Heise a trebuit să aflu via 
Dundee 2) şi Londra. Piciul 3) a fost doar aici joia sau vinerea tre
cută ; m-a căutat, dar nu eram acasă şi nici seara la club nu m-a 
găsit ; dacă ştia despre asta, ar fi trebuit să-mi transmită printr-o 
terţă pe"."soană, aşa cum procedează de obicei. Şi s-a întîlnit şi cu 
Charles 4) . 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
in : „Der Briefwechsel zw1schen 
F. Engels und K. Marx•, Bd. II, 
Stuttgart, 1913, şi în întregime 
in : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, voi. XXII, 1929 

•) F. Engels. „Savo1a, Nisa ş1 Rinul". - Nota red. 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) Vezi volumul de fată, p. 17. In Dundee (Scotia) locuia Peter Imandt. -
Nota red. 

1) Ernst Dronke. - Nota red. 
') Charles Roesgen. - Nota red. 
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[Londra] 3 februarie 1860 

Dragă Engels, 
După ce a făcut o mică modificare sau, mai exact, după ce a 

scos o frază, C. D. Collet şi-a dat ieri consimţămintul, dar a spus tot
odată că, întrucît Urquhart este adevăratul editor, trebuie să-i arate 
mai întîi lui lucrarea, ceea ce implică o aminare de 24 de ore 38• Collet 
a adăugat că eu pot, fireşte, să public declaraţia şi malgre eux l) , 
dar, dacă o public la ei, mai tîrziu mă voi putea referi to a certain 
degree 2) la el şi la Urq[uhart] . Well 3) . Am acceptat şi acum aş
tept să văd ce va spune papa U[rquhart] . (Continuarea - mai jos.) 

De altfel, în momentul de faţă, cu broşura şi cu declaraţia din 
ziare nu vom putea face nimic. Broşura va be killed 4) de aceeaşi 
presă which now trumpets the grandeur of Vogt 5) . Atacurile aces
tuia împotriva mea - este evident că el încearcă să mă prezinte 
drept un netrebnic de burghez escroc şi ticălos (aşa reiese din tot 
ce am auzit pînă acum) - trebuie să constituie un grand coup 6) 
a democraţiei burgheze vulgare şi totodată a bandei ruso-bona
partiste împotriva întregului partid. Aşadar trebuie să răspundem 
şi noi tot printr-un grand coup. Mai departe : defensiva nu este 
indicată pentru noi. 11 dau în judecată pe „Nat[ional]-Zeit[ung/• .  
In privinţa aceasta sînt hotărît. Deocamdată povestea asta nu 
poate reclama prea mulţi bani - mă refer la depunerea prelimi
nară a sumei în instanţă. Va fi foarte uşor să găsim avocaţi căci în 
orice caz procesul va stîrni senzaţie în întreaga Germanie. De în
dată ce voi primi scrisoarea lui Fischel 7) (cred că va sosi mîine) , 
voi publica în diferite ziare germane o scurtă declaraţie 8) în care 
am să arăt că voi intenta la Berlin acţiune de calomnie împotriva 
ziarului 11N(ational)-Z[eitung] u .  In cel de-al doilea articol din acest 

1) - fără să ţin seama de ei. - Nota trad. 
1) - în anumite limite. - Nota trad. 
1) - Bine. - Nota trad. 
') - fi ucisă. - Nota trad. 
1) - care acum trimbiţează măreţia lui Vogt. - Nota trad. 
'l - o lovitură hotăritoare. - Nota trad. 
7) Vezi volumul de faţă, p. 1 6. - Nota red. 
8) K. Marx. „Declaraţie trimisă redacţiilor ziarelor german.e' (vezi K Marx 

şi F. Engels. Opere, voi. 14, Bucureşti, Editura pohlicd, 1963, p. 748-749. -
Nota trad.). - Nota red. 
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ziar, pe care-l am, am găsit chiar punctele care-mi vor servi drept 
capete de acuzaţie şi care din punct de vedere juridic îl vor ni
mici 1) . Acest proces ne oferă posibilitatea să răspundem în faţa 
tribunalului la toate învinuirile de competenţa dreptului civil. 
După aceea ne vom putea ocupa de porcul de Vogt. 

Gîndeşte-te că peste cîteva săptămîni, în legătură cu afacerea 
Stieber, întregul proces al comuniştilor de la Koln 39 va fi din nou 
la ordinea zilei, şi dacă vom proceda cu abilitate, atacurile acestm 
cîini, în loc să ne dăuneze,  ne vor fi de folos, întrucît at once 2) 
clasa muncitoare va auzi din nou de noi. 

Pe de altă parte , ce dovezi ar putea prezenta V[ogt] sau 11Na
tional-Zeitung" împotriva noastră ? Că, în afară de bîrfelile lui Te
chow şi, poate, de unele observaţii nu prea plăcute ale lui LU.ning 
(asta în the worst case 3) ) ,  Vogt habar n-are de situaţia de aici şi face 
cele mai grosolane confuzii 40, asta se vede chiar din articolul pu
blicat de el în 1 1Handels-Courier" din Biel. 

Planul meu este deci următorul : cînd primesc porcana lui 
Vogt 4) , în săptămîna care urmează vin pentru cîteva zile la tine 
ca să punem totul la punct 41• La cheltuielile obligatorii de jude
cată va trebui să contribuie şi Dronke, care de altfel îmi este da
tor. (De paşte trebuie în orice caz să vii pentru cîteva zile aici.) 

De altfel, în afară de procurarea materialului necesar în vede
rea procesului (am scris deja la vii şi la morţi) , lucrez la „Capi
tol111" meu 42• Dacă mă apuc serios de treabă, în şase săptămîni 
termin, iar după proces lucrarea va avea succes. 

Ar fi frumos ca acum, cînd criza e iminentă, cînd în curînd 
king of Prussia 5) va muri etc., să ne lăsăm desfiinţaţi în felul 
acesta de un oarecare Vogt 43 imperial et Co. şi - autore Las
sallo 6) - să ne tăiem singuri craca de sub picioare. 

Din bileţelul alăturat vei vedea what Mr. Vogt is now about 7) 
şi în ce fel ai putea în broşura ta, măcar într-o notă, să-i dai aces
tui domn un şut plin de dispreţ 44. 

1) Vezi volumul de faţă, p. 392-398. - Nota red. 
'l - totodată. - Nota trad. 
3) - cazul cel mai rău. - Nota trad. 

Al tău, 
K. M. 

'l K. Vagi. „Procesul intentat de mine lui oAllgemeine Zeitung»" .  - Nota red. 
5) - regele Prusiei (Frederic Wilhelm al IV-iea). - Nota trad. 
1) - la iniţiativa lui Lassalle. - Nota trad. 
7) - cu ce se ocupă acum d·I Vogt. - Nota trad. 
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Operaţia împotriva lui Blind 45, după cum îţi poţi da seama 
din scrisoarea mea, evoluează absolut independent de operaţia din 
Germania, dar va fi exploatată în folosul acesteia din urmă. 

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

1 0  

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

[Manchester] 4 februarie 1860 
Dragul meu Maur, 
Hotărîrile se schimbă în fiecare zi, şi mc1 nu s-ar putea altfel, 

căci noi nici măcar n-am văzut încă porcăria aceea 1) .  
Povestea cu Hirsch e grozavă 2) .  
Cu procesul d e  la Berlin d e  asemenea sînt d e  acord, numai 

să reuşeşti ; de altfel nu văd cum ţi-ar putea tribunalul respinge 
acţiunea 46• 

Ieri seară, în legătură cu Lupus 3) şi cu întreaga poveste în ge
neral, am răscolit cea mai mare parte din documentele din 1850-
1 852. Lupus şi-a pierdut complet memoria şi trebuie să fie mult 
ajutat. Şi nici în ce mă priveşte lucrurile nu stau cu mult mai bine; 
de atunci am dat pe gît atîta bitter beer 4) , încît sînt multe ches
tiuni pe care cu greu le pot restabili. In legătură cu Lupus reies 
următoarele : 

1 .  Lupus mai era la Ziirich în 185 1 ,  şi nu în 1850, cînd docu
mentul a apărut în „Karlsruher Z[eitun]gu (planul nostru de cam
panie împotriva democraţilor 5) ) ,  iar domnii de acolo s-au năpus
tit asupra lui ca asupra unuia care făcea parte din mediul lor, 
fiind însă membru al Ligii noastre 47• 

2. Dar mai înainte apăruse un alt document - şi anume, dacă 
nu mă înşel, în „Hannov[ersche] Ztg. u -, o circulară a Comitetu
lui Central din Koln redactată de Biirgers 48• Nu pot însă preciza 

'I K. Vogt. „Procesul intentat de mine lui uAllgemeine Zeitung»". - Nota red. 
"I Vezi volumul de faţă, p. 17.  - Nota red. 
11 Vezi volumul de faţă, p. 16. - Nota red. 
•1 - bere amară. - Nota trad. 
11 K. Marx şi F. Bngels. „Adresa Organului central către Liga comuniştilor. 

Martie 1 850" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 7, Bucw:eşti, Editura politică, 
1960, p. 263-273. - Nota trad.). - Nota red. 

4* 
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dacă aceasta a apărut în „Hannjoversche) Ztg. •. Verifică acest lu
cru. 

3. Vogt face un talmeş-balmeş din toate şi pretinde că Lupus. 
ar fi scris în 1 850 la Londra un document care a fost întocmit Ia 
Koln şi încă într-o vreme cînd Lupus se mai afla la Ziirich. (L(u-
pus) a venit la Londra după 5 mai şi înainte de 2 1  iulie 1851.)  
Mai rămîne de stabilit dacă documentul lui Biirgers a apărut în-. 
ir-adevăr în „Hannjoversche) Zeitung• şi cum a ajuns în mina po
liţiei din Hannover. Cred că în scrisorile pe care ţi le-am scris în 
perioada februarie-aprilie 1 851  trebuie să fi pomenit ceva în le
gătură cu aceasta. Dă-mi de ştire dacă le găseşti ; fără acestea cred 
că declaraţia lui Lupus nu va fi suficient de convingătoare 49• 

Despre pasajul din „Times• (sursa iniţială - „A[llgemeine] 
Zjeitung) "  din Augsburg) am şi scris 50• 

De lucrare 1) mă apuc astăzi. Pînă acum m-a împiedicat bătă
lia cu Vogt. De data asta voi mai semna încă „Autorul lucrării 
«Padul şi Rinul» • pentru a consolida locul acestui autor în lite
ratura militară - dacă aş semna cu numele meu s-ar urzi ime
diat o conspiration du silence 2) . Totodată însă, adică la vreo dau� 
săptămîni de la apariţie, voi face să parvină în presă, prin inter
mediul lui Siebel, o notă în acest sens. In scandalul iscat în legă
tură cu Vogt, individul acesta ne poate fi de mare folos, are o mul
ţime de relaţii. 

Multe salutări familiei tale. Al tău, 

Pubhcat pentru prima oară 
în : „Der Bnefwecbsel zwiscben 
F. Engels und K. Marx• ,  Bd. II ,  
Stuttgart, 1913 

1 1  

F. E. 
Se tipăreşte după manuscris. 

Tradus din limba germană. 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 4 februarie I !l61) 
Dragă Engels, 
De la Berlin n-am primit încă nimic 8) . De altfel, dacă Itzig 4) 

n-ar fi un asemenea ticălos, mi-ar fi trimis din proprie iniţiativă 
cel puţin „National-Zjeitung] • de îndată ce a apărut. 

1) F. Engels. „Savoia, Nisa şi Rinul" .  - Nota red. 
1) - conspiratia tăcerii. - Nota Irod. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 16 ş1 2 1 .  - Nota red. 
') Lassalle. - Nota red. 
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Cit priveşte extrasul din „N[ational]-Z[eitung] • pentru Lu
pus, prima oară l-am scris din memorie, dar pentru o declaraţie 
publică 1) nu mergea. A doua oară l-am copiat şi, pentru a evita 
eventuale greşeli, îl copiez acum din nou. Exemplarul nu-l pot tri
mite, deoarece n-am de unde procura altul. 

Extras din nr. 41 al lui „N[ational/-Z[eitung]• din 25 ianuarie. 
(Acesta e paragraful final al editorialului) : 

„Un singur lucru mai merită să fie menţionat : scrisoarea des
chisă adresată Uniunii naţionale a căzut imediat în mîinile par
tidului reacţionar din Hannover, care a difuzat-o ; în 1850 a fost 
expediată din Londra o altă «circulară» adresată «proletarilor»· 
din Germania (formulată, după cum crede că-şi aminteşte Vogt. 
de Wolff-parlamentarul, alias Wolff-cazemată) care totodată a 
fost strecurată în mina poliţiei hanovreze" ,  

De la afurisitul de Urquhart încă nici un răspuns 2) .  
Am răsfoit toate scrisorile ş i  ziarele vechi ş i  am pus deoparte 

ceea ce pe „parcurs" ar putea deveni necesar. Trebuie să aranjezi 
aşa incit la Manchester să găsesc la tine acasă „toată grămada" 
(scrisori, ziare etc.) , din care să pot alege pe cele necesare. Intr-ade
văr, nu trebuie să permitem jalnicei democraţii, care acum, desi
gur, jubilează, să ne pună nouă în circă proiectele ei de călătorii 
revoluţionare, banii ei de hîrtie revoluţionari, bîrfelile ei revolu
ţionare etc. Democraţia, în frunte cu Gottfried Kinkel, corespondentul 
secret de aici al lui Vogt, trebuie să apară în faţa Germaniei în ade
vărata ei lumină. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Brielwecbsel zwiscben 
F. Engels und K. Marx• ,  Bd. l i ,  
Stuttgart, 1913 

1 )  Vezi volumul de faţa, p. 23. - Nola red. 
') Vezi volumul de lată, p. 21 .  - Nola red. 

Al tău, 

K. M. 

Se tipăreşte după maruiscris 

Tradus din limba germanii 
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1 2  

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 7 februarie 1860 

Dragul meu Maur, 

Am primit circulara adresată lui Collet 1) . Vine tocmai la timp, 
căci numărul de ieri al lui „Daily Telegr[ aph] " consacră două co
loane porcăriei lui Vogt şi bandei pucioasei 61• Dacă asta-i tot ce 
a apărut în „Telegr[aph] " ,  înseamnă că Itzig 2) s-a speriat de un 
pîrţ. „Pentru a para lovitura" ,  trebuie pur şi simplu să-ţi ţii res
piraţia. 

D-l Ronge este aici, a dat fuga la Siebel şi i-a cerut să-mi fie 
prezentat I I Totodată l-a întrebat dacă şi eu fac parte din banda 
pucioasei - într-adevăr dacă n-ar fi fost el, S [iebel] n-ar fi aflat 
de mîzgăleala din „Telegr[aph] " ,  iar dacă n-ar fi fost S [iebel] , 
n-aş fi aflat nici eu nimic. 

S [iebel] , care este un adevărat şarlatan, şi o ştie şi el, arde 
de dorinţa de a ne da o mină de ajutor în această istorie ; are o 
mulţime de relaţii şi, ceea ce e mai important, nu e de loc suspec
tat. Individul ştie că toată banda de tîlhari a lui Kinkel et Co. e 
formată din escroci la fel cu el, iar în noi a găsit, în sfîrşit, oameni 
la care potlogăriile nu au nici o trecere, de aici o nemărginită 
stimă. 

Mîine va trebui, probabil, să parcurgem întreaga presă în legă
tură cu circulara. 

Vale 3) . 

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

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) K. Marx. „Procesul împotriva lui cAugsburger Zeitung»" (vezi K Marx ş1 
F. Engels. Opere, voi. 14,  Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 746-747. - Nota 
trad.}. - Nota red. 

1) Lassalle. - Nota red. 
1) - Rămîi sănătos. - Nota trad. 
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[Londra] 7 februarie 186() 
9, Grafton Terrace etc. 

Din exemplarele 1) pe care ţi le-am expediat, trimite unul lui 
Dronke şi altul dr-ului Bronner din Bradford. Lui Borchardt i-am 
trimis eu unul. 

Numărul de luni al lui „D. T. • („Daily Telegraph") ,  publică la 
pagina 5 o porcărie de articol (datat Frankfurt pe Main, în reali
tate însă provenind din Berlin) , o compilaţie după două articole 
din „N[alional]-Z[eitung]" .  I-am ameninţat imediat pe aceşti cîini 
că-i voi da în judecată pentru calomnie 2) şi ei vor trebui să ia 
atitudine şi să-şi ceară scuze. 

Am primit scrisorile de la Fischel (reclamaţia poate fi înain
tată chiar şi fără bani) . Lassalle (extrem de absurd) , Schily (inte
resant) etc. Amănunte mîine. 

In momentul de faţă trebuie să achit cheltuielile de tipar (about 3} 
1 1. st.) , luna viitoare trebuie să plătesc 1 1. st. la County Court 4) 
şi aş mai avea nevoie de ceva bani pentru călătoria la Manchester 
şi ca să mai las şi aici ceva. In afară de aceasta, înainte de a pleca 
trebuie să fac şi să cer să se facă unele affidavits 6) . 

Apropo I Wiehe va declara acum în faţa magistratului că a sem
nat declaraţia falsă la insistenţele lui Blind şi Hollinger 52• 

Salut. 
Al tău, 

K. M. 

Declaraţia 6) am trimis-o ieri la „Nat[ional]-Zeit[ung]",  „Kâl
n[ische] Zeit [ung] " ,  „Volks-Zeitung" ,  „Publicist" (Berlin) , „Reform",  

1 )  K.  Marx. „Procesul împotriva lui «Augsburger Zeitung»". - Nota red. 
1) K. Marx. „Scrisoare către redactorul ziarului •Daily Telegraph:o" (vezi 

K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 750. -
Nota trad.). - Nota red. 

SJ - aproximativ. - Nota trad. 
') - judecătoria comitatului. - Nota !rad. 
') - o declaraţie făcută în faţa tribunalului echivalentă cu o mărturie sub 

prestare de jurămînt. - Nota trad. 
1) K. Marx. „Declaraţie trimisă redacţiilor ziarelor germane• (vezi K. Marx şi 

F. Engels. Opere, voi. 14, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 748--749. - Nota 
trad.). - Nota red. 
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„A[llgemeine] Z[eitung] " din A[ugsburg] şi „Frankfurter Journal" .  
Declaraţia e scurtă. In primul rînd arăt c ă  voi face cele necesare 
pentru a da în judecată „N[ational] -Z[eitung] " ; în al doilea rînd, o 
referire la „actul de acuzare " englez împotriva lui Blind 1) , act pe 
care ţi l-am anexat. 

Publicat pentru prima oară 
ln : „Der Briefwechsel zw1schen 
F. Engels und K. Marx' ,  Bd. II, 
Stuttgart, 1913 

1 4  

Se tipăreşte după manuscri• 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 9 februarie 1660 

Dragă Engels, 
E o ruşine că ţi-ai oferit pamfletul 2) la 2 ludovici per coală. 

Asemenea broşuri nu se vînd cu coala, ci global. Chiar şi 40 de 
taleri per coală ar fi fost prea puţin. In general Campe este mai 
bun decît Duncker. Şi apoi, şi editorul 3) la care apare „Milităr
Zeitung" din Darmstadt ar fi preluat bucuros broşura. Principalul 
este de fapt ca lucrarea să apară repede, şi în locul tău aş lua 
măcar telefonic legătura cu mizerabilul ăsta de Duncker 53• 

Din ziua în care a apărut porcăria aceea 54 întreţin a secret and 
confidential correspondence 4) cu „Daily Telegraph" .  Individul "l 
ar vrea ca înainte de a face amendă onorabilă - eu i-am scris 
al naibii de grosolan - să aibă răspunsul corespondentului său 6). 
La rîndul meu i-am cerut să publice imediat măcar o notă. Iar 
acum poate publica el ce vrea, o să-i trîntesc un libel action 7) • 
.AJşa cum stau lucrurile, oricînd se vor găsi avocaţi care de dragul 
unui cîştig vor fi bucuroşi să preia un asemenea caz. Astfel, Edwin 
James şi-a oferit singur serviciile în procesul de calomnie intentat 
de Ernest Jones împotriva lui Reynolds. De aceea i-am scris ieri lui 

1) K. Marx. „Procesul împotriva lui «Augsburger Zeitung• ' .  - Nota red. 
1) F. Engels. „Savoia, Nisa şi Rinul' .  - Nota red. 
•) Eduard Zernin. - Nota red. 
•) - o corespondenţă secretă şi confidenţială. - Nota trad. 
') Redactorul lui „Daily Telegraph" - Nota red. 
') Karl Abel. - Nota red. 
7l - proces de calomnie. - Nota trad. 
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Ernest Jones. De altfel, în aceeaşi marţi în care a apărut articolul 1) , 
i-am scris, printre altele, redactorului ziarului bulevardier 2) al 
lui Palmerston : „That letter purporting to have been written from 
Frankfort-on-the-Main, but which was in fact indited at Berlin, 
is nothing but a clumsy amplification of two leaders etc. etc. 11 3) 
publicate în „National-Zeitung" 4) din Berlin. Autorul, adică infectul 
corespondent din Berlin al lui „D[aily) T[elegraph] " ,  este un evreu 
cu numele de Meier, rudă cu un City-Proprietar 5) , un evreu englez 
pe nume Levy. De aceea amîndoi aceşti indivizi - juvante 8) 
Vogt - îi reproşează pe drept lui Heine că este evreu botezat. 
Alăturat îţi trimit ultima scrisoare a lui Itzig 7) , pe care trebuie 
să o păstrezi ca pe o raritate. Cit e de obiectiv I Inchipuie-ţi plasti
citatea acestui cel mai puţin elen dintre toţi evreii polonezi din 
Silezia. Nu i-am răspuns individului decît că am anunţat imediat 
în ziare - chiar şi în „ Volks-Zei tung" - că am intentat un proces 
de calomnie împotriva lui „N[ational]-Z[ei tungr 8) .  (Pretutindeni 
am anexat circulara cu privire la Blind 9) , deşi marele Itzig este de 
părere că n-ar fi trebuit „să supraapreciez greutatea acestui ar
gument" .) 

De altfel, toată săptămîna n-am reuşit să scriu o scrisoare pen
tru „Tribune" .  Ar fi trebuit - fără a mai pune la socoteală aler
găturile la Collet şi dracu mai ştie unde - să trimit cel puţin 50 
de scrisori în toate colţurile lumii 55• In plus, corespondenţa cu 
acest infect „Telegraph" şi cu „Star" 10) , căruia i-am trimis toată 
corespondenţa cu „Telegraph" .  Păstrează scrisoarea de la „Star" ,  
pe  care ţi-o anexez. I-am scris ş i  lui Reynolds. Să  văd ce  va face. 
La asta se mai adaugă alergăturile pentru Wiehe şi la poliţie. Re
zultatul ţi-l comunic mai jos. La scrisorile mele trimise pe conti
nent - în afara celor adresate ziarelor - am primit pînă acum două 
răspunsuri. Unul de la Schily. De nepreţuit. Conţine întreaga istorie 
a „bandei pucioasei" şi a „biirstenheimer"-ilor 58• Cealaltă seri-

1) ln realitate, articolul din „Daily Telegraph" a apărut luni 6 februarie 1860. 
- Nota red. 

•) „The Daily Telegraph". - Nota red. 
1) - „Această scrisoare, scrisă chipurile la Frankfurt pe Main, a fost, pro

babil, redactată la Berlin, şi nu reprezintă, de fapt, decît o inabilă reproducere 
amplificată a două artico!e etc. etc.• .  - Nota trad. 

4) K. Marx. „Sc:isoare către redactorul ziarului uDaily Telegraph••. -
Nota red. 

•) - prăvăliaş din City. - Nota trad. 
1) - cu ajutorul lui. - Nota trad. 
'I) Lassalle. - Nota red. 
8) K. Marx. „Declaraţia trimisă redacţiilor ziarelor germane•.  Nota red. 
9) K. Marx. „Procesul împotriva lui uAugsburger Zeitung»".  Nota red. 10) „Moming Star". - Nota red. 
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soare e de la Szemere. Foarte preţioasă datorită informaţiilor cu 
privire la fondurile băneşti „proprii" (în afară de cele provenite 
de la Bonaparte) ale revoluţionarilor maghiari, din care Vogt şi-ar 
fi primit partea. O scrisoare de la Imandt care nu e prea rea 57• 
Cel puţin unul sau două puncte. Aştept mai ales un răspuns din 
partea d-lui Reinach din Neuchâtel, despre care se spune că este 
-0 chronique scandaleuse ambulantă în legătură cu Vogtul imperiu
lui 58• (Apropo I Ce adresă a indicat spionul Hiifner în „A[llgemeine] 
Z[eitung] " din A[ugsburg) ? Am nevoie de el pentru a clarifica 
-0 problemă.) I-am scris şi lui Borkheim (pe care, personal, nu l-am 
văzut niciodată) . Era chief 1) al bandei pucioasei din Geneva, care 
îşi avea sediul la cafeneaua „Couronne" ,  şi cu care, cu prilejul 
diverselor tale escapade, după cum îmi scrie Schily, ai făcut şi tu 
dteva chefuri. 

Reclamaţia mea împotriva lui „Nat[ional]-Zeit[ungr pentru pro
curatura tribunalului oraşului Berlin este gata. O expediez încă 
înainte de a veni la tine. Dar mai întîi trebuie să aştept răspunsul 
lui Fischel în privinţa introducerii şi încheierii, a formei cuvenite a 
adresei etc. Cum să trimit la Berlin pachetul (trebuie să anexez 
tot felul de hîrtii şi documente) : prin poştă sau prin Parcel
-company 2) ? In orice caz trebuie înregistrat. 

Am scormonit prin toate scrisorile şi ziarele din perioada 
1 848-1859, pe care le am aici, la Londra. Am ales şi am pus în 
-ordine materialul necesar. Vezi să găsesc strîns „într-o singură 
grămadă• tot materialul care există la Manchester. 

Luni a avut loc banchetul muncitorilor 59• Au participat 80 de 
persoane. S-a adoptat în unanimitate o hotărîre în care se exprimă 
indignarea „proletarilor" împotriva lui Vogt. Infectul „HermannM 
mi-a cerut un raport asupra banchetului. Am refuzat, dar i-am propus 
să-i ceară lui papa Liebknecht o scurtă dare de seamă. 

Apropo, să ne întoarcem a nos moutons 3) , adică la Lassalle. 
lntrucît atunci cînd am primit prima lui scrisoare nu ştiam dacă 
i-ai scris deja, aşa cum ne-am înţeles iniţial (cînd circumstances 4) 
mai erau altele) , i-am explicat în cîteva cuvinte că am pus tăcerea 
lui de luni de zile pe seama iritării pricinuite de ultima mea scri
soare, care era cam grosolană (de fapt foarte grosolană) ; că sînt 
bucuros că lucrurile nu stau aşa ; că ţi-am împărtăşit şi ţie temerile 

1) - şef. - Nota trad. 
1) - oficiul de mesagerii. - Nota trad. 
1) - la oile noastre. - Nota trad. 
'I - împrejurările. - Nota trad. 
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mele 1) . Well I Dar ce fuss 2) face animalul pe chestia asta I Ce ifose 
morale îşi dă acest individ faţă de Liebknecht I 00 Tipul ăsta, care 
au service de la comtesse de Hatzfeldt 3) a făcut uz de cele mai 
neruşinate mijloace şi a intrat în legătură cu cele mai neruşinate 
persoane I Oare a uitat vita că, deşi intenţionam să-l primesc în 
Ligă, din pricina faimei lui proaste a fost respins printr-o hotărîre 
adoptată în unanimitate de Comitetul Central din Koln ? E drept 
că din delicateţă i-am ascuns cred toate acestea, ca şi faptul că în 
urmă cu ciţiva ani a venit la mine o delegaţie de muncitori din 
Diisseldorf care i-a adus învinuiri scandaloase şi care, în parte, 
nu pot fi contestate I 61 Şi ia te uită acum la maimuţoiul acesta în
fumurat I Numai i se pare că ne-a dibuit - prin ochelarii lui bona
partişti - punctul slab, că şi începe să se umfle în pene, să facă 
pronosticuri şi să ia tot felul de poze caraghioase. Pe de altă parte, 
de teamă că nu mă voi lăsa cu una cu două compromis de Vogt 
to the benefit of my tender friend 4) Lassalle, îşi pierde dintr-o 
dată orice instinct juridic I Ce se mai contrazice I Ce ticălos a 
devenit I După el, ar trebui să nu se mai „răscolească • toate astea. 
Ar putea fi „prost primite• .  Prost primite I De cine ? De dragul 
filistinilor lui amatori de bere blondă am să-l las pe învăţătorul 
Squeer 5) , alias Zabel, să mi se urce în cap I M-am lămurit defi
nitiv în privinţa d-lui Lassalle. 

Lui Blind i-am scris imediat, adică, mai exact, am pus într-un 
plic circulara care-l interesează atît de îndeaproape. Bineînţeles, 
a tăcut chitic. In schimb, animalul aleargă prin oraş şi încearcă 
să iasă din încurcătură cu ajutorul bîrfelilor (vide 0) mai jos de 
cit folos îi va fi) . In ultimele săptămîni tipul desfăşoară o activitate 
febrilă, publică broşură după broşură, se preamăreşte singur în fel şi 
chip în „Hermann" ,  se ploconeşte cit poate în faţa celor ciţiva 
burghezi pe care i-a cunoscut în cadrul Comitetului Schiller, se 
viră în funcţia de secretar al recent proiectatei asociaţii Schiller, 
ba îi reneagă pe ai săi „prieteni ai patriei• 62, ba face caz de ei în 
aluzii transparente de om de stat etc. Dar îţi vei da numaidecit 
seama că totul nu este altceva decit gestul înecatului care se 
agaţă de un pai. 

Cea mai ticăloasă comportare o are burtosul filistin Freili
grath. I-am trimis circulara. Nici măcar nu mi-a confirmat primirea. 

1) Vezi volumul de faţă, p. 385-386. - Nota red. 
2) - tărăboi. - Nota trad. 
1) - de dragul contesei de Hatzfeldt. - Nota trad. 
•) - în interesul delicatului meu prieten. - Nota trad. 
•) Personaj din romanul lui Dickens „Nicholas Nickleby" .  - Nota red. 
1) - vezi. - Nota trad. 
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Oare nu înţelege animalul că, numai să vreau, şi îl bag pma-n 
gît în flăcările de pucioasă ale iadului ? Poate a uitat că mă aflu 
în posesia a peste 100 de scrisori ale lui ? Sau îşi închipuie că nu-l 
văd pentru că mi-a întors dosul ? Ieri i-am trimis filistinului coletul 
de mai jos, on the express condition 1) să nu sufle nici un cuvînt 
.nimănui, nici chiar prietenului său, democratul în ascuns Karl Blind. 
Asta are să-l zgîndăre şi curînd o să-l jeneze prea marea intimitate 
cu prietenul său aflat sub urmărire penală, împreună cu care (i-o 
amintesc quite en passant 2) în ultima mea scrisoare s ) ) a figurat 
in faţa publicului în „A[llgemeine] Z [eitung] " din A[ugsburg]. Cu 
excepţia lui Freiligrath, aproape toată lumea, chiar şi persoanele 
străine, se poartă frumos cu mine în această criză. 

Să trecem acum la problema principală. In primul rînd, am 
aflat de la Juch că mai de mult Wiehe a săvirşit un furt la Bremen 
:şi de aceea a trebuit să fugă la Londra. In al doilea rînd, mi-a spus 
.Schapper că el i-a făcut rost lui Wiehe, care i s-a recomandat ca 
zeţar la „ Volk•,  de slujba actuală. I-am dat instrucţiuni lui Schapper 
:şi acesta i-a şoptit lui Wiehe că ştie de povestea din Bremen ; apoi, 
în prezenţa unui funcţionar al său 4) , i-a citit circulara mea şi l-a 
-supus unui interogatoriu încrucişat. Individul a recunoscut totul. 
Rezultatul îl vei constata din documentul care urmează şi al cărui 
-duplicat legalizat se află în posesia mea. Un exemplar va fi trimis 
la Berlin. Pe celălalt îl reţin aici pentru măsurile energice pe 
care le voi lua împotriva celui care se încăpăţinează să tăgă
duiască 5) . Incă ceva. Vei vedea ce fel de oameni sint cei cu care 
au de-a face aceşti „oameni corecţi" .  Eu, fireşte, i-am transmis 
lui Wiehe că îl voi despăgubi pentru jumătatea de zi pe care o 
va pierde mergînd cu mine la tribunalul poliţiei. După ce totul 
a fost gata, i-am dat 21/2 şilingi. N-a fost mulţumit. L-am întrebat : 
dar cit cîştigi pe zi ? About 6) 3 şilingi, mi-a spus el, dar trebuie 
să-mi daţi 5. Mi se cuvine şi mie ceva pentru că am spus adevărul. 
Dar să vezi partea cea mai frumoasă. Eu : You have declined the 
money offer made by Blind and Hollinger in order to bribe you ? 
He : Why, decline I The rogues promised, but never gave me 

1)  - cu condiţia expresă. - Nota trad. 
1) - absolut în treacăt. - Nota trad. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 39�1 .  - Nota red. 
') Brotherrn. - Nota red. 
1) Karl Blind. - Nota red. 
·� - Vreo. - Nota trad. 
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·anything 1) .  Acesta este zeţarul Wiehe. Hollinger este un animal 
:şi mai mîrşav. V6gele, care fusese citat pentru ziua de ieri, nu a 
venit. Cu siguranţă că Blind-Hollinger l-au reţinut, dindu-i bani. Dar 
'banii ăştia i-au aruncat pe fereastră. Eu ştiu că flăcăul ăsta mai 
·are un pic de conştiinţă, şi-l voi determina să vină 63• Circulara 
mea i-a derutat şi nu s-au adresat omului care trebuia. Şi-au în
·chipuit că eu nu voi putea ajunge la Wiehe. Aşadar ad rem 2) . 

„Intr-una din primele zile ale lunii noiembrie a anului trecut 
- nu-mi amintesc exact data -, între orele 9 şi 10 seara am fost 
trezit din somn de d-l F. Hollinger, în a cărui casă locuiam pe 
·atunci şi la care lucram ca zeţar. Mi-a întins o declaraţie în care 
se spunea că în decursul ultimelor 1 1  luni am lucrat fără întreru
,pere în tipografia lui şi că în tot acest timp în tipografia d-lui 
Jfollinger din Litchfield Street nr. 3, Soho, nu a fost culeasă şi tipă
,rită nici o foaie volantă în limba germană intitulată «Avertisment».  
Buimăcit cum eram şi fără să-mi dau seama de ceea ce fac, i-am 
satisfăcut dorinţa, copiind şi semnînd această declaraţie. D-l Hollin
.ger mi-a promis bani, dar n-am primit nimic. In timpul acestei tran
.zacţii, d-l Karl Blind, după cum m-a informat mai tîrziu soţia mea, 
aştepta în camera d-lui Hollinger. După cîteva zile, în timp ce 
luam masa, d-na Hollinger m-a chemat şi m-a condus în camera 
-soţului ei, unde l-am găsit pe d-l Blind singur. El mi-a prezentat 
-aceeaşi declaraţie pe care mi-o prezentase d-l Hollinger şi m-a 
rugat insistent să scriu şi să semnez o a doua copie, deoarece are 
IIlevoie de două exemplare, una pentru el personal şi alta pentru 
.a o da publicităţii. El a adăugat că mă va răsplăti. Am copiat şi 
.am semnat din nou declaraţia. 

Declar prin prezenta că cele spuse de mine sînt adevărate şi că : 
1 .  In cursul celor 1 1  luni menţionate în declaraţie, timp de 

'6 luni 64 nu am lucrat la d-l Hollinger, ci la un anume Ermani. 
2. Nu am lucrat în tipografia d-lui Hollinger tocmai în pe

Tioada în care s-a tipărit foaia volantă «Avertisment» .  
3 .  A m  auzit atunci d e  la d-l V6gele, care lucra la d-l Hollinger, 

'că el, V6gele, împreună cu d-l Hollinger personal au cules foaia 
respectivă şi că manuscrisul era scris de mina d-lui Blind. 

4. Cînd am început să lucrez din nou la d-l Hollinger, zaţul foii 
volante mai exista. Eu însumi l-am repaginat pentru a fi reprodus 
în ziarul german «Das Volk», tipărit la Londra de d-l Fidelio Hollin-

1) - Ai refuzat oferta de bani pe care ti-au făcut-o Blind şi Hollinger ca să 
te mituiască î El : Cum să refuz I Bandiţii mi-au promis, dar nu mi-au dat nimic. 
- Nota trad. 

1) - la obiect. - Nota !rad. 
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ger, în Litchfield Street nr. 3, Soho. «Avertisment» a apărut în 
«Volk» nr. 1 din 18 iunie 1 859. 

5. Am văzut cind d-l Hollinger i-a dat d-lui Wilhelm Liebknecht, 
domiciliat în Church Street nr. 14, Soho, Londra, corecturile pam
fletului «Avertisment» ,  în care d-l Karl Blind îndreptase cu propria 
lui mină 4 sau 5 greşeli de tipar. D-l Hollinger a ezitat la început 
să-i dea d-lui Liebknecht corecturile şi imediat după plecarea d-lui 
Liebknecht şi-a exprimat faţă de mine şi faţă de colegul meu 
V6gele regretul că a dat din mină corecturile. 

Johann Friedrich Wiehe 
Tribunalul poliţiei 
Bow Street 

Declarat şi semnat de numitul Johann Friedrich Wiehe în faţa 
Tribunalului poliţiei din Bow Street, astăzi, 8 februarie 1 860, în 
faţa mea Th. Henry, judecător la tribunalul numit" 1) . 

Intenţionat am făcut toate astea tocmai în faţa lui Henry, 
deoarece el este government's magistrate 2) şi toate procesele poli
tice sînt de resortul lui. Pentru engleza în care e întocmită decla
raţia n-am nici o vină, răspund numai de expunerea exactă a fap
telor. What do you say now, Sir I 3) „Argumentul acesta nu are 
greutate " - spune Itzig. Vive Itzig I Judecătorul însă mi-a spus 
că acum aş putea face ca d-l Blind să fie trimis sub escortă pentru 
complot împotriva mea combinat cu attempt at bribery of wit
nesses 4) . Iată ce iese din şireteniile mic-burgheze I 

Al tău, 
K. M. 

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

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limbile germană 
şi engleză 

1) In original textul declaraţiei în limba engleză. - Nota red. 
1) - judecător guvernamental. - Nota trad. 
1) - Ce mai spui acum, domnul meu I - Nota trad. 
'l - tentativă de corupere a martorilor. - Nota trad. 
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Engels către Marx 

la Londra 

35 

(Manchester] 9 februarie 1860 

Dragul meu Maur, 
De îndată ce aflu adresa lui Dr[onke] , îi trimit şi lui un exemplar. 

Pînă atunci expediez astăzi unul dr-ului Bronner 1) . 
Faptul că „Tel [egraph] " îşi va cere scuze 2) este foarte îmbucu

rător, pînă astăzi însă n-a apărut nimic. 
Aştept cu nerăbdare să văd ce se mai întîmplă. 
A\ grijă să nu-ţi scape din mînă Wiehe şi Vogele. Cela se 

pourrait 3) , pentru cîteva lire sterline te poţi aştepta la aşa ceva. 
Alăturat îţi trimit o bancnotă de 5 I.st., DIM 34 1 15, Man

chester, 4 ian[uarie] 1 859. Dacă nu-ţi ajunge, scrie-mi şi îţi voi 
mai trimite cîteva lire. In cazul cînd nu e absolut necesar, aş 
prefera să nu trimit băiatul de la birou la P.O. Office 4) şi de 
aceea ar fi mai bine să aştepţi pînă cînd voi putea face rost 
de încă 5 I.st. Poţi sau să trimiţi de aici soţiei tale banii, sau să-i 
primeşti înainte de a veni încoace, comme il te plaira 5) 65, 

Tot n-a sosit „Nat[ional] -Z[ei]t [un]g" sau Vogt 6) ? 
Acum mă duc. Sper ca astăzi şi mîine să reuşesc să termin măcar 

în ciornă manuscrisul 7) . 
Vale 8) .  

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

1) Vezi volumul de faţă, p. 26. - Nota red. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 28. - Nota red. 
1) - Este posibil. - Nota trad. 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

') - Oficiul de prtzentare a mandatelor poştale. - Nota trad. 
5) - cum îţi convine. - Nota trad. 
1) K. Vogt. „Procesul intentat d-e mine lui cAllgemeine Zeitung»" .  - Nota red. 
7) F. Engels. „Savoia, Nisa şi Rinul". - Nota red. 
8) - Rămîi sănătos. - Nota trad. 
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Dragul meu Maur, 

T<. M o 1 x  ŞI !'. l!ngels 

1 6  

Engels către Marx 
la Londra 

[Manchester] 12 februarie 1860 

Cred că ai primit cele 5 I.st., cel puţin aşa sper. 
Documentul lui Wiehe este foarte îmbucurător 1) . Apres c;a 2 

ursuzul Blind îşi va lăsa, desigur, coada în jos. Intre timp sper 
că ai reuşit să obţii ceva de la Vogele 8) . Cu cit sînt mai multe 
dovezi, cu atît mai bine. 

Aşadar, „K[olnische] Z[eitung] " a publicat totuşi declaraţia 4) 
�i, totodată, i-a mai dat o lovitură lui Blind. Cu atît mai bine. 

Strohn este la Hamburg şi, după cum aud, în cazul acesta 
special se comportă foarte bine. Am să-i scriu. Şi pe el îl putem 
folosi. 

Saludi. 

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

1 7  

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 13 februarie 1860 

Dear FredericK., 
Astăzi am primit cartea 5) . O adevărată porcărie. Scamatorii. 

Din fericire, în cele două articole de fond ale sale (nr. 37 şi nr. 41) ,  
onorabilul „National-Zeitung• a reprodus toate pasajele care 

1) Vezi volumul de faţă, p. 33. - Nota red. 
•) - După asta. - Nota trad. 
') Vezi volumul de faţă, p. 33---34. - Nota red. 
') K. Marx. „Declaraţia trimisă redacţiilor ziarelor germane•. - Nota red. 
6) K. Vogt. „Procesul intentat de mine lui cAllgemeine Zeitung»" .  - Nota red. 
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pot fi atacate din punct de vedere juridic şi în care este concen
trată întreaga mîrşăvie. 

Astăzi (după ce am primit cea de-a doua scrisoare de la 
Fischel) i-am trimis de îndată consilierului juridic Weber (cel mai 
mare avocat din Berlin) reclamaţia însoţită de un avans de 1 5  taleri 
(2 I.st. şi 10 şilingi) 1) . Aş fi putut rezolva totul şi gratis dacă, în 
loc să depun o reclamaţie particulară de calomnie, m-aş fi adresat 
procuraturii regale prusiene, dar, aşa cum i-am scris lui Fischel, 
nu mă pot aştepta ca procuratura regală prusiană „să pună prea 
mult zel în apărarea onoarei numelui meu" .  Şi în afară de aceasta 
întreaga procedură este extrem de ieftină. 

Aşadar, din cele 5 I.st. pe care mi le-ai trimis, 2 I.st. şi 10 şilingi 
le-am cheltuit pentru Weber, 1 I.st. astăzi pentru County-court. 
5 şilingi pentru Văgele şi 2 şilingi pentru două formulare de affi
davits pe care le-a completat el. In plus, am avut de francat <> 
mulţime de scrisori. Astăzi, înainte de a pleca în City, am fost 
nevoit să împrumut de la un brutar încă 1 I.st., pe care trebuie s-o 
restitui miercuri. 

Din fericire, Urquhart i-a scris lui Collet o scrisoare brutală 
în care îi face imputări pentru că mi-a trimis printer's bill 2) 88-

Căci, spune el, aceasta (adică publicarea declaraţiei mele) intră în 
cheltuielile lui de agitaţie. Aşadar, lui nu trebuie să-i plătesc_ 

Mîine mai am de făcut o plată, pe care încă nu ştiu cum am 
s-o achit. Şi anume, trebuie să mă duc la scîrba de Zimmermann 
(un vogtian din Spandau, care este în acelaşi timp avocatul Amba
sadei austriece) ca să-mi întocmească formele pentru o procură pe 
care să i-o trimit imediat lui Weber. Nu trebuie să pierd mc1 un 
moment, fiindcă în Prusia asemenea plîngeri 11se prescriu" uimitor 
de repede. 

In afară de 11Volks-Zeitung" declaraţia mea 3) a mai apărut şi 
în „Publicist• din Berlin, care a reprodus-o împreună cu un extras 
din circulara engleză împotriva lui Blind 4) . Pe aceasta din urmă, 
la care am anexat affidavits ale lui Wiehe şi Văgele , am trimis-o 
astăzi lui Louis Blanc şi Felix Pyat. 

„Koln/ische] Zeit/ungr şi „N[ational]-Z[eitung] " n-au publicat 
declaraţia mea 11, 

D-l Freiligrath, pe care îl voi compromite serios (păstrînd o 
aparenţă binevoitoare) , nici măcar nu mă anunţă dacă a primit 
materialul pe care i l-am trimis. 

1) Vezi volumul de faţă, p. 392-398. - Nota red. 
1) - nota cu cheltuielile de tipar. - Nota trad. 
1) K. Marx. „Declaraţie trimisă redacţiilor ziarelor germane• .  
') K.  Marx. „Procesul împotriva lui cAugsburger Zeitung••. 

Nota red
Nota ref&. 
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Sper că tu ai primit ultima mea scrisoare, care era importantă. 
Mîine voi rezolva povestea şi cu procura, iar miercuri plec spre 

Manchester (te voi anunţa în prealabil) , unde, în afară de faptul 
că ţin neapărat să mă întîlnesc cu tine, trebuie să vin şi din cauza 
lui Roberts. 

Că sînt complet lefter, cred că ţi-ai dat seama din cele de 
mai sus. 

Al tău, 
K. M. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
in : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels uru:I K. Marx", Bd. II, 
Stuttgart, 1913, şi în întregime 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
ed. I rusă, voi. XXII, 1929 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Dragă Frederick, 

1 8  

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 14 februarie 1860 

Alăturat îţi trimit copia affidavit-ului lui Vogele es, pe care 
aveam impresia că ţi-am trimis-o sîmbătă. 

Borkheim mi-a procurat în manuscris istoria „The rise, pro
gress and decline " 1) a bandei pucioasei 89• După cum ţi-am mai 
spus, el este first commis 2) la o firmă din Marklane ; cîştigă anual 
intre 600 şi 700 l. st. 

Corespondenţa mea cu Schily continuă, se înţelege, deoarece 
în anumite puncte îl supun unui cross-examine 31 . 

Lassalle ţi-a trimis prin poştă cartea lui Vogt 4) ? Cînd i-am 
răspuns acestui smintit la scrisoarea lui, i-am spus să-ţi trimită 
lucrarea pe adresa ta. 

Aştept să sosească mîine o telegramă de la consilierul juridic 
Weber, care trebuie să-mi dea un răspuns 5) . 

•) - „Apari\ia, dezvoltarea şi decăderea" .  - Nota trad. 
•) - vînzător principal. - Nota trad. 
1) - interogatoriu lncrucişat. - Nota trad. 
•j K. Vogt. „Procesul intentat de mine lui cAllgemeine Zeitung•".  - Nota red. 
I) Vezi volumul de fală, p. 393. - Nota red. 



Scrisori din 1860 39 

Tot mîine mai trebuie să pun la punct unele lucruri. 
Dacă voi avea means 1) , s-ar putea ca în cursul zilei de mîine 

să plec. Nu-ţi pot spune nimic sigur, deoarece în caz că inter
vine ceva, voi mai fi reţinut încă o zi aici. Caută numai să-mi 
aduni „într-o singură grămadă" toate scrisorile şi papers 2) . 

Mizerabilul 11Hermann• (pare-se, la intervenţia lui Kinkel, who 
is about marrying an Englishwoman with 2 000-3 OOO � a year 3) ) nu 
a publicat rezoluţia Asociaţiei muncitorilor 4) . Mais ces messieurs y 
penseront 5) . 

Infamul „Telegraph" mi-a scris astăzi din nou ; mă trimite la 
păcătosul corespondent de ieri 8) . Am să-i arăt eu cîinelui ăstuia. 

Salut. 

De papa Blind încă n-am auzit nimic. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
in : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx• , Bd. II,  
Stuttgart, 1913, şi in întregime 
in : K. Marx şi F. Engels. Opera, 
ed. I rusă, voi. XXII, 1929 

1 9  

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra) 15 februarie 1 860 

Dragă Engels, 
Am primit cele 5 1. st. 
Mîine, în jurul orei 8,30 plec (Euston Street 70) . 
Din declaraţia lui Schaible 11, pe care o anexez (extrasul este 

luat din 11Daily Telegraph•), îţi vei da seama că mijlocul folosit 

1) - fonduri. - Nota trad. 
l) - ziarele. - Nota trad. 
1) - care este pe cale să se însoare cu o englezoaică avînd un venit de 
2 000-3 OOO 1. st. anual. - Nota trad. 
') Vezi volumul de faţă, p. 30. - Nota red. 
') - Dar domnii aceştia vor regreta. - Nota trad. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 423. - Nota red. 
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de mine şi-a făcut efectul. Acum vor ieşi la iveală facis 1) care 
pledează împotriva lui advocatus imperii 2) din Geneva. 

Lui Schaible i-am scris imediat un bileţel cu următorul conţinut : 
Declaraţia sa este importantă împotriva lui Vogt şi deci în 

problema esenţială. Dar ea nu schimbă cu nimic „willully false" 3) 
şi în nici un caz „erroneous" statement 4) a lui Blind din „A[llge
meine] Z[eitung}" din A[ugsburg} 72, şi cu atît mai puţin complo
tul său secret, de care se poate convinge din alăturata copie a 
allidavi t-ului lui Wiehe. La rîndul său, acest affidavit va continua 
să joace un rol oficial. Vei vedea că, in order to save Blind from 
the worst 6) , aceşti indivizi vor furniza date reale în defavoarea 
lui Vogt, ba se vor mai tîrî şi în genunchi în faţa noastră. 

Salut. 
Al tău, 

K. M. 

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

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

f>ragul meu Maur, 

20 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 8 aprilie 1860 

Ultimele zile ale şederii mele la Barmen 73 le-am petrecut stu
diind temeinic, din punct de vedere juridic, contractele întreprin
derii din Manchester şi am ajuns la convingerea că întreaga situaţie 
se află pe muchie de cuţit şi că trebuie să mă înapoiez imediat, fără 
a pierde o clipă. Am plecat vineri dimineaţa la ora 6, iar ieri, pe la 
ora 12 ziua, adică după 30 de ore, eram din nou aici. The thing 
was, we wanted to secure Charley 6) , lucru pe care am reuşit să-l 
obţin, în măsura în care era necesar, ieri seară ; acum trebuie să 

I) - lapte. - Nota trad. 
1) - avocatul imperial ; (este vorba de Karl Vogt) . - Nota trad. 
ai - „cu bună ştiinţă ia/silicata•. - Nota trad. 
') - „eJonata• declaraţie. - Nota trad. 
5) - pentru a-l salva pe Blind de cea mai rea eventualitate. - Nota trad. 
9) - Important era să ne asigurăm sprijinul lui Charley (Roesgen) . -

Nala lrad. 
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aştept să văd ce va face Gottfried 1) . Dar baza mea de operaţii 
este asigurată. 

ln aceste condiţii nu voi putea veni la Londra decît după ce 
aici totul va fi în ordine. Pînă atunci sînt afundat pînă peste cap 
în probleme comerciale şi juridice şi n-am ce face. Intre timp 
Gumpert şi Siebel m-au pus la curent cu ceea ce ştiau. ln legă
tură cu broşura mea 2) nu se aude nimic ; înapoiază-mi exemplarul 
şi scrisoarea (de la Fischel mi se pare) pe care ţi-a trimis-o 3) 
G [umpert] ca să ştiu cum stau lucrurile. Scrisoarea s-o deschizi dacă 
n-ai făcut-o pînă acum, în felul acesta vom fi scutiţi de un schimb 
inutil de scrisori. 

Despre porcăriile care se petrec aici în casă mi-a povestit 
G [umpert] . De data asta mă voi muta categoric. 

Cu poliţia prusiană n-am mai avut de loc de-a face. N-au cerut 
nici paşaport, nici altceva ; cei cîţiva poliţişti din Barmen pe 
care i-am întîlnit mi-au adresat un military salute 4) , şi asta a 
fost tot. 

Industria de pe Rin s-a dezvoltat colosal, iar spiritul consti
tuţional a prins rădăcini adînci în conştiinţa cetăţenilor. De la 1 848 
s-au schimbat extrem de multe lucruri, deşi s-au mai păstrat destule 
şi din vechea plămădeală. 

Tot n-ai nici un răspuns de la Weber 5) ? Dacă răspunsul nu 
va sosi curînd, nu ne rămîne altceva de făcut decît să i-l trimitem 
pe Ephraim lnţeleptul 8) pe cap. 

Salutări cordiale soţi.ei tale şi tinerelor domnişoare. De îndată 
ce pun totul la punct aici, vă fac o vizită. 

Al tău, 
F. E. 

Trimite şi cheia de la partea de jos a dulapului de cărţi. Ce 
este cu teancul de scrisori care, după cum susţine Gumpert, ar fi 
rămas în dormitor ? 

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

1) Gollfried Ermen. - Nota red. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

'l F. Engels. „Savoia, Nisa şi Rinul" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 13, 
:Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 609-53. - Nota trad.). - Nota red. 

•) Vezi volumul de faţă, p. 42 şi 48. - Nota red. 
4) - salut militar. - Nota trad. 
•) Vezi volumul de faţă, p. 37. - Nota red. 
•) Ferdinand Lassalle. - Nota red. 
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Dragă Engels, 

K. Marx şi F. Engels 

2 1  

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra) 9 aprilie 1860 

Mare a fost dezamăgirea astăzi cînd, în locul tău, a sosit o scri
soare de la tine. Totuşi am recunoscut „raţiunea faptului" .  

Siebel şi-a îndeplinit misiunea cu mult tact 74• 
Cheia încă n-am reuşit s-o găsesc. De altfel cheia „de sus " se 

potriveşte şi la broasca de jos. Cu ea se închid ambele despăr
ţituri. 

Scrisoarea lui Weydemeyer ţi-o voi trimite zilele acestea. 
Inainte de a pleca �in M[anchester] m-am cam lăudat în faţa lui 

Gumpert etc., considerînd necesar să fac acest lucru pentru a 
motiva de ce nu plec în Olanda 1s. 

Freiligrath mi-a scris o scrisoare prietenească. Eu încă nu 
i-am răspuns şi încă nu l-am văzut. 

Singura scrisoare pe care mi-a trimis-o Gumpert purta adresa 
ta, dar îmi era destinată mie şi era de la Liebknecht, care mă. 
anunţa că a fost concediat de la „A[llgemeine] Z [eitung] " din 
A[ugsburg] 78, 

De la Fischel nici un cuvînt. 
Nici de la Weber 1J ·  
Joi îţi trimit broşura 2 ) .  Borkheim a anunţat-o în „Hermann• 

(ultimul) , eu în „Tribune• ; Liebknecht o va recomanda acum 
(miercuri) în „New Orleans Paper• 3J. 

Salut. 
Al tău, 

K. M. 

Mîzgăleala lui Vogt umple coloanele ziarelor americane („New 
Yorker Staatszeitung" etc.). Indivizii au primit cartea 4) acolo, 
înaintea noastră, aici, la Londra. 

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

1 )  Consilierul juridic Weber. - Nota red. 
1) F. Engels. „Savoia, Nisa şi Rinul". - Nota red. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba gennanl 

1) Este vorba, probabil, de „Deutsche Zeitung• ,  - Nota red. 
'I K. Vogt. „Procesul intentat de mine lui •Allgemeine Zeitung. • .  - Nota red. 
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Scrisori din 1869 
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Marx către Engels 
la Manchester 

43 

[Londra) 12 aprilie 1860 

Best thanks 1 ) pentru cele 100 l. st. Au produs o surpriză extraordi
nară this morning 2). Toată casa jubilează. 

Cred că ai văzut, sau s-ar putea să nu fi văzut că „Koln[ische] 
Zeit(ung] " (Schlesinger, Londra) a avut obrăznicia să vorbească 
de banda pucioasei 77 şi de izul ei rusesc. Well 1 Cu ajutorul prie
tenului meu falit Speck sînt acum cu adevărat pe urmele întregii 
bande a pucioasei din Londra. 

D'abord 3) ai văzut, probabil, din ziare că soţia lui Palmerston 
l-a prezentat reginei 4) pe d-l Reuler (evreul din Triest, cel cu tele
graful) . Mina dreaptă a evreului Reuter, care nu ştie să scrie orto
grafic, este Siegmund Engliinder, expulzat din Paris, deoarece, deşi 
era spion francez plătit (600 franci pe lună) , s-a dovedit a fi agent 
„secret" rus. Aceşti Reuter, Englănder, Horfel şi Schlesinger au 
editat împreună la Paris (membrul lor de onoare era un oarecare 
Esterhazy, un man about town 5) , văr al ambasadorului austriac 
Esterh(azy]) ,  un buletin bonapartist litografiat ; ulterior s-au certat 
etc. D-l Bernhard Wolff, proprietarul principal al lui „National
Zeitung• din Berlin şi posesorul agenţiei telegrafice din Berlin, îşi 
împarte sufletul şi punga (asociaţi) cu S. Engliinder, care acum 
redactează sub numele lui Reuter întreaga istorie universală euro
peană. Nota bene. Rusia s-a afiliat acum la „agenţia telegrafică ger
mano-austriacă"  şi „pour encourager les autres" 6) l-a determinat 
pe Pam 7) să i-l prezinte reginei pe Reuter al său. Mi se va procura 
întreaga biografie detaliată a lui Schlesinger, precum şi cea a lui 
Reuter. 

Salut. 

'I - Multe mulţumiri. - Nota trad. 
"I - astăzi dimineaţă. - Nota trad. 
11 - Mai intîi. - Nota trad. 
'I Victoria. - Nota red. 
•) - om cunoscut in tot oraşul. - Nota trad. 
11 - pentru a-i încuraja pe ceilalţi. - Nota trad. 
'7) Palmerston. - Nota red. 

Al tău, 
K. M. 
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Lui Siebel îi mulţumesc pentru însemnările pe care mi le-a 
trimis astăzi. De asemenea pentru cartea sa „Religion und Liebeu 1s. 

Soţia mea o consideră foarte bună. 

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 german& 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 16 aprilie 186() 

Dragă Engels, 
De la Lommel am primit astăzi un material foarte preţios 79• 

Cu toate acestea eu i-am şi scris astăzi, supunîndu-1 în continuare 
unui cross-examination 1) , pe care el singur mi l-a propus. De
altfel acest lucru este absolut necesar. lntr-o scrisoare în care 
i-am tras o săpuneală zdravănă, i-am spus şi că ar trebui să trimită 
aici lui Petsch (librarul) cele 300 de exemplare din cartea sa „Hin
ter den Coulissen" şi că eu mă voi îngriji de vînzarea lor (în aso
ciaţiile muncitoreşti etc.) 2) .  Acum el pretinde un avans de 150 d� 
franci. Părerea mea e ca voi la Manchester să puneţi mină de la 
mină şi să strîngeţi imediat cîteva lire, iar restul îl voi strînge eu 
aici. Omul acela este pentru noi de nepreţuit. In legătură cu 
această chestiune, el i-a scris şi lui Siebel. La rîndul meu, îi voi 
scrie astăzi cîteva rînduri lui Siebel referitor la aceeaşi problemă. 
Siebel nu trebuie să ia nici o măsură fără a se consulta în prealabil 
cu mine. 

Alăturat îţi trimit scrisoarea de la Weydemeyer. 
Afurisitul de avocat 3) , căruia vinerea trecută i-am trimis scri

soarea 4) , n-a dat încă nici un semn de viaţă. Dar şi-a încasat 
avansul şi am confirmarea că el consimte să se ocupe de problema 
mea. Prin urmare n-am motive să-mi închipui că se va expune ris
cului unui proces. 

'I - interogatoriu încrucişat. - Nota trad. 
'I Vezi volumul de faţă, p. 463. - Nota red. 
'I Consilierul juridic Weber. - Nota red. 
'I Vezi volumul de faţă, p. 468. - Nota red. 
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De la Lassalle am primit din nou o lungă peroraţie însoţită de 
un articol tipărit (despre testamentul politic al lui Fichte) destinat 
almanahului politic al lui Walesrode, care încă nu a apărut 80• Din 
scrisoarea lui L[assalle] reiese că el a citit broşura ta 1 ) ,  care deci 
a şi apărut la Berlin. Librarul îi va anunţa probabil apariţia abia 
acum, o dată cu ouăle de paşti. Scrisoarea lui L [assalle] este pur şi 
simplu neroadă. A fost iar bolnav. Scrie din nou o „operă remarca
bilă" .  !n afară de această lucrare mare, mai are clar conturate în 
minte alte trei lucrări mari, printre care „economia politică" ,  şi pe 
deasupra studiază cu „intenţii creatoare " vreo 6-7 ştiinţe ale 
căror nume nu ne sînt dezvăluite. Contesa 2) , scrie el, are mari difi
cultăţi financiare, din care cauză el trebuie să plece la Koln. Pro
babil speculaţii ratate cu căile ferate etc. 

După cum arată harta anexată la cartea albastră referitoare la 
Savoia 81, muntele Sion există (în Genevois, fost teritoriu neutru) . 

Apropo ! 
!ntreabă-1 pe Lupus : 
1 .  lntr-una din scrisorile sale din Ziirich am descoperit că el l-a 

cunoscut pe Brass. Ar putea da unele amănunte despre el ? 
2. Parlamentul ciuntit de la Stuttgart 82 a luat o hotărîre în 

sensul că ex-regentul imperial are dreptul, la nevoie, să convoace 
din nou parlamentul german ? 

Ştiţi cumva tu sau Lupus ceva în legătură cu faptul că în 1 849 
guvernul provizoriu de atunci al Palatinatului a trimis Adunării 
naţionale franceze o cerere de anexiune ? 

Cînd vii pe aici ? 
Al tău, 

Maur 

Pe Freiligrath nu l-am văzut încă. Mi-e „silă " 3) să mă întîlnesc cu 
tipul ăsta, totuşi va trebui s-o fac. Chiar şi numai din conside
rente politice, după reciprocele noastre asigurări de prietenie. 

Şi, apoi, mi-a scris amiable 4) . 

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) F. Enge/s. „Savoia, Nisa şi Rinul" .  - No!a red. 
•) Sophie von Hatzfeldt. - No!a red. 
'l In original cuvîntul „silă" e scris în dialect (în Ioc de „eklig" - „iiklig" ) .  

- No!a trad. 
'l - prieteneşte. - No!a !rad. 
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24 

Marx către Engels 

la Manchester 

(Londra) 17 aprilie 1860 

Dragă Engels, 
Sper că starea ta proastă nu este ceva serios şi că ai grijă să 

nu te surmenezi. 

I-am trimis astăzi lui Lommel cei 150 de franci 1) (ceea ce nu 
veţi putea strînge la Manchester, se va completa aici) . Din urmă
toarele motive : 

1 .  SO de franci trebuie să plătească la legătorie pentru achi
tarea exemplarelor 2) .  li rămîn 100 de franci. Să ne mai tîrguim 
pentru ei, ar fi cu totul nepolitic şi n-ar aduce decît prejudicii 
prestigiului partidului nostru. 

2. Principalul este să-i trimitem omului repede şi fără nici un 

fel de condiţii quasum 3) avans. Prin aceasta ni-l vom ataşa. Jumă
tatea cealaltă o va primi by and by 4) şi astfel rămîne engaged 5) 

de noi. 

3. El vrea ca imediat ce va primi banii să plece în Savoia şi 
să scrie de acolo. 

4. Din alăturatul bilet de la Petsch (căruia i-am dat exemplarul 

adus de Siebel) vei vedea că el contează pe un succes de librărie 

cu această broşură, de altfel interesantă. 
S. L[ommel] este un om de treabă. Altminteri, acum s-ar vinde. 

Din scrisorile pe care mi le-a trimis Becker 8) îmi dau seama că 

Lommel este un luptător important al vechiului partid republican. 

1) Vezi volumul de faţă, p. 44. - Nota red. 

") Este vorba de cartea lui Lommel „Hinter den Coulissen".  - Nota red. 
3) - aşa-numitul. - Nota trad. 

') - treptat. - Nota lrad. 

5) - legat. - Nota lrad. 

1) Johann Philipp Becker. - Nota red. 
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Şi cu Heinzen e în relaţii de prietenie. Ce tărăboi o să mai facă 
şi ăsta pe tema trădării I 

Oportunitatea colaborării lui Siebel la „Strassb(urger] Z [ei
tun]g" 1) mi se pare discutabilă. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx• , Bd. 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] 24 aprilie 1860 

Dear Frederick, 
Iţi trimit alăturat scrisoarea lui Weber. Din ea am aflat pentru 

prima oară (măgarul ăsta putea să se ostenească şi să-mi comunice 
acest lucru mai de mult) că iniţial el a introdus împotriva lui Zabel 
nu o acţiune civilă pentru injurie, ci o acţiune penală, care, conform 
dreptului prusian, trebuie să fie vizată de procuratura regală. In 
prima instanţă acţiunea i-a fost respinsă ; a făcut apel. Este, fireşte, 
„în interesul public• al guvernului prusian ca noi să fim cit mai 
mult calomniaţi. 

Din scrisoarea lui vei vedea că pe data de 1 8  el a intentat şi 
acţiunea civilă as. 

N-ai vrea să-i comunici faptul dr-ului Heckscher şi să-i dai şi 
o notă (cîteva rînduri) referitoare la toate acestea pentru „Reform" 
din Hamburg 1 El şi-a oferit în repetate rînduri serviciile de acest 
gen ; or, cazul trebuie adus la cunoştinţa publicului (fie şi numai 
pentru a determina guvernul prusian să fie mai prudent) . Ii voi 
scrie şi lui Siebel despre aceasta. Publicul nu trebuie nici el să-şi 
închipuie că chestiunea a fost lăsată baltă. 

Materialul de la Lommel (am mai primit vreo 6--7 documente 
de la el) cuprinde suficiente circumstancial evidence 2) care dove
desc că Vogt este corupt. La Geneva Vogt nu se mai simte în 

1) Este vorba, probabil, de „Strassburger Correspondent", - Nota red. 
2) - indicii. - Nota !rad. 
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deplină siguranţă şi de aceea vrea să obţină cetăţenia cantonului 
Schwyz. Sper că îmi vei scrie, în sfîrşit, mai pe larg cum merg 
treburile tale. Nu-i o atitudine de adevărat prieten să păstrezi faţă 
de mine o rezervă pe care ai fi putut-o avea faţă de alţii. 

Cum o mai duci cu sănătatea ? Am fost foarte îngrijorat din 
cauza ta. 

Al tău, 
K. M. 

Istoria cu Perrier a fost aranjată de conivenţă cu Bonaparte, 
dar nu a luat proporţiile scontate iniţial 84• J. Perrier a fost la 
Paris împreună cu Fazy, unde a fost văzut de fiul lui Becker 1) . 

De la Fischel, căruia i-am scris în legătură cu pamfletul tău 
(şi Schily a intervenit pentru acesta) , nu am încă nici un răspuns. 

In timp ce în ziarul vest-german din Strassburg 2) îşi zornăie 
armele zuavii literari, în publicaţia germană 1 1Baltische Monats
schrift" (Riga) sîntem atacaţi de cazacii literari, aşa incit noi, 1 1ger
manii puri" ,  ne vedem atacaţi din amîndouă părţile 85• 

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 

Dragă Frederick, 
Iţi trimit alăturat : 

[Londra] 7 mai 1 860 

1 .  Scrisoarea lui Fischel 88• Afirmaţia lui Gumpert că ar fi 
trimis aici pentru tine o scrisoare de la Berlin e o pură mistificare. 
Scrisoarea adresată ţie şi trimisă aici conţinea o scrisoare a lui 
Liebknecht pentru mine 3) . 

2. Scrisoarea lui Szemere. Nu i-am scris de mult pentru că îmi 
repugnau la culme linguşelile la adresa lui Badinguet şi Pam 4) din 
broşura lui 87• Acum vreau totuşi să i-o spun de la obraz. 

'I Gottfried Becker. - Nota red. 
21 „Strassburger Correspondent• - Nota red. 
'I Vezi volumul de faţă, p. 42 şi 43 - Nota red. 
41 Palmerston. - Nola red. 
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3.  Scrisoarea lui Emmermann şi Beust către Schily 88, Ce spui 
de aceşti filistini ? De Beust, care-şi încinge sabia ? Ar vrea să mă 
împace pentru că a căpătat diaree şi a şters-o din Koln I Nu e 
nevoie să-mi înapoiezi scrisorile, dar să le păstrezi. 

In ceea ce priveşte propunerea lui Fischel, trebuie mai întîi 
să aflu amănunte în legătură cu genul, orientarea etc. a ziarului 
proiectat. 

Faptul că adresantul lui Techow este Schimmelpfennig 811 mă 
bucură foarte mult, pentru că astfel îl pot defini pe unul prin celă
lalt. Este bine, de asemenea, că Willich nu a îngăduit să i se răs
pundă lui Schapper. Il voi trata cu o ironie blindă. 

M-am întîlnit cu Freiligrath. Filistinul doreşte, evident, să ră
mînă în relaţii bune cu noi şi, în general, să evite 11scandalul" .  
Concepţiile lui au devenit extrem de banale. 

Sper să am în curînd veşti de la tine. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx" ,  Bd. II, 
Stuttgart, 1913 
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Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 
Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

[Manchester, 1 mai 1860} 

Dragul meu Maur, 
De povestea cu 11Reform" Heckscher s-a ocupat imediat, dar 

cu cit succes, nu ştiu încă ; ca de obicei, H[eckscher] a făcut iarăşi 
mare caz de influenţa sa, pentru ca acum să spună că nu promite că 
nota va putea fi inserată etc. 

Intre timp Siebel a reprodus-o în „M[ittel] Rh[einische] Z [eitun]g•. 
Ceva nou la Berlin ? 
D-l Szemere m-a pus la mare cheltuială cu vinul de Tokay. 

Vinul este atît de dulce, incit nimeni nu-l poate bea ; am trimis 
deci totul înapoi, în afară de citeva sticle şi, fireşte, va trebui să 
suport toate cheltuielile, vama etc. El  îmi scrie pe un ton foarte 
politicos, îmi oferă alte vinuri, însă cere de trei ori mai mult decît 
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negustorul de vinuri al lui Charles 1) de la Pesta. Individul vrea 
să se aleagă cu un profit colosal de pe urma acestei „entreprise 
toute patriotique" 2) a sa. Nous verrons 3) . 

Sie bel a contractat o boală „genială" ,  de care, ca de obicei, este 
foarte mîndru. Diseară am să trec pe la el. 

ln legătură cu broşura mea 4) n-am văzut nimic în ziare. Conspi
ration du silence 5) a intrat din nou în acţiune. 

Apropo. Reiff a venit aici, după cum spune el, la sfatul lui 
Liebk.necht, Lochner etc. Contează pe sprijinul meu, el e muzicant 
ambulant. I-am spus că situaţia e de aşa natură, incit mai întîi 
trebuie să-ţi scriu ţie, ceea ce n-a părut să-i facă prea mare plăcere. 
Tu eşti, probabil, supărat etc. Que faire ? 6) Ce părere ai despre 
acest individ ? Oricum eu nu pot face prea mult pentru el. 

Fratele meu Emil este aici şi duce tratative cu Ermen. Probabil 
că voi rămîne un timp ca funcţionar la Gottfried 7) , primind un 
anumit procent din beneficii şi cu garanţia că în cîţiva ani voi 
deveni asociat. Eu mă străduiesc să perfectez contractul în con
diţii cit mai oneroase pentru G[ottfried] , pentru ca, în momentul 
decisiv, să fie bucuros să scape de mine. Pînă la sfîrşitul săptă
mînii acesteia sau, în orice caz, săptămîna viitoare, totul va fi 
aranjat. De altfel, în curînd va trebui să trag din greu, deoarece 
d-l Gottfried are de gînd să facă mari schimbări şi reorganizări de 
îndată ce va rămîne singurul stăpîn al concernului. 

Multe salutări soţiei tale şi domnişoarelor. 

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

•)  Charles Roesgen. - No!a red. 
I) - „întreprinderi absolut patriotice• .  - Nota trad. 
1) - Vom vedea. - Nota trad. 
') F. Engels. „Savoia, Nisa şi RinuJ• ,  - Nota red. 
1) - Conspiraţia tăcerii. - Nota trad. 
1) - Ce-i de făcut 1 - Nota trad. 
7) Gottfried Ermen. - Nota red 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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[Londra] 8 mai 1860 

Reiff este un ticălos. Nimeni nu l-a trimis la Manchester. A dis
părut de aici după ce a fost demascat. Incă în 1 850 a fost exclus 
din Ligă 1) .  In timpul instrucţiei în procesul de la Koln, pur şi simplu 
a trădat. Chiar acum am dat de o scrisoare a lui Bermbach care 
vorbeşte de toate aceste fapte 90• Aşadar, dă-l la dracu. 

In legătură cu broşura ta 2) ai aflat, probabil, cite ceva din scri
soarea lui Fischel. In locul tău, eu aş uza pur şi simplu de micile 
legături publicistice ale prietenului Siebel (de îndată ce va fi din 
nou activ) . pentru a contracara conspiration du silence 3) . Dacă 
ţi-ai fi menţionat numele pe broşură, publicul s-ar fi interesat de 
ea fie şi numai din simplă curiozitate. De altfel, Behrend pare să fie 
chiar mai rău decît Duncker. 

Szemere face parte dintre oamenii care primesc bucuros servicii 
din partea altora, dar ei nu întind cuiva nici măcar un deget. In ce 
te priveşte, ai făcut pînă acum destul pentru el ; dacii aş fi în locul 
tău, aş lăsa ca 1 1mission toute patriotique" 4) s-o înfăptuiască 
vinul lui. 

Settlement 5) cu G. Ermen nu prea îmi place. Intrebarea este 
dacă familia ta mai lasă sau nu capital în întreprindere. Dacă 
da, înseamnă că v-ar mai rămîne un mijloc de a influenţa asupra 
tranzacţiilor. 

Din scrisoarea ta înţeleg că din nou ai de gînd să-ţi amîni 
venirea aici. Cînd există mijloace de deplasare atît de rapide, ai 
putea să-ţi iei liber cîteva zile. 

Ce părere ai de istoria din Sicilia ? 81 

Se pare că la Viena domneşte o atmosferă foarte revoluţionară. 
Englezii, fireşte, fac acum şicane tuturor în legătură cu Bruck. 

Alaltăieri iar m-a sîcîit un tip cu întrebarea : 11Now, what do you 
say of Bruck's suicide ?"  111'll tell you, Sir. In Austria the rogues 

'l Liga comuniştilor. - Nota red. 
!l F. Engels. „Savoia, Nisa şi Rinul".  - Nota red. 
11 - conspiraţia tăcerii. - Nota Irod. 
'l - „misiunea cu desăvirşire patriotică".  - Nota l7ad. 
"l - Contractul. - Nota lrad. 
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cut their own throats, while in England they cut their people's 
purses u 1) .  

Chiar acum am primit o scrjsoare de la Borkheim din Dublin. 
Sîmbătă seara va sosi la Manchester, iar duminică îţi va face 
o vizită. 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
ln : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, Bd. II, 
Stuttgart, 1913 
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Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

îradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 10 mai 1860 

Dragul meu Maur, 
Fratele meu 2) a plecat astă-seară deoarece mama este grav 

bolnavă şi l-a chemat telegrafic. 
Povestea cu Ermen este aproape tranşată. Familia mea lasă 

in întreprindere un capital de 10 OOO I.  st., care urmează să-mi 
revină mie în momentul în care voi deveni asociat. Situaţia mea 
materială se va îmbunătăţi chiar de pe acum, în orice caz creşte 
procentul care-mi revine din beneficii. Toate acestea ţi le voi 
povesti personal, cînd voi veni de rusalii. Fireşte, dacă pînă atunci 
toate se vor aranja şi mamei nu i se va întîmpla nimic, aşa incit 
în general să pot pleca. Mă tem însă să nu se fi molipsit de la 
tatăl meu. Am impresia că tifosul s-a cuibărit acum în familia 
noastră. 

Despre celelalte - mîine. 
Siebel te întreabă dacă printre hîrtiile aduse de el nu ai găsit 

broşura „Die Sphinx auf dem franzosischen Kaiserthron" 3) , Schily 
nu dă de ea şi se teme că a pierdut-o. 

1) - „Ei, ce ziceţi de sinuciderea lui Bruck ?" „Să vă spun, domnule : în 
Austria ticăloşii îşi spintecă singuri beregata, în timp ce în Anglia spintecă buzu
narele poporului" .  - Nota trad. 

•) Emil Engels. - Nota red. 
1) „Sfinxul de pe tronul imperial al Franţei" - broşură anonimă al cărei autor 

este K. G!iin. - Nota red. 
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L-am văzut ieri pe Lupus. Tot îl mai doare osul. La asta se mai 
adaugă şi reumatismul. Uneori am impresia că intervenţia lui 
Gumpert a făcut să accelereze procesul, dar, pe de altă parte, asta 
e bine : se va termina mai repede, iar L[upus] se va pune din nou pe 
picioare. 

Salutări familiei. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, Bd. II, 
Stuttgart, 1913 
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Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscns 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 11 mai 1 860 

Dragul meu Maur, 
Starea sănătăţii mamei mele este foarte gravă. Am primit două 

telegrame din Barmen. Nimănui nu i se dă voie să intre la ea. 
Trebuie s-o pornesc din nou într-acolo, să iau măsurile de cuviinţă. 
Ce va fi, nu ştiu. Povestea asta m-a dărîmat ; se pare că este în
tr-adevăr vorba de tifos. 

Despre alte lucruri nu-ţi pot scrie astăzi, am prea multe pe cap 
şi în plus este şi foarte tîrziu. De şapte săptămîni trăiesc într-o 
continuă încordare şi agitaţie, care acum a ajuns din nou la punctul 
culminant - e mai rău decît oricînd. Din fericire, cu sănătatea sînt 
acum din nou all right. Dacă va trebui să merg la Barmen, voi 
face probabil în aşa fel, incit la întoarcere să mă pot opri o zi la 
Londra, şi atunci ne vom vedea 92• 

Multe salutări. 

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 
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Dragă Engels, 

K. Marx şi F. Engels 

3 1  

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 28 mai 1860 

Alăturat îţi trimit scrisoarea lui Lassalle. Scrie-mi imediat ce 
crezi că ar trebui să-i scriu în legătură cu Fischel. 

Propunerea lui în legătură cu Berlinul 9a nu mă tentează. 
De la Lommel încă nimic. 

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

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 31 mai 1860 

Dragul meu Maur, 
Alăturat ţi-l restitui pe Ephraim Inţeleptul 1) . Planul lui în legă

tură cu tine e pur şi simplu smintit 94, Despre cele petrecute la 
Koln, tu nu poţi da nici un fel de declaraţii. Oricum însă Ephraim 
ne poate fi de folos în această chestiune, el are cel puţin mai mult 
pluck 2) decît muierile bătrîne participante la procesul de la Koln, 
care preferă să suporte totul cu resemnare. Ar trebui, de asemenea, 
să încercăm dacă nu s-ar putea face ceva chiar la Koln. 

Ad vocem 3) Fischel va trebui să i se spună imbecilului totul 
şi să i se explice în ce măsură cuvîntul „reacţionar" a devenit, de 
fapt, pentru el, o vorbă goală. Cu un prilej oarecare ai putea, de 
asemenea, să ceri să se explice de ce el, Ephraim Profundul, a 
fost de acord cu noi şi cu Fischel în ce priveşte campania „antipal
merstoniană" . Căci cel puţin acest lucru este greu de înţeles. Scan
dalul cu caracter personal iscat la Berlin între L[assalle) şi F[ischel) 

1) Scrisoarea lui Ferdinand Lassalle. - Nota red. 
I) - curaj. - Nota trad. 
1) - ln legătură cu. - Nota lrad. 
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nu ne priveşte de loc, iar Fischel s-a comportat prea bine ca să-l 
putem abandona numai de dragul lui L[assalle] . Desigur, nu ne 
rămîne altceva de făcut decit să-i facem nişte aluzii misterioase 
lui Heraclit Obscurul 1) ,  că în politica externă cuvîntul „reacţionar" 
nu mai rezolvă nimic, şi că în acest domeniu pot fi folosiţi chiar 
şi „măgari" mult mai mari decit Fischel, dacă sînt unşi cu toate 
unsorile. Cum s-ar mai scandaliza clarvăzătorul nostru gînditor 
revoluţionar, şi în practică democrat al curţii regale prusiene, dacă 
ar auzi că Urquhart vrea să extindă puterea coroanei. De altfel, în 
acest domeniu special al foreign policy 2) se poate face o atît de 
nostimă delimitare speculativă între ea şi politica internă, încit 
tu, desigur, îţi poţi oferi plăcerea să-i explici că în cazul de faţă 
ceea ce subiectiv este reacţionar în politica externă apare obiectiv 
ca revoluţionar, şi cu asta se va linişti. Omului acesta trebuie să 
i se arate o asemenea trecere şi, teoreticeşte va fi satisfăcut, oricit 
l-ar supăra din punct de vedere practic legătura noastră cu Fischel, 
cu atît mai mult cu cit ştie că Fischel s-a îngrijit de editarea bro
şurii mele 3) • 

Ai putea, de asemenea, să-i atragi omului ăstuia atenţia cit de 
revoluţionar s-a procedat atunci cind germanilor mai întîi li s-a 
smuls, sau s-a permis să li se smulgă, de sub picioare terenul cel 
mai bun şi condiţiile lor de existenţă naţională, sub pretextul că 
actualii stăpîni ai acestui teren sînt reacţionari, pentru ca apoi 
să se conteze pe o revoluţie. Ar fi bine să-i spui ceva şi despre 
credinţa lui superstiţioasă în iniţiativa revoluţionară a crapauds 4). 
Şi toate acestea într-o formă obişnuită, plină de aluzii, aşa incit 
să aibă ce rumega patru săptămîni ; şi totul se va rezolva printr-o 
scrisoare de vreo 4 pagini, la care tu iarăşi n-o să-i răspunzi. 

A fost foarte bine c-am sosit aici sîmbătă, căci încă duminică 
am aflat o sumedenie de lucruri importante pentru mine în vederea 
tratativelor şi acum studiez proiectul de contract. 

Salutări cordiale soţiei şi copiilor. 
Siebel vrea să plece. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
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 

') Lassalle (aluzie la cartea sa „Filozofia lui Heraclit Obscurul din Efes").  -
Nola red. 

1) - politicii externe. - Nola lrad. 
3) F. Enge/s. „Savoia, Nisa şi Rinul" .  - Nola red. 
•) - filistinilor francezi. - Nota lrad. 
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33 

Marx către Engels 
la Manchester 

(Londra) 2 iunie 1 860 

Dragă Engels, 
I-am scris lui Itzig about 1) 10 pagini, dintre care 8 despre pro

cesul de la Koln şi 2 despre Fischel 2) .  Mi-a fost destul de greu, 
deoarece încă nu m-am restabilit şi tot timpul trebuie să mă dof
toricesc. 

Mă supără că Lommel m-a anunţat de cîteva zile 3) că mi-a trimis 
pachetul cu trenul 95• Ar fi trebuit să sosească de mult. 

Fischel îmi scrie că corespondentul din Berlin al lui „Daily 
Telegraph• este un oarecare Abel. 

Am primit o scrisoare de la Schily. Din ea am văzut că Siebel 
i-a anunţat sosirea la Manchester a unui număr de exemplare din 
broşura ta 4). Exemplarul pentru Schily va trebui să-l procur 
prin intermediul lui Rheinlănder. Şi eu am nevoie de un exemplar 
pentru broşura mea 5) . 

N-ai putea pînă miercuri să-mi scrii cîteva rînduri pentru 
„Tribune- despre acţiunile militare ale lui Garibaldi 1 6} Dacă nu, 
poate pînă vineri ? 

Salut. 
Al tău, 

K. M. 

Apropo. Din scrisoarea lui Schily rezultă că Moses 7) este cores
pondentul lui „Esperance- (şi atît de bonapartist, incit chiar un 
francez a rupt relaţiile cu el) şi în acelaşi timp al lui „Allg[emeine] 
Zeit[ungr din Augs[burg]. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
in : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx• , Bd. II, 
Stuttgart, 1913 

t) - vreo. - Nota lrad. 
l) Vezi volumul de faţă, p. 473-485. - Nora red. 
•) Manuscrisul deteriorat. - Nota red. 
') F. Engels. „Savoia, Nisa Şi Rinul" .  - Nota red. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

5) K. Marx. „D-l Vogt• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 1 4, 'Bucureşti, 
Editura politică, 1 963, p. 421-738. - Nota trad.J. - Nota red. 

1) F. Enge/s. „Garibaldi in Sicilia" (vezi K. Marx şi F. Enge/s. Opere, voi. 15,  
Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 65-69. - Nota trad.). - Nota red. 

7) Moses Hess. - Nota red. 
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[Londra] 14 iunie 1860 

Ai putea să-mi trimiţi ceva bani pînă luni ? Pentru proces şi 
pentru toată povestea cu Vogt am cheltuit pînă acum about 1) 
13 1. st., iar din pricina stării sănătăţii mele, de trei săptămîni n-am 
putut scrie nici o corespondenţă. 

Siebel a plecat ieri. 
Multe mulţumiri pentru portretul tău. 
Trebuie să-ţi fac nişte comunicări foarte importante cu caracter 

politic (mîine) . Mă aşteaptă jos un vizitator, de aceea trebuie să 
închei pentru astăzi. 

Publicat pentru prima oară 
!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 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 16 iunie 1860 

Dragă Frederick, 
Am primit cele 10 1. st. Best thanks 2) . 
Portretul tău este extraordinar. O să primeşti şi de la mine 

unul la fel. 
Materialul de la Lommel încă n-a sosit. La reclamaţia lui, i s-a 

răspuns că pachetele de acest fel (din economie l-a trimis par petite 
vitesse 3) ) fac întotdeauna mai multe săptămîni. 

Iată un extras din ultima scrisoare a lui Lommel : 
„Aţi citit, probabil, 11A[llgemeine] Z[eitung]» din A[ugsburg] 

1) - aproximativ. - Nota trad. 
') - Multe mulţumiri. - Nota trad. 
3) - prin coletărie de mică viteză. - Nota trad. 
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din 8 iunie. In corespondenţa din Berna care apare în acest număr 
şi al cărei autor este, probabil, Tscharner - coredactor al zia
rnlui «Bund» - se poate citi printre rînduri un denunţ pe care 
adepţii lui Vogt îl fac domnului şi stăpînului lor de la Paris şi 
indirect autorităţilor federale de la Berna, precum şi unor curţi 
princiare germane. Este o reluare a vechiului basm despre com
ploturi şi despre demagogii germani care încearcă să aţîţe Franţa 
şi Germania una împotriva alteia pentru a face posibilă o repu
blică centrală. In cercurile federale şi la Geneva intriga lui Vogt 
nu trezeşte nici un ecou ; dar asupra minţii mărginite a principilor 
germani ea a avut, pare-se, o anumită influenţă. Se spune chiar 
că acest spectru al comploturilor de care se foloseşte Badinguet 1) 
i-a determinat pe oamenii ăştia fricoşi să-i acorde la Baden-Baden 
audienţa dorită de el cu atîta ardoare 98• De două săptămîni «All
gemeine» dă pe tăcute deoparte cele mai picante note trimise de 
mine din Savoia şi Torino, iar Vogt, care acum 10 zile s-a întors 
aici, s-a exprimat în faţa unui muncitor că în curînd se va pune 
capăt uneltirilor acelor indivizi care umplu ziarele germane cu 
mîzgălelile lor, şi nu va trece mult şi se vor petrece lucruri şi mai 
neaşteptate " .  

L a  Paris a apărut acum u n  pamflet d e  About : „Napoleon III 
et la Prusse "  2) . In primul rînd soft sawder 3) la adresa Germaniei. 
In Franţa numele marilor ei bărbaţi cum sînt „Goethe, Schiller, Hum
boldt, Vogt, Beethoven, Heine, Liebig etc."  sînt cunoscute de toată 
lumea. Franţa este cu desăvîrşire dezinteresată, deşi a fost mereu 
provocată. Urmează tot felul de baliverne despre unitatea germană 
care poate fi realizată cu ajutorul Franţei. Apoi o critică foarte 
superficială a actualei situaţii din Prusia. (Pînă şi povestea lui 
Niegolewscki e7 este relatată în amănunţime I) Singura salvare 
rămîne ralierea la „principiul democratic" al Franţei împotriva 
feudalismului austriac. Iar principiul democratic, constă, de fapt, 
în crearea unei dictaturi a suveranilor pe baza lui „suffrage uni
versel" •) . Status superque 1 5) 

1) Napoleon al III-iea. - Nota red. 
1) Edmond About. „Napoleon al III-iea şi Prusia" ; iniţial broşura se intiţula 

„La Prusse en 1860" („Prusia în 1860").  - Nota red. 
1) - o linguşire. - Nota trad. 
') - „votului universal" .  - Nota trad. 
I) - Constituţie acordată de sus I - Nota trad. 
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E foarte bine însă că democraţia de la curtea regală prusiană 
se află acum într-un cleşte de fier ; să sperăm că în curînd şi prin
ţul-regent 1) se va compromite îndeajuns. 

Salut. 

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

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

[Manchester) 20 iunie 1860 

Dragul meu Maur, 
Mi se pare că amicul Lommel to draw rather largely on his 

imagination 2) atunci cînd atribuie denunţurilor bonapartiste rolul 
principal în povestea de la Baden-Baden 3) . Dar că în spatele 
acestei istorii se ascunde ceva, iar că Vogl, Bona[parte] et Co. nu 
sînt străini de această manevră, într-adevăr, nu mai încape nici o 
îndoială. 

Este foarte bine ca m broşura lui About 4) adepţii Germaniei 
mici din Uniunea naţională 98 sînt prezentaţi ca un element care 
favorizează bonapartismul. Prietenul nostru Itzig 5) va face, desigur, 
în curînd o cotitură ; răspunzînd broşurii lui About, aceşti domni fie 
că-şi vor da pe faţă înclinaţiile bonapartiste, fie că vor ajunge 
într-o încurcătură cu Germania lor prusiană. 

Din întîmplare mi-au căz\,\t in mină vechile Kjămpe-Viser 6) 
daneze ; alături de multe prostii se găsesc şi lucruri foarte fru· 
moase. Iată o baladă pe care a tradus-o Uhland 99 : 

1) Wilhelm, prinţ de Prusia. - Nota red. 
2) - dă frîu liber imaginaţiei sale. - Nota trad. 
•1 Vezi volumul de faţă, p. 58. - Nota red. 
') E. About. „Prusia în 1860". - Nota red. 
5) Lassalle. - Nota red. 
"I - balade eroice. - Nota lrad. 
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C r ă i a s a  i e l e l o r  

Călare, Oluf prin codru răzbeşte 
Să-şi cheme oaspeţi la nuntă zoreşte. 

In luncă ielele joacă aprins -
Crăiasa lor mîna spre Oluf a-ntins 

1 1Ha, bun venit, Oluf, rămîi cu noi I 
Incepe dansul cu mine în doi I "  

1 1Să j oc nu am voie, nu s-ar cădea, 
Căci mîine la ziuă e nunta mea" .  

„Ascultă-mă, Oluf, de intri în joc, 
Pinteni de aur primi-vei pe loc, 

Mătase subţire, cămaşă de spumă, 
Albită de mine cu raza de lună• .  

1 1Să j oc nu am voie, nu s-ar cădea, 
Căci mîine la ziuă e nunta mea" .  

„Ascultă-mă, Oluf, de intri în joc, 
Grămadă de aur primi-vei pe loc" .  

1 1De aur grămadă nevoie-aş avea, 
Să joc de-ar fi voie, de s-ar cădea" . 

. ,De nu vrei să intri cu mine în joc, 
Trăznească-te molimă smulsă din foc I "  

Ş i  peste inimă greu l-a lovit, 
De-1 fringe durerea ca de cuţit. 

Şi galben la chip îl suie în şa. 
, ,Intoarce-te-acum la mireasa ta" .  

Ş i  cind opreşte l a  poartă spre zori, 
Pe mamă de spaimă o-ncearcă fiori. 

„Fiul meu, spune-mi de-ndată ce ai, 
De ce ţi-e chipul de ceară, vai I "  

1 1De ce sînt galben l a  chip ş i  pierit ? 
A ielelor doamnă azi m-a-ntîlnit". 

„Şi-acum, cind mireasa va trece de prag 
Ce îi voi spune, feciorul meu drag ?"  
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„ln codru tu spune-i că sînt plecat, 
Să-ncerc ogarul cel nou la vînat" .  

Dau zorii în  geană şi zorii cresc, 
Nuntaşi cu mireasa pragul păşesc. 

Mireasa le toarnă vin în pahar. 
„Iubitul meu Oluf, unde e dar ? "  

„In codrul d e  fag e Oluf plecat, 
Să-ncerce cîinele nou de vînat� .  

In lături mireasa dă roşul port, 
Sub strai de purpură Oluf e mort 1) .  

61 

Versiunea aceasta îmi place mult mai mult decît traducerea 
prea cizelată a lui Uhland. Iar cealaltă baladă, despre „Domnul 
Jon" , este şi mai frumoasă. 

Publicat pentru prima oară 
fără reproducerea versurilor 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", Bd. II, 
<>tuttgart, 1913 
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Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris. 

Tradus din limba germană. 
şi daneză 

Engels către Marx 
la Londra 

[Manchester, aprox. 25 iunie 1860) 

Dragul meu Maur, 
Ai citit în „Koln[ische] Z [ei]t [un]g"  de joi sau vineri, la rubrica 

„.jtiri diverse•, cum a reuşit Itzig 2) să fie din nou dat afară din 
teatrul Victoria ? 

Tipul ăsta va fi în stare să-şi angajeze un om care să-l păl
muiască o dată pe an, pentru ca oamenii să vorbească despre el 
atunci cînd propria lui impertinenţă ovreiască nu va mai fi sufi, 

1) !n original, în limba daneză. - Nola lrad. 
1) Lassalle. - Nola red. 



62 K. Marx şi F. Engels 

cientă ca să obţină acest rezultat. Deocamdată are un talent deo
sebit să încaseze bătăi şi să fie dat afară în brînci. 

Multe salutări familiei. 

Publicat pentru prima oară 
in : 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 Manchester 

[Londra] 25 iunie ') 1860 

Dear Frederick, 
Incă mai sînt, după cum spunea Wolff cel roşu 2) , „foarte sufe

rind" ,  deşi de vreo săptămînă am întrerupt tratamentul. In schimb, 
la recomandarea lui Allen fac în fiecare zi „marşuri forţate " şi 
sper ca în cele din urmă, în cursul acestei săptămîni, să mă pun 
din nou pe picioare. 

Lina 3) îşi petrece „vacanţa" la noi. Va rămîne aici about 4) o 
lună. De Siebel n-am mai auzit nimic. 

Ar fi bine dacă pînă vineri sau sîmbătă ai putea scrie un arti
col pentru „Tribune" fie despre defences of England 5) , fie despre 
Garibaldi, fie despre trade 6) indian 100• De cînd Wilson a devenit 
the Indian Chancellor of the Exchequer 7) , mizerabilul „Economist• 
nu mai publică aproape nimic despre India. Nu uita de asemenea 
să scrii (deşi săptămîna aceasta încă nu am nevoie) cam un sfert 
de pagină sau aşa ceva despre importanta militară a Boemiei pen
tru Germania sau, mai degrabă, pentru Rusia, căreia Vogt ar vrea 
s-o cedeze 101 • 

Apropo I 
Tocmai am primit „Pro domo und Pro patria gegen Karl Vogt" 8) 

de Jakob Venedey, Hannover, 1860 (40 de pagini) . Din punctul de 
1) In manuscris : iulie. - Nota red. 
1) Ferdinand Wolff. - Nota red. 
1) Lina Scholer. - Nota red. 
'l - aproximativ. - Nota trad. 
•) - apărarea Angliei. - Nota trad. 
1) - comerţul. - Nota trad. 
7) - cancelar trezorier al Indiei. - Nota trad. 
•) - „In apărarea mea şi a patriei împotriva lui Karl Vogt".  - Nota trad. 
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vedere al acestui tînăr nu este prea rea. Cuprinde cîteva fapte 
care demonstrează laşitatea lui Vogt. 

Pasajele care se referă la noi din cartea lui Jakob sînt urmă
toarele. 

Un prieten scrie cu amabilitate : 
„Este ruşinos că în triumful repurtat asupra lui «Augsburger 

Zeitung» 1) şi a «bandei pucioasei», acest Vogt îl tîrăşte şi pe 
Venedeyu (p. 4) . 

„Pro domo 2) numai cîteva cuvinte. Să fi uitat oare Karl Vogt 
că toate atacurile răsuflate, insipide pe care le serveşte cititorilor 
împotriva mea în a sa «Declaraţie» - «nobilul Jakob», «suflet blond» ,  
«lacrima imperială» etc. -,  că toate acestea au mai fost servite încă 
acum zece ani de Marx, Engels et Co. în ziarul renan 3) într-o formă 
plină de prospeţime şi parfum, asezonată din plin cu condimente spi
rituale ? Mai e nevoie să-i amintesc că în acelaşi articol, «Regentul 
imperiului», care i-a servit ((cumetrei din Augsburg» ca punct de 
plecare pentru acuzaţiile aduse lui Vogt, această «bandă murdară, 
alcătuită din cîţiva inşi perfizi din Londra» , cum o numeşte Vogt, 
m-a atacat şi pe mine exact în stilul «Declaraţiei» lui Vogt ? Totuşi, 
asta nu l-a împiedicat pe Vogt să mă acuze că am luat «Calom
niile» îndreptate împotriva lui de la Marx, Engels et Co. Vogt ştie 
că, zeflemisindu-mă pe mine, nu face decît să păşească pe urmele 
lor" (p. 7) . 

„Această broşură a lui Vogt despre procesul lui seamănă per
fect cu un cortegiu triumfal. Şi, într-adevăr, Karl Vogt le-a scăr
mănat zdravăn pe ((A[llgemeine] Z[eitung) » din A[ugsburg] şi 
«banda pucioasei din Londra» , fără ca prin aceasta să-şi dovedească, 
bineînţeles, dreptatea lui u (p. 6.) 

Voilâ tout 4) . 
Salut. 

Al tău, 
K. M. 

Fred. Engels, 7, Southgate, st. Mary's, Manchester. 

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

1) „Allgemeine Zeitung•. - Nota red. 
11 - 1n interes propriu. - Nota trad. 
'I „Neue Rheinische Zeitung•. - Nota red. 
') - Asta-i tot. - Nota trad. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba gPrmană 
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39 

Marx către Engels 

la Manchester 

[Londra, 26 iunie 1 860) 

Dragă Frederick, 

Despre aventurile lui Itzig 1) n-am citit nimic. 

Din scrisoarea lui Weber pe care o anexez îţi vei da seama de 
ticăloşia cîinilor prusieni 182• De la curtea de apel, bineînţeles, n-avem 
ce aştepta. 

Straşnică jmisprudenţă I Mai întîi mi se respinge „reclamaţia 
de calomnie" ,  deoarece nu este în interesul cîrmuirii prusiene, 
iar apoi nu mi se permite să introduc acţiune publică pentru injurie 

deoarece lipsesc „elementele constitutive ale infracţiunii• .  Se „ple
dează" efectiv în favoarea lui „National-Zeitung" .  

In schimb, cit d e  liberală s-a arătat Bavaria faţă d e  Vogt 193• 
Ăsta este „progresul prusian" .  

Spune-i lui Heckscher s ă  publice iarăşi o scurtă notă în „Reform • .  
Trebuie ca cel puţin publicul s ă  cunoască procedeele prusiene. 

Din actele probatorii pe care i Ie-am trimis lui Weber şi pe 
care el Ie-a ataşat Ia reclamaţia sa, haita de cîini şi-a dat seama 
că „National-Zeitung• va trebui condamnat dacă se va îngădui 
deschiderea unei „acţiuni 

.
Publice" .  Aşa se explică toate aceste 

şicane perfide. 
Salut. 

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

1) Lassalle (vezi volumul de faţă, p, 61). - Nota red. 

AI tău; 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Engels către Marx 

la Londra 

Dragul meu Maur, 

65 

Manchester, 7, Southgate, 
26 iunie 1860 

Nu prea cred că voi putea scrie articolul ; mîine sau poimîine 
trebuie să mă viziteze cumnatul meu 1) ,  care se află acum la 
Londra. 

Aşadar, nu conta prea mult pe mine. In cel mai bun caz aş 
putea face unele speculaţii asupra şanselor lui Garibaldi pe con
tinent ; despre comerţul indian am prea puţine date pentru a putea 
scrie un articol. 

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

41  

A l  tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 

la Londra 

[Manchester, 27 iunie 1860] 

Dragul meu Maur, 
Trimite-mi înapoi materialul anexat. Ii voi scrie imediat lui 

S[iebel] citeva rinduri în legătură cu povestea de la Berlin şi i le 
voi trimite împreună cu răspunsul meu ca să se ocupe în con
tinuare de această problemă. De asemenea îi voi scrie şi lui Heck
scher 2) . 

Voi căuta să termin chiar astăzi „Boemia" 3) . Este ora 8 şi încă 
mai sînt la birou. Nu ştiu încă dacă miine voi putea scrie ceva 

1) Probabil Emil Blank. - Nota red. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 64. - Nota red. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 62. - Nota red. 
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despre Garib[aldi] ; 1) nu am material, 2) cumnatul meu. In sfîrşit, 
voi face tot ce e cu putinţă. 

Aşadar, în faţa publicului Itzig 1) apare în compania lui Vogt, 
iar în ascuns este aliatul nostru. Cela n'est pas mal 2) . Scrie-i 
imediat lui Meissner 104• 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
In : „Der Briefwi!chsel 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] 28 iunie 1860 

Dragă Frederick, 
Iţi înapoiez materialul anexat. Lui Meissner 11 voi scrie. 
Nostimada cu Lassalle o ştiam încă de ieri, pentru că „National-

Zeitung• a publicat un leader 3) foarte elogios consacrat excelen
telor „studii u 4) . 

Ce spui de infamia guvernului prusian ? 105 

Salut. 
Al tău, 

K. M. 

De altfel, acum trebuie să publici 
De la început a fost un dezavantaj 
anonim 5) . 

pretutindeni sub numele tău. 
faptul că lucrarea a apărut 

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

1) Lassalle. - Nota red. 
1) - Asta nu-i rău. - Nota trad. 
1) - articol de fond. - Nota trad. 
') „Demokratische Studien" .  - Nota red. 
1) F. Engels. „Savoia, Nisa şi Rinul". - Nota red. 

Se tipăreşte după manuscrii. 

Tradus din limba germană 
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43 

Engels către Marx 
la Londra 

[Manchester, ;iprox. 28 iunie 1860) 

Dragul meu Maur, 
Alăturat îţi trimit un articol despre rifle parade 1) ; e singura 

temă care mi-a venit în minte la disperare. Citeşte-l tu cu atenţie, 
eu nu mai am timp. 

lntr-adevăr, „frumoase maniere " au căpătat acum domnii pru
sieni I Cum procesul împotriva lui „Nat[ional]-Ztg. " nu putea să 
aducă decît o disonanţă stridentă în armonia constituţională ge
nerală, el trebuia împiedicat cu orice preţ. Se exercită presiuni 
asupra judecătorilor „care mai sînt la Berlin" 106, şi convingerea 
mea fermă e că şi d-l Weber a fost influenţat. Intregul stil al scri
sorilor lui dovedeşte acest lucru. Cu atît mai repede se impune 
deci terminarea broşurii 2) , pentru a demonstra nobililor prusieni 
că nu vor izbuti să înăbuşe cazurile de acest fel. Ticăloşii I Poate de 
aceea au avut pe ascuns o atitudine atît de liberală faţă de mine 3) , 
ca să te atace cu şi mai multă josnicie pe tine. 

Voi încerca să termin încă astă-seară „Boemia • 4) . De altfel, 
aricit de greu ar fi acum, va trebui să redactezi în aşa fel broşura, 
incit prusienii să nu o poată interzice. Şi, în primul rînd, repede, 
deoarece, după toate probabilităţile, în viitorul apropiat, încă 
înainte de 1 861 ,  se va instaura o perioadă de vorbărie pacifistă şi 
atunci trădarea de patrie nu va mai trezi atîta interes. Măcar o 
dată să fii şi tu ceva mai superficial, ca să nu pierzi momentul 
oportun. 

Ai primit pachetul de la 
Săptămîna viitoare Lupus 

canţă în Irlanda etc. etc. 
PubYcat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx",  Bd. li, 
Stuttgart, 1913 

Al tău, 
F. E. 

Lommel ? 
pleacă pentru patru săptămîni în va-

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) F. Engels. „Trupele britanice de voluntari" (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 15, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 76-78. - Nota trad.). -
Nota red. 

1) K. Marx. „Domnul Vogt•. - Nota red. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 41. - Nota red. 
4) Vezi volumul de faţă, p. 62. - Nota red. 
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Dragă Frederick, 

K. Marx şi F. Engels 

44 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 9 iulie (1860) 

Chestiunea cu Meissner mi se pare cam dubioasă, deoarece el 
are legături strînse cu Vogt et Co. In orice caz nu-i trimit manu
scrisul 1) pînă cînd nu încheie contractul. 

Despre Boemia ? Am nevoie de el acum ; altfel mă ţine în loc. 
Şi, în afară de asta, trebuie să fie foarte scurt 2) . 

De asemenea, aş vrea să analizezi în cîteva fraze inepţiile mili
tare exprimate în următoarele afirmaţii ale lui Falstaff-Vogt : 

1 .  Acest om, care studiază atît de temeinic relaţia dintre „forţă 
şi materie ",  susţine că Principatele dunărene unite, în dimensiunile 
lor actuale, pot, ca regat de sine stătător, să pună „stavilă" Ru
siei şi, în general, să se împotrivească ruşilor, austriecilor şi 
turcilor. 

2. Dovada principală a dezinteresării şi a politicii neexpan
sioniste a lui Badinguet 3) el încearcă s-o deducă din faptul că, 
după campania „victorioasă" din Crimeea, acesta nu şi-a însuşit 
nici teritorii „ruseu,  nici „turceşti u 101. 

Eu încă nu m-am restabilit complet. Dacă am o zi bună, a doua 
zi iar mă simt rău. 

Salut. 
Al tău, 

K. M. 

Apropo. Am văzut (prin intermediul unui tînăr englez cu numele 
de Green) o scrisoare a lui Garibaldi în care acesta tună şi fulgeră 
împotriva lui Bonaparte şi speră că într-o zi va mai avea prilejul 
să scoată sabia împotriva lui tos. 

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

1) K. Marx. „Domnul Vogt•. - Nota red. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 62. - Nota red. 
'} Napoleon al III-iea. - Nota red. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Marx către Engels 
la Manchester 

69 

[Londra) 11 iulie (1860) 

După o serie întreagă de aventuri pe care ţi le voi povesti cu 
altă ocazie, pachetul de la Lommel trebuie să sosească azi sau 
mîine, via Cologne 1l .  Recipisa de expediere (pe cale ferată) din 
Geneva se află deja în mîinile mele. 

Acum cîteva zile am primit o scrisoare de la Eccarius, care 
îmi scria că a terminat-o cu croitoria, cu alte cuvinte că starea 
lui fizică nu-i mai permite să continue lucrul. Medicul i-a spus 
că nu-l poate ajuta. Trebuie să schimbe aerul etc. Prin urmare, 
i-am închiriat în contul meu o locuinţă foarte aproape de mine 
(of course 2) fără familie, care rămîne în vechea locuinţă) ; masa 
o ia la noi şi nu are altceva de făcut decît să se plimbe prin Heath 3) 
şi să trimită un articol pe săptămînă lui Weyd[emeyer) , care î i  
plăteşte 3 dolari d e  articol. Sper c ă  s e  va face bine. I-am cumpărat 
şi vin de Porto. Dar n-o s-o pot duce mai departe în felul acesta, 
deoarece şi aşa cheltuielile suplimentare pe care le-am avut cu el 
pînă acum sînt o povară pentru mine, avînd în vedere că şi punga 
noastră e secătuită. 

N-ai putea tu să scrii repede ceva despre Garibaldi sau despre 
guvernul prusian, care îşi înfăptuieşte proiectul său de reformă 
a armatei fără ştirea Camerelor 109, sau ceva asemănător ? 

E foarte bine că Garibaldi l-a trimis la dracu pe Farina 1 10• 

Salut. 

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

') - prin Koln. - Nota trad. 
1) - fireşte. - Nota trad. 
1) Hampstead Heath. - Nota red. 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Dragă Engels, 

K. Marx şi F. Engels 

46 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 21 il.1lie 1860 

Luni seară Palmerston îşi va prezenta propunerea cu privire 
la fortificaţiile Angliei ; este o mare dodge 1). Ar fi foarte bine 
dacă pînă miercuri (căci abia miercuri trebuie să expediez de aici 
lucrarea) ai putea scrie un articol scurt 2) pe această temă pentru 
„Tribune• . .  

Salut. 

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

47 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 

la Londra 

Dragul meu Maur, 

[Manchester, în jurul datei 
de 23 iulie 1860) 

Dacă va fi cit de cit posibil, vei avea articolul despre fortifi
caţii, dar cu prima poştă nu-l vei putea primi în nici un caz 3). 

Ce părere ai de demascările lui Kinglake ? m N-ar fi rău de loc 
dacă extraordinara generozitate manifestată de prinţul regent 4) 
la Baden-Baden s-ar dovedi numai o pauvre 5) reeditare a actului 

1) - escrocherie. - Nota trad. 
') F. Engels. „Apărarea Angliei" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 15, 

Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 99-103. - Nota trad.}. - Nota red. 
1) Vezi volumul de fată, p. 70. - Nota red. 
'l Wilhelm, print de Prusia. - Nota red. 
1) - biată. - Nota trad. 
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de la Villafranca şi ar reieşi că adevăratul 1 1nobil " este Franz 
Joseph. De altfel, se pare că domnii principi au ajuns, în sfîrşit, la 
convingerea că de data aceasta sînt în joc înseşi capetele lor ; şi 
totuşi, asta nu le va putea salva. 

Citesc acum cartea lui Ulloa 1 1Guerre d'independance de I'Italie 
1 848/49 " 1) . Dintre toate mîzgălelile militare (ale scriitorilor de pro
fesie) pe care am avut prilejul să le citesc, aceasta este cea mai 
proastă şi mai neînsemnată. Critica în această carte nu este decît 
pălăvrăgeală goală, faptele sînt denaturate sau insuficient cunos
cute de autor, totul îngrămădit claie peste grămadă, De cînd 
Plon-Plon l-a luat sub egida sa, acest Ulloa, care în 1848 era căpitan 
de artilerie la Neapole, se autointitulează 1 1general" .  In banda 
asta generalii secreţi cresc ca ciupercile. De altfel, dacă ar fi să-i 
judecăm pe ofiţerii din Neapole după acest specimen, ar însemna 
că sînt nişte lepădături. 

Dacă Garibaldi nu va începe în curînd ofensiva, s-ar putea să 
fie rău de el ; afară doar de cazul în care la Neapole lucrurile ar 
evolua, ceea ce nu prea se întrevede. La Milazzo şi Messina mai 
pot fi unii care să treacă de partea lui, dar în cazul unei expediţii 
pe continent, situaţia s-ar putea înrăutăţi. Flota nu-i va crea nici 
un fel de dificultăţi, întrucît ea nu vrea să lupte împotriva italie
nilor, dar în rîndurile armatei napolitane se pare că a fost recru
tată acea golănime turbată care, împreună cu străinii, s-ar putea 
împotrivi, iar G[aribaldi] nu trebuie să sufere nici o înfrîngere. 
Dacă ar avea 10 OOO de oameni de nădejde, în trei zile ar duce 
totul la bun sfîrşit. Acum are nevoie de S 000-6 OOO, fără a-i pune 
la socoteală, fireşte, pe sicilieni. 

Alăturat îţi trimit S I. st. ; cu ei îl vei mai putea ajuta cumva pe 
bietul Eccarius. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
în : „Der Briefwecbsel zwiscben 
F. Engels und K. Marx•, Bd. II, 
Stuttgart, 1913  

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) - „Războiul pentru independenta Italiei din 1848-1849" .  - Nota trad. 
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Dragă Engels, 

K. Marx şi F. Engels 

48 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra) 25 iulie [1860) 

Am primit cele S l. st. De asemenea şi articolul 1) . 
Iţi voi trimite „raportul" cu privire la fortificaţii 112• Ai citit în 

ultimul număr din 11Free Press• ,  datat 4 iulie, strigătele de jale ale 
lui Urquhart ? Dacă ai vrea să scrii pe această temă în limba 
engleză, ceea ce ar fi foarte binevenit, ar trebui să trimiţi lucrarea 
gata aici. Eu aş face apoi demersuri pe lingă editori, iar în cel 
mai rău caz aş publica articolul într-o revistă sau într-un săptă
mînal 118• 

Aserţiunile lui Kinglake au fost juste, lucru dovedit de forma 
insipidă în care i-a reprodus „Moniteur" discursul 114• 

Salut. 

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

49 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 29 iulie [ 1860] 

Dragă Engels, 
Iţi trimit alăturat sentinţa definitivă a Curţii de apel care 

mi-a respins acţiunea 115• Ar fi inutil să merg mai departe, la Curtea 
supremă. N-aş face decît să-mi sporesc inutil cheltuielile. ln mo
mentul de faţă trebuie neapărat să-i trimit urgent lui Weber 2) cei 

1) F. Engels. „Apărarea Angliei" .  - Nota red. 
1) Consilierul juridic Weber. - Nota red 
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32 de taleri, 3 groşi de argint şi 6 pfeningi ai săi, pentru ca indi
vidul să-mi trimită imediat actele (inclusiv reclamaţia redactată 
de el) . Am nevoie de ele pentru broşura 1) care va fi gata peste 
vreo 8-10 zile, astfel incit soţia mea va putea începe s-o tran
scrie (şi ea face repede acest lucru). 

Ce să întreprind în primul rînd ? (vreau să spun - prin ziare). 
O asemenea procedură juridică (observă, de pildă, tonul deşănţat 

de polemică de ziar în care este formulată sentinţa Curţii de apel) 
nu mi-a fost încă dat să întîlnesc. Cîinii prusieni ar merita să fie 
biciuiţi. De altfel, e bine că mi-au oferit „material " .  

Canaliile laşe d e  l a  Curtea d e  apel au găsit totuşi d e  cuviinţă 
să respingă acuzaţiile de „şantaj " etc. aduse de d-l Vogt. 

Salut. 
Al tău, 

K. M. 

Eccarius, care de vreo 3 săptămîni locuieşte la o distanţă de 
cîteva case de noi, se simte mai bine. 

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

50 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 7, Southgate, 1 august (1860) 

Dragul meu Maur, 
Iţi trimit alăturat S 1. st., F/L 1 2  596, pentru cheltuielile de jude

cată. Lupus m-a silit ca din această sumă să suporte el 4 1. st. Aşa
dar, aşa arată faimoasa Curte de apel a morarului din Sans-Souci 118• 

Aş fi curios care ar fi fost sentinţa şi motivele invocate dacă în 
locul tău · ar fi fost tratat în felul acesta un funcţionar prusian. 

Să sesizezi Curtea supremă ar fi absolut inutil ; dar ce-ar fi să 
consulţi un first rate Lawyer 2) prusian ? 

11 K. Marx. „Domnul Vogt " .  - Nota red. 
'I - avocat de mina intii. - Nota trad. 
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Din argumentarea lor dezlînată rezultă absolut clar că nemer
nicii ăştia au fost prelucraţi direct de către minister. Ei nu vor un 
proces de scandal, care ar putea să tulbure armonia amăgitoare a 
ministerialismului general. Şi apoi, o dată cu „Nat[ional]-Zeitung" 
ar fi blamat şi Schleinitz. 

Iţi înapoiez anexele. Acum însă trebuie să mergi a tout prix 1) 
înainte cu broşura 2) şi cu pregătirea publicării ei I Săptămîna vi
itoare voi căuta pe cit posibil să-ţi scriu din nou ceva despre 
Garibaldi a) . 

Ai putea să te interesezi la „Tribune" dacă n-au nevoie de o 
serie de 4-5 articole despre rifled fire arms, including all the 
latest improvements 4) - aşa, la noroc, nu mă apuc să scriu despre 
acest subiect 111. 

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

5 1  

A l  tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 4 august 1860 

Dragă Frederick, 
I-am trimis lui Weber cele 5 l. st. 
Cu pamfletul 5) mă străduiesc să merg cit mai repede ; întîmpin 

însă unele greutăţi, căci am zile cind starea mea este atît de „scir
boasă", incit îmi este cu neputinţă să scriu. 

De altfel am hotărît să mă adresez Tribunalului suprem 6) . 
Acum e în vacanţă. Inainte ca Tribunalul suprem să-şi reia activi-

1) - cu orice pre\. - Nota trad. 
1) K. Marx. „Domnul Vogt" ,  - Nota red. 
8) F. Engels. „Manevrele forţelor lui Garibaldi" (vezi K. Marx şi F. Engels. 

Opere, voi. 15, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 126---129. - Nota trad.). 
Nota red. 

'l - puşca ghintuită, inclusiv cele mai recente modificări. - Nota trad. 
5) K. Marx. „Domnul Vogt•. - Nota red. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 72. - Nota red. 
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tatea va apărea pamfletul (cuprinzînd o critică la adresa procedurii 
prusiene de pînă acum) . Domnii aceştia nu vor reuşi să evite 
un mare scandal. 

Despre Garibaldi să-mi scrii pînă miercuri 1) . 
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 

Dragă Engels, 

52 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra! 27 august 1860 

Tăcerea mea îndelungată se datoreşte stării permanent proaste 
pe care o am din cauza ficatului, aşa încît orice moment liber tre
buie să-l folosesc pentru lucru. 

Lui Siebel i-am scris acum about 2) 10 zile în legătură cu edi
torul 3) şi aştept răspuns. Dacă am întîrziat atît de mult, asta se 
datoreşte în parte incapacităţii mele relative de muncă, în parte 
faptului că abia de curînd am primit tot materialul necesar. De 
altfel am impresia că, excepţie făcînd evenimentele din Italia 119 

(intenţiile intervenţioniste ale Austriei n-au fost decît plăsmuiri 
bonapartiste) , anul acesta nu se va mai întîmpla nimic (scrie 
something 4) despre Garibaldi. Ce spui de Tiirr, prietenul lui 
Bangya ? llU) şi va începe o perioadă de acalmie în care o aseme
nea broşură va mai putea fi citită. 

Scrisoarea lui Schily, pe care ţi-o trimit alăturat, te va amuza 
grozav. Să mi-o restitui. Astăzi i-am expediat lui Schily lucrarea 
ta „Nisa, Savoia etc." 5) 

1) F. Engels. „Manevrele forţelor lui Garibaldi" .  - Nota red. 
'I - vreo. - Nota trad. 
11 Este vorba de pamfletul lui K. Marx „Domnul Vogt• .  - Nota red. 
'I - ceva. - Nota trad. 
•1 F. Engels. „Savoia, Nisa şi Rinul" .  - Nota red. 
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Acum vreo două săptămîni i-am cerut în scris doctorului Zim
mermann (fostul preşedinte prusian al tribunalului oraşului) să-mi 
răspundă la cîteva întrebări referitoare la proces (întrebări cu 
privire la formă). Dar el a găsit necesar să se consulte în această 
problemă cu colegii săi de breaslă din Berlin. Răspunsul său scris 
îl voi primi probabil în cursul acestei săptămîni. Prusienii nu tre
buie să scape prea uşor din povestea asta. 

Sînt într-o mare jenă financiară. 
Ziarul d-lui Weydemeyer 1) e din nou pe ducă, respectiv el a 

părăsit redacţia şi încearcă să se angajeze la New York ca sur
veyor 2) ,  In schimb, colegul lui 3) va reuşi să facă ziarul rentabil 
vînzîndu-1 unui partid politic. Weydemeyer şi-a dat, în sfîrşit, 
seama că este prea cinstit pentru ziaristica americană. 

Salut. 
Al tău, 

K. M. 

Cum stau lucrurile la Manchester ? In India ? Home-market 4) ? 

Publicat pentru prima oară 
ln : K. Marx şi P. 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] 29 august 1860 

Dragă Engels, 
Mai este de actualitate aranjamentul cu croitorul din Manchester 

pentru Eccarius ? Atunci ar trebui să plece de aici, deoarece acum 
este din nou apt de muncă (locuieşte tot aici lingă noi) , dar la 
Londra treburile merg prost şi apoi ar fi nevoit să se reîntoarcă 
în magherniţa lui infectă. 

De banii necesari pentru a se muta cu familie cu tot vom face 
rost aici. 

1) „Stimme des Volks", - Nota red. 
1) - inginer hotarnic. - Nota !rad. 
•) Julius Standau. - Nota red. 
') - Pe piaţ.a internă. - Neta !rad. 
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In legătură cu el ţin să te avertizez de următoarele : părerea 
mea e că el suferă de o maladie a coloanei vertebrale. Soţia lui 
este o persoană antipatică : un amestec comic de pretenţii de res
pectabilitate (Churchwarden's daughter 1) ) şi irlandism. Gospodăria 
ei e într-o stare jalnică, cît despre el n-are pic de energie, de ini
ţiativă, mai ales de cînd boala i s-a agravat. De aceea, de cum va 
veni la Manchester, trebuie să vă purtaţi cu el fără menajamente. 
Are nevoie să fie strunit de alţii pentru ca nici ea să nu-şi facă 
iluzii. 

Trebuie să-mi trimiţi curînd ceva în legătură cu Garibaldi. 
Este singurul subiect care-i interesează pe yankei. 

Astăzi am primit o scrisoare de la avocatul meu din Berlin 2) , 
care îmi comunică textul recursului său la instanţa superioară. O 
să-l primeşti şi tu mai tîrziu. Punctul referitor la pamflet şi la 
Blind 3) nu l-a înţeles nici el cum trebuie, restul însă este foarte 
bine conceput. 

Salut. 
Al tău, 

K. M. 

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

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Dragă Engels, 

5-4: 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra) 1 septembrie 1860 

Alăturat îţi trimit o scrisoare de la Weydemeyer. 
In al doilea rînd o scrisoare de la avocatul meu. Pe aceasta 

din urmă trebuie să mi-o restitui. Este evident că individul n-a 
înţeles punctul referitor la pamflet, aşa că ar trebui să-i fumizez 
informaţii suplimentare în legătură cu el pentru eventualitatea 
că - lucru puţin probabil - Tribunalul suprem va deferi cazul 

1) - fiica unui epitrop al unei biserici. - Nota trad. 
1) Consilierul juridic Weber. - Nota red. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 23, 394-395 şi 407-412. - Nota red. 
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Tribunalului orăşenesc ca să fie judecat în fond. Asta e o perlă a 
jurisprudenţei prusiene. Am trecut pînă acum prin 5 instanţe preli
minare pentru a obţine „permisiunea birocratică• ca procesul să 
fie judecat în fond. Aşa ceva nu se poate întîmpla decît în „statul
lumină • - Prusia. 

Acum este ora 3 ; prin urmare nu cred că articolul tău despre 
Garibaldi 1l va mai sosi astăzi. Nu te-aş mai plictisi atîta cu treaba 
asta, dar ştiu că în timpul alegerilor yankeii nu citesc nimic în 
legătură cu politica externă save 2) întîmplările melodramatice din 
Italia. In plus, mai citesc, în cel mai bun caz, articolele despre 
harvest şi trade 3) 120, dar, desigur, asemenea articole nu se pot scrie, 
fără a depăşi limitele decenţei, mai mult de unul pe săptămînă. 

Al tău, 
K. M. 

Generalul Mosinei 4) nu este altul decît „Sauernheimer" ,  pe 
care Aht l-a numit generalul „Bilrstenheimerilor" 5) . Am primit co
letul (joi) 6) . 

Publicat pentru prima oară 
ln : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. 1 rusă, voi. XXII, 1929 
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Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Frederick, 

(Londra, începutul lunii 
septembrie 1860) 

Ţi-aş fi foarte îndatorat dacă mi-ai trimite numerele din 
„Guardian• 7) . 

1) F. Engels. „lnaintarea lui Garibaldi" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 
15, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 157-161 .  - Nota trad.). - Nota red. 

"I - afară de. - Nota trad. 
31 - recoltă şi comerţ. - Nota trad. 
•1 Sibylle Hess. - Nota red. 
51 Vezi volumul de faţă, p. 419. - Nota red. 
11 Nota de primire a articolului de la Engels a fost scrisă de Marx in ziua de 

joi 2 septembrie 1860. - Nota red. 
7) „Manchester Guardian" .  - Nota red 
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Cred că în ultima scrisoare ţi-am confirmat pnmuea celor 
5 1. st. Am primit o scrisoare de la Gumpert, trimisă din Scoţia. Data 
viitoare îţi voi scrie mai mult. 

Salut. 

De la Siebel n-am încă nici o veste. 

Al tău, 

K. M. 

Schimbarea care, după părerea mea, va avea loc în curînd va 
fi : Piemontul contra Mazzini. 

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] 13 septembrie 1860 

Dragă Engels, 
Sper că sîmbătă voi primi articolul tău, dacă va fi cu putinţă. 
Alăturat îţi trimit concluziile juridice ale lui Zimmermann pri-

mite drept răspuns la întrebările puse de mine 1) .  (Săptămîna viitoare 
să mi le restitui.) 

In afară de aceasta, ca să te amuzi, îţi trimit copia unei scrisori 

pe care mi-a transmis-o Eccarius. 

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

1) Vezi volumul de faţă, p. 76. - Nota red. 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Dragă Engels, 

K. Marx şi F. Engels 

57 

Marx către Engels 
la Manchester 

Thanks for the article 1) . 

[Londra) 15 septembrie 1860 

Iţi trimit alăturat lucrarea lui Eichhoff 2) , pe care însă va trebui 
să mi-o trimiţi înapoi absolut intactă cel mai tîrziu peste 2-3 zile. 
Cartea nu este a mea. De îndată ce a apărut mîzgălitura asta a şi 
fost confiscată la Berlin. Exemplarul acesta este singurul care se 
găseşte la Londra. Secţiunea a II-a, despre Patzke etc.,  oricît de 
prost este scrisă, te face să te prăpădeşti de rîs. In plus, îţi vei 
putea da seama cum stau lucrurile cu infectele tribunale din Berlin. 
Mizerabila presă din Berlin îşi revarsă tot curajul ei de leu liberal 
asupra lui Bombalino 3) , aşa incit pentru Patzke al lor, pentru tribu
nalele lor şi pentru mizerabilul lor prinţ regent 4) nu le mai rămîne 
nimic. 

Garibaldi este o adevărată salvare. Otherwise 5) sfînta alianţă 
ruso-prusiano-austriacă l-ar fi făcut din nou popular pe Bonaparte şi 
i-ar fi consolidat poziţiile 121 . 

Blîndul nostru Heinrich Biirgers - după cum vei vedea din 
€pistola de la Lassalle pe care ţi-o alăturez (şi pe care de ase
menea trebuie să mi-o înapoiezi) - a trecut de partea prinţului 
regent. Lassalle mi-a scris mai întîi din Aachen, unde face băi îm
potriva podagrei. Printre altele îmi spune că la Koln şi la Diissel
dorf, unde asociaţiile muncitoreşti au fost reorganizate de doi tineri 
avocaţi 8) pe care noi nu i-am cunoscut, broşura mea împotriva lui 
Vogt este aşteptată cu nerăbdare. Aceeaşi ştire mi-a adus-o şi 
Borkheim din Elveţia. Lui Lassalle 7) , care insista, îi scrisesem că 
nu există nici o altă perspectivă (şi, într-adevăr, aşa este, după cum 
reiese din scrisorile lui Siebel) în afară de tipărirea broşurii la 
Londra, de unde Petsch ar organiza difuzarea în Germania pe calea 
obişnuită (Leipzig) , iar în străinătate - direct. Dar pentru aceasta 

1) - Iţi mulţumesc pentru articol. - Nota trad. 
1) K. W. Eichhoff. „Berliner Polizei-Silhouetten" ( ;.,,Siluete de poliţişti ber-

linezi"),  Berlin 1860. - Nota red. 
1) Franz al Ii-lea (fiul lui Ferdinand al Ii-lea, regele-bombă). - Nota red. 
4) Wilhelm, prinţ de Prusia. - Nota red. 
'l - Altminteri. - Nota trad. 
1) Bessel şi Knorsch. - Nota red. 
7) Vezi volumul de faţă, p. 496. - Nota red. 
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e nevoie de bani. Drept răspuns am primit această scrisoare a indi
vidului. Dar nu va scăpa chiar aşa uşor. Astăzi îi scriu din nou 1) .  
El trebuie să facă rost cu orice preţ de cel puţin 30 l. st .  Borkheim dă 
12  l. st.  Cu asta s-ar acoperi cea mai mare parte a cheltuielilor. 
Anexez exemplarul de probă al lui Hirschfeld. Coala ar reveni la 
41/2 1. st., în schimb, în ea încape atîta material cît în două coli 
obişnuite. Citeşte în scrisoarea nesfîrşit de lungă a lui L (assalle] 
ultimele pagini de încheiere, în care îmi aduce mari elogii pentru 
economia mea politică 2) .  Dar se pare - aşa cum reiese clar din 
frazele sale - că sînt multe probleme din domeniul economiei pe 
care nu le-a înţeles. 

Salut. 
Al tău, 

K. M. 

Apropo. 
„Neue Pr [eussische) Z [eitung) " spune că „Demokratische Stu

dien" (Walesrode, Bamberger, Lassalle, Vogt, Gri.in, Oppenheim 
etc.), sînt scrise de 8 evrei veritabili şi 2 contrafăcuţi. 

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

58 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 15 septembne 1860 

Dragul meu Maur, 
Iţi înapoiez chestia aceea juridică. Mîine urmează scrisoarea 

de la Jacob Wieseltier 3) şi cartea lui Eichhoff 4), pe care o mai 
citeşte Gumpert. Scrisoarea lui Wieseltier al nostru m-a amuzat 

1) Vezi volumul de faţă, p. 497--499. - Nota red. 
') K. Marx. „Contribuţii la critica economiei politice• (vezi K. Marx şi F. Enge/s. 

Opere, voi. 1 3, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 3-125. - Nota !rad.). -
Nota red. 

1) Denumirea ironică dată lui Ferdinand Lassalle. „Wiesel • - „nevăstuică • ,  
„om şiret". - Nola red. 

') K. W. Eichholl. „Siluete de poliţişti berlinezi" .  - Nota red. 



82 K. Marx şi F. Engels 

copios sau, mai degrabă, m-a făcut să zimbesc ; este, în orice caz, 
un remediu excelent pentru ficatul tău. Informaţiile cu privire la 
guvernul prusian sînt foarte interesante, dar cel mai grozav este 
că individul îşi închipuie că acum recunoaştem că a avut dreptate 
în problema italiană I I I  Acum, cînd chiar în Italia partidul revolu
ţionar îl atacă direct pe Cavour şi-l ameninţă. E prea naiv. Acum, 
cînd Garib(aldi] se pregăteşte să-l atace pe B(onaparte] la Roma, noi 
ar trebui, pretinde el, să recunoaştem că în primăvara acestui an ar 
fi trebuit să mergem alături de Cavour şi Bonap(arte], şi - qui 
sait ?1) - poate chiar şi acum ar trebui să mergem alături de ei I 
E drept, cînd e vorba de prezent, d-l Wieseltier se arată foarte 
rezervat. 

Trebuie să evităm cu orice preţ tipărirea broşurii tale 21 la 
Londra. Tocmai i-am scris din nou lui Siebel. In primul rînd, broşura 
ar fi confiscată imediat, poate chiar la graniţă sau la Leipzig, iar în 
al doilea rînd, chiar dacă acest lucru nu s-ar întîmpla, difuzarea ei 
ar fi făcută în condiţii atît de cîineşti, incit nimeni n-ar reuşi să 
vadă lucrarea. Am făcut de sute de ori experienţă cu literatura din 
emigraţie şi întotdeauna rezultatele au fost la fel de proaste : bani 
şi muncă azvîrliţi în vînt. Şi nu ne-am ales decît cu necazuri. Şi apoi 
de unde să iei atîţia bani ? După cum reiese din scrisoarea ta, ar 
fi nevoie de mai mult de 5o--60 1. st., iar Lassalle, desigur, nu va 
face rost de cele 30 1. st. In general, lucrarea trebuie scrisă în aşa 
fel, incit să poată fi tipărită şi difuzată în Germania ; la ce ne-ar 
folosi o ripostă dată lui Vogt dacă nimeni n-ar apuca s-o vadă ? Şi 
eu nu înţeleg cu nici un chip de ce cartea trebuie să aibă un ase
menea conţinut incit să fie pasibilă de confiscare. Chiar în actualele 
condiţii ale presei poţi spune destule ca să-i înfurii de moarte pe 
prusieni, şi asta e oricum de preferat unei satisfacţii in partibus 3) pe 
care publicul nu o cunoaşte şi rămîne, ca să zic aşa, o chestiune 
strict personală. 

Acum 3 săptămîni am scris un articol pentru „Allg[emeine] 
Milităr-Zeit[un)g" din Darmstadt despre Rifle movement 4) 122 şi cu 
această ocazie, în scrisoarea de însoţire trimisă acestor domni 5), 

•) - cine ştie ? - Nota trad. 
"l K. Marx. „Domnul Vogt•. -Nota red. 
'l - in partibus infidelium - în afara realităţii obiective, în străinătate 

(textual : „în ţările locuite de necredincioşi" - adaos la titlul episcopilor catolici 
numiţi în funcţii pur nominale de episcopi în ţările necreştine) . - Nota trad. 

'l - mişcarea puşcaşilor. - Nota trad. - F. Engels. „O trecere în revistă 
a unităţilor de puşcaşi voluntari englezi" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 15, 
Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 143-150. - Nota trad.). - Nota red. 

•) Vezi volumul de faţă, p. 493-494. - Nota red. 



Scrisori din 1860 83 

le-am spus că am participat la campania din Baden de partea insur
genţilor 123, deoarece nu voiam să navighez în faţa acestor militari 
oficiali under false colours 1) . Totuşi ei au tipărit articolul fără nici o 
denaturare, iar acum a apărut şi aici în limba engleză. Voi căuta 
să ţi-l trimit chiar astă-seară ; nu trebuie să mi-l înapoiezi, deoarece 
pesta 8 zile voi primi exemplarul meu propriu. Legătura aceasta 
îmi prinde foarte bine pentru articolele militare. 

Istoria cu Sfînta alianţă 2) este o calamitate şi constituie un 
ajutor uriaş dat lui Bonap(arte] în Franţa 3) . Incidentul cu Garibaldi 
este singura salvare. Sînt însă curios ce vor spune filistinii liberali 
din Prusia despre noua subordonare a acesteia faţă de Rusia. De 
altfel, ziare mîrşave ca la Berlin nu există în toată lumea ; pînă la 
urmă se pare că şi pe Wieseltier au început să-l scoată din fire. Iţi 
spun, nici măcar mina nu-ţi vine s-o pui pe „Nat[ional] -"  sau „Volks
Z[eitun]g " ,  de la o poştă se simte duhoarea unei galimatii plicti
coase şi a unor platitudini sforăitoare. 

Domnul Miquel a ţinut şi el în Adunarea naţională 124 un discurs 
răsunător, pătruns de adevărata înţelepciune specifică acestei adu
nări. Heinrich 4) însă şi-a dobîndit, în sfîrşit, punctul său propriu 
de vedere. 

Sal•.itări soţiei şi copiilor. 
Al tău, 

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

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

59 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra) 20 septembrie (1860) 

Dragă Engels, 
Trebuie să-mi restitui imediat Eichhoff 5) şi scrisoarea lui 

L(assalle] . 

1) - sub pavilion străin. - Nota trad. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 80. - Nota red. 
'} Vezi volumul de faţă, p. 80. - Nota red. 
') Heinrich Biirgers (vezi volumul de faţă, p. 80). - Nota red. 
5) K. W. Eichholl. „Siluete de poliţişti berlinezi" .  - Nota red. 
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Sper să-mi trimiţi pe sîmbătă un articol despre Garibaldi, La
moriciere sau Chinese war 1) . 

Mai pe larg îţi voi scrie, probabil, mîine. 
In mare grabă. 

Al tău, 
K. M. 

Deşi situaţia mea financiară este complet dezechilibrată, mi-am 
trimis soţia şi copiii pentru o săptămînă la Hastings. Ca să-i ţin 
mai mult acolo, nu-mi permit mijloacele. Din păcate, n-au vreme 
bună, aproape tot timpul plouă. 

Publicat pentru prima oară 
ln : K. Marx şi F. Engels. 
')pere, ed. I rusă, voi. XXII, 1929 

60 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 25 septembrie 1860 

Dragă Engels, 
Familia s-a întors ieri cu bine. 
In legătură cu scrisoarea alăturată de la Dana, ţin să-ţi spun 

următoarele : După ce ai fost tu la Londra, i-am scris lui Dana că 
aş fi bucuros dacă ar încredinţa articolul „Navy" 2) altui colaborator 
al „Cyclopaediei" 125• De atunci n-am mai primit nici un răspuns de 
la el şi consideram cazul dropped 3) , pînă ieri, cînd a sosit scri
soarea anexată. Dacă ai cumva posibilitatea să scrii articolul 
- chiar pe scurt şi superficial does not matter 4) - pentru mine 
acest lucru ar fi extrem de important mai ales acum, cînd, pentru 
a putea răsufla puţin, am fost nevoit la 14 septembrie să trag anti
cipat o poliţă pe termen de două luni asupra lui Dana (plătibilă la 
două luni de la această dată) . I-am scris despre aceasta, invocînd 

1) - războiul din China. - Nota trad. 
'l - „Marina militară". - Nota trad. 
3) - încheiat. - Nota trad. 
'l - e indiferent. - Nota trad. 
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vechea noastră prietenie, deoarece asemenea procedee contravin 
principiilor de la „Tribune•. Scrisoarea mea s-a încrucişat pe drum 
cu a lui. Aşadar, se cuvine, mai ales acum, să nu-l indispunem, ca 
să nu mai vorbesc de faptul că trebuie să rămînă cu impresia că 
putem face orice. Prin urmare, dacă ai putea, mi-ai face cel mai 
mare serviciu scriind acest articol. Dana a recomandat ca limită 
maximă zece pagini. Fife do also 1) , dacă nu se poate altfel. Prin
cipalul este să-i dau ceva material. 

How with Lamoriciere ? 2) 
Ce spui despre situaţia lui Garibaldi ? 
Lui Kossuth, datorită intervenţiei lui Mazzini, i s-a făcut vînt ; 

era trimis de Bonaparte. G [aribaldi] ar fi trebuit să ocolească Roma 
şi să se îndrepte direct spre Veneţia 121. 

Acum ad vocem 3) Vogt. 
Lucrarea ') se tipăreşte aici. 
1 .  Bani. Eu n-am de plătit decît 25 1. st., 12 1. st. le am de la 

Borkheim, 8 1. st. mi-a promis Lassalle. Mai rămîn 5. Celelalte chel
tuieli de tipărire şi expediere le suportă editorul Petsch. Profitul, 
după ce se scad şi se restituie cheltuielile, îl împărţim în părţi 
egale. I-am pus acum lui Petsch această condiţie obligatorie, fără 
de care nu aş accepta să public lucrarea la Londra. 

2. Cu confiscarea lucrarea nu este ameninţată. A fost o neînţe
legere din partea lui Lassalle. I-am scris, dimpotrivă, că lucrarea nu 
este ameninţată de confiscare, dar nu poate să apară la Berlin, 
pentru că acolo nici un editor n-ar tipări-o din cauza procesului co
muniştilor de la Kăln m. 

3. Nu mai sîntem în perioada 1850-1858. Petsch îşi are comi
sionarii la Leipzig, Berlin şi Hamburg. Prin urmare broşura va 
fi difuzată în Germania pe căile obişnuite ale comerţului de carte. 
De desfacerea ei în Belgia, Elveţia şi America Petsch se îngri
jeşte direct prin comisionarii săi de acolo şi în felul acesta se va 
face o mare economie de timp. De anunţurile în ziare, anunţurile 
librarilor etc. se va îngriji de aici cu sprijinul meu. Lui Siebel îi 
vom trimite 50 de exemplare pentru a le răspîndi pe la ziare etc. 
Confiscarea consider că e imposibilă. Vogt nu este prinţul regent 5) 

I 

1) - Dar şi cinci ar fi de ajuns. - Nota trad. 
1) - Ce e cu Lamoriciere ? - Nota trad. 
') - în legătură cu. - Nota trad. 
•) K. Marx. „Domnul Vogt•.  - Nota red. 
5) Wilhelm, prinţ de Prusia. - Nota red. 
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şi Stieber, oficial, este în dizgraţie. Intenţionat în chestiunile poli
tice sînt rezervat. 

4. Economisim timp, căci în Germania am fi putut să ne mai 
pierdem luni de zile căutînd ; apoi, timpul pentru corectură etc. 
Petsch este la prima sa editare (pe lingă un pamflet al lui Borkheim 
împotriva lui About 1) ) şi, fiind în interesul lui, îşi va da toată 
silinţa. 

5. Dacă lucrarea va merge bine, şi socot că am toate temeiurile 
să cred acest lucru, Petsch va edita toate broşurile tale sau ale mele 
fie în germană, fie în engleză, şi astfel vom scăpa de tirania edi
torilor germani (două coli s-au şi tipărit) . 

De aceea cred că de data aceasta am făcut din nevoie o virtute. 
„Qu'en pensez-vous ? 2) Eu sînt de părere că „Fadul şi Rinul" 3) , 
precum şi „Savoia etc ."  4) ar fi făcut mult mai multă vîlvă dacă ar 
fi apărut aici la Londra. 

Salut. 
Al tău, 

K. M. 

Apropo. Ai dreptate cînd spui că „Ex-Vogt-ul impei:iului" este 
un titlu nepotrivit. „Karl Vogt" mi se pare că nu merge, fiindcă 
nu vreau să pun „Karl Marx" după „Karl Vogt" .  De aceea inten
ţionez să intitulez cartea „Dâ-Dâ-Vogt" .  Dâ-Dâ, după cum am 
arătat în capitolul consacrat criticii „Studiilor" 5) lui Vogt, este 
numele unui scriitor arab pe care Bonaparte îl foloseşte la Alger 
aşa cum îl foloseşte pe Vogt la Geneva. Dâ-Dâ îi va intriga pe 
filistini şi are o rezonanţă comică. 

Publicat pentru prima oară 
fn : „Der Brief�chsel zwischen 
F. Engels und K. Marx",  Bd. II, 
Stuttgart, 1913 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germanii 

'I S. Borkheim. „Napoleon al III-iea şi Prusia".  Broşura a apărut anonimă. 
Nota red. 

"I - Ce părere ai ? - Nota trad. 
31 F. Engels. „Padul şi Rinul" .  - Nota red. 
'I F. Engels. „Savoia, Nisa şi Rinul" .  - Nota red. 
11 K. Vogt. „Studien zur gegenwărtigen Lage Europas• ,  Geneva şi Berna 

1859. - Nota red. 
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61 

Engels către Marx 
la Londra 

87 

Manchester, 1 octombrie 1860 

Dragul meu Maur, 
Unde a fost plecată familia ta, care s-a înapoiat acum cu 

bine ?1l Nu ştiu nimic. Probabil la seaside 2) sau la ţară. Sper că 
le-a priit. 

Navy 3) a picat într-un moment foarte nepotrivit 4) , Sînt prins 
pînă peste cap cu treburi, cu lawyers 5) pentru problemele firmei 
- în Germania nici nu se bănuieşte cum se mai tergiversează lucru
rile aici -, şi tocmai în săptămîna aceasta trebuie indivizii ăştia 
să-mi aducă pe cap o sumedenie de documente etc. Voi face tot 
ce-mi va fi cu putinţă, dar nu voi putea fi gata prea curînd, deoa
rece nu sînt de loc au fait 8) . 

Quanto a 7) Vogt 8) trebuie să-ţi spun că nu-mi place de loc titlul 
ales de tine. Dacă vrei să-i dai o poreclă, trebuie una a cărei sem
nificaţie să fie înţeleasă înainte de citirea întregii cărţi sau să fie 
menţionată prima oară abia după pasajul în care a fost explicată. 
Părerea mea e că, cu cit titlul e mai simplu şi mai puţirt preten
ţios, cu atît e mai bine ; numai că, în afară de Vogt, trebuie să 
cauţi să-l aminteşti şi pe Bonaparte sau cel puţin pe Plon-Plon. 
Dacă „Carlu Vogt te deranjează, atunci numeşte-l „Domnul Vogt• ,  
deşi nu văd de ce „Carl" nu poate figura înaintea lui „Karl" -
asta n-ar fi pentru nimeni un motiv de glume proaste pe soco
teala ta. 

Tipăritul la Londra ; eu n-am nici o încredere într-o editură 
căreia trebuie să-i avansăm toată suma sau jumătate din ea. Din 
scrisoarea de la Siebel, pe care ţi-o alăturez, vei vedea că el e 
departe de a considera cauza pierdută, dimpotrivă, a aşteptat numaj 
instrucţiuni pentru a începe să acţioneze (trimite-mi scrisoarea 
înapoi, încă nu i-am răspuns) . Am văzut de prea multe ori ce în
s eamnă să tipăreşti în străinătate, şi mă tem să nu se întîmple 

1) Vezi volumul de faţă, p. 84 şi 90. - Nota red. 
'l - mare. - Nota trad. 
'l - Marina militară. - Nota trad. 
'l Vezi volumul de faţă, p. 84. - Nota red. 
5) - avocalii· - Nota trad. 
1) - la curent. - Nota trad. 
7) - ln legătură cu. - Nota trad. 
"l Vezi volumul de faţă, p. 84-86. - Nota red. 
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la fel de data aceasta. Dacă Vogt face o excepţie (şi totuşi lucrarea 
lui a fost tipărită la Frankfurt !), asta este pentru că se bucură de 
sprij inul presei, or cu noi e categoric că nu se va întîmpla acelaşi 
lucru. Şi apoi, dacă d-l Petsch va trebui să plătească el anunţurile 
etc., nu-i va da nicidecum mîna să publice prea multe anunţuri. 
Tu verras 1l . In orice caz, ai fi avut, desigur, de mult un editor în 
Germania dacă l-ai fi pus pe Siebel în mişcare cum trebuie şi cred 
că ar fi fost mai bine ; şi, apoi, mica tipografie a lui Hirschfeld 
nu va tipări nici ea prea repede lucrarea. Dar acum chestiunea 
este terminată, şi trebuie să aşteptăm să vedem ce va ieşi. In 
anunţ cred că, în afară de titlu, n-ar mai trebui să menţionezi 
decît titlurile capitolelor ; va fi absolut suficient. Şi, în primul rînd, 
dă-i bătaie să termini cît mai curînd. 

Dacă ai deja gata tipărite 3-4 coli, mi-ai putea trimite şi mie 
cîte un exemplar. 

Apropo : ce-nseamnă la Dana 5 sau 10 pagini ? Eu habar n-am. 
Lamoriciere a fost luat în mod ruşinos prin surprindere de 

piemontezi. Nu era de loc pregătit pentru un atac din partea lor ; 
el a căutat să-şi asigure o acoperire numai împotriva unui atac 
din partea lui Garibaldi şi a ocupat citadelele proaste ale oraşe
lor cu garnizoane mici în stare să ţină piept numai unor răscoale 
locale. Aşa se explică seria de capitulări. Pretutindeni piemontezii 
erau 6 contra 1 .  La Castelfidardo austriecii s-au bătut foarte bine, 
la fel şi la Ancona, care nici măcar nu este întărită dinspre uscat ; 
în general însă, armata papală a dovedit ce puţin se poate realiza 
cu trupe în parte bune, însă eterogene şi comandate de tot felul 
de ofiţeri străini. Intr-adevăr piemontezii erau 3 contra 1 .  

S e  pare c ă  p e  tărîm militar Garibaldi începe s ă  dea semne de 
oboseală. Intr-atît şi-a dispersat trupele lui bune printre batalioa
nele siciliene şi napolitane, încît nu mai are nimic organizat ; de 
îndată ce se apropie de linia cît de cît apărată a vreunui rîu lîngă 
care se află o fortăreaţă încă necucerită, cum ar fi Capua, se 
opreşte. Deocamdată lucrul acesta nu este grav, deoarece cei 
30 OOO de napolitani nu pot trăi pe o fîşie de pămînt atît de mică, 
şi în două săptămîni fie că vor trebui să se împrăştie, fie să în
ceapă înaintarea, ceea ce însă nu vor reuşi. Dar în Quirinal 128, 
dacă nu intervine ceva cu totul neprevăzut, nu cred că Garibaldi va 
ajunge prea curînd. Şi, pe deasupra, şi lamentările adepţilor lui 

I) - Vei vedea. - Nota lrad. 
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Cavour ; aceşti jalnici burghezi sînt în stare să-i facă situaţia absolut 
de nesuportat, astfel incit să fie nevoit să aleagă ca pis aller 1) 
atacul înainte de a fi în situaţia de a învinge. De altfel, important 
ar fi să-i lichideze cit mai curînd pe napolitani şi apoi să rea
lizeze fraternizarea cu piemontezii înainte ca Victor Em[anuel] să 
ajungă la ei, căci altfel va fi prea tîrziu, şi aceştia îi vor rămîne 
credincioşi lui Victor Em[anuel] . Dar lucrul cel mai important 
este că G[aribaldi] i-a inclus oficial pe francezii de la Roma 129 în 
aceeaşi categorie cu austriecii din Veneţia ; dacă acum va reuşi 
sau nu să-i alunge, nu mai are prea mare importanţă. 

In Austria situaţia este excelentă. Un filistin din Adunarea 
naţională, un prusac de la Rin care locuieşte în Bavaria (Franko
nia) povesteşte că miinchenezii care s-au dus de curînd la Viena la 
banchetul feroviarilor şi care luaseră drept bune rapoartele lui 
„A[llgemeine] Z[eitung] " din A[ugsburg] referitoare la situaţia din 
Austria s-au întors complet plouaţi, atît de diferit arăta totul faţă 
de ceea ce ştiau ei. Austriecii le-au explicat că totul este o şarla
tanie şi că acolo situaţia a devenit insuportabilă. Burghezii austrieci 
au pregătit chiar an panaceu special împotriva dificultăţilor fi
nanciare : în Austria 20°/o din proprietatea funciară aparţine cle
ruiui şi trebuie să fie confiscată. Se poate oare imagina o situaţie 
revoluţionară mai strălucită ? Ce valoare mai are faţă de un ase
menea program întreaga înţelepciune sforăitoare a prusienilor cu 
Adl!lnarea lor naţională cu tot ? 

Din lucrările prinţului Friedrich Karl şi ale d-lui Waldersee 
m-am convins definitiv că prusienii şi-au organizat şi instruit atît 
de grozav armata, înctt în mod necesar vor fi înfrînţi. Pentru a 
remedia răul că de 45 de ani nu există nici o experienţă militară, 
şi-au creat în mod artificial un război convenţional, sub formă de 
manevre, în care totul se petrece altfel decît într-un război ade
vărat, în care soldaţii şi ofiţerii sînt învăţaţi pur şi simplu să se 
abţină sub orice pretext de la operaţii active şi în care li se 
bagă în cap reprezentări şi noţiuni complet denaturate. De pildă, 
în cadrul unei manevre soldaţii nu pot, fireşte, să pătrundă în case 
şi să le ocupe ; atunci casele se marchează ca ocupate, în timp ce 
soldaţii sînt postaţi pe din afară, în jurul lor. In Schleswig, un 
căpitan prusian, primind ordinul să ocupe în luptă o gospodărie, 
şi-a plasat corect oamenii afară, în jurul gardului, ca la manevră I 

1) - expedient. - Nola lrad. 
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Acesta este un caz observat de însuşi Waldersee. De altfel prinţul 
Fr[iedrich] Karl este un soldat destul de bun şi urăşte profund 
sistemul prusian de muştru. Dacă are şi calităţi de comandant, n-aş 
putea spune. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
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] 2 octombrie 1860 

Dragă Engels, 
Probabil că n-ai primit una dintre scrisorile mele în care îţi 

scriam că familia mea a plecat pentru o săptămînă la mare 1) . 
In ce priveşte paginile lui Dana 2) , o pagină mare de-a ta (de 

pildă din „Artilerie ") este cit o pagină a lui Dana. 
Mie scrisoarea lui Siebel mi-a produs o impresie exact con

trară celei pe care ţi-a produs-o ţie şi anume o impresie de neaju
torare. Din cauza lui „Demokratische Studien" Meissner se află 
în tabăra adversă. In afară de aceasta, din convoibirea particulară 
avută cu Siebel a reieşit că el se aştepta la o discuţie „onorabilă" 
şi că îl consideră pe Vogt un om mare. O. Wigand este duşmanul 
meu personal, şi acum ciţiva ani, cind i-am propus să-mi editeze 
„ 18  brumar" (chiar gratis) , mi-a trimis un răspuns grosolan 130• 
Oelbermann din Bonn este o simplă iluzie. Cunosc eu meridianul 
de la Bonn. In general, socotind după stilul care s -a încetăţenit în 
cei 1 0  ani de reacţiune, broşura 3) e puţin probabil să aibă şanse de 
a fi tipărită în Germania (mai ales că Siebel nu are relaţii printre 
editorii din Leipzig) . Şi la ce ar folosi dacă manuscrisul ar fi pasat 
de la unul la altul, divulgîndu-se în felul acesta tot conţinutul, şi 
s-ar putea să nici nu se găsească un editor - sau să se găsească 

1) Vezi volumul de faţă, p. 87. - Nota red. 
1) Vezi volumul de faţă, p .  85 l?i 88. - Nota red. 
1) K. Marx. „Domnul Vogt•. - Nota red. 
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abia după îndelungi peregrinări I Bineînţeles ca i-aş fi preferat pe 
Cotta, Brockhaus sau chiar pe Campe domnului Petsch ; dar în 
împrejurările date îl consider chiar un noroc. Borkheim, care este 
un om de afaceri foarte priceput, are multă fiduz 1) în Petsch. In 
sfîrşit, ultimele experienţe făcute de noi în Germania n-au fost 
prea încurajatoare. 

La Hirschfeld săptămîna aceasta va merge mai repede cu tipă
rirea. A avut tot felul de mărunţişuri care trebuiau terminate. 

Asupra titlului o să mai reflectez. Faptul că Dâ-Dâ îi poate intriga 
pe filistini îmi place şi cred că intră în system of mockery und 
contempt 2) . Totuşi, mai întîi să mă consult şi cu conştiinţa mea 
critică 3) (titlul se tipăreşte abia la urmă) . Conţinutul este urmă
torul : I. Banda pucioasei. II. Biirstenheimerii. III. Polifisme. 1 .  El 
însuşi se dă de gol. 2. Congresul revoluţionar de la Murten. 3. 

Cherval. 4. Procesul comuniştilor de la Koln. 5. Festivalul central 
de la Lausanne. 6. Miscelanee. IV. Scrisoarea lui Techow. V. Re
gentul imperiului şi palatinul. VI. Vogt şi „Neue Rheinische Zei
tung" .  VII. Campania din Augsburg. VIII. „Studiile• lui Vogt. 
IX. Agentură. X. Patroni şi complici. XI. Procesul împotriva lui 
1 1National-Zeitung" .  XII. Anexe. 

Deoarece acum nu ai timp să scrii un articol, scrie-mi în parti
cular ori de cite ori are loc în Italia vreun eveniment cu caracter 
militar, foarte pe scurt, numai punctele principale. Şi atunci am 
să combin eu ceea ce e necesar. 

J. Ph. Becker vrea să plece la Neapole (Schily îl însoţeşte) . 
Vrea să înfiinţeze acolo un detaşament de voluntari germani. ( I I I )  

Sînt complet lefter. Dacă mi-ai putea trimite săptămîna aceasta 
cîteva lire, mi-ar prinde foarte bine. 

Salut. 
Al tău, 

K. M. 

Neruşinarea ziarului „Times• m care afirma (ieri) că Garibaldi 
a inspirat 11încredereM atîta timp „as he could be believed to be 
the agent of the secret intentions of Napoleon III • 4) depăşeşte 
orice limită. Clovnul Edwin James, intrat în funk 5) , a şters-o la 

1) - încredere, - Nota trad. 
') - sistem de ironie şi dispreţ (vezi volumul de faţă, p. 433) , - Nota trad. 
') Marx se referă, probabil, la soţia sa, Jenny. - Nota red. 
'l - „cit a fost considerat agentul intentiilor ascunse ale Jui Napoleon al 

111-Jea•, - Nota trad. 
') - panică. - Nota trad. 
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Londra, unde a sosit alaltăieri. Kossuth a publicat în „Opinion 
nationaJe• a lui Plon-Plon o scrisoare adresată lui Garibaldi şi 
întocmită în spiritul şi din însărcinarea bonapartiştilor m. 

Articolul tău despre puşcaşi 1) a făcut ocolul întregii prese lon
doneze ; şi în ministerialul „Observer• a fost comentat. A produs 
senzaţie. 

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

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 5 octombrie 1 860 

Dragul meu Maur, 
lţi trimit alăturat o bancnotă de 5 1. st. E/L 33 688 Manchester, 

12 ianuarie 1860. 
Ţi-aş fi trimis-o mai de mult, dar Gumpert m-a tapat de zece 

1. st. şi a trebuit să aştept cîteva zile, pentru că atîţia bani scoşi 
dintr-o dată ar fi bătut la ochi. 

ln ce priveşte tipărirea broşurii 2)1 la Londra, lucrul cel mai 
important este, fireşte, faptul că apare şi mai ales repede ; ar fi 
fost însă de preferat să fie tipărită în Germania, şi lucrul acesta 
l-ai fi putut cu siguranţă realiza. Oricît de sharp 3) ar fi Petsch, 
un editor german, de pildă Meissner (care nu este nici pe departe 
filistinul pe care-l consideri tu, e suficient să consulţi cataloa
gele publicaţiilor sale) , are cu totul alte mijloace de a sparge 
conspiration du silence 4) . Şi în nici un caz nu pot socoti un noroc 
faptul că partidul mai trebuie să investească şi capital, după ce 
că avem aşa puţini bani. 

ln ce priveşte titlul, îţi repet părerea mea - pe care Lupus o 
împărtăşeşte întru totul - că titlul cel mai nefericit ales este 

1) F. Engels. „O trecere în revistă a unităţilor de puşcaşi voluntari englezi" 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 15, Bucureşti, Editura politică, 1963, 
p. 1 43--1.50. - Nota trad.). - Nota red. 

1) K. Marx. „Domnul Vogt•. - Nota red. 
1) - versat. - Nota trad. 
'l - conspira�ia tăcerii. - Nota trad. 
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acela care poate fi înţeles abia după ce ai citit jumătate din carte. 
Şi aşa filistinii nu mai manifestă chiar atît de mult interes faţă 
de Vogt incit să-i intrige de ce îl numeşti tu Dâ-Dâ. Singurul lucru 
care l-ar putea face interesant pe Vogt este legătura lui cu Bona
parte şi Plon-Plon, şi asta trebuie să subliniezi tu în titlu pen
tru a trezi curiozitatea filistinilor. Cu system of mockery and 
contempt 1) în titlu nu cred că ai realiza altceva decit un titlu afec
tat sau căutat. Titlul cel mai simplu este cu siguranţă şi cel mai 
bun ; mockery and contempt 1) apar în carte destul de curînd. 

Aşadar, pere 2) Garibaldi i-a bătut din nou pe napolitani şi a 
făcut 2 OOO de prizonieri 133• Tipul ăsta trebuie să aibă o influenţă 
fantastică asupra trupelor. E foarte bine că atît Tiirr, cit şi teoria 
lui Riistow s-au compromis. Altminteri, acesta din urmă şi-ar fi 
băgat în cap că trebuie să devină un Garib [aldi] german ; printre 
republicanii burghezi individul acesta ar fi putut ajunge periculos. 
Şi cu Bombalino 3) pare-se că se va termina curînd ; în scurt timp 
trupele lui nu vor mai avea ce să mănînce şi se vor risipi ; micul 
district nu le poate hrăni. Altceva despre această istorie n-ar mai fi 
deocamdată de spus. De altfel, nu se poate nega că re galantuomo 4) 
îşi joacă rolul cu mult pluck 5) , de vreme ce se îndreaptă acum 
spre Neapole. 

Succesul articolului meu despre puşcaşi 8) n-a venit chiar de la 
sine. Am trimis gazetuţa 7) cu articolul violent subliniat cu roşu 
principalelor ziare din Londra şi de aici şi le-am scris cam aşa : „The 
Correspondent, for England, of the «A[llgemeine] M[îlitar] -Z[ei
tung] » presents bis compliments to the Editor of the„. and begs 
to call bis attention to an article of bis in the «V[olunteer] J [our
nal]» (a copy of which is sent by post) on the Newton review. As 
this is the first professional opinion of a foreign military paper on 
the voluntary movement, it may be of interest" 8) .  - Totul, fire�te, 

1) - sistem de ironie şi dispreţ (vezi volumul de faţă, p, 91 ,433.). - Nota trad. 
') - taica. - Nota trad. 
1) Franz al II-iea (fiul lui Ferdinand al II-iea, regele-bombă). - Nota red. 
') - regele galant (Victor Emanuel al II-iea). - Nota trad. 
5) - curaj. - Nota trad. 
1) F. Engels. „O trecere în revistă a unităţilor de puşcaşi voluntari englezi" .  

- Nota red. 
7) „Volunteer Journal for Lancashire and Cheshire•. - Nota red. 
8) - „Corespondentul englez al lui cA(llgemeine) M [ilitiir)-Z(eitung)» pre

zintă redactorului lui„. omagiile sale şi îşi permite să-i atragă atenţia asupra unui 
articol publicat de el în cV(olunteer] J (oumal) » (din care i se va trimite un exem
plar prin poştă) cu privire la trecerea în revistă din Newton. Intrucît aceasta este 
prima apreciere competentă a unui ziar militar străin asupra mişcării voluntarilor, 
s-ar putea ca ea să prezinte un oarecare interes•.  - Nota trad. 
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anonim. Lui „Times " nu i-am scris, şi totuşi a publicat şi el un 
fragment din articol 134• 

Siebel a trimis portretul logodnicei sale 1) ; e foarte frumoasă 
� Maria Antoaneta cu o notă abia perceptibilă din nevinovăţia 
Eugeniei, totodată însă foarte masculină - she will wear the 
breeches 2) . Această „fiinţă înţeleaptă" o să-i mai facă multe sur
prize. Madame la baronne 3), mama ei, a fost modistă şi vînzătoare 
la Diisseldorf şi se pare că şi acum mai dă destul de des pe gît 
cite 3-4 halbe după-amiază în grădina berăriei „Kiipper" .  Aşa 
spun filistinii. 

Potrivit ultimelor ştiri, Garibaldi este nepotul sau strănepotul 
doctorului Jos. Bapt. Maria Garibaldi din Ajaccio, care, trimis în 
Germania de regele Theodor Neuhof, s-a căsătorit în Westfalia 
cu domnişoara Katherina von Neuhof, şi după căderea cumnatului 
său s-a stabilit la Nisa 135• Figura lui are, într-adevăr, ceva de 
westfalian. Ewerbeck şi Willich sînt, fiecare în felul lui, nişte cari
caturi ale lui G [aribaldi] . 

Se pare că în primul număr din al treilea an de apariţie al 
revistei lunare germane a lui Kolatschek 4) este un articol foarte 
vehement împotriva lui Vogt 138• 

Salutări cordiale familiei tale. 
Al tău, 

F. E. 

Publicat pentru prima oard. 
lntr-o formă prescurtată 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•,  Bd. II, 
Stuttgart, 1913 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Dragă Frederick, 

64 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 1 1  octombrie 1860 

ln momentul de faţă sînt foarte ocupat. Iţi voi scrie sîmbătă. In 
broşura lui Brass 5) sînt şi unele lucruri bune. 

1) Reinhilde von Hurter. - Nota red. 
1) - îşi va ţine bărbatul sub papuc. - Nota trad. 
'l - Doamna baroană. - Nota trad. 
4) „Stimmen der Zeit". - Nota red. 
"l A. Brass. „Was Noth ist. Eine politische Studie" ,  Genf 1860. - Nota red. 
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Dacă poţi, trimite-mi (pînă sîmbătă) cîteva indicaţii în legă
tură cu grand battle 1) a lui Garibaldi 137• 

Publicat pentru prima oară 
ln : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", Bd. 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] 25 octombrie 1860 

Dragă Engels, 
Iţi trimit alăturat scrisoarea lui Weber, căruia trebuie deci 

să-i trimit about 2) 6 taleri şi cu asta se va încheia întreaga po
veste cu justiţia prusiană 138• Poţi să-i comunici şi lui Siebel acest 
lucru. 

Mai tîrziu voi publica aici la Londra o broşură de aproximativ 
o coală „On Prussian Justice" 3) , dar numai după ce cartea 4) va 
ajunge cu bine în Germania. 

ln primele patru săptămîni a mers foarte greu cu tipărirea 
la Hirschfeld, mai întîi pentru că zeţarul Zinn a plecat şi lui i-a 
rămas foarte mult de lucru, şi apoi pentru că fiecare coală de-a 
mea reprezintă două coli obişnuite. Totuşi, săptămîna trecută am 
încheiat cu el un contract scris, potrivit căruia pînă la 15 noiembrie 
totul trebuie să fie gata. 

In ultimul număr din „Stimmen der Zeit" Kolatschek pune din 
nou această istorie 5) pe tapet în articolul „Cei ce strigă ura" , unde 
printre alţii este luat în tărbacă şi prietenul Lassalle. 

Cum stau lucrurile cu Navy ? O) 

1) - marea bătălie. - Nota trad. 
') - vreo. - Nota trad. 
1) - „Despre justitia prusiană". - Nota trad. 
'l K. Marx. „Domnul Vogt•. - Nota red. 
5) Vezi volumul de fată, p. 94 şi 98. - Nota red. 
1) Vezi volumul de fată, p. 84 şi 87. - Nota red. 
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Crezi că încă în toamna aceasta se va ajunge la un război ? 
Sînt atît de ocupat cu corecturile şi cu alergăturile pentru pro

bleme personale, încît deocamdată abia găsesc puţin timp ca 
să-ţi scriu. 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", Bd. 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) 5 noiembrie 1860 

Dragă Engels, 
Săptămîna trecută, vineri, ţi-am trimis ultima scrisoare a lui 

Weber, pe care trebuie să mi-o restitui, căci am nevoie de ea. 
Sper că nu ţi s-a întîmplat nici o nenorocire, căci nu mai am 

nici o veste de la tine. 
Am extrem de mult de lucru în parte cu private business 1) , 

în parte cu corectura 2) (întotdeauna de două ori) ; în ultima săp
tămînă, în urma hotărîrii Tribunalului suprem a trebuit să refac 
în întregime şi capitolul despre proces 139 ; în sfîrşit - „Tribune" .  

S e  spune c ă  î n  „Manchester Guardian" apar din cînd î n  cînd 
unele ştiri interesante din Paris. 

Salut. 
Al tău, 

K. M. 

Vezi ce s-ar fi întîmplat dacă m-aş fi bizuit pe Siebel. Sînt peste 
două săptămîni de cînd l-am întrebat dacă n-ar vrea să se ocupe el 

1) - probleme personale. - Nota trad. 
') Este vo1ba de pamfletul lui K. Marx „Domnul Vogt•. - Nota red. 
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de trimiterea (distribuirea) exemplarelor pentru ziarele etc. din 
Germania (şi pentru care '?) . Bineînţeles, nici un răspuns. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
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) 13 noiembrie 1860 

Dragă Engels, 
Din scrisoarea ta mi-am dat seama uo că şi tu o duci greu cu 

banii. Cu toate acestea, fiindcă nu mai am nimic de amanetat, 
sînt nevoit să te rog să-mi trimiţi, dacă se poate în cursul acestei 
săptămîni, cele 5 1. st. promise. Sîmbăta viitoare (17 noiembrie) 
trebuie să-i plătesc lui Hirschfeld o poliţă de 25 1. st. şi încă n-am 
adunat toată suma. 

Cartea 1) (12 coli, în coli de tipar obişnuite - 24) va fi gata 
săptămîna viitoare. In urma hotărîrii Tribunalului suprem, am re
făcut în întregime capitolul despre proces, care iniţial însuma 
numai cîteva pagini. Acum va avea aproape o coală. Ultima coală 
e tipărită în întregime cu petite (Anexe). Nu ţi-am trimis coli izo
late, deoarece dacă aş fi procedat astfel, lucrarea aceasta, ca şi 
oricare alta, şi-ar fi pierdut tot efectul. Iţi voi trimite 6 exemplare, 
pentru tine, Lupm;, Gumpert, Borchardt, Heckscher, Charley 2) . 

Intrebarea ta cu privire la broşura lui Lommel 3) , de care n-ai 
mai auzit nimic „şi care a costat bani" ,  ascunde, pare-se, un fel 
de reproş la adresa mea. D'abord 4) , !!hiar dacă nu s-a scos nici o 
centimă din banii investiţi, fără ajutorul lui Lommel nu aş fi putut 
scrie cel mai important capitol pentru demascarea personalităţii 
lui Vogt, „Agentura" .  In legătură cu diferitele mele cross-examma
tions 5) , omul acesta a avut de scris cel puţin 40 de scrisori. ln plus, 

1) K. Marx. „Domnul Vogt•. - Nota red. 
1) Charles Roesgen. - Nota red. 
1) G. Lommel. „Hinter den Coulissen" („ln culise"). - Nota red. 
•J - Mai întîi. - Nota trad. 
•J - interogatorii lncrucişate. - Nota trad. 
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mi-a trimis declaraţia sa împotriva lui Vogt care iniţial era desti
nată lui „All [gemeine] Z [eitung] " 141 •  Nu văd de ce oameni complet 
străini de partidul nostru ar fi obligaţi să lucreze gratuit pentru noi. 
De altfel, Petsch mi-a spus ieri că a şi vîndut de 2-3 1. st., iar 
restul (a dat chiar acum în Germania un nou anunţ în legătură cu 
broşura) care nu va putea fi vîndut va fi, în orice caz, desfăcut 
în Statele Unite şi în Australia. 

După ce vei citi lucrarea, vei renunţa la părerea că Siebel, 
care nu are relaţii decît în domeniul beletristicii, ar fi putut plasa 
lucrarea mea în Germania (probabil în 1 880) . Siebel mi-a scris. 

In ceea ce priveşte titlul, ţi-am făcut pe plac şi am intitulat 
lucrarea (ieri) „Domnul Vogt" . Soţia mea a fost categoric împotri
vă şi a insistat în favoarea lui „Dâ-Dâ Vogt" ; ea a făcut remarca 
foarte doctă că la prima vedere nici în tragediile greceşti nu 
reiese legătura dintre titlu şi conţinut. 

Nu ştiu dacă ai văzut „Stimmen der Zeit" ,  revista lui Kolat
schek. Articolul „Cei ce strigă ura" (în care prietenul nostru 
Lassalle este serios luat în tărbacă) prin relatarea unui fapt (deşi 
măgarul de Kolatschek a uitat să remarce acest lucru) dă efectiv 
explicaţia motivului pentru care Vogt s-a vîndut lui Bonaparte. La 
începutul anului 1 858 a fost fondată la Geneva o societate pe ac
ţiuni, „La Cimentaire" ,  ceva în genul unei obişnuite bănci de 
credit. In afară de director, al cărui nume nu este dat, Vogt era 
co-director. La sfîrşitul anului 1 858 domnii directori păpaseră tot 
capitalul. A urmat falimentul. Directorul girant a fost arestat. Urma 
să înceapă un proces penal. De la Consiliul naţional din Berna 
Vogt a zbughit-o la Geneva. Fazy a muşamalizat afacerea. Acţio
narii n-au primit nici o centimă m, 

Din acelaşi articol „Cei ce strigă ura" („Juchheisten")  (de ce 
Kolatschek, care, în treacăt fie zis, s-a vîndut Austriei, nu îi nu
meşte „Juchheiten" ?) văd că „Juchhe I nach ltalien t• 1) (nu m-am 
putut sili să citesc nici măcar „Demokratische Studien• ale clicii 
lui Vogt, pe care Borkheim mi le-a pus la dispoziţie), adică ban
cherul „L. Bamberger" din Paris, în 1 848 redactor al lui „Mainzer 
Zeitung" ,  un albinos dezgustător, şi-a permis să vorbească de „co
muniştii cu jumătate de salariu" 143• De aceea, ulterior l-am inclus 
şi pe deşteptul ăsta printre complicii lui Vogt, caracterizîndu-1 pe 
scurt, şi am adăugat şi cîteva spirite plate pe seama celorlalţi 

'l - „Ura I spre Italia 1• - Nota trad. 
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Juchheisten : L. Simon, Hartmann (care i-a spus lui Borkheim în 
Elveţia că Vogt m-a omorît) şi H. B. Oppenheim. 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx",  Bd. II, 
Stuttgart, 1913 
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Al tau, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 

la Manchester 

[Londra] City, 14 noiembrie 1860 

Dragă Engels, 

Scrisorile noastre s-au încrucişat pe drum. Iţi scriu aceste citeva 
rînduri în biroul lui Borkheim pentru a te anunţa că azi-dimineaţă 
am primit cele 5 I. st. 

Dacă în ultima vreme ţi-am scris rar şi foarte pe scurt, este 
pur şi simplu pentru că am fost supraaglomerat, nu m-am simţit 
bine şi am avut tot felul de neplăceri. La sfirşitul săptămînii vi
itoare voi fi din nou liber şi voi începe să scriu din nou ca mai 
înainte. 

Astăzi ţi-am trimis prin poştă numărul din „Stimmen der Zeit• 
de care ţi-am vorbit ieri, dar pînă cel mai tirziu miercurea viitoare 
trebuie să mi-l înapoiezi, deoarece l-am împrumutat. 

Nota foarte utilă din „Guardianu 1) o voi insera la „Anexe" ,  în 
capitolul final 144. 

Biscamp s-a căsătorit alaltăieri cu o prostituată americană. Să 
fie cu noroc. 

Mi-a scris Imandt. Are o fiică. Arată subţire ca o nuia ; toată 
vara a fost bolnav şi mai e şi acum. Pauvre diable 2).  

1) „Manchester Guardian" .  - Nota red. 
') - Bietul de el. - Nota trad. 
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Borkheim îţi transmite salutări. A primit din partea firmei per
misiunea de a face comerţ cu vin pe cont propriu şi te roagă, dacă 
poţi, să-l ajuţi în această privinţă (toate sorturile de vin posibile). 

In rest nimic nou. 
�alut. 

Publicat pentru prim11 vară 
intr·o formă prescurtată 
in : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, Bd. 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] 21 noiembrie 1860 

Dragă Engels, 
Soţia mea e la pat de luni cu o formă foarte gravă de febră 

tifoidă. Ieri, la recomandaţia doctorului Allen, i-am trimis de acasă 
pe toţi cei trei copii, căci se teme de molipsire. Allen spune că 
boala e periculoasă, dar speră că va scăpa. Incă de sîmbăta trecută 
soţia mea se simţea deja foarte rău ; mie mi s-a părut că are febră 
şi am vrut să chem doctorul 1 ea însă n-a vrut. La fel şi duminică. 
Luni, fireşte, nu m-am mai lăsat convins şi, de altfel, şi ea şi-a dat 
seama că nu este vorba de o răceală obişnuită sau de ceva ase
mănător. 

Szemere este aici. Va trece şi prin Manchester şi iţi va face o 
vizită. 

Salut. 

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

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Marx către Engels 
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101 

[Londra] 23 noiembrie 1860 

Dragă Frederick, 
Multe mulţumiri pentru cele 1 0  1. st. şi pentru Navy 1) (un arti

col excelent) . 
In ce priveşte boala soţiei mele, dintr-un punct de vedere lucru

rile stau mai bine, din altul mai prost decît îmi închipuiam. Pînă 
cînd s-a precizat caracterul bolii, Allen mi-a ascuns adevărata ei 
natură. Ieri acest lucru nu s-a mai putut. Soţia mea are smallpox 2) 
şi încă într-o formă foarte gravă, deşi a fost de două ori vaccinată. 
(Să nu spui acest lucru nimănui, în afară de Lupus.) De aceea a 
scos Allen imediat copiii din casă. Este o boală îngrozitoare. Dacă 
se molipseşte Lenchen 3) . o trimit imediat la spital. Pînă acum eu 
am făcut oficiile (cele esenţiale) de soră de caritate. Dar cum asta 
mă istoveşte prea mult, astăzi, de îndată ce am primit cele 1 0  1. st., 
am angajat o îngrijitoare. In ultimele săptămîni soţia mea era 
extrem de nervoasă din cauză că am avut prea multe neplăceri, şi 
asta a făcut-o mai receptivă la boala de care s-a putut contamina 
în omnibuz, în vreun magazin sau în alte locuri de acest fel. 

Să scriu articole îmi este aproape cu neputinţă. Singura preo
cupare care mă ajută să-mi păstrez quietness of mind 4) necesară 
este matematica. In ultimele săptămîni am scris pentru „Tribune"' 
de omnibus rebus 5) , dar în special despre Congresul de la Var
şovia 6) , despre situaţia din Polonia 145, Italia, Franţa şi despre piaţa 
financiară 7) . Despre China n-am scris încă nimic. 

Ai primit Kolatschek ? 8) 

') F. Engels. „Marina militară" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14, 
Bucureşti, Editura politică, 1963, p.  405-419. - Nota trad.). - Nota red. 

1) - variolă. - Nota trad. 
') Helene Demuth. - Nota red. 
') - liniştea sufletească. - Nota trad. 
5) - de omnibus rebus et quibusdam aliis - despre tot ce e posibil. -

Nota trad. 
1) K. Marx. „Rusia se foloseşte de Austria. - Congresul de la Varşovia" ( vf'Zi 

K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 15, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 185-188. 
- Nota trad.). - Nota red. 

7) K. Marx. „Incordare pe piata financiară" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 1 5, Bucureşti, Editura politică, 1963, p.  237-238. - Nota trad.). - Nota red. 

') Vezi volumul de faţă, p. 95, 98 şi 99. - Nota red. 
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Doctorul i-a permis soţiei mele să bea cite puţin Bordeaux, 
deoarece este extrem de slăbită. Noaptea asta a fost îngrozitoare, 
şi, de fapt, în momentul de faţă mă simt şi eu sick 1) . 

Dracu ştie ce ghinion avem. 
Pe bieţii copii i-am dus la familia Liebknecht, care locuieşte 

foarte aproape de mine, şi le trimit zilnic victuallers 2) . La boarding 
school 3) nu vor să meargă din cauza riligious rites 4) . 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
ln : „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 

Marx către Engels 

la Manchester 

[Londra) 26 noiembrie (1860) 

Dragă Frederick, 

Starea soţiei mele, atît cit e posibil în aceste condiţii, s-a mai 
îmbunătăţit. Va fi o poveste de lungă durată. Dar ceea ce se poate 
numi punctul culminant al bolii a trecut. 

Allen crede că contaminarea ei se explică numai prin starea de 
surmenare nervoasă în care se afla de mai multe luni. 

Fii aşa de bun şi expediază urgent la „Reform•, prin Heck
scher, materialul alăturat. 

lncă de alaltăieri Petsch a anunţat în „Hermannu şi „Athenaeum" 
că „Domnul Vogt" va apărea săptămîna aceasta. 

După dată, îţi dai seama că mizgălitura pentru „Reformu am 
scris-o încă de sîmbătă. Voiam să ţi-o trimit împreună cu o seri-

1) - bolnav. - Nota trad. 
1) - alimente. - Nota trad. 
•) - pension. - Nota trad. 
•j - ceremoniilor religioase. - Nota lrad 
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soare, dar m-am simţit dintr-o dată atît de rău, incit mi-a fost impo
sibil să mai scriu ceva. Allen mi-a dat un medicament şi astăzi mi-e 
din nou bine. Salutări lui Lupus. 

(Declaraţia anexată la scrisoare) 148 

Domnule redactor I 

Al tău, 
K. M. 

M-aţi îndatora foarte mult dacă aţi accepta să publicaţi decla
raţia de mai jos. In cursul săptăminii viitoare veţi primi un exem
plar din broşura mea împotriva lui Vogt. 

Cu deosebită stimă, 
al dumneavoastră devotat, 

Karl Marx 

Către redacţia ziarului „Reform• 
Declaratie 

Redacţia ziarului „Reform• a avut amabilitatea să publice la 
începutul lunii februarie 1 860 o declaraţie a mea 1) care începea 
cu următoarele cuvinte : 

„Prin prezenta declar că am făcut demersurile necesare în ve
derea dării în judecată a cotidianului «National-Zeitung» din Ber
lin pentru calomniile debitate în articolele de fond din nr. 37 şi 41  
în  legătură cu  pamfletul lui Vogt «Procesul intentat de  mine lui 
„Allgemeine Zeitung• ». Lui Vogt ii voi da mai tirziu răspunsul pe 
calea scrisului u .  

In februarie 1860 am intentat la Berlin un proces de calomnie 
lui F. Zabel, redactor responsabil al lui „National-Zeitung•. Avoca
tul meu, d-l consilier juridic Weber, a ales mai intii calea urmăririi 
penale. Prin hotărirea din 1 8  aprilie 1860, procurorul a refuzat „să 
intervină u împotriva lui F. Zabel, sub motiv că „nu există nici 
un interes public• care să justifice o asemenea intervenţie. La 
26 aprilie 1 860 refuzul său a fost confirmat de procurorul general 

Atunci avocatul meu a intentat o acţiune civilă. Printr-o ho
tărire din 8 iunie 1 860, Tribunalul regal a respins acţiunea mea, 
sub motiv că „afirmaţiile şi declaraţiileu lui F. Zabel, deşi sint 
într-adevăr de natură să lezeze onoarea, nu sînt totuşi decit nişte 
„simple citate din scrierile altor persoane u şi nu au fost făcute cu 
„intenţia de a ofensau.  La rindul său, prin hotărirea din 1 1  iulie 

1) K. Marx. „Declaraţie trimisă redacţiilor ziarelor germane• (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 14, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 748-759. - Nota 
trad.J. - Nota red. 
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1860, Curtea de apel regală a declarat că forma de citate nu scu
teşte articolele de culpabilitate, dar că pasajele care lezează onoa
rea, din cuprinsul articolelor nu se referă la „persoana• mea. In 
afară de aceasta, „în cazul de faţă" „nu se poate presupune• că a 
existat intenţia de a ofensa. Curtea de apel regală a confirmat, 
aşadar, hotărîrea prin care Tribunalul regal a respins acţiunea mea. 
Prin hotărîrea din 5 octombrie 1 860, primită de mine la 23 octom
brie a.c., Curtea de casaţie a stabilit că „în cazul de faţă" Curtea 
de apel „nu a comis" nici o „eroare juridică". Respingerea acţiunii 
1mpvtriva lui F. Zabel a rămas, aşadar, în vigoare şi lucrurile nu 
au ajuns la un proces public. 

Răspunsul meu către Vogt va apărea zilele acestea. 

Londra, 24 noiembrie 1 860 

Publicat pentru prima oară 
fntr-o formă prescurtată 
!n : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, Bd. II, 
Stuttgart, 1913 
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Karl Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

(Londra] 28 noiembrie 1860 

Dragă Engels, 
Soţia mea este acum în afară de orice pericol. Transmite-i ime

diat lui Lupus acest lucru împreună cu salutul meu. Povestea va 
mai dura mult timp, şi după ce se va însănătoşi, Allen spune că 
va trebui să plece pentru cel puţin o lună. 

In ce mă priveşte, ieri am fost din nou vaccinat, întrucît timp 
de 10 zile, începînd de ieri, pericolul de contaminare este deosebit 
de mare. La fel şi Lenchen. A intervenit un fapt extrem de bine
venit pentru mine - o durere îngrozitoare de dinţi. Alaltăieri 
mi-au scos un dinte. Individul (se numeşte Gabriel) a extras rădă
cina, ceea ce mi-a pricinuit mari physical pains 1) ,  dar a lăsat acolC> 

I) - dureri fizice. - Nota trad. 
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o aşchie. Din această cauză mă doare şi mi s-a umflat tot obrazul 
şi jumătate din gît, şi abia pot înghiţi. Această stare fizică proastă 
îmi stimulează considerabil capacitatea de a gîndi, deci puterea de 
abstractizare, căci, după cum [spune] Hegel, gîndirea pură sau 
existenţa pură sau nimic înseamnă acelaşi lucru 147, 

In timpul acestor 10 zile izolarea trebuie să fie şi mai riguroasă. 
In această situaţie nu pot, fireşte, să scriu. Or, pînă în mo

mentul de faţă nu i-am trimis lui Dana materialul necesar pentru 
a acoperi poliţa de 50 l. st. trasă asupra lui acum 2 1/2 luni, fiindcă 
soţia mea şi înainte de a se îmbolnăvi a avut tot felul de nervous 
complaints 1) şi au fost tot felul de complicaţii - aşa că sînt la 
mare ananghie. De aceea te rog pe tine ca, cel puţin vreo două 
săptămîni să scrii cit poţi mai des. ln actuala situaţie ar fi bine, 
poate, să-i scriu bătrînei mele 2) . Dar de cind în urma căsătoriei 
fiicei ei şi-a luat în casă un subofiţer prusian 3) , a întrerupt orice 
intercourse 4) cu mine din cauza unor observaţii pe care le-am făcut. 
Asalturile tuturor creditorilor au devenit de nesuportat. Cele 10 l .  st. 
le-am cheltuit în cea mai mare parte pentru a-i potoli, cel puţin, 
pe ciţiva dintre ei. Nu ţi-aş fi scris despre aceste lucruri, căci tu 
şi aşa faci mai mult decit e posibil, dar que faire 5) ? Ce-i de făcut ? 

Şi, în plus, nici nu pot întreprinde nimic, căci, aricit ar părea de 
ciudat (explicaţia o constituie, poate, şi faptul că a intervenit o 
ameliorare) , nu pot pleca de acasă, întrucit tocmai acum cind 
trebuie s-o văd pe soţia mea cit mai rar cu putinţă (lucru pe care, 
fireşte, nu i-l pot spune) , vrea să stau tot timpul lingă ea. 

Allen e de părere că, dacă nu i s-ar fi făcut al doilea vaccin, 
n-ar fi scăpat. In actualele împrejurări, el consideră vărsatul un 
noroc, căci, după cum îmi spunea ieri, nervii ei erau într-o ase
menea stare, incit e mai bine asta decit o febră nervoasă sau altă 
.boală de acest fel pe care ar fi făcut-o sigur. 

Bieţii copii sînt foarte speriaţi. Vineri Allen îi vaccinează şi 
pe ei şi pe întreaga familie Liebknecht. 

Vineri, probabil, vei primi „Domnul Vogt" .  Săptămîna trecută 
s-au cam tergiversat lucrurile, deoarece n-am reuşit să revăd la 
timp ultimele coli. 

1) - stări nervoase. - Nota trad. 
•) Henriette Marx, mama lui K. Marx. - Nota red. 
1) Johann Jakob Conradi, soţul Emiliei, sora lui K. Marx. - Nota red. 
'l - relaţii. - Nota trad. 
-') - ce să fac. - Nota trad. 
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Multe mulţumiri pentru vin. Chiar înainte de a-l primi, Allen 
mi-a prescris vin, pe lingă alte medicamente nu tocmai plăcute. 

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

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 3 decembrie 1866 

Dragul meu Maur, 
In ultima lună, dumnezeu ştie cum s-a întîmplat, am fost nevoit 

să fac rost de sume atît de scandaloase, incit acum trebuie nea
părat să aştept cîteva zile. Dacă pot, mîine îţi trimit 1 1. st., şi 
de îndată ce se va ivi o posibilitate în zilele care urmează, mai 
mult. Voi fi nevoit, un timp, să nu iau dintr-o dată decît sume 
mici ; pentru moment este important să-i creez lui Ermen impre
sia to live within my income 1) (lucru pe care nu l-am făcut în 
anul financiar precedent) ; este un mijloc de a intra în tratative cu 
el, şi nu trebuie cu nici un chip să-l compromit. Dacă � găsi un 
pretext oarecare, aş încerca să împrumut de la Gumpert 5. 1. st. 
pentru două săptămîni, dar nu pot s-o fac fără ca el să-ş.i dea 
seama de adevăratul motiv şi pe urmă nici nu ştiu dacă în oceastă 
perioadă are bani. lnţeleg foarte bine în ce încurcătură te afli, şi 
voi face tot ce-mi va sta în putinţă, dar cele 1 0  1. st. pe care ţi le-am 
trimis de curînd au fost trecute ca avans în contul lunii decem
brie, aşa că şi luna aceasta este de pe acum foarte grevată. Totuşi, 
mîine vei primi neapărat ceva. 

Mă pregătisem să-ţi scriu astă-seară un articol (vinerea trecută 
aveam ochii atît de inflamaţi, incit nici vorbă nu putea fi să scriu 
la lampa cu gaz) , dar tocmai atunci a venit Szemere, care îţi trimite 
salutări, şi aşa că nici astăzi nu pot scrie. Voi face tot posibilul să-l 
scriu mîine seară. 

1) - că trăiesc în limita venitului meu. - Nota lrad. 
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Am primit cărţile 1) .  Lucrarea este extraordinară. Indeosebi ca
pitolele „Studiile" şi „Agentură" ; cela est ecrasant 2) . Despre 
celelalte, data viitoare pe larg. Am împărţit cea mai mare parte 
din exemplare. 

Publicat pentru prima oară 
in : „Der Briefwechsel zw1schen 
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 

Engels către Marx 
la Londra 

[Manchester] 5 decembrie 1860 

Dragul meu Maur, 

Alăturat îţi trimit, în sfîrşit, faimosul Post Office Order 3) de 
2 1. st. payable 4) în Charing-Cross ; nu cunoştea nici un alt Mo
ney Order Office 5) mai apropiat, aşa că pentru viitor să-mi indici 
tu unul. 

Lupus a ţinut să-ţi transmit mai întîi în mod special că i-a plă
cut foarte mult răfuiala ta cu d-l Simon 6) . Cu cit citesc mai mult 
cartea 7) , cu atît îmi place mai mult. Are însă greşeli de ortografie 
şi de tipar grosolane. Intr-un loc apare împăratul rus în loc de 
austriac. De asemenea, nu e bine că toate cuvintele străine pe care 
soţia ta le-a transcris cu litere latine au fost tipărite tot cu carac
tere latine. Acest lucru se întîmplă în toate tipografiile din străi
nătate şi pentru a-l evita trebuie luate măsuri de precauţie speciale. 

Ceea ce ai omis tu sînt rezumatele. De pildă, la sfîrşitul celor 
-două capitole „Biirstenheimerii" şi „Banda pucioasei" ,  apoi la sfîr
.şitul capitolului „Poliţisme" ,  la sfîrşitul întregii părţi consacrate 
chestiunilor personale (adică înainte de „Studii") şi încă în cîteva 

1) K. Marx. „Domnul Vogt• . - Nota red. 
') - e fulminant. - Nota trad. 
1) - mandat. - Nota trad. 
4) - plătibile. - Nota trad. 
1) - oficiu poştal. - Nota trad. 
1) Edouard Simon. - Nota red . 
. 7) K. Marx. „Domnul Vogt•. - Nota red. 
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locuri ar fi fost binevenit un rezumat, pentru a da filistinilor ad 
oculos 1) o impresie unitară. Asta n-ar fi însemnat decît patru 
pagini în plus şi ar fi fost de mare efect într-o carte în care mate
rialul şi marele număr de nume, mai mult sau mai puţin cunoscute 
filistinului, sînt cam obositoare ; totodată în felul acesta ai fi scos 
în evidenţă caracterul artistic al întregului aranjament al cărţii, de 
altfel foarte reuşit. 

Cum îi merge soţiei tale ? 

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

75 

Al tău, 
F. E_ 

Se tipareşte după manu�cris 

Tradus din limba germana 

Marx către Engels 

la Manchester 

Dragă Engels, 
Multe mulţumiri pentru articol 148, 

[Londra] 5 decembrie [1 860'} 

Soţiei mele îi merge mult mai bine şi am impresia că vinul 
i-a ajutat mai mult decît toate medicamentele. Numai nopţile îi 
sînt tulburate de stări de agitaţie şi de insomnie, iar uneori chiar 
de delir. 

N-ai putea să mai scrii pînă sîmbătă un articol care, eventual. 
să poarte ca indicaţie Berlin, cu privire la procesul meu ? Cînd n u  
mi-e la îndemînă să scriu leaders 2) ,  le datez Berlin, Paris etc. Cu 
corespondenţele de acest gen merge mai uşor. 

Nu s-ar găsi ceva de spus în legătură cu războiul chinez ? Sau 
cu înarmarea armatei lui Bonaparte etc. ? 149 

In momentul de faţă n-am nici un fel de „idei" despre nimic, în 
schimb am o durere scîrboasă de cap. 

1) - în mod plastic. - Nota lrad. 
1) - articole de fond. - Nota trad. 
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C©piii, bieţii de ei, sînt tot în exil 1) . Le-am trimis drept con
solare cîteva sticle cu vin. Cea mică 2) m-a văzut ieri trecînd prin 
faţa casei lui Liebknecht şi mi-a strigat de la fereastră : Halloo 
old boy f 3) 

Apropo I Freiligrath, imediat ce a aflat de boala soţiei mele 
(fără să ştie, natural, care anume) , mi-a scris, natural, o scrisoare 
„mişcată" .  Dar cînd i l-am trimis pe „Domnul Vogt " ,  natural (vezi 
cite idei am de vreme ce cuvîntul „natural" apare de trei ori în 
trei rînduri) , cu o dedicaţie prietenească şi a avut prilejul să-mi 
scrie despre something else 41 , a uitat să spună măcar un cuvînt 
despre lucrare sau să-mi acknowledge 5) primirea ei. Pentru a 
atenua acest lucru, a adăugat în josul scrisorii menţiunea : „în 
mare grabă" .  Cred că diverse părţi [ale cărţii] l-au făcut să vadă 
roşu de furie. In primul rînd, „indiscreţia" sa în legătură cu Vogt, 
dar mai cu seamă, Fazy. Intenţionează să se mute la primăvară la 
Geneva. Se pune întrebarea dacă dezvăluirea porcăriilor lui Fazy 
n-o să constituie un obstacol. 

Blind, care încă de joi a comandat un exemplar la Petsch, abia 
ieri a primit unul. La Londra broşura nu a fost pusă mai devreme 
în vînzare, de teamă ca nu cumva d-l Alberts, of the Prussian Em
bassy 6) , să prevină Berlinul înainte ca pachetul meu să ajungă 
acolo. La Londra se face, bineînţeles, mult caz de maniera „ireve
renţioasă" a atacurilor mele. Ieri ticălosul de Triibner a comandat 
1 2  copii. 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurta tă 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", Bd. II, 
Stuttgart, 1913 

'I Vezi volumul de faţă, p. 100-102. - Nota red. 
') Eleanor Marx. - Nota red. 
31 - Hei, bătrine ! - Nota trad. 
•1 - altceva. - Nota trad. 
11 - confirme. - Nota trad. 
•j - de la Ambasada prusiană. - Nota trad. 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Dragă Frederick, 

K. Marx şi F. Engels 

76 

Marx către Engels 
la Manchester 

(Londra] 6 decembrie 1860 

Multe mulţumiri pentru cele 2 1. st. Cel mai apropiat oficiu este 
Camden Town money office. 

ln ce priveşte lipsa rezumatelor, ai perfectă dreptate. Iniţial 
au existat, dar le-am scos cind mi-am dat seama că, pe neobservate, 
lucrarea începe să ia proporţii exagerate ; căci dacă ar fi fost tipă
rită în mod obişnuit, ar fi ieşit un volum foarte gros. De altfel vei 
vedea că în capitolul XI, „Un procesu , întregul aspect personal al 
problemei este în aşa fel vîrit în cap filistinului ,  incit nu va uita 
toată viaţa. 

Cit despre domnul Edouard Simon, în j alnicul său articol, cii
nele ăsta (tălmăcind cu maliţiozitate termenul lui Techow „spion u)  
te numeşte „le mouchard toujours affaire" 1) 150• Atunci am hotărit 
să-i dau individului o lecţie, căci insultele aduse ţie mă înfurie 
mai rău decit cele la adresa mea. 

By the by 2) ,  m-aş bucura foarte mult dacă Lupus , de îndată ce 
va da gata cartea, mi-ar scrie chiar el citeva rînduri. Acum plăcerea 
cea mai mare a soţiei mele o constituie scrisorile în care e vorba 
despre carte. In general, se reface simţitor, însă lent. 

Domnul filistin Freiligrath, „neînsufleţitul bot westfalicu 3) , mi-a 
scris ieri, printre altele, următoarele : 

„Petsch mi-a trimis cartea ta• (şi nicidecum broşura). „Multe 
mulţumiri I Din cit am citit pînă acum, găsesc, cum mă aşteptam 
de altfel, că e plină de spirit şi de maliţiozitate. Amănuntele sînt 
atit de numeroase, incit te împiedică întrucitva să-ţi formezi o pri
vire de ansamblu. Dă-mi voie să nu intru în esenţa problemei. Şi 
astăzi deplîng toată această ceartă şi continui, ca şi pînă acum. 
să stau deoparteu .  

C e  spui de cele două fraze de la sfîrşit ? Porcul d e  ciine care 
cunoştea mai dinainte minciunile lui Vogt şi infamiile lui Blind, 
iar acum le are negru pe alb, nu vrea (şi , nota bene, nici nu i-am 
cerut-o) „să intre în esenţă u şi „stă" , „ca şi pînă acum, deoparte 
în această ceartău . Am impresia că nu a citit încă tot , căci atunci 

1) - „spionul întotdeauna preocupat•.  - Nota trad. 
') - Apropo. - Nota trad. 
3) Un vers din poezia lui Johann Fischart : „Geschichtklitterung und Aller 

Praktik Grossmutter•. - Nota red. 
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ar vedea unde stă el.  Cunosc acum secretul intimităţii lui cu Blind 
(de Vogt-Fazy îl leagă, bineînţeles, afacerile) . Şi anume, la săr
bătorirea lui Schiller, F[reiligrath] şi-a tipărit poezia 1) în 20 OOO 
de exemplare, ceea ce l-a costat 40-60 1. st. Cu asta avea de gînd 
să facă o mică afacere. Nu a vîndut însă nici 40. Cum nu i-a reuşit 
combinaţia, cheltuiala trebuia „vîrîtă pe gîtu Comitetului Schiller, 
cum bine a zis Petsch. In chestiunea asta Blind s-a dovedit servi
listes tool 2) . Hinc 3) „contraamabilitateau neînsufleţitului bot west
Ialic. 

La erată vei găsi greşelile de tipar semnalate de tine. Iniţial 
erata era de 3 ori mai mare, dar făcea o impresie atît de proastă, 
incit am redus-o. Toată vina o poartă Hirschfeld, un papă-lapte 
care nu are nici o autoritate în faţa zeţarului său. Petsch nu mai 
vrea să tipărească nimic la el. 

Salut. 
Al tău, 

K. M. 

Dacă îţi mai vine vreo idee pentru vreo broşură militară de 
1-3 coli, Petsch ar fi foarte încîntat, căci acum vrea să se afirme 
ca „editor" .  Este un băiat foarte de treabă. 

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

77 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Londra, 12 decembrie [1860) 

Dragă Engels, 
Best thanks for article 4) 151, 
Nota din „N[eue] Pr[eussische] Z[eitungr (în afară de comen

tariile ziarului) nu este altceva decît un paragraf luat din „Lon-

1) F. Freiligrath. „Zur Schillerfeier• . 10 November 1859. „Festlied der Deutschen 
in London• („La sărbătorirea lui Schiller• .  10 noiembrie 1859. „Imn al germanilor 
din Londra").  - Nota red. 

') - cea mai servilă unealtă. - Nota trad. 
3) - De aici. - Nota trad. 
•1 - Mulţumesc foarte mult pentru articol. - Nota trad. 



112 K. Marx şi P. Engels 

d[oner] Lit [hographierte] Corr[espondenz] " (Schlesinger) ; cu cîteva 
excepţii, ea a apărut în toate ziarele germane, în cele mai multe 
cazuri la rubrica „Londra" .  

Anunţurile în forma scurtă sînt publicate numai de ziarele care 
apar în Anglia. Ziarele germane adaugă şi cuprinsul 152• 

Iţi trimit anunţul din „Buchhandlerborsenblatt" 1) , pe care l-a 
redactat chiar Petsch. Cunoscutul „politician" de care pomeneşte 
la sfirşitul anunţului este magnus 2) L. Bucher, care s-a exprimat 
în acest sens faţă de Borkheim. 

In ziarele germane anunţurile au apărut, pare-se, abia. în cursul 
acestei săptămîni, la cîtăva vreme de la apariţia cărţii, pentru a 
nu atrage atenţia prusienilor (din cauza „Procesului• ). 

Anunţurile au fost trimise la : 
„Allg[emeine] Zeit[ungr ; „BresJauer Z[eitung]° ; „Bund" 

(Berna) ; „Deutsche Allgemeine" ; „Frankfurter Journal" ; „Ham
burger Nachrichten" ; „Freischiitz" ; „Reform" ; „Karlsruher Z [ei
tung] " ; „Koln[ische] Z [eitung] " ;„Konigsberger Hartung" ; „Mann
heimer Journal " ; „National-Z[eitung] " ;  „N[eue] Pr [eussischeJ 
Z [eitung] ; „Publicist" ; „Volks-Zeitung" din B [erlin] ; „Ost-Deutsche 
Post" ; „Presse" ; „Rostocker Z[eitung] " ;  „Schwabischer Merkur" ;: 
„Triersche Z [eitung] " ;  „Zeitung fiir Norddeutschland" ;  „Ziircher 
N [eue] Z [eitungr ; „Neue Siiddeutsch�" (Miinchen) ; „Morgen
blatt" ; „Wochenblatt des Nat[ional]ver[eins] " ;  „Deutsches Mu
seum" ; „Illustrierte Zeitung" ; „Ausland" (Augsburg) ; „Histor[ische] 
Deutsche Monatsschrift" (Braunschweig) . 

„N[ew] York/er/ Staatszeit[ungr ; „N[ew] Y[orker] Criminal
Z[eitung] " ;  „N[ew] Y[orker] Abendztg" .  

„Times" ; „Athenaeum" ; „Critic" ; „Saturday Review" ; „Illu
strated News" ; „Manchester Guardian" ; „Hermann".  

Au mai fost trimise exemplare, printre alţii, la Cotta, la „Re
form" ,  lui Duncker, 6 lui Siebel ; la diferite publicaţii engleze 
(„Sat [urday] Review" ,  „Athenaeum" ,  „Critic" ,  „Ill [ustrated] News") ; 
lui Lommel, Brass, Fischel. In total au fost distribuite peste SO de
exemplare gratuite, dintre care numai puţine la ziare. 

Pînă acum la Londra s-au vîndut 41 de bucăţi. 
Nota bene : cartea „In culise" a lui Lommel merge acum foarte. 

bine în Germania. S-au primit chiar şi comenzi din Riga. 
Bucher (publică articole în suplimentul lui „A[llgemeine] Z [ei

tung] " din A [ugsburg] , de pildă, despre Persigny şi Palmerston) l-a 
asigurat pe Borkheim că va scrie o critică în „Allgemeine Zeitung" � 
Mă tem însă că Biscamp i-o va lua înainte. 

1) „Borsenblatt fiir dtm Deutschen Buchhandel" .  - Nota red. 
•) - marele. - Nota trad. 
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Liebknecht a publicat anunţuri şi extrase detaliate în 4 ziare 
germano-americane ş1 m 4 anglo-americane. In prezent el scrie 
pentru acestea din urmă o corespondenţă literară. 

„Domnul Vogt" publică sub semnătura sa corespondenţe în 
cîteva obscure ziare americano-germane de provincie. Il înjură pe 
„Bonaparte" 1) .  A afirmat că broşura mea nu va apărea niciodată. 

Soţia mea se simte mult mai bine. Copiii însă nu se vor putea 
întoarce decît abia peste vreo două săptămîni. In ce mă priveşte, 
trebuie să stau aproape toată ziua cu ea şi nu mă simt de loc bine. 
Dar lucrurile se vor aranja de îndată ce ea se va mai pune cît de 
cît pe picioare. 

Allen încă de săptămîna trecută a suprimat vinul de Bordeaux 
şi a recomandat Porto. De aceea aş fi foarte bucuros dacă ai putea 
trimite cîteva sticle din acest vin. 

Biblioteca mea a sosit 153• Se mai află încă la Custom House 2), 
deoarece „commissioners " 3) nu s-au hotărît încă dacă mi-o pot 
sau nu remite duty free 41 . 

Ghiceşte cum am reuşit să aflu secretul lui Ludwig Simon ? 
(Vezi anexa 1 6  c. 154) 

Salutări lui Lupus. 

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

78 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 18 decembrie 1860 

Dragul meu Maur, 
In afară de Szemere, duminică a venit şi cumnatul meu 5) aici. 

Sz[emere] a plecat astăzi la Liverpool şi, probabil, se întoarce pe aici, 
'I K. Marx. „Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte• (vezi K. Marx şi 

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

11 - vamă. - Nola lrad. 
11 - „funcUonarii". - Nola lrad. 
•1 - cu scutire de taxe vamale. - Nola lrad. 
1) Emil Blank. - Nota red. 
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iar cumnatul meu pleacă mîine - deci mi-a fost imposibil să scriu 
vreun articol. Pentru simbătă voi încerca să scriu ceva despre 
Austria 1) . 

Ca om Sz[emere] este foarte simpatic, are o bonomie specific 
austriacă, iar în Ungaria, în perioade revoluţionare, este, probabil, 
şi energic, hotărît şi clarvăzător ; dar en dehors de son pays 2) , 
cu cunoştinţele şi ideile sale, nu valorează mare lucru ; eu, cel 
puţin, n-am reuşit să scot de la el ceva deosebit. Nostim e că el, 
autorul unei broşuri 3) scrise în spirit bonapartist, şi-a schimbat 
acum complet convingerile. Printre altele m-a întrebat ce părere 
am de următoarea idee : ce-aş spune dacă lucrurile ar evolua în 
aşa fel incit, la dezmembrarea imperiului, Habsburgii ar rămine 
numai regi ai Ungariei, iar Austria germană ar reveni Germaniei ? 
La care i-am declarat, fireşte, că pentru noi o asemenea rezolvare 
a problemei ar fi intru totul acceptabilă şi că le-am ceda cu plăcere 
ungurilor toată această bandă de tîlhari. Afacerea lui cu vinuri 
merge foarte bine aici ; recomandarea lui Cobden, precum şi rela
ţiile pe care şi le-a făcut la C[obden] , la Paris, i-au facilitat mult 
afacerile. 

Dacă va fi cumva posibil, mîine îţi voi trimite iarăşi 2 l.st., 
astăzi, din păcate, e prea tîrziu. 

Salutări soţiei tale, care sper că se restabileşte, şi fetelor. 

Al tău, 
F. E. 

Apropo de Porto I Nu mai am mc1 o băutură de .calitate, dar 
mîine voi căuta să fac rost de ceva bun şi-ţi voi trimite imediat. 

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

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) F. Engels. „Austria. - Dezvoltarea revoiuiiei" (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 1S, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 244-247. - Nota trad.). -
Nota red. 

1) - în afara iării sale. - Nota trad. 
') B. Szemere. „La Question hongroise (1848-1860)" ,  Paris 1660 („Problema 

ungară"). - Nota red. 
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Marx către Engels 
la Manchester 
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[Londra] 18 decembrie 1860 

Soţiei mele îi merge mult mai bune. Allen este de părere că 
duminică sau luni voi putea aduce copiii acasă - gospodăria asta 
dublă nu numai că este foarte incomodă, dar e şi costisitoare. 
Atunci voi începe să scriu din nou eu singur corespondenţele pen
tru „Tribuneu ,  care în 5 săptămîni n-a primit decît două articole 1". 
Dacă poţi, scrie încă unul pînă sîmbătă. 

De două zile zac în pat şi mă doftoricesc, dar Allen spune că 
nu e ceva grav şi că în 3-4 zile voi fi din nou pe picioare. Este 
o consecinţă a stării de iritare etc. 

1n ceea ce priveşte părerea ta despre Szemere, îţi voi măr
turisi în mare taină că şi eu o împărtăşesc întru totul. Lucrul cel 
mai nostim este că eu i-am propus, în ironie, să-şi păstreze Habs
burgii pentru el, căci Pesta ar fi ultimul refugiu al acestora 1) etc. 

Salut. 

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

80 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germani 

Engels către Marx 
la Londra 

[Manchester] 19 decembrie 1860 

Dragul meu Maur, 
Iţi trimit 2 1. st. la Camden Town. 
Cu cit parcurg mai mult din carte 2) , cu atît mi-e mai greu 

să-mi închipui cum o să iasă Vogt din această istorie care „nu va 

1) Vezi volumul de fată, p. 1 14. - Nota red. 
1) K. Marx „Domnul Vogt•, - Nota red. 
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apărea niciodată" 1) . 41 de exemplare difuzate la Londra în cîteva 
zile înseamnă foarte mult ; acum, desigur, se vor vinde şi mai 
multe . Este, fără îndoială, cea mai bună lucrare polemică pe care ai 
scris-o vreodată ; stilul este mai simplu decît cel din „Bonaparte " 2) 
şi totuşi, acolo unde e nevoie, la fel de strălucitor. 

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

8 1  

A l  tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 19 decembrie 1860 

Dragă Frederick, 
Thanks 31 pentru cele 2 I .  st. Am trimis-o pe Lenchen 4) la oficiul 

poştal ca să le ia. 
După cum spune Allen, soţia mea nu va rămîne cu semne. 

Mai este încă, bineînţeles, bolnavă (şi pe măsură ce se însănă
toşesc, bolnavii devin mai neliniştiţi şi mai nerăbdători) , dar Allen 
se declară absolut mulţumit de evoluţia bolii. 

In ce mă priveşte, astăzi (lipsa somnului m-a chinuit cel mai 
mult) , după ce am dormit ca lumea o noapte, mă simt mult mai 
bine şi cred că în două cel mult trei zile voi fi din nou all right. 

Cum toată săptămîna m-am simţit foarte prost şi n-am putut 
ieşi, nu mai ştiu cum se prezintă vînzarea cărţii 5) la Londra. Ştiu 
numai de la Liebknecht că Asociaţia muncitorilor 156 de la Londra 
a cumpărat săptămîna aceasta pentru biblioteca ei 6 exemplare. 

Zimmermann din Spandau (în prezent avocat la Londra) , fost 
deputat în parlament, prieten intim cu Vogt, în trecut mare defăi-

1) Vezi volumul de faţă, p. 1 13. - No ta red. 
1) K. Marx. „Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte" (vezi K. Marx fi 

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

1) - Mulţumesc. - Nota trad. 
') Helene Demuth. - Nota red. 
5) K. Marx. „Domnul Vogt". - Nota red. 
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mător al lui „Volk" şi al meu personal, a dat săptămîna trecută 
•O masă în prezenţa avocatului Hăchster (un cunoscut din Elberfeld, 
acum avocat foarte solicitat la Paris) , la care a participat şi prie
tenul nostru Rheinlănder. Zimmermann a declarat că Blind este 
iremediabil compromis. As to Vogt 1 ) ,  el n-a vrut să creadă că 
.acesta ar fi fost corupt, deşi este de acord că individul este super
ficial şi vanitos. Dar acum lucrarea mea l-a convins că Vogt 
este un „mouchard" 2) ordinar, care se deosebeşte de un muchardus 
vulgaris 3) numai prin cuantumul salariului etc. El (Z[immermann]) 
le-a scris şi cunoscuţilor săi din Elveţia, pentru ca d-l Vogt să nu 
aibă nici un dubiu în privinţa părerii pe care o are despre el. 

Bucher i-a scris lui Borkheim că dovada împotriva lui Vogt 
•este pe deplin întemeiată. ln afară de aceasta, lucrarea mea i-a 
înlăturat toate „prejudecăţile în privinţa activităţii agitatorice a 
lui Marx'' . Despre aceste două aspecte el s-a pronunţat în cercul 
negustorilor din Camberwell (cărora le ţine prelegeri de isto
ria dreptului german) şi a scris „unor persoane influente din 
<Germania".  

Opiniile lui Zimmermann şi Bucher cîntăresc greu aici din 
cauza filistinilor. 

ln această perioadă de încercări ultima lună - am citit 
fel de fel de lucrări. Printre altele cartea lui Darwin despre „Selec
ţia naturală". Deşi expusă în mod grosolan, în manieră engle
zească, cartea aceasta ne oferă o bază istorică-naturală pentru 
concepţiile noastre. In schimb, lucrarea lui A. Bastian „Omul în 
istorie " (trei tomuri groase ; autorul este un tînăr medic din Bre
men care a făcut o călătorie de mai mulţi ani in jurul lumii) , care 
încearcă să prezinte psihologia din punct de vedere „ştiinţific
natural" şi istoria din punct de vedere psihologic, este slabă, 
confuză, dezlînată. Interesante sînt numai ici-colo cele cîteva oddi
ties 4) etnografice. In rest, deosebit de pretenţioasă şi scrisă într-un 
stil îngrozitor. 

Apropo. In legătură cu Ludwig Simon încearcă să ghiceşti cum 
.am dat de urma blîndei Kunigunde 5) . 

Lassalle, de la care am primit o scrisoare acum cîteva săptă
mîni, este foarte bolnav. Nu a avut podagră, ci osteită ? Mi-a 
scris că tipăreşte la Brockhaus „o lucrare mare şi importantă" 

'I - Cit despre Vogt. - Nota trad. 
11 - „spion•. - Nota trad. 
'I - spion de rind. - Nota trad. 
'I - curiozităţi. - Nota trad. 
61 Vezi volumul de faţă, p. 1 19. - Nota :ed. 
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în două volume 1) , stă 1 7  ore în pat şi 3 ore în p1c1oare şi lu
crează la corectura lucrării „mari şi importanteu. Nu cred că 
broşura împotriva lui Vogt pe care i-am trimis-o e de natură 
să-i aline durerile. Dar ce să-i faci dacă el este „politician ideal" 
la Berlin ? 

Ţi-am scris cumva care este „substratul cu un caracter material 
grosolan" al intimităţii dintre Freiligrath şi studiosus Blind ? 2) 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
fntr·O formă prescurtată 
in : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx" , Bd. II, 
Stuttgart, 1913 

82 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx cătire Engels 
la Manchester 

[Londra) 23 decembrie 186() 

Dear Frederick, 
Multe mulţumiri pentru vin şi pentru cele 5 1. st. Soţia mea 

găseşte că vinul de Porto este excelent. 
Incepînd de astăzi mă simt din nou bine. 
Keil scrie din Leipzig că imediat după sosirea cărţii 3) s-au 

vîndut 120 de exemplare. 
Richter din Hamburg (de la „Reform") scrie că lucrarea este 

foarte cerută. 
Soţia mea îţi trimite salutări. 

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

Al tău, 
K. Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germancl 

1) F. Lassalle. „Das System der erworbenen Rechte" („Sistemul drepturilor ciş
tigate" ) .  - Nota red. 

'l Vezi volumul de faţă, p. 1 1 1 .  - Nota red. 
1) K. Marx. „Domnul Vogt•. - Nota red. 
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la Manchester 
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[Londra) 26 decembrie 1 860 

Alăturatul extras, cuprinzînd anunţul referitor la „Domnul Vogt" ,  
.apărut î n  „Genfer Grenzpost" 157, dovedeşte, chiar ş i  după literele 
-colosale cu care e tipărit, dragostea lui Brass pentru Vogt. De altfel, 
în ultimele 5 numere ale lui „Grenzpost" au apărut articole „foarte 
bune• .  

L a  Londra, după cum mi-a comunicat ieri Petsch, s-au vîndut 
pînă acum 80 de exemplare. In schimb, se plînge că la Manchester 
„nici măcar unul" .  

ln rest, după cite ştiu, nu a mai apărut nimic în ziarele ger
mane, cu excepţia lui „Reform•,  care a publicat o serie de note 
(binevoitoare) 158 şi a promis pentru săptămîna următoare un articol 
amplu. Cu Allg[emeine] Z[ei tung/ din Augsb[urg] se petrece ceva 
curios. A primit două articole de critică detaliate, unul de la 
ticălosul de Biscamp, celălalt, pentru supliment, de la d-l L. Bucher. 
Dar deocamdată nici un cuvînt. But nous verrons 1) . 

Aşadar : 
1 .  L. Simon 2) .  Cartea era aproape complet gata, cind o dată, 

seara tîrziu, cind mă duceam la Hirschfeld în legătură cu corec
tura, m-am abătut pentru o clipă în City pe la biroul prietenului 
Rheinlănder. Acesta, cu o mină foarte radioasă, mi-a spus că tînărul 
Hochster (fiul avoc.atului) a venit la Londra de la Paris şi a intrat 
în afaceri. Rheinlănder îi cunoştea foarte bine pe Hochster, pe 
tată şi pe fiu , de la Paris. Tînărul Hochster, pe care mai tîrziu 
l-am văzut o dată la R [heinlănder] , este un băiat inofensiv, care în 
materie de politică nu are nu numai concepţii, dar nici măcar idei. 
A fost funcţionar la bancherul Konigswărter 3) sau aşa ceva (pentru 
:moment nu-mi amintesc exact acest cunoscut nume bonapartist) , 
unde L. Simon era chief clerc 4) . R [heinlănder] l-a întrebat pe 
Hochster despre blinda Kunigunde. Ah, spuse acesta, la servici 
nu prea e agreat. Deşi şef, este atît de fricos, incit nu face nici 
un pas fără a-l întreba pe patron, şi apoi nici nu e prea priceput, 

1) - Dar vom vedea. - Nota lrad. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 1 1 3  şi 1 17. - Nota red. 
1) Maximilian Koenigswarter. - Nota red. 
') - şef de birou. - Nota trad. 
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este irascibil şi cea mai mare parte din timp se ocupă de politică. 
Celebrul E. About este aproape în fiecare seară la el, lucrează 
împreună ; i-am văzut eu însumi cum îşi revedeau corecturile unei 
lucrări comune. Cînd R[heinlănder] l-a supus la un cross-exami
nation 1) ,  a reieşit că „La Prusse en 1 860" 2) este opera lor comună. 
In biroul bonapartist al lui Konigswărter, L. Simon aproape că se 
lăuda cu relaţiile lui cu E. About, iar tînărul Hochster, care în 
materie de politică e ca un nou născut, îşi închipuia că îi rela
tează lui R[heinlănder] , faţă de care nu are nici cea mai mică suspi
ciune, ceva deosebit de măgulitor la adresa lui L. S[imoa]. Lucrul 
cel mai amuzant e însă că mai tîrziu, la masa oferită de Zimmer
mann (unde Hochster junior nu a fost invitat) , R[heinlănder] l-a 
întrebat foarte candid pe bătrînul Hochster ce părere are despre 
dezvăluirile pe care le-am făcut eu în legătură cu L. S[imon] ? 
Hochster aîne 3) a declarat că, din principiu, de ani de zile nu s-a 
mai ocupat de politică, din pricina căreia s-a ru!nat de două ori, 
dar că dezvăluirile mele i se par neverosimile ; R [heinlănder] însă 
a insistat, spunînd că am o sursă foarte „demnă de încredere" .  

2. Blind s-a răzbunat cumplit. E l  a declarat c ă  nu v a  mai fi 
niciodată clientul lui Petsch et Co. Aceasta este „răzbunarea orbu
lui " 4) . Bătrînul Zizka I 

3. Despre Freiligrath, care se va desfăta azi cu plasturele pe 
care i l-ai lipit pe botul lui neînsufleţit, şi despre baza materială 
a legăturii sale cu Blind ţi-am mai scris, dacă nu mă înşel. Iată 
exact cum s-au petrecut lucrurile. 

Pe vremea festivităţilor Schiller (1859) , nobilul poet a oferit. 
prin agentul său Blind, cantata pe care o ştii, mai întîi direcţiei 
Palatului de cristal. Ea urma să-i plătească 40 1. st. cash down 5) 
pentru permisiunea de a tipări celebra cantată şi de a o vinde în. 
ziua sărbătoririi lui Schiller în Palatul de cristal. Dreptul de a 
o difuza mai departe, mercantilul poet şi l-a rezervat. Direcţia i-a-. 
mulţumit politicos pentru amabilitatea sa şi i-a propus domnului 
F[reiligrath] să se ocupe singur de vînzarea cantatei sale. 

Atunci preanobilul i-a dat lui Hirschfeld să-i tipărească, pro
babil pe socoteala sa, rahatul ăsta în 20 OOO de exemplare. Chel
tuieli de producţie 40 1. st. Conform planului nobilului poet, jumă
tate din beneficiu era destinată aşezămîntului Schiller, iar cea-

1) - interogatoriu încrucişat. - Nota trad. 
2) E. About. „Prusia în 1860" .  - Nota red. 
3) - senior. - Nota lrad. 
'l Joc de cuvinte : Blind - nume, „blind" - „orb " .  - Nota lrad. 
5) - bani gheaţă. - Nota lrad. 
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laltă jumătate propriis laribus 1) , aşa incit după scăderea cheltuie
lilor de producţie (preţul unui exemplar era de 6 pennyl rezultau 
21 O 1. st. pentru sine şi, în plus, ar fi putut bate toba în toată Ger
mania cu generozitatea lui. 

Dar socoteala de acasă nu se potriveşte cu cea din tîrg. In 
întreaga Anglie s-au difuzat (în total) poate citeva sute de exem
plare, şi asta numai făcindu-se mari presiuni asupra unor persoane. 

Deci lucrurile stăteau prost de tot. Blind se agita de dimi
neaţă pînă seara şi de seara pînă dimineaţă pentru a constrînge 
Comitetul Schiller de la Londra să plătească cheltuielile de tipă
rire, ceea ce în cele din urmă, după discuţii violente, a şi reuşit. 
Hinc illae lacrimae 2) . 

Tot teancul de exemplare care se aflau în depozit, Freiligrath 
le-a încredinţat prietenului său, orbul, pentru a le difuza, şi acest 
neobosit coţcar a pus la cale încă în noiembrie (1860) la Londra 
o festivitate Schiller proprie, cu scopul de a vinde maculatura 
lui F[reiligrath] . Deci, nu e de mirare că şi în prezent, ca şi pînă 
acum, F[reiligrath] 11se află aproapeu de Blind al său 3) . F[reiligrath] 
se pricepe ca nimeni altul cind e vorba de avantaje personale, iar 
shopinterest 4) (în care intră, of course 6) , şi faima lui de poet) este 
pe primul plan. 

Să-ţi mai spun de o drollery 6) caracteristică pusă la cale de. 
Blind cu acest prilej . 

Fără a-i încunoştinţa pe prietenul Freiligrath şi pe prietenul 
Kinkel, înţeleptul Blind a dispus în taină să se tipărească (din 
faimosul fond de 100 1. st.l preliminar ceva, sau ceva preliminar 
despre Schiller şi Blum. Dimineaţa la ora şapte şi jumătate, cind 
toţi dormeau somnul celor drepţi, el a postat la intrarea în palat 7) 
o ladă cu „manifestele sale radicale" , păzită de curieri împrumutaţi 
de la 1 1Morning Advertiser" ,  care virau în mina fiecărui vizitator 
această mîzgălitură. Dacă cineva întreba cit costă, îl încasau, 
în funcţie de appearance 8) , cu 6, 3 sau chiar 1 penny. Iar dacă nu 

1) - propriului cămin. - Nota trad. 
2) - Iată de unde aceste lacrimi (Publius Terentius. „Tînăra din Andros•,  

actul I, scena I) .  - Nota trad. 
") Vezi volumul de faţă, p. 1 10. - Nota red. 
'l - interesul comercial. - Nota trad. 
') - desigur. - Nota trad. 
1) - farsă. - Nota trad. 
7) Palatul de cristal. - Nota red. 
8) - aspect, aparenţă. - Nota trad. 
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întreba, primea mîzgălitura gratis. Şi astfel, înainte de a-i fi venit 
rîndul discursului lui Kinkel sau cantatei lui F[reiligrath] , vulpoiul 
badenez a luat-o înainte şi a vîrît pe gît porcăria lui cui vrei şi cui 
nu vrei. 

Salut. Copiii sînt din nou acasă. Salutări lui Lupus . 

Thanks for the article 1) . 

Publicat pentru prima oară 
intr-o formă prescurtată 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx",  Bd. II, 
Stuttgart, 1 913 
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Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 27 decembrie 1860 

1n mare grabă 

Dragă Engels, 
Chiar acum a sosit o scrisoare de la J. Ph. Becker din Neapole. 

Il roagă pe Borkheim să trimită urgent pentru Garibaldi : 
1 .  „Padul şi RinuJ• 2) . (Eu am încă un exemplar pe care l-am 

găsit la Petsch. Deci asta e all right 3) .) 
2. „Savoia, Nisa şi RinuJ• 4) . (Exemplarul meu l-am trimis de 

mult lui Schily. Sper că tu ai unul şi te-aş ruga să-l trimiţi imediat 
prin poştă lui S. L. Borkheim, 44, Mark Lane, City, London.) 

3. „Domnul Vogt• 5) . 
Salut. 

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

1) - Mulţumesc pentru articol. - Nota trad. 
1) F. Engels. „Padul şi Rinul". - Nota red. 
1) - in ordine. - Nota trad. 
•J F. Engels. „Savoia, Nisa şi Rinul" .  - Nota red. 
-') K. Marx. „Domnul Vogt•. - Nota red. 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Marx căt.Te Engels 
la Manchester 

123" 

[Londra] 3 ianuarie 1861 

Dragă Frederick, 
Am rătăcit scrisoarea ta primită azi dimineaţă şi de aceea nu-mi 

pot aminti cît ar costa să-i expediez lui Petsch „Dezvăluirileu  1) � 
O parte din exemplarele pe care Ie deţineam i Ie-am trimis încă 
săptămîna trecută 159, 

Siebel a scris. Chiar acum s-a întors la Elberfeld din voiajul 
de nuntă făcut la Paris. A difuzat şase exemplare şi a comandat 
alte şase 2) .  Ar fi bine dacă i-ai da unele instrucţiuni cum să pu
blice anunţul. 

In „Freischiitzu 160 a răsunat strigătul prelung de durere al lui 
Toby 3) . 

Cea mai supărătoare greşeală de tipar (nesemnalată) în „Dom
nul Vogtu este faptul că de 3 sau 4 ori apare „Consiliul naţionalu 
în loc de „Consiliul cantoaneloru. Am dat dispoziţii categorice
prin Petsch să se publice o rectificare în „Genfer Grenzpost u .  

Moartea regelui Prusiei 4) vine foarte I a  timp. Qu'en dites
vous 5) ? 

Din zi în zi soţia mea se simte mai bine, deşi este încă foarte 
slăbită. Cit despre mine, sîmbătă am terminat ultima sticluţă de
medicamente. 

Borchardt mai trebuie săpunit 6) . 
Salut. 

Al tău, 
K. M. 

1) K. Marx. „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia" (vez) 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 19ti0, p. 429-501. -
Nola lrad.). - Nola red. 

1) Este vorba de pamfletul lui K. Marx „Domnul Vogt•. - Nola red. 
') Meyen. - Nola red. 
') Frederic Wilhelm al IV-iea. - Nola red. 
1) - Ce părere aveţi despre aceasta 1 - Nola lrad. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 506. - Nola red. 
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Intreaga familie mă roagă să-ţi transmit cele mai calde salu
tări şi sincere urări cu ocazia Anului nou. Iţi scriu atît de puţin, 
întrucît cumnatul şi sora mea 1) sînt la noi. Mîine pleacă spre 
Capul Bunei Speranţe. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", Bd. III, 
Stuttgart, 1913 
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Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 1 ianuarie 1 861 

Dragul meu Maur, 
Azi sau mîine „Dezvăluirile " 2) vor fi expediate de aici franco 

lui Petsch. Cel mai bine ar fi dacă el ar lipi pe coperta fiecărui 
volum o etichetă pe care să scrie : Londra : A. Petsch & Co., 1861 , 
pentru ca oamenii să ştie unde pot fi cumpărate. 

Nu-mi poţi procura strigătul de durere al lui Toby ? 3) 
Lui Siebel îi scriu eu. 
In ziarele germane, cu excepţia lui „Kălnische Zeitung " ,  nu 

a apărut încă nici un anunţ 4) - e totuşi curios. 
Vechii noştri duşmani nu scapă de soarta pe care şi-au meri

tat-o. Redactorul-şef al răposatului ziar „Strassburger Correspon
dent" era, aşa cum a anunţat „A[llgemeine] Z [eitung] " din Augs
burg, „un oarecare domn Wolfers din Kăln" - onorabilul Wolfers 
de la ziarul lui Dumont 5) . N-ai putea să-l determini pe Biscamp 
să comunice acest lucru la „A.Z . "  din Augsburg, precum şi faptul 
că individul nu e nicidecum renan, ci un belgian păcătos ? Schwan
beck a dat ortul popii în urma unui acces de delirium tremens. 
Onorabilul Briiggemann a dispărut fără urmă şi a fost dat uitării, 
iar Wolfers este pe faţă în solda lui Bonaparte - ce vrei mai 
mult ? 

1) Johan Carei (Jaan Carei) şi Louise Juta. - Nota red. 
1) K. Marx. „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia". -

Nota red. 
1) E. Meyen. „Noua demascare a lui Karl Vogt de către K. Marx•. - Nota red. 
•1 Este vorba de pamfletul lui Marx „Domnul Vogt•. - Nota red. 
5) „Kolnische Zeitung". - Nota red. 
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Regele Wilhelm I se va compromite, probabil, şi frumuşel dP. 
data aceasta. Cînd le spune berlinezilor că s-au întîmplat multe 
lucruri care nu erau de dorit, se referă, evident, la necesitatea rle 
a-l concedia pe Stieber. Apropo ! Un alt prieten - pasărea Greii 1) -, 
după cum anunţă „N[eue] P[reussische] Z[eitung] " ,  se află la pat în 
urma unui atac grav de apoplexie. E semn bun cînd trăsnetele 
cerului se abat asupra unor oameni de soiul ăsta. Faptul că schim
barea la tron merge atît de bine mină în mină cu revoluţia aus· 
triacă 161 este minunat. Chiar şi „Wochenschrift des Nationalvereins" 
declară acum că dacă Prusia nu se grăbeşte îndeajuns, Austria 
va ajunge în fruntea Germaniei. ln Austria lucrurile merg de mi
nune. Nimic nu favorizează mai mult acest lucru decît măgarul de 
Franz Joseph, atît de încăpăţinat în nehotărîrea sa. Evenimentele 
evoluează straşnic ; ele vor veni de hac domnului Bonaparte, întoc· 
mai ca şi lui Franzl. 

Şi în America de Nord situaţia începe să devină interesantă. 
Se pare că lucrurile stau foarte prost cu sclavii, de vreme ce 
Southerners 2) s-au decis la un joc atît de riscant 162• Cea mai mică 
incursiune a partizanilor din Nord ar fi suficientă pentru ca flăcă· 
rile să cuprindă totul. ln orice caz, într-un fel sau altul, sclaviei 
i se va pune curînd capăt, iar apoi aceeaşi soartă o va avea şi 
producţia de bumbac. ln ce fel se va răsfrînge acest lucru asupra 
Angliei, se va vedea în curînd. Şi în condiţiile unor mişcări atît 
de puternice, boul de Bonaparte îşi închipuie că va mai putea 
multă vreme să pescuiască în apă tulbure. 

Multe salutări. 

Publicat pentru prima oară 
in : „Der Briefwechsel zwi�chen 
F. Cngels und K. Marx• ,  Bd. lll, 
Stuttgart, 1913 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) Joc de cuvinte : Greif - nume de familie, „Greif" - „condor". - Nota !rad. 
') - cei din sud. - Nota !rad. 
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Dragă Frederick, 

K. Marx şi F. Engels 

87 

Marx către Enqels 
la Manchester 

/Londra] 8 ianuarie 1861 

Strigătul de durere al lui Toby 1) nu l-am citit nici eu decît 
in fugă. De altfel, săptămîna trecută am comandat prin Petsch 
două exemplare, din care unul îl vei primi tu. 

Actuala adresă a lui Siebel : Carl Siebel jun., Barmen (Kleine 
Werth[er] strasse nr. 25) . 

Anunţul cu privire la „Dezvăluiri• 2) Petsch l-a publicat în Buch
handler-Borsenblatt 3) . I-am interzis s-o facă în altă parte, avîndu-1 
:în vedere pe Schapper. 

In ce priveşte anunţurile librarilor cu privire la „Domnul Vogt" 
le-am văzut pînă acum numai în „Reform" ,  „Publicist" ,  „Frei
schiitz" şi „Grenzpost" 4) . De altfel, Petsch a trebuit să scrie în pre
zenţa mea tuturor celor cărora se cuvenea, aşa că misterul se va 
lămuri în cîteva zile. El presupune că, de fapt, nu sînt de vină 
ziarele, ci librăriile care amină anunţarea cărţii pînă Ia crăciun 
sau la Anul nou. Iar anunţurile sînt trimise la ziare numai prin in
termediul librarului care se ocupă cu difuzarea cărţilor în locali
tatea respectivă. Mais nous verrons I 6) 

Să vezi şi tu ce ghinionist sînt. De miercurea trecută (just a 
week ago 6) ) împreună cu o răceală şi tuse mi s-a instalat şi o 
durere ascuţită în regiunea ficatului, aşa că mă durea nu numai 
cînd tuşeam, dar şi cînd îmi întorceam cadavrul de pe o parte pe 
alta. Se pare că a fost o congestie. Pentru prima oară am simţit 
această durere, deşi Allen m-a întrebat de multe ori, şi în mod 
insistent, dacă nu o am. De data asta - întrucît şi aşa am o notă 
de plată de la doctor înspăimîntătoare, pe lingă un vraf de alte 
note - m-am tratat singur. Tratamentul meu a fost simplu - fuma
tul interzis, ulei de ricin, numai limonadă, mîncare puţină, nici o 

') E. Meyen. „Noua demascare a lui Karl Vogt de către K. Marx•.  - Nota red. 
2) K. Marx. „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia". -

Nota red. 
1) „Borsenblatt fiir den Deutschen Buchhandel". - Nota red. 
4) „Genfer Grenzpost•. - Nota red. 
5) - Dar vom vedea I - Nota trad. 
1) - exact acum o săptămină. - Nota trad. 
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băutură alcoolică, mei o activitate, stat în casă (căci aerul rece mă 
face imediat să tuşesc) . Incă nu m-am restabilit complet şi sînt 
destul de slab. Intreabă-1 şi tu cu vreo ocazie pe Gumpert ce trebuie 
să fac în caz că aceste crize acute se vor repeta. Pe Allen îl voi 
întreba de îndată ce voi putea ieşi din casă şi mă voi restabili 
complet. 

Salut. 
Al tău, 

K. M. 

Salutări din partea soţiei mele (care îşi revine încetul cu în
cetul, dar e încă foarte slăbită) şi a copiilor. 

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

88 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 10 ianuarie 1861 

Dragă Engels, 
Ieri am primit fiţuica alăturată şi deci va trebui să plătesc ime

diat comisionarilor 2 lire şi 5 şilingi pentru cărţi. In afară de 
aceasta, transportul la mine acasă va costa şi el vreo 1 0  şilingi. 
De impozit am fost scutit. Desigur că nu m-aş fi apucat să-ţi scriu 
despre fleacurile astea dacă n-ar fi o dura necessitas 1) - n-am 
un ban. 

Urmează copia unei mîzgălituri despre 11Domnul Vogt" ticluită 
de H. Beta din însărcinarea lui Gottfried Kinkel 163• 

Al tău, 
K. M. 

Acesta este Beta (Betzichl al lui Gottfried, fost redactor la 
1 1How do you do",  editat de Drucker, şi lacheul lui Gottfried la. 
1 1Gartenlaube"  164 etc. 

O secătură fără pereche I Ce stil şi ce absurditate I 
Publicat pentru prima oară 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

1) - nevoie acută. - Nola lrad. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Dragă Frederick, 

K. Marx şi F. Engels 

89 

Marx către Engels 
la Manchester 

Londra, 18 ianuarie [1861] 

Te rog să mă scuzi că nu te-am anunţat pînă acum că am primit 
cele 3 1. st. Luni am avut o recidivă a bolii, şi marţi, fiindcă nu 
m-am simţit mai bine, am fost nevoit să fac din nou apel la Allen, 
aşa că în momentul de faţă sînt în tratament medical. Cînd stau 
aplecat ca să scriu, am dureri, de aceea am tot amînat această 
scrisoare. După cum vezi, sufăr ca Iov, deşi nu sînt atît de cucernic. 

Siebel - al cărui timp pare extrem de preţios, întrucît nu scrie 
nici un rînd - mi-a trimis două numere din „Kolnischer Anzeiger" ,  
care conţin două mici note favorabile despre cartea mea 1) .  Anun
ţul librarului a apărut în suplimentul din 1 ianuarie al lui „A[llge
meine] Z [eitung] " din Augsburg. 

Ar fi bine dacă mi-ai trimite în engleză - potrivit recoman
daţiei lui Allen cel puţin încă o săptămînă nu am voie să scriu 
nimic - un scurt articol pentru „Times" care să conţină o critică 
a amnistiei din Prusia 165, în care să subliniezi următoarele puncte 
principale : 

1 )  că aceasta este cea mai lamentabilă amnistie din cîte s-au 
proclamat în vreo ţară (inclusiv Austria) de la 1849 încoace (mes
chină, tipic prusiană) ; 

2) că poziţia presei „liberale" prusiene poate fi apreciată după 
faptul că a cîntat osanale acestei porcării ; 

3) că amnistia pentru delicte mărunte - nesupunere faţă de 
jandarmi, ofense aduse funcţionarilor etc. - a fost întotdeauna 
proclamată în Prusia la fiecare nouă înscăunare şi că prezenta am
nistie nu reprezintă de fapt nimic altceva ; 

4) In fapt toţi emigranţii - prin urmare toţi participanţii la 
revoluţia din 1 848-1 849 - sînt excluşi de la amnistie. Acelor 
emigranţi care „pot fi condamnaţi de cătTP. instanţele noastre ci
vile• şi cărora „li se permite să se întoarcă nestingheriţi" (ca şi 
cînd n-ar avea oricine dreptul „legal" de a se întoarce oricînd) 
li se promite că, în privinţa lor, Ministerul de Justiţie va face 
„din oficiu cerere de graţiere• .  In realitate, prin această promisiune 

1) K. Marx. „Domnul Vogt•. - Nota red. 
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nu se garantează mm1c. Această formă grosolană a fost aleasă, 
chipurile, pentru că Prusia este un „stat constituţional", în care, 
potrivit constituţiei, regele nu poate suspenda nici o urmărire 
penală. E o comedie cum nu se poate mai neghioabă într-un stat 
în care, după cum mărturiseşte „Preussische-Gerichts Zeitung" 
(din Berlin) , de 10 ani nu mai există nici un fel de constituţie. In 
afară de aceasta, sentinţele date în contumacie puteau să fie at 
once 1l pronunţate şi anulate. Această cochetărie cu „constitu
ţia" este îndeosebi demnă de relevat într-un moment cînd Stieber, 
·Greif, Goldheim se află încă în libertate, ca şi Simons, Manteuf
fel etc. 

5) Cea mai mare porcane o constituie § 4 al decretului de am
nistie, potrivit căruia toţi „cei care ulterior pot fi condamnaţi de 
tribunalele militare"  trebuie mai întîi „să facă o cerere de gra
ţiere" adresată lui Wilhelm, după care acesta „va da o sentinţă 
.corespunzătoare pe baza raportului prezentat de departamentul 
nostFu de justiţie militară" .  

Aici trebuie să s e  menţioneze că, potrivit regulamentului pru
sian cu pnvue la Landwehr, foarte rar se întîmplă ca un emigrant 
prusian să nu intre în competenţa „tribunalului militar" 188 ; că 
forma „cererii de graţiere" este prescrisă în termeni categorici 
:şi că pentru această umilire nu se promite nici o compensaţie 
concretă ; în sfîrşit, că Wilhelm are nevoie de „amnistie" mai 
.mult decît oricare emigrant, întrucît, din punct de vedere strict 
legal, nu avea ce căuta la Baden 1o7 etc. 

„Times• va accepta, desigur, cu cea mai mare plăcere o ase
menea critică. In acelaşi timp aş trimite acest articol şi altor 
·ziare, semnînd, bineînţeles, doar : „A Prussian refugee" 2) . Tot
-0dată aş trimite o scrisoare personală la redacţie. 

Este singura cale de a plăti cîinilor din Prusia şi subofiţerului 
-care stă la cîrmă. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, Bd. III, 
Stuttgart, 1913 ; în întregime 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

1) - în acelaşi timp. - Nota trad. 
1) - „Un emigrant prusian". - Nota trad. 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Dragă Frederick, 

K. Marx şi F. Engels 

90 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 22 ianuarie [1861P 

Am trimis azi două exemplare deodată (unul la „Times•, celă
lalt la „Standard•) ale articolului tău cu privire la amnistie 1) 

Ce spui de declaraţia lui Bucher şi compania 168 ? 
Ai văzut în presa prusiană cum îşi croieşte Gottfried 2) drum. 

spre a ieşi din nou pe primul plan cu ajutorul adunăturii de ga
zetari. 

Anunţul (librarului) cu pnvue la cartea mea 3) a apărut şi înt 
„N[eue] Pr[eussische] Z[eitung] u .  Săptămîna aceasta a fost trimis 
tuturor ziarelor berlineze. Cîinii din ambele tabere vor să înmor
mînteze cartea trecind-o sub tăcere. 

In ceea ce priveşte starea mea, Allen e de aceeaşi părere cu 
Gumpert. Dar, indiferent ce poate fi, e o stare scirboasă, care te 
face inapt de muncă. In plus, mai am şi dureri fizice, deşi astăzi 
mi-e mult mai bine. Continui să mă tratez, iar Allen vine o dată 
la trei zile. Astăzi a fost din nou pe aici. lmi recomandă să fac 
călărie, change of air 4) etc. Bineînţeles că lui nu-i pot spune ce 
mă doare pe mine. M-am tot gîndit dacă n-aş putea încheia prilll 
intermediul lui Borkheim o tranzacţie cu vreo Ioan society �) , 
pentru a-mi aranja cit de cit socotelile, care s-au încurcat serios 
din pricina cheltuielilor cu boala, lipsa onorariilor de la „Tri
bune " etc. Dar de cite ori eram gata s-o fac, îmi pierdeam tot 
curajul, deoarece Borkheim (cu toate calităţile sale) este un lău
dăros şi zilnic - adică ori de cite ori ne vedem - îmi spune ciţi: 
bani a dat el emigranţilor. 

Aş fi foarte bucuros dacă tu, ori de cite ori ai timp şi chef de 
asta, ai trimite cite un articol. Eu continui să fiu incapabil de 
muncă. Ar fi foarte bine dacă ai scrie pentru sîmbătă un articol 
despre înarmarea Franţei sau, în general, despre Franţa. 

') Vezi volumul de faţă, p. 128, 133. - Nota rcd. 
1) Kinkel. - Nota red. 
1) K. Marx. „Domnul Vogt". - Nota red. 
') - schimbare de aer. - Nota trad. 
') - societate de împrumut. - Nota trad. 
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După părerea mea nu există o alianţă între Rusia, pe de o parte, 
şi Austria şi Prusia, pe de altă parte. Pur şi simplu Rusia, care 
întotdeauna caută să se asigure şi dintr-o parte şi din cealaltă, a 
încheiat cu statele sus-menţionate anumite acorduri la Varşovia 
(referitoare la Polonia şi Principatele dunărene) 189, dar este abso
lut sigur că a încheiat şi cu Bonaparte un nou acord pentru orice 
„eventualitate" .  

Apropo. Poate c ă  a r  fi ş i  mai bine dacă a i  scrie despre Schles
wig-Holstein. O poantă : atitudinea j osnică a presei berlineze care 
învinuieşte mereu Austria că ar „împiedica" Prusia să acţioneze 
împotriva Danemarcii. Acum, cind Austria permite acest lucru, 
aceeaşi presă protestează împotriva „capcanelor", pune în gardă, 
cheamă la menţinerea păcii etc. 170 Vezi „Volks-Zeitung•, „Kol
n[ische] Z[eitungr etc. Să dai tare în presa berlineză. ln „Tribune• 

o făceam deseori înainte. Dar acest lucru trebuie mereu repetat. 
Salut. 

Publicat pentru prima oară 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

9 1  

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

(Londra) 29 ianuarie 1861 

Dragă Engels, 
După cum vei vedea din scrisoarea alăturată a lui Dana, cind 

cineva are ghinion, toate merg pe dos. Poliţa de 30 l. st., pe care 
am tras-o la 10 decembrie pe termen de două luni, mi-au pro
testat-o, şi, în afară de aceasta, au renunţat la orice corespon
denţe pe timp de 6 săptămîni. Ieri, bineînţeles, am dat imediat 
fuga la Freiligrath şi, ca să aibă el o acoperire, nu există decît 
-0 singură soluţie : să încerce el să plaseze o poliţă, trasă de mine 
asupra mea, pe termen de trei luni. Nu ştiu cum o s-o scot la capăt 
rle aici încolo, căci impozitele, şcoala, casa, negustorul, măcela-
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rul, dumnezeu şi diavolul nu vor să-mi acorde nici o respite 1 1 .  
Ce josnicie din partea lui Dana să revină la situaţia din timpul 
crizei din 1858-1859, cînd numai în mod excepţional numărul 
corespondenţelor a fost redus la un articol pe săptămînă ; această 
convenţie a fost anulată de ani de zile per mmm 2) şi chiar printr-o 
scrisoare clară în care acest lucru a fost specificat 171 , Acum îmi 
reţine pentru toate articolele care nu au fost publicate în cursul 
anului trecut. Pe de altă parte, chiar dacă plecăm de la premisa 
lui greşită şi considerăm convenţia din 1858-1859 ca fiind încă 
în vigoare, el tot n-ar avea dreptul să mă lase fără lucru timp de 
o lună şi jumătate. Şi totuşi nu pot fac� nimic împotriva acestor 
indivizi, deoarece depind întru totul de ei. Efectiv, nu ştiu cum 
să procedez, deşi am întrevăzut de multă vreme apropierea crizei. 

Iţi trimit alăturat scrisoarea lui Lassalle. In această scrisoare 
nici nu-şi aminteşte ce impresie i-a făcut la timpul ei mîzgăliturn 
lui Vogt 3) . De altfel, e mai bine să-ţi vină mintea la cap mai 
tîrziu decît ni ·;odată. In ceea ce priveşte intenţia lui cu privire la 
reluarea editării lui „Neue Rheinische Zeitung" - contesa Hatzfeldt 
(îţi trimit un memoriu 172 în legătură cu ea) dispune de peste 
300 OOO de taleri -, în condiţiile actuale m-aş agăţa chiar şi de 
acest fir de pai. Dar în Germania valurile nu sînt încă destul de 
înalte ca să ne poarte corabia. Ar fi un avorton chiar de la început. 

Toby 4) i-a scris din nou lui Borkheim, întrebîndu-1 dacă nu 
cumva a auzit de povestea cu cele 90 1. st. ale emigranţilor noştri. 
Germania mă desconsideră, scrie el, aşa se explică şi tăcerea ge
nerală. Insuşi marele L. Walesrode a declarat că la asemenea jos
nicii nu e nimeni obligat să răspundă etc. Intre altele, m-a; b:1cura 
dacă ai răspunde la scrisoarea lui Borkheim, căci el a contribuit 
cu 12 1. st. la editarea „Domnului Vogt" .  In această privinţă e foarte 
sensibil. 

Bucher şi Rodbertus, care erau pe lista de deputaţi ai Berlinu
lui, au tost şterşi, în urma apariţiei declaraţiei lor, de adepţii „micii 
Germanii" cuprinşi de indignare 173 • Declaraţia este slabă, dar felul 
în care Bucher îl aranjea.ză pe G. K. (Gottfried Kinkell în ultimul 
număr al lui „Hermann " este reuşit. 

D-l Kolatschek a cerut ieri printr-o scrisoare un exemplar gra
tuit din „Domnul Vogt" pentru a-i face o recenzie. I s-a trimis. 
La Petersburg şi Riga această carte este destul de cerută, în 

1) - amînarc. - Nota trad. 
'l - în practică. - Nota trad. 
•) K. Vogt. „Procesul intentat de mine lui oAllgemeine Zeitung " . - Nota reci 
'l Meyen. - Nota red. 
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schimb la Koln cererea e aproape nulă (s-au vîndut, poate, 6 
exemplare) . 

Povestea istorisită de Lassalle despre Zabel este bună. 
Salut. 

Al tău, 
K. M. 

Mîrşavul „Times" nu a acceptat articolul tău despre amnistie 1) .  
Nici „Standard"  de altfel. D ă  articolul la „Guardian° 2) şi trimite 
ziarul aici, iar apoi, prin Borkheim, am să-l public în mizeru] 
„Hermann" şi în altele. 

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

92 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra) 31 ianuarie (1861) 

Dragii Frederick, 
Am primit scrisoarea împreună cu cele 10 l. st. şi-ţi mulţumesc 

foarte mult. 
Acum trebuie să plec să plătesc în primul rînd gazul şi impo

zitul, altminteri indivizii ăştia îmi vor trimite brokerul 174• Cu cei
lalţi cîini o să văd cum o să mă descurc. 

Vei primi o scrisoare amănunţită de la mine de îndată ce va 
sosi scrisoarea ta de mîine 3) .  

Salut. 

Iţi trimit alăturat memoriul lui Lassalle. 

Publicat pentru prima oară 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Oriile Abteilung, Bd. 3, 1930 

1) Vezi volumul de fată, p. 128-129. - Nota red. 
') „Manchester Guardian". - Nota red. 
') Vezi volumul de fulă, p. 1 33-134. - Nota red. 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscns 

Tradus din limba german3 
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Dragă Marx, 

K. Marx şi P. Engels 

93 

Engels către Marx 
la Londra 

[Manchester, 31 ianuarie 1861) 

Lui B [orkheim] mi-e greu sa-1 răspund 1) . Comisionarii de aici, 
care cumpără mărfuri pentru piaţa italiană, toţi vînd acolo, singuri, 
aşa că într-un client din Londra ar vedea un concurent şi i-ar 
face o primire duşmănoasă. Reuss, Kling & Co. şi A. S. Sichel sînt 
principalele firme în această ramură, dar nu primesc comenzi 
mici. In orice caz, ai grijă ca persoana care se va adresa acestor 
oameni să nu se refere la mine ; ar fi absolut inutil şi m-ar pune 
într-o lumină ridicolă. Dacă comanda este cît de cît importantă şi 
dacă se stabilesc legături regulate, cel mai bine ar fi să vină 
negustorul singur aici şi să se adreseze direct fabricanţilor. Cei 
<:are cumpără de la firmele londoneze sînt numai „East India 
Trade" 2) sau indivizi mărunţi pe care nu-i cunosc. 

Asta e tot ce pot să-ţi comunic deocamdată. 
Habar n-am cine sînt aceşti oameni de paie. 

Joi. 

Al tău, 
F. E. 

Publicat pentru prima oară 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Dragă Frederick, 

94 

Marx către Engels 
la Manchester 

Londra, 2 februarie 1861 

Ieri am primit un bilet 3) de la Freiligrath, care nu-mi face 
situaţia cu nimic mai uşoară. Scrie-mi imediat ce să fac. 

Sînt asaltat din toate părţile şi nu mai ştiu unde mi-e capul. In 

1) Vezi volumul de faţă, p. 132. - Nota red. 
2) - „Comerţul Indiilor orientale". - Nota I rad. 

') Vezi volumul de faţă, p. 509. - No ta red. 
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plus mi-e neplăcut că sînt nevoit să te plictisesc şi pe tine cu 
toate aceste mici mizerii. 

Lui Dana i-am scris ; deşi, fără îndoială, din punct de vedere 
juridic nu are dreptate, prea multe şanse de succes nu sînt. Oa
menii ăştia ştiu că avem nevoie de ei, pe cind în momentul de faţă 
ei nu au nevoie de nimeni. 

Voiai să-mi trimiţi „Nazione" cu citeva scrisori ale lui Mazzini. 
Ai uitat ? Zilele acestea vei primi de la mine numărul confiscat 
din „Courrier du Dimanche" .  

Bucher spune - l-a rugat pe Borkheim să-mi transmită acest 
lucru - că recenzia lui va apărea şi în „Allg[emeine] Z[eitung/" .  
După cum vezi, nemernicul de Blind caută să-şi prezinte cit mai 
des numele în faţa publicului în calitate de bărbat de stat. 

Scirboasa poveste cu cărţile m-a costat cu totul şi cu totul 
peste 4 1. st. Ce soartă ciudată are această bibliotecă I 175 

Ce se mai ştie de Siebel ? Pare să aibă extrem de puţine 
relaţii. 

Salut. 
Al tău, 

K. M. 

Thimm îi spunea zilele trecute lui Petsch că la Manchester 
„Domnul Vogt" este foarte înjurat. Brass a comandat litere noi 
special pentru plăcerea de a tipări anunţurile cu privire la „Dom
nul Vogt" într-o formă care să sară cit mai mult în ochi. Nu s-ar 
putea ca printre numeroşii elveţieni din Manchester să se plaseze 
măcar un exemplar din „Grenzpost" ? 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", Bd. III, 
Stuttgart, 1913 ; publicat în întregime 
în : Marx-Enge!s. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 
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Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

[Manchester) 4 februarie 1861 

Dragul meu Maur, 
Astăzi nu-ţi pot seric decit cîteva rînduri. Dacă croitorul este 

de acord să sconteze poliţa de 35 1. st. în cazul că am s-o trag 
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şi să aranjeze în aşa fel lucrurile incit să nu plătesc înainte de 
iulie sau august, ar fi foarte bine, şi aş emite poliţa. Dar trebuie 
:să contez pe o discreţie absolută, altminteri aş putea să-mi pierd 
slujba. Dacă Gumpert a făcut rost de bani (nu l-am văzut de 
vineri) . aş putea eventual să aranjez şi fără să recurg la această 
cale. 

Publicat pentru prima oară 
în Marx-Engels.Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

96 

Al tău, 
F. E. 

Se tipareşte după manuscris 

Tradus d m  limba germană 

Engels către Marx 

la Londra 

Manchester, 6 februane 1861 

Dragul meu Maur, 
Ii poţi scrie lui Freiligrath că nu avem nevoie de croitorul 

lui. Gumpert a primit pentru notele sale de plată o sumă sufi
<:ientă de bani ca să-mi poată împrumuta cea mai mare parte 
din suma necesară, cu condiţia să-i restitui lunar cite 5 I. st. ; prin 
urmare, lucrurile s-au aranjat. Freiligrath poate primi oricînd cele 
30 I. st. şi nu are de plătit decît spezele pe care de asemenea i le 
voi achita în decurs de 24 de ore de la indicarea sumei. Ar putea, 
€ventual, să-mi scrie mie direct despre acest lucru - tu nu mai 
trebuie să-ţi faci griji cu toată povestea asta. Am să văd dacă 
pot trece măcar o parte din această sumă pe următorul an finan
<:iar. 

lţi restitui scrisorile. Abia după ce ţi-am expediat scrisoarea 
mea precedentă mi-am dat seama că Dana consideră că tu ai cal
culat cu 19 articole mai mult decît au tipărit ei. Oricum, toată 
povestea asta e o infamie ordinară, şi „Tribune " se comportă ca 
un adevărat penny paper 1J . Socialismul lui se reduce de fapt la 
cea mai murdară potlogărie filistină. 

') - ziar ieftin. - Nota lrad. 
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Lassalle este acelaşi Isidor B.-B. 1) . Ce fel de politician este 
el dacă îşi închipuie că a făcut praf un minister fiindcă a dovedit 
inconsecvenţa acestuia într-un fleac ca ăsta. Are o părere bună 
şi despre regimul parlamentar şi despre ceea ce se consideră drep
tate şi echitate în cadrul acestuia. Omul ăsta e incorigibil. De cite 
n-o să se mai ocupe în monumentala lucrare în două volume 2) I 
ln orice caz, tot ce s-a dovedit în stare să facă a fost să-şi schimbe 
complet poziţia in re 3) faţă de Vogt 176• Cit despre fiţuica 4) lui, 
în locul tău l-aş sfătui să scoată un săptămînal care să contracareze 
„Preuss[isches] Wochenblatt" ,  „Berliner Revue" ,  „Wochenschau des 
Nationalvereins " 5) etc. Cu cei 300 OOO de taleri ai lui Hatzfeldt, 
de care se vor crampona amîndoi cu toată puterea, şi cu modul 
extravagant de viaţă al acestei doamne, nu se poate conta pe ase
menea venituri suplimentare incit să permită editarea unui coti
dian. Lipsa de bani s-ar face curînd simţită. ln schimb, un aseme
nea săptămînal nu costă mult şi ar fi pentru noi o sursă bună de 
venituri. Bineînţeles, dacă Lassalle ar plăti bine, adică englezeşte, 
altminteri nu-i nici o scofală. Pentru noi săptămînalul ar fi foarte 
important şi ca organ de presă 6) . 

Se pare că subofiţerului prusian 7) 11 dîrdîie serios tîrtiţa. ln 
fiecare discurs, vita asta vorbeşte de iminenta luptă pe viaţă şi 
pe moarte. 

Articolul destinat lui „Tribune" cu privire la înarmarea Fran
ţei 8) l-am publicat aici în „Volunteer Journal" într-o formă mo
dificată ; s-ar putea ca încă în seara asta să încerc să trimit vreo 
zece exemplare la diverse ziare - e posibil ca articolul ăsta să 
facă senzaţie. Iţi trimit şi ţie un exemplar ; ciinii din New York nu 
se grăbesc acum să-l achiziţioneze, şi cum articolul a suferit modi
ficări serioase, nu strică să ţi-l trimit. Broşura mea va apărea săp-

'I Berlinerblau - Albastru de Berlin. - Nota trad. 

'I F. Lassalle. „Sistemul drepturilor ciştigate•.  - Nota red. 

'I - în fapt. - Nota trad. 

•1 Vezi volumul de faţă, p. 132. - Nota red. 

51 „Wochenschrift des Nationalvereins" .  - Nota reci. 

8) Vezi volumul de faţă, p. 163-1 65. - Nota red. 

71 Wilhelm I. - Nota red. 
81 F. Engels. „Forţele armate franceze" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 15, 

Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 252-256. - Nota trad.). - Nota red. 



138 K. Marx şf F. Engels 

tămîna viitoare ; mai am de citit numai o mică corectură şi să 
scriu prefaţa 177• 

Bucher se comportă, pare-se, destul de corect. 
Calde salutări soţiei şi copiilor tăi. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx",  Bd. III, 
Stuttgart, 1913 ; în întregime 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1 930 
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Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Frederick, 

Al tău, 
F. E. 

Se tipareşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

[Londra] 14 februarie 1861 

Te rog să mă scuzi că n-am răspuns imediat la amabila ta scri
soare. Intre timp ai primit, probabil, scrisoarea filistinului Freili
grath. 

Am avut şi mai am încă multă alergătură. Am intenţia să plec 
în Olanda ca să-mi aranjez treburile, care altfel mă vor copleşi. 
Pentru această călătorie am nevoie de două lucruri : paşaport şi 
bani ; de amîndouă va trebui să fac rost, într-un fel sau altul, 
aici. (S-ar putea să fiu nevoit să mă reped pînă la Aachen.I 

Lui Lassalle încă nu i-am scris. Editarea unui săptămînal ar 
fi, desigur, o treabă foarte bună, dar, pe de altă parte, cit de mult 
riscăm din cauza lipsei de tact a prietenului nostru, care va fi acolo 
pe loc, în calitate de şef redactor, şi va avea deci oricînd posibili
tatea să ne bage pe toţi în încurcătură I Bineînţeles că el ar imprima. 
imediat ziarului caracterul unui organ de partid, iar noi am fi 
nevoiţi să răspundem pentru toate neghiobiile lui şi ne-am pre
judicia poziţia în Germania înainte de a fi reuşit s-o recucerim. 
La aceasta trebuie să reflectăm foarte serios I 

Conspiraţia tăcerii pusă la cale de presa germană dăunează 
serios vînzării „Domnului Vogtu .  Aceasta a făcut ca avîntul iniţial 
să stagneze. „Allg[emeine] Zeit[ung]• este, pare-se, aproape hotărît 
să nu publice recenzia lui Bucher. In orice caz, acest lucru se va 
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decide în următoarele zile, întrucît redacţia nu mai poate amina, 
dacă în genere intenţionează s-o publice. Pe Kolatschek se poate 
conta. 

Soţia mea îţi recomandă să citeşti „Hans Jbeles• al Johannei 
Mockel, unde Willich figurează sub numele de Wildemann etc. ,  
doamna von Briiningk sub cel de Platonina şi împuţitul de Kinkel -
Don Juan. Eu ştiu despre chestiunea asta numai ce mi-a povestit 
soţia mea. Ea susţine că această carte oferă dovada deplină că 
Johanna Mockel s-a aruncat pe fereastră din cauza unei iubiri 
nefericite. (De altfel - by the by 1) - soţiei mele încă nu i s-a 
vindecat obrazul şi situaţia asta va mai dura multă vreme.) Oricum 
e frumos din partea lui popa Kinkel 178 că scoate bani din confe
siunile defunctei Mockel, vînzîndu-le lui Cotta, ca să-i toace îm
preună cu Minna Werner, care i-a şi făcut un copil. Popii sînt 
oamenii cei mai deştepţi. Ce-i drept, Johanna Mockel nu era o 
femeie prea ispititoare, şi răsuflarea îi mirosea urît în ciuda sen
sibilităţii ei pentru muzică. 

Am primit „Nazione" .  Foarte bun. De asemenea şi „Volunteer 
Journal" .  Dar broşura ta n-am primit-o 2) . 

Vogt n-o să-i ierte niciodată lui Vincke că i-a luat-o atît de 
mult înainte. De altfel, porcii de prusieni s-au făcut de rîs în 
toate privinţele. La început, nemernicii l-au rugat pe Bonaparte 
să-şi prelungească intervenţia la Gaeta ; acum ticăloşii se pro
nunţă împreună cu Bonaparte şi cu Rusia pentru prelungirea inter
venţiei franceze în Siria 179• Austria şi, bineînţeles, for appearance's 
sake 3) , şi Palmerston sînt împotrivă. Şi ce harababură e pe plan 
intern I Această adunătură de netrebnici trebuie să se ducă de ripă. 

Şi Wilhelm Liebknecht a cam fost lăsat cu buza umflată de zia
rele lui americane. Unul din ziarele din New Orleans pentru care 
scria a fost suspendat 4) . 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
P. Engels und K. Marx•, Bd. III, 
Stuttgart, 1913 ; publicat în întregime 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

1) - în treacăt fie zis. - Nota trad. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 137-138. - Nota red. 
1) - pentru a salva aparenţele. - Nota trad. 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

4) Este vorba, probabil, de „Deutsche Zeitung•. - Nola red. 
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Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 27 februarie 1 861 

Mîine plec, dar paşaportul pentru Olanda nu e pe numele 
meu, ci pe al lui Biihring 1) . M-am zbătut foarte mult atît pentru 
paşaport, cit şi pentru a face rost de bani ca să pot, în general, 
pleca. O oarecare sumă am fost nevoit s-o plătesc c1 editorilor mai 
insistenţi ; de la alţii (de pildă, de la băcan) am obţinut o amînare, 
invocînd criza americană, cu condiţia însă ca în absenţa mea •soţia 
să plătească săptămînal. In afară de aceasta, săptamîna viitoare 
ea va trebui să plătească 2 1. st. şi 1 8  şilingi impozit. 

Nota bene. Ai primit scrisoarea soţiei mele (trimisă în urmă 
cu vreo săptămînă) în care îţi mulţumeşte pentru vin ? E cam îngri
jorată să nu fi căzut în mîini străine. Copiii îţi sînt şi ei foarte 
îndatoraţi pentru vin. Se pare că au moştenit de la tatăl lor slă
biciunea pentru băutură. 

Am să mă duc, probabil, şi la Berlin - fără paşaport, să aflu 
ce şanse are povestea cu săptămînalul 2) (apropo,  lui Wilhelm I 
I se spune la Berlin „frumosul Wilhelm") şi, în general, să văd şi 
eu toată porcăria asta. 

Porcul de Blind a publicat în ultimul număr al ziarului „Her
mann" o scrisoare pe care i-a adresat-o Mazzini 180• Animalul ăsta 
sîcîitor l-a convins, evident, pe Mazzini că el este reprezentantul 
emigraţiei germane. El umple coloanele aceluiaşi „Hermann• cu tot 
felul de palavre patriotice referitoare la Schleswig-Holstein şi tri
mite sub semnătura sa scrisori cu acelaşi conţinut la „Globe" etc. 
Cu ajutorul lui Bronner - împreună cu acesta şi cu Schaible fon
dează „Societatea pentru libertate şi unitate" 181 - a stors atîţia 
bani de la un negustor din Bradford, încît a putut înfiinţa la Ham
burg o fiţuică lamentabilă - „Nordstern" - pentru a face pe gro
zavul în nord. In acelaşi timp, în sud, prin mijlocirea lui Schaible, 
îşi face reclamă în „Beobachter" (un soi de „Volkszeitung" sud-

1) Bilhring - întruchipa odinioară proletariatul lui Faucher, proletarii lui liber
schimbişli - este într-adevăr un inventator genial, dar complet lipsit de simt 
practic, De aceea este întotdeauna tras pe sfoară, iar de pe urma descoperirilor 
lui trag foloase alţii. (Nota lui Marx.) 

'l Vezi volumul de fată, p. 1 32, 1 37. - Nota red. 
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german) din Stuttgart, unde este prezentat ca „Blind cel de fier . 
Netrebnicul a făcut toate astea, pe de o parte, pentru a scăpa de ru
şinea la care a fost expus în „Domnul Vogt" 182, pe de alta pentru 
a deveni Becker secundus 1) . Le pauvre here 2) . 

Frumos mi-au mai păstrat biblioteca cei din Kăln I Mi s-a furat 
Fourier în întregime, la fel şi Goethe, şi Herder, şi Voltaire, şi o 
carte de care îmi pare cel mai rău, „Economistes du 18 siecleR 183 

(ediţie absolut nouă, care m-a costat vreo 500 fr.) şi multe volume 
din clasicii greci, multe volume disparate din alte opere. Dacă 
mă duc la Kăln, o să-i spun cîteva lui Biirgers din Uniunea naţională 
în legătură cu asta. Aceeaşi soartă au avut-o „Fenomenologia" şi 
„Logica " lui Hegel. 

Din pricina afurisitelor de alergături din ultimele două săptă
mîni - mi-a trebuit, crede-mă, foarte multă îndemînare pentru a 
împiedica falimentul total al întregii case - n-am citit ziarele 
absolut de loc, nici măcar „Tribune " despre american crisis 3) . 
In schimb, seara, pentru a mă destinde, am luat originalul în limba 
greacă al războaielor civile de la Roma ale lui Appian. O carte de ne
preţuit. Appian era originar din Egipt. Schlosser spune că „nu are 
suflet" ,  probabil fiindcă cercetează resorturile materiale ale războaie
lor civile respective. La el, Spartacus apare ca cea mai grozavă figură 
din toată istoria antică. Mare general (nu un Garibaldi) ,  caracter 
nobil, real representative 4) al proletariatului antic, Pompei ca o 
canalie : şi-a cîştigat o faimă falsă, atribuindu-şi mai întîi succesele 
lui Lucullus (împotriva lui Mitridate) , apoi succesele lui Sertorius 
(în Spania) etc., ca „young man"  5) al lui Sulla etc. Ca general a 
fost un Odilon Barrot al Romei. Cînd trebuie să arate în lupta îm
potriva lui Cezar de ce e în stare, se dovedeşte o nulitate. Cezar a 
comis cele mai mari greşeli militare, intenţionat extravagante, 
pentru a-l zăpăci pe filistinul cu care avea de-a face. Cel mai de 
rînd general roman, un Crassus oarecare, l-ar fi zdrobit de şase ori 
în timpul luptelor din Epir 184 • Dar cu Pompei putea să-şi permită 
orice. In „Love's Labour Lost" 6) Shakespeare pare să fi fost lămurit 
despre ceea ce reprezenta Pompei în realitate. 

Salut. 

1) - al doilea. - Nota trad. 

') - Sărmanul. - Nota trad. 

') - criza americană. - Nota trad. 

•i - aclevarat r eprezentant. - Nota trad. 
5) - „aghiotant•. - Nota trad. 

6) - „Zadarnicele chinuri ale dragoste i " .  - Nota trad 

Al tău, 
K. M 
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Iţi scriu din Olanda 185, Nu mai e nevoie de cuvinte ca să-ţi dai 
seama cit îţi sînt de recunoscător pentru extraordinarele dovezi de 
prietenie ce mi le-ai dat. 

Publioat pentru prima oarli 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, Bd. III, 
Stuttgart, 1913 
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Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din Jimba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 1 mai 1 861 

Dragă Frederick, 
Habes confitentem reum 1) . Dar circumstanţele mele atenuante 

pentru vina de a nu-ţi fi scris sînt următoarele : în primul rînd, 
după cum ştii, cea mai mare parte din timpul cit am stat la Berlin 
mi-am petrecut-o în casa lui Lassalle, şi de acolo îmi era impo
sibil să-ţi trimit o scrisoare fără să i-o arăt lui Lassalle, or, asta 
nu intra în intenţiile mele. Apoi, am fost tot timpul pe drum : de 
la Berlin la Elberfeld, Koln, Trier, Aachen, Bommel, Rotterdam şi 
Amsterdam. In sfîrşit, planul meu iniţial era, după cum i-am scris 
şi soţiei mele, ca de la Rotterdam să plec la Hull şi de la Hull 
la Manchester, pentru a-ţi da un raport verbal amănunţit. Acest 
plan mi-a fost zădărnicit de vărul meu Jacques Philips. Tocmai 
cînd mă pregăteam să părăsesc Rotterdamul, m-a anunţat că a 
doua zi va pleca la Londra, and he was as good as his word 2) . 
Aşa că a trebuit, fireşte, să plec direct la Londra ca să-i fac onoru
rile. Abia alăltăieri a plecat de aici. 

In orice caz, sper că de rusalii vei veni pentru citeva zile pe la 
noi. La Elberfeld am auzit că ai de gînd să te duci de rusalii să-ţi 
vizitezi familia. Chiar şi în acest caz ai putea să aranjezi aşa incit 
să stai cel puţin citeva zile la noi. Am să-ţi povestesc multe lu
cruri, pe care e mai bine să ţi le comunic verbal, şi nu în scris. 
In afară de aceasta, doamnele mele se vor supăra că mereu faci 
ce faci şi ocoleşti Londra. 

1) - Ai în faţa ta un acuzat care-şi recunoaşte vina (Cicero. „Pro Ligario" ; 
parafrazat). - Nota trad. 

1) - şi s-a ţinut de cuvînt. - Nota trad. 
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Aşadar, în primul rînd, despre business 1) .  Pe unchiul 2) meu 
l-am tapat deocamdată de 1 60 1. st., astfel că am putut plăti cea 
mai mare parte a datoriilor. Mama - care nu are de loc bani 
gheaţă şi al cărei sfîrşit se apropie cu paşi repezi - a distrus 
nişte chitanţe pe care i le-am dat mai de mult pentru unele sume 
împrumutate de la ea. Acesta a fost rezultatul destul de plăcut 
al celor două zile petrecute la ea. Eu nici n-am adus vorba de 
money matters 3) , ea singură a abordat această problemă. Apoi, 
la Berlin, am pregătit terenul pentru ca la nevoie să pot relua le
gătura cu „Presse" 186 din Viena, ceea ce, avînd în vedere actualele 
condiţii din America, devine, pare-se, inevitabil. In sfîrşit, cu aju
torul lui Lassalle am aranjat ca partea a doua a lucrării mele de 
economie politică 187 să apară la Brockhaus, şi nu la Duncker. 
Despre Duncker, Camilla Essig (alias Ludmilla Assing) a spus pe 
bună dreptate că, dacă vrei să ţii o carte în secret, trebuie s-o 
editezi la Duncker. Deocamdată numele meu mai figurează în ul
tima lucrare a lui Rau-Rau 188, acest Say german. 

Apropo. In legătură cu articolul tău „Fadul şi Rinul " etc. am 
aflat de la Hatzfeldt - ea se întîlneşte în casa cumnatului ei, 
generalul von Nostitz, cu tot corpul de generali prusieni ; nepo
tul ei, un alt Nostitz, este aghiotantul „frumosului Wilhelm" - că 
în cercurile militare înalte şi foarte înalte (printre alţii chiar 
şi în cercul prinţului Karl Friedrich) se consideră că lucrarea ta 
este opera unui general prusian care preferă să rămînă necunoscut. 
Acelaşi lucru se crede şi la Viena, după cum mi-a spus asesorul 
Friedlănder (frate cu redactorul lui „Presse " die Viena) . Am dis
cutat personal despre aceasta cu generalul Pfuel, care acum are 
82 de ani, dar este încă în deplinătatea facultăţilor mintale şi a 
devenit foarte radical. Pfuel nu ştie, desigur, că noi i-am acordat 
titlul de onoare : „von Hollenstein " 4) 189 •  De altfel el a căzut în 
dizgraţie şi la curte trece drept iacobin, ateu etc. 

Şi acum despre poli tical business 5) . 
La Berlin, bineînţeles, nu se face nici un fel de „politică înaltă".  

Totul se învîrteşte în jurul luptei cu poliţia (nu pentru ca m mo

mentul de faţă aceasta şi-ar permite fie chiar şi cea mai mică 

samavolnicie ; poliţia e un exemplu de amabilitate şi toleranţă) , 

cerindu-se destituirea şi pedepsirea lui Zedlitz, Patzke etc. Pe 

locul doi se situează antagonismul dintre militari şi civili. Acestea 

11 - afaceri. - Nota trad. 
'I Lion Philips. - Nota red. 
"I - chestiuni băneşti. - Nota trad. 
'I - Piatra iadului. - Nota trad. 
s1 - problemele politice. - Nota trad. 
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sînt punctele (în cercurile burgheze se mai adaugă, în special, 
proiectele de lege cu privire la armată şi la scutirile de impozite 
ale marilor proprietari funciari) din cauza cărora se va ajunge la 
tărăboi 190• (Un ofiţer de artilerie, contele Tavernier, îmi spunea 
cd. ar îndrepta cu cea mai mare plăcere tirul bateriilor împotriva 
corpului de gardă.) Pretutindeni se simte un iz de descompunere, 
şi oameni de cele mai diferite trepte sociale consideră că o catas
trofă este inevitabilă. In capitală lucrurile au mers, se pare, mai 
departe decît în provincie. Ceea ce e ciudat, e că şi în cercurile 
militare domneşte convingerea generală că la prima ciocnire cu 
crapauds 1) prusienii o s-o încaseze zdravăn. Tonul care domneşte 
la Berlin e impertinent şi frivol. Camerele sînt dispreţuite. Chiar 
eu am auzit la un teatru un cuplet împotriva lui Vincke care a fost 
primit cu aplauze furtunoase. In rîndurile unei părţi însemnate a 
publicului domneşte o profundă nemulţumire faţă de presa actuală. 
La alegerile viitoare (din toamnă) , în Camera a doua vor intra, 
fără îndoială, un mare număr dintre cei care au fost deputaţi în 
Adunarea naţională prusiană 191• Lucrul acesta este important nu 
datorită indivizilor respectivi , ci pentru că „Wilhelm cel frumos 11 
îi consideră republicani roşii. De altfel, de cînd a devenit rege, 
„Wilhelm cel frumos" este urmărit de spectrul roşu. El consi
deră că reputaţia sa de „liberal 11 este o cursă pe care i-a întins-o 
partidul. 

In aceste condiţii ar fi, într-adevăr, foarte nimerit dacă la anul 
am putea edita un ziar la Berlin, oricît de nesuferit mi-ar fi mie 
personal acest loc. Impreună cu Lassalle etc. am putea strînge 
20 000-30 OOO de taleri. Dar hic jacet 2) .  Lassalle mi-a făcut di
rect această propunere. Totodată, mi-a spus confidenţial că el 
va fi redactor-şef împreună cu mine. Şi Engels ? - l-am între
bat eu. „Dacă trei nu sînt prea mulţi, atunci poate fi şi Engels 
redactor-şef. Numai că voi doi nu trebuie să aveţi mai multe vo
turi decît mine, căci altminteri aş fi în minoritate de fiecare 
dată 11 • Pentru a mă convinge că trebuie să ia parte la conducere 
alături de noi, mi-a adus următoarele argumente : l l după părerea 
generală, el este mai apropiat de partidul burgheziei şi de aceea 
îi va fi mai uşor să procure bani ; 2) el va trebui să-şi sacrifice 
„studiile teoretice " ,  precum şi liniştea necesară pentru aceste stu
dii, şi deci are nevoie de o compensaţie etc. „De altfel - a adăugat 
el -, dacă nu sînteţi de acord, eu sînt totuşi gata, ca şi pînă 
acum, să susţin ziarul din punct de vedere pecuniar şi literar ; pen
tru mine ar fi chiar mai bine ; m-aş bucura de toate avantajele 

1) - francezii (textual : „broaşte riioase") .  - Nola !rad. 

•j - Aceasta e dificultatea. - Nola !rad. 
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ziarului fără să am mc1 o răspundere" etc. Toate acestea nu sînt, 
desigur, decît palavre sentimentale. Lassalle, orbit de prestigiul de 
care se bucură într-un anumit cerc de intelectuali datorită cărţii sale 
„Heraclit" ,  iar într-un alt cerc de paraziţi datorită vinurilor şr 
bucătăriei sale, nu ştie, desigur, ce faimă proastă are în rîndurile 
marelui public. In plus, mania lui de a considera că întotdeauna 
are dreptate ; faptul că s-a situat în lumea „noţiunilor specula
tive " (individul visează chiar la o nouă filozofie hegeliană la 
patrat, pe care intenţionează s-o scrie ) ;  contaminarea sa cu ve
chiul liberalism francez ; îngîmfarea sa, pisălogeala sa, lipsa de 
tact etc. Cu condiţia unei discipline severe, Lassalle ar  putea fi util 
ca unul dintre redactori. Altminteri, numai ne-ar compromite. 
Iţi dai seama, desigur, că mi-a fost foarte greu să-i spun toate 
astea deschis cînd el îmi arăta atîta prietenie. De aceea m-am 
ferit să fac vreo precizare şi am spus că nu pot decide nimic pînă 
cînd nu discut cu tine şi cu Lupus. (Acesta a fost motivul prin
cipal pentru care nu ţi-am scris din Berlin, deoarece nu voiam 
să primesc la Berlin răspunsul tău în această problemă.) In cazul 
cînd vom lua o hotărîre negativă, contesa 1) şi Lassalle vor pleca 
pentru un an într-o călătorie în Orient sau în Italia. But here's 
the rub 2) .  El aşteaptă răspunsul meu şi nu-l mai pot amina. Qu'en 
dis tu ? 3) 

Individul este îngrozitor de patetic, aşa că nu puteam face 
altceva decît să recurg în permanenţă la ironie, acest lucru îi leza 
cu atît mai mult amorul propriu, cu cit contesa, căreia îi impunea 
în calitate de geniu universal, a început să manifeste o tendinţă 
îngrijorătoare de a se emancipa de acest Buddha. In mod curios, 
în unele momente contesa Hatzfeldt are o intonaţie evreiască pe 
care a învăţat-o de la el. 

Temerile lui Lupus în legătură cu poliţia prusiană sînt quite aut 
of the place 4) . Singura dificultate care mai există se referă cel 
mult la cei care au depus cîndva jurămîntul pe drapel. Asesorul 
Friedlănder mi-a spus că Lupus continuă să fie omul cel mai 
popular la Breslau 5) şi într-un alt district silezian al cărui nume 
l-am uitat. Elsner s-a vîndut lui „Schlesische Zeitung " ,  aşa cum s-a 
vîndut Stein lui „Breslauer Zeitung" .  Dar la Breslau s-a format 
acum din nou un partid democrat destul de important. Pasajul din. 
„Preussische Gerichts-Zeitung " pe care-l anexez a fost inserat de 

1) Hatzfeldt. - Nota red. 
') - Dar aici este dificultatea. - Nota tr nd. 
3) - Ce părere ai ? - Nota trad. 
') - complet nefondate. - Nota trad. 
') Denumii ea poloneză : Wroclaw. - Nota trad. 
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redactorul ziarului, judecătorul Hiersemenzel, la insistenţele 
mele 192• Registratorul Stein, care s-a întors la Berlin venind de la 
Ziirich, îi transmite lui Lupus salutări cordiale. 

Despre tratativele mele cu guvernul prusian, respectiv cu poli
ţia, data viitoare 193, 

Apropo. Am un cadou pentru tine de la Lassalle : un atlas mili
tar foarte frumos, dar va trebui să vii personal să-l iei. 

Salutări ţie, lui Lupus şi Gumpert. 

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

1 00 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 10 mai 1861 

Dragă Frederick, 
In primul rînd îţi trimit o fotografie. Lupus şi Gumpert vor 

'Primi şi ei cîte una de îndată ce vor fi gata. Le-am făcut în parte 
pentru vărul meu 11 din Rotterdam, în parte pentru a le oferi în 
schimbul fotografiilor primite în Germania şi Olanda. In al doilea 
rînd îţi trimit un extras referitor la „Domnul Vogtu apărut într-un 
ziar din Diisseldorf. In sfîrşit, anexez un număr din „Free Press•,  
-care, ce-i drept, este vechi, dar probabil că nici tu, nici Lupus 
n-aţi urmărit cu regularitate dezbaterile parlamentare cu privire 
1a problema afgană. Acesta a fost cel mai mare eşec pe care l-a 
-suferit Pam 2) de la 1848 încoace 194• 

Părerea ta în legătură cu ziarul berlinez proiectat coincide 
întru totul cu părerea mea, iar punctele principale în această pro
blemă, mutatis mutandis 3) , i le-am şi expus lui Lazăr 4) . Dar întru
cît îi spusesem la Berlin că nu voi întreprinde nimic în acest sens 
fără tine şi fără Lupus, m-am angajat să vă expun problema „se
rios şi obiectiv" ,  şi astfel salvavi animam meam 5) . 

11 Jacques Philips. - Nota red. 
11 Palmerston. - Nota red. 
'I - cu schimbările corespunzătoare. - Nota trad. 
'I Vezi volumul de faţă, p. 531 .  - Nota red. 
�l - mi-am salvat sufletul. - Nota trad. 
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Apropo de Lassalle-Lazăr. ln marea sa lucrare despre Egipt 1) , 
Lepsius arăta că fuga evreilor din Egipt nu este altceva decît 
povestea istorisită de Manetho despre izgonirea „poporului de 
leproşi" din Egipt, în fruntea cărora se afla un preot egiptean 
cu numele de Moise. Prin urmare, leprosul Lazăr este prototipul 
evreului şi al lui Lazăr-Lassalle. Numai că lui Lazăr al nostru, 
lepra i-a atins creierul. La început boala sa a fost un sifilis secun
dar prost tratat. Rezultatul a fost o boală osoasă, localizată la 
un p1c1or, care i-a lăsat nişte sechele ; după cum spune 
doctorul Frerich 2) (nu ştiu cum se scrie numele acestui celebru 
profesor) , este vorba de o nevralgie la picior sau de aşa ceva. Dar, 
în dauna sănătăţii sale, Lazăr al nostru duce un trai la fel de îm
belşugat ca şi antipodul său, bogatul 3) , şi aceasta constituie, după 
părera mea, principala piedică în calea vindecării sale. Prea îşi dă 
importanţă şi consideră, de pildă, că a intra într-o cîrciumă este o 
contravenţie. Curios e că m-a întrebat cel puţin de patru ori pe 
cine reprezintă Jacob Wiesenriesler 4)  din „Domnul Vogt" . De 
altfel, avînd în vedere vanitatea sa devenită realmente „obiec
tivă 11 , aceasta nu e decît usus naturae 5) . Ne va trimite tuturor 
noua sa supraoperă juridică (Dharma 195) . 

La Berlin l-am vizitat şi pe Friedrich Koppen. L-am găsit ne
schimbat. Numai că s-a mai îngrăşat şi a devenit cam „posac" .  
Cele două escapade făcute împreună prin cîrciumi au fost pentru 
mine o adevărată binefacere. Mi-a dăruit două volume din cartea 
sa „Buddha 1 1 ,  o lucrare remarcabilă. De la el am aflat cum au pus 
mina pe „Nat[ional] -Zeit [ung] 11 ticălosul de Zabel et Co. Iniţial, 
ziarul a fost fondat în 1848 prin emitere de acţiuni plătite inte
gral de la început (dar fără un contract propriu-zis, pe baza unei 
libere înţelegeri) . Miigge, Koppen ş.a. şi-au dat multă osteneală 
în acest scop. Rutenberg a intrat ca redactor principal, avîndu-1 
drept colaborator şi subaltern pe Zabel şi, în sfîrşit, evreul Wolff 8) , 
în calitate de administrator. Curînd ziarul a început să prospere 
datorită moderaţiei sale filistine şi slugărniciei faţă de stînga par
lamentară 196• Rutenberg a fost înlăturat de asociaţii săi sub mo
tivul, real sau născocit, că ar fi dat ziarului o orientare prea con
servatoare şi că ar primi bacşişuri de la Hansemann. Zabel a adus 

11 R. Lepsius. „Denkmăler aus .Agypten und .Athiopien' {„Monumente alP 
Egiptului şi Etiopiei'). - Nota red. 

1) Friedrich Theodor von Frerichs. - Nota red. 
1) Biblia. Sfînta Evanghelie cea de la Luca, cap. 16,  verseturile 1 9-31.  -

Nota red. 
') Sub acest nume figurează în pamflet Lassalle. - Nota red. 
6) - ceva firesc. - Nota trad. 
1) Bernhard Wolff. - Nota red. 
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în redacţie un om muncitor care scria în locul lui, în timp ce 
el se îngrijea de creşterea popularităţii ziarului întreţinîndu-se 
cu filistinii prin cîrciumi. Lovitura de stat (a lui Manteuffel) 197 
:Şi diferitele măsuri represive luate împotriva presei, care, într-o 
formă drastică, au dăinuit pînă la sfîrşitul anului 1850, au oferit 
un pretext binevenit pentru a nu se convoca nici un fel de şedinţe 
ale acţionarilor. Intre timp, ziarul, care numai în reprimaren totală 
a presei revoluţionare şi în instaurarea regimului lui Hinckeldey
Stieber şi-a găsit condiţiile potrivite pentru a exista, a crescut în 
ochii filistinilor. Ziarul a devenit rentabil, şi prin 1852 o parte 
dintre acţionari au început să ceară cu insistenţă dări de seamă, 
convocarea adunării generale etc. Evreul Wolff şi candidatul în 
teologie Zabel au reuşit să-i prelucreze pe cei mai rebeli, cărora 
le-au spus în mod confidenţial că, pentru a nu ruina ziarul, trebuie 
să păstreze cu sfinţenie o tăcere deplină asupra finanţelor lui, 
căci de fapt ziarul se află în pragul falimentului. (In realitate, ac
ţiunile ziarului, cotate iniţial la 25 de taleri, valorau în acea vreme 
100.) De aceea nu trebuie ca, într-un fel sau altul, situaţia financiară 
precară a ziarului să fie dată la iveală. Dar, din considerente spe
ciale, lor (celor mai rebeli acţionari) li se va restitui în mod excep
ţional cota de participaţie în schimbul acţiunilor lor. Astfel au fost 
satisfăcuţi cei mai periculoşi dintre acţionari. Farsa s-a repetat 
de mai multe ori. Dar majoritatea acestor oameni, a căror încredere 
a fost cumpărată, au primit, în funcţie de gradul opoziţiei lor pasive, 
nu mai mult de 40 pînă la 5°/o din cota iniţială. O parte considera
bilă dintre aceşti papă-lapte liberali n-au primit pînă în momentul 
de faţă nici un ban şi nici n-au reuşit să obţină prezentarea unei 
.dări de seamă. Teama de „Kreuz-Zeitung " îi obligă să tacă. Aşadar, 
prin această escrocherie evreul Wolff şi candidatul în teologie 
Zabel au devenit mari demnitari ai liberalismului vulgar şi au „bani 
berechetu .  Păcat că n-am ştiut mai dinainte de toată povestea asta. 

Manteuffel l-a predat pe Rutenberg lui Schwerin ca pe o piesd 
.de inventar absolut garantată. Acum, cu ajutorul foarfecii, Rutten
berg confecţionează „Staatszeitung" - un ziar pe care nimeni 
nu-l mai citeşte. Este un fel de „London Gazette " .  Bruno 1) , căruia 
ii merge, pare-se, foarte rău, şi-a oferit în zadar serviciile actua-
1ului guvern, şi anume să continue colaborarea la oficiosul „Preussi
-sche Zeitung" .  Acum e colaborator principal la „Staatslexikon•, 
editat de Wagener de la „Kreuz-Zeitung" .  In plus, mai e şi fermier 
undeva în Rixdorf, sau cum se numeşte colţişorul acela. 

1) Bruno Bauer. - Nota red 
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Am asistat o dată, în loja ziariştilor, la o şedinţă a celei de-a 
doua Camere. Tot aşa, în vara anului 1 848, am luat parte la o 
şedinţă a Adunării conciliatorilor din Prusia 10s. Quantum mutatum 
ah illis I 1) Cu toate că nici ei nu erau nişte titani I O sală de şedinţe 
mică. Loji neîndestulătoare pentru public. Plebea stă pe bănci 
(„domnii " ,  în schimb, în fotolii) , 199 un ciudat amestec de cancelarie 
de conţopişti şi sală de clasă. In comparaţie, Camera belgiană 
este impunătoare. Simson sau Samson, sau cum îl cheamă pe pre
şedinte, se răzbună acum pentru loviturile de picior încasate de 
la Manteuffel, agitîndu-şi fălcile de imbecil şi muştruluindu-i, în 
maniera grotesc-doctorală şi brutală a unui huissier 2) ministerial, 
pe filistinii îngrămădiţi jos 200• In orice altă adunare, un asemenea 
species 3) indescriptibil, personificare a obrăzniciei de slugă, ar 
fi fost luat la palme. Pe cit de dezgustătoare este, de altfel, la 
Berlin preponderenţa uniformei militare, mai ales la spectacole 
(apropo, pentru a aduce o insultă familiei regale, contesa Hatzfeldt 
m-a dus chiar din primele zile într-o lojă vecină cu a „frumosului 
Wilhelm" şi consorţii. Trei ore de balet. Nimic altceva toată seara. 
Şi asta e ceva specific berlinez) , pe atît este de plăcut să descoperi 
ici-colo, în rîndurile acestui umil tineret şcolar - birocraţi în 
devenire - cite un tînăr în uniformă, care cel puţin îşi ţine capul 
sus şi are ţinută. Tocmai vorbea Vincke, care nu scapă acest 
prilej la absolut nici o şedinţă. De fapt, l-am prezentat încă ideali
zat pe acest individ. Dacă l-aş fi auzit mai de mult vorbind, îi 
făceam cu totul alt portret 201 • Intr-o comedie proastă a lui Freytag, 
intitulată „Ziariştir , pe care am văzut-o la Berlin, apare un filistin 
gras din Hamburg, merchant 4) de vinuri, cu numele de Piepen
brink. Vincke este copia fidelă a acestui Piepenbrink. Cel mai 
respingător patois 5) hamburghez-westfalic, cuvinte morfolite în 
grabă unul după altul, nici o frază corect construită sau dusă pînă 
la capăt. Acesta e Mirabeau-ul nostru autohton ! Singurele figuri 
care măcar arată ca lumea în acest grajd de figuri sînt, pe de o 
parte, Waldeck, pe de altă parte Wagener şi Don Quijote din 
Blanckenburg 8) . 

La Elberfeld l-am vizitat pe Siebel. Am cinat la el la Barmen. 
Are o soţie tînără şi frumoasă ; cintă frumos şi e plină de admi
raţie faţă de Carl al ei ; într-o oarecare măsură mi-a plăcut. Siebel 

1) - Cită deosebire fata de aceea ! - Nota trad. 

') - aprod. - Nota trad. 

3) - specimen. - Nota trad. 

') - negustor. - Nota trad. 

') - idiom. - Nota trad. 
6) Moritz von Blanckenburg. - Nota red 
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e acelaş1. Cercul lui de prieteni intimi e format dintr-un ziarist 
liberal (fost corespondent la Miinster al lui „N[eue) Rh[einische] 
Z[eitung] " ) . poeţi, muzicieni şi pictori. Dintre toţi impresia cea 
mai bună mi-a făcut-o Seel. Siebel m-a introdus la „California • 
din Barmen. Nişte tipi anoşti. Au închinat un toast în cinstea mea. 
Le-am transmis prin Siebel că sînt răguşit, şi el a răspuns în locul 
meu cu cîteva glume nesărate, dar bine plasate. Siebel spune că 
tatăl său îl imită în toate - în pasiunea pentru versificaţie şi 
pentru băutură, de unde confirmarea zicalei : trunchiul nu sare de
F>arte de aşchie. 

La K6ln i-am vizitat pe Schneider II şi pe dr. Klein. Sînt neschim
baţi ; ba poate chiar au mai evoluat. Am petrecut cîteva ore cu 
ei la un pahar de vin. Intr-o crîşmă l-am zărit incognito pe Stuhl
gang K6nigswinter (Wolfgang Muller) 1) . Am fost la d-na Daniels 
Nu însă şi pe la smintitul membru al Uniunii Naţionale Biirgers. 
Dar despre asta mai tîrziu. M-am antrenat atît de mult în pălă
vrăgeală, incit n-am ajuns încă la ceea ce e mai important. Aşadar, 
ramîne pentru data viitoare. 

Totus tuus 2) .  

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, Bd. III, 
Stuttgart, 1913 ; publicat în întregime 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

1 0 1  

K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 16 mai 1861 

Dear Frederick, 
Cu Gumpert nu m-am întîlnit. Mai întîi, la ora S după-amiază 

am fost în Euston Square, unde am aşteptat pînă la 6. Apoi, pe 

1) Joc de cuvinte : „Stuhlgang - defecare' ,  Wolfgang von Konigswinter -
pseudonimul lui Wilhelm Mi.iller. - Nota red. 

1) - Cu totul al tău. - Nota !rad. 
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la ora 8 m-am dus la London Bridge Station, dar nici prima, nici a 
doua oară nu m-am întîlnit cu el. 

Te rog să fii bun şi să ne scrii cînd soseşti 202 • 
In ce priveşte relaţiile tale cu Prusia 1) , vreau să-ţi comunic 

în primul rînd părerea celor mai mari jurişti cu care am discutat 
la Berlin. Totul depinde de faptul dacă ai fost sau nu concentrat. 
Dacă nu ai fost concentrat, cazul tău, ca ostaş în armata de rezervă, 
este de competenţa tribunalelor civile obişnuite. De altfel, se pare 
că autorităţile prusiene iau în consideraţie numai povestea ta din 
Elberfeld, nu şi cea din Baden 203• 

Nu ştiu dacă ai citit numărul din 19 aprilie a.c. al lui „A[llge
meine] Z [eitung] " din Augsburg. Corespondenţa din Paris apărută 
în acest număr se încheie textual cu următoarele cuvinte : 

„Avertizăm pe librari că lucrarea «Domnul Vogt» de Karl Marx 
a fost trecută pe lista cărţilor interzise, ceea ce face cu nepu
tinţă apariţia ediţiei franceze prescurtate, care se află deja sub 
tipar" .  

Intenţionam să-ţi continui raportul despre călătorie, dar chiar 
acum a venit în vizită domnul Biihring, aşa că nu-mi rămîne 
decît să-ţi expediez aceste rînduri. 

Salut. 

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

1 02 

Al tău, 
K. M. 

Se lipd1eşle după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 10 iunie 1861 

Dragă Frederick, 
Azi am primit o scrisoare din Viena. Friedlănder îmi cere 

pentru început două articole, unul cu privire la evenimentele din 
America (în care trebuie să concentrez întreaga porcărie în unul 
sau două editoriale cu caracter politic şi militar) şi unul despre 
situaţia din Anglia. Mai tîrziu (adică după primirea acestor ari i-

') Vezi volumul de faţă, p.  15. - Nota red. 
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cole) îmi va face propuneri mai concrete, şi anume urmează să pri
mesc 1 I. st. pentru fiecare articol şi 10 şilingi pentru o corespon
denţă simplă. In Germania asta înseamnă bine plătit şi trebuie 
să accept, car il faut vivre 1) . Cum vreau să expediez săptămîna asta 
cele două articole de probă, trebuie să-mi pregăteşti partea mili
tară referitoare la America. O voi prelucra apoi pe plan politic. 

De o săptămînă mă ocup serios de cartea mea 204• Despre 
Lassalle n-am mai auzit nimic, dar vărul său Friedlănder îmi scrie 
din Berlin (L[assalle] nu ştie şi nu trebuie să ştie nimic despre tran
.rncţia cu „Presse") : 

„De cînd s-a întors de la Breslau, F. Lassalle se ocupă în 
parte cu reglementarea problemei cetăţeniei dv., a cărei rezolvare 
satisfăcătoare este prejudiciată, după părerea mea, de zelul lui 
excesiv şi de dovezile prea convingătoare aduse de el, în parte 
îşi umple timpul răsfoind şi citind altora numeroasele scrisori de 
mulţumire primite din partea diferiţilor profesori şi consilieri intimi 
pentru atît de frumoasa, atît de interesanta şi atît de spiri tuala 
etc. sa carte 2) .  Aceste scrisori îi oferă cea mai bună ocazie de a 
vorbi despre cartea sa «admirabilă» şi de a demonstra în felul acesta 
că nu e sensibil la asemenea complimente minore şi nimic nu-i 
este mai străin decît vanitatea. Bietei contese 3) , care are de luptat 
cu o gripă rebelă, îi vine din ce în ce mai greu să-şi joace rolul 
oficial de oponentă şi chiar şi eu încep să obosesc secondînd-o " .  

Aşa scrie Friedlănder. 
Despre cele petrecute în aşa-numita Uniune naţională 205 şi 

despre căderea lui Kinkel îţi voi scrie mîine, pentru că azi tre
buie să mai scriu şi la Berlin şi Viena. 

Salut. Salutări lui Lupus. 
Cavour's death I Qu'en pensez-vous ? 4) Măgarul de Garibaldi 

s-a compromis prin scrisoarea, în care-şi exprimă acordul său, 
adresată yankeilor 200• 

Al tău, 
K. M. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
în : „Der Briefwechsel zwischen 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

F. Engels und K. Marx" ,  Bd. III, 
Stuttgart, 1913 ; publicat in întregime 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

1) - pentru că trebuie să traiesc. - No ta trad. 
'l F. Lassalle. „Sistemul drepturilor ciştigate" .  - Nota red. 
3) Sophie von Hatzfeldt. - No ta red. 
') - Moartea lui Cavour I Ce spui de a�ta 1 - No t a  trad. 
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Engels către Marx 
la Londra 
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[Manchester] 12 iume 1861 

Din păcate, n-am colecţionat ziarele care cuprindeau materiale 
despre războiul american, şi, în plus, multe localităţi nu figurează 
pe hartă. Esenţialul constă în următoarele : 

De ani de zile, mai ales din perioada agitaţiei provocate de ale
gerile prezidenţiale 207, Sudul se înarmează în secret, iar în ultimul 
moment a primit o mare cantitate de bani şi arme ca urmare a 
trădării miniştrilor lui Buchanan. De aceea, pînă la 4 martie Nordul 
a fost pe deplin paralizat. Pînă la căderea oraşului Sumter, singurul 
lucru pe care l-a făcut sau l-a putut face Lincoln a fost să con
centreze oarecum cele cîteva trupe de linie (în total 18 OOO de oa
meni împărţiţi în cea mai mare parte în mici detaşamente, care 
acţionau împotriva indienilor din vest) şi să le pregătească de 
luptă. Abia acum, după atacul împotriva oraşului Sumter, Nordul 
a cunoscut o stare de iritare suficientă pentru a reduce orice opo
ziţie la tăcere şi a face astfel posibilă o puternică acţiune militară .  
Au fost chemaţi sub arme 7 5  OOO d e  oameni apţi d e  serviciul mi
litar, dar s-au înrolat, pare-se, un număr înzecit, aşa că s-ar putea 
ca un număr de vreo 1 00 OOO să fie pregătiţi, deşi nu sînt încă con
centraţi. Din zi în zi se aşteaptă ca Lincoln să facă o nouă recru
tare, care nu va necesita prea mult timp, întrucît acum totul este 
mai bine pregătit. Cei 75 OOO de oameni, sau mai degrabă partea 
care se află în regiunea Washingtonului, pe Ohio în faţa oraşului 
Kentucky şi în St. Louis (Mis [souri]) (adică fără a pune la soco
teală rezervele din Ohio şi Pennsylvania) au fost suficienţi pentru 
a stabili un echilibru temporar între forţele Nordului şi cele ale 
Sudului pe linia de pe Potomac şi chiar pentru a permite Nordului 
să pornească ofensiva deocamdată pe o mică distanţă. 

Ţelul imediat atît al Sudului, cit şi al Nordului, era Washington. 
Ofensiva Sudului în această direcţie a fost mult prea slabă ; for
ţele lor principale s-au dovedit, după cum se vede, insuficiente 
pentru a da la timp o lovitură oraşului Richmond. Singurul lucru 
care s-a realizat a fost trimiterea unei coloane mobile spre Harpers 
Ferry pe Potomac, mai sus de Washington. Această poziţie este cum 
nu se poate mai potrivită pentru o ofensivă împotriva Nordului 
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(Maryland şi Pennsylvania) ; ea se află la confluenţa unui rîu 
important, Shenandoah, cu Potomacul, este deosebit de puternică 
din punct de vedere tactic şi domină pe deplin cele două fluvii. 
Tot acolo se află şi arsenalul federalilor, care se pare că nu fără 
intenţie a fost stabilit acolo de către un guvern care prevede şi 
încurajează o viitoare secesiune. Ocuparea Harpers Ferry-ului face 
o breşă într-un punct nevralgic în dominarea liniei de pe Potomac 
de către trupele federale şi, în eventualitatea că armata din Sud 
ar reuşi să pătrundă masiv pe această linie, îi oferă posibilitatea 
să-şi stabilească dominaţia absolută asupra ambelor maluri. 

Soarta statelor Maryland şi Delaware depindea de apărarea 
Washingtonului de către cei din Nord ; izolate de Sud, ocupate de 
trupele federale, ele au fost imediat cucerite de federaţie. Acesta 
a fost al doilea succes al Nordului. 

Recucerirea statului Missouri de către germanii din St. Louis 
a censtituit al treilea succes, şi încă de o uriaşă importanţă, în
trucît ocuparea oraşului St. Louis bara drumul spre Mississippi 208• 
In ce măsură neutralitatea statului Kentuky este avantajoasă pen
tru Nord sau pentru Sud, va depinde de împrejurări şi de desfă
şurarea evenimentelor. In orice caz ea limitează pentru moment 
teatrul acţiunilor militare de pe teritoriul din răsărit 1) . 

Rezultatul : prin urmare, cu toate pregătirile sale, Sudul n-a 
realizat decît ca Nordul, după pregătiri de numai o lună, să-i cuce
rească capitala şi trei state sclavagiste, iar al patrulea stat scla
vagist nu îndrăzneşte să se separe 209 ; pe Potomac ofensiva celor 
din Sud a fost oprită, iar trupele Nordului au şi reuşit să treacă 
acest fluviu fără a intîmpina pînă în prezent nici o rezistenţă. 
Pentru fiecare om pe care îl mai poate da acum Sudul, Nordul va 
opune trei sau patru. Statele despărţite au o populaţie de circa 
1 500 OOO de locuitori, dintre care peste 3 OOO OOO sclavi ; un mi
lion de albi, cel puţin, trebuie să fie scăzut din socoteală, deoarece 
aceştia sînt însărcinaţi cu supravegherea sclavilor, aşa incit numărul 
locuitorilor disponibili poate fi de aproximativ 2 500 OOO. Dacă 
dintre aceştia sînt mobilizaţi 1 0  °/o - cifra maximă pentru un război 
de apărare -, rezultă cel mult 250 OOO de oameni. Dar, cu sigu
ranţă, nu se string atîţia. Elveţia, care are aproximativ acelaşi 
număr de locuitori - puţin mai mult de 2 OOO OOO -, are circa 
1 60 OOO de miliţieni pe hîrtie. In schimb, Nordul, socotind numai 
statele libere, are o populaţie de 20 OOO OOO, în întregime disponi
bilă, excepţie făcînd, poate, California, Utah şi teritoriile din Vestul 

1) In original greşit : din vest. - Nota T'!<I. 
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îndepărtat. Să admitem că numai 17 OOO OOO sînt disponibili şi să nu 
considerăm 10 O/o, ci numai a treia parte, 3 1/a O/o disponibili pentru 
un război de agresiune, aceasta înseamnă peste 500 OOO de oameni, 
ceea ce e mai mult decît suficient pentru a zdrobi Sudul, chiar 
dacă acesta ar lupta cu cea mai mare îndirjire. In ceea ce priveşte 
raportul calitativ între soldaţii unei armate şi ai celeilalte, nu 
încape îndoială că cei din Nord sînt considerabil superiori celor 
din Sud atît din punct de vedere fizic, cit şi moral. In spiritul be
licos al sudicilor intră o mare parte de pasiune laşă pentru asasinatul 
mişelesc. Fiecare din ei umblă înarmat, dar numai pentru ca la o 
încăierare să-şi poată ucide adversarul înainte ca acesta să prindă 
de veste că e atacat. Asta e„.  1) . 

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

1 04 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 19 iunie 2) 1861 

Dragă Frederick, 
Mi-am amînat atît de mult scrisoarea pentru că Weber (un 

ceasornicar din Palatinat) mi-a promis o dare de seamă a şedinţei 
Uniunii naţionale de la Londra, la care Kinkel a trebuit să treacă 
printr-o experienţă atît de ciudată şi la care Weber a participat ca 
simplu auditor. Abia azi am primit de la el cele anexate. Din ulti
mul număr al lui „Hermann • vei înţelege despre ce e vorba. Şe
dinţa de închidere a fost fixată pentru sîmbăta viitoare, peste o 
săptămînă. Intre timp Juch, înarmat în acest scop cu mijloacele 
necesare de către un negustor german din City, va pleca la Coburg 
pentru a obţine din partea Comitetului central de acolo al Uniunii 
naţionale excluderea lui Zerffi (prin urmare şi a lui Kinkel) . Este 
cum nu se poate mai bine că, prin slugărnicia lui josnică faţă de 
englezi, Gottfried a stîrnit furia fanatică a întregii burghezii libe
rale din City. Şi din Bonn au sosit scrisori în care Gottfried este 
ameninţat „cu bătaia" la întoarcerea sa. Motivele secrete pentru 

1) Continuarea scrisorii lipseşte. - Nota red. 
1) ln original greşit : „9 iunie".  - Nota red. 
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care Zerffi (care acţionează, fără îndoială, la comandă) şi Gottfried 
se pronunţă pentru MacDonald 210 sînt următoarele : Gottfried are un 
angajament în Anglia în calitate de lector la muzeul die Kensing
ton, iar bunul Zerffi la un institut din Ashley (Shaftesbury) . Singurii 
aliaţi ai lui Gottfried sînt ignoranţii din asociaţiile corale şi din alte 
asociaţii de beţivani „care nu se ocupă cu politica" .  Pe aceştia 
Gottfried i-a cumpărat în masă (desigur, cu banii englezilor) în 
ultima săptămînă pentru Uniunea naţională. (Membru al acestei 
asociaţii de porci poate deveni oricine îşi scoate de la Triibner un 
carnet, plătind o cotizaţie minimă de 3 şilingi.)  Gottfried a ţinut o 
adunare parţială cu adepţii săi şi a trimis o delegaţie la Heintzmann, 
propunîndu-i să demisioneze de bunăvoie din postul său de pre
şedinte (avînd în vedere jignirea adusă demnităţii lui Gotlfried) , 
iar în caz contrar această propunere îi va fi făcută în mod oficial. 
Apropo, să nu uit să-ţi spun că atunci cînd scandalul era în toi, 
prietenul meu Rheinlănder a apărut la şedinţă (în urma înţelegerii 
cu mine) şi a adus cu el vreo 50 de membri (în special vînzători) ai 
asociaţiei sale corale din Islington. Ei sînt aceia care au declanşat 
cel mai mare scandal împotriva lui Gottfried. Rheinlănder mi-a 
spus că negustorii germani din City n-au participat niciodată cu 
atîta fanatism la o chestiune politică. Ar fi extraordinar dacă Gott
fried ar fi silit să iasă din Uniunea naţională pentru slugărnicie 
faţă de un guvern străin. Asta ar duce la subminarea poziţiei sale 
în rîndurile adunării de burghezi germani, şi fără aceasta ce s-ar 
face ? Gottfried îşi dă seama că asta e o ptoblemă de viaţă şi de 
moarte, şi de aceea se agită în maniera lui. Indeosebi îl deranjează 
că acum se spune pretutindeni : „In privinţa lui, «Volk» şi «Marx» 
au avut dreptate" 211• Unui cunoscut al tipografului Hirschfeld i-a 
spus : „Conducătorul invizibil care stă în spatele acestei poveşti 
este banda pucioasei" 212• Nu e straşnic că nouă, care nu mişcăm 
un deget, duşmanii noştri ne atribuie o atît de mistică „energie " ? 

Al doilea document pe care ţi-l trimit (şi pe care te rog să mi-l 
restitui, întrucît trebuie să răspund pentru el) este scrisoarea de la 
Hatzfeldt. Neapărat o voi face corespondentul meu particular la Ber
lin, întrucît are incomparabil mai multă înţelegere politică (ca să nu 
mai vorbim de relaţiile ei) decît „pasul care poartă în sine principiul 
sistematic al mersului său" (Lassalle, voi. II, p. 545 1) ). (Apropo. Tu 
şi Lupus aţi primit opusul lui L [assalle] ?) Ca să-ţi poţi explica două 
pasaje din scrisoarea ei trebuie să-ţi comunic următoarele : In 
problema Blanqui am făcut să-i parvină o scrisoare din Bruxelles 
(de la Denonville) .  Se pune mai întîi problema banilor pentru tipă-

1) F. Lassal/e „Sistemul drepturilor cîştigate " .  - Nota red. 



Scrisori d111 1861 157 

rirea unui pamflet al lui Denonville, care se referă la mîrşavul 
proces al lui Blanqui (dezbaterile etc. şi comentariile respective) . 
Prin intermediul lui Denonville, Blanqui însuşi ne-a mulţumit deo
sebit de călduros mie şi partidului proletar german (in partibus) 
pentru simpatia pe care i-am manifestat-o 213• E foarte îmbucurător 
faptul că am reluat legătura directă cu partidul revoluţionar hotărît 
din Franţa. 

Punctul al doilea : In scrisoarea către L [assalle] în care îl anun
ţam că, în ce priveşte ziarul, deocamdată nu e nimic de făcut, îi 
scriam, ca să mai îndulc.esc pilula, că la iarnă, probabil, voi veni 
la Berlin 1J 

Găsesc că aprecierea pe care o face Hatzfeldt despre demo
craţia oficială berlineză este perfect justă. Cu poporul propriu-zis 
ea, fireşte, nu vine în contact şi nu cunoaşte, se înţelege, tonul care 
se foloseşte în cîrciumi şi care este, totuşi, mai bun. 

Multe mulţumiri pentru scrisoarea referitoare la America 2) . In 
caz că intervin lucruri importante (din punct de vedere militar) , 
scrie-mi părerea ta i:::i legătură cu ele. După imaginea pe care 
mi-am făcut-o despre generalul Scott - acum în vîrstă de 76 de 
ani - din timpul războiului mexican 214 (vezi Ripley 3) ), ne putem 
aştepta la cele mai mari boroboaţe din partea lui dacă boul bătrîn 
nu se va afla sub controlul cuiva. In primul rînd - încetineală şi 
lipsă de hotărî re. De altfel , din ceea ce se comunică în „ Tribune•, 
văd că Nordul vorbeşte acum deschis despre războiul împotriva 
proprietarilor de sclavi şi despre desfiinţarea sclaviei. 

Ieri, în legătură cu afacerea Schleswig-Holstein, lordul Mon
tagu a prezentat în faţa Camerei comunelor, după cum anunţase în 
prealabil, protocolul de la Londra al lui Palmerston din 1 850 (refe
ritor la succesiunea la tron în Danemarca) etc. 215 Bătrînul 4} a recurs 
la metoda lui obişnuită. Abia îşi începuse Montagu cuvîntarea, 
cînd, printr-o count out 5) dinainte pusă la cale, i s-a închis gura. 

Sîmbătă trebuie să plătesc 2 I. st. pentru impozit şi m-aş bucura 
dacă mi le-ai trimite. La începutul lunii iulie voi mai primi ceva 
bani. Că ceea ce ai adus tu s-a şi terminat, nu trebuie să te mire, 
deoarece la datoriile din cauza cărora am fost nevoit să plec trebuie 
să adaugi aproape 4 luni fără nici un venit, şi numai şcoala şi doc
torul înghit vreo 40 I. st. 

1) Vezi volumul de fa\ă, p. 534. - Nota red. 
2) Vezi volumul de faţă, p. 153-155. - Nota red. 
•1 R. S. Rip/ey. „Războiul cu Mexicul" .  - Nota red. 
') Palmerston. - Nota red. 
6) - numarătoare (pentru a se verifica dacd deputaţii prezenţi sînt în număr 

statutar pentru a lua o hotărîre). - Nota lrad. 
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Ce este cu L. Simon, despre care pomeneşte Hatzfeldt în înche
ierea scrisorii ? Oare Simon a făcut parte din Landwehr 218 ? ln 
orice caz, tu ai păcate mai grave decît Ludwig (care n-a pus nicio
dată piciorul pe cîmpul de luptă etc.). Nu înţeleg cum vine asta. 
Salutări lui Lupus. 

Al tău, 
K. M. 

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

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Dragă Frederic, 

1 05 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra) 1 iulie 1861 

Şi eu şi întreaga familie ne-am bucurat foarte mult de vizita 
lui Lupus. Cu toată guta lui, bătrînul arăta foarte tînăr. Mi-a trans
mis scrisoarea ta şi cele 2 1. st., pe care le-am dat imediat percep
torului. Aşteptam pentru azi dimineaţă să-mi vină ceva din Ger
mania, dar încă n-a sosit. Cum deocamdată sînt complet lipsit de 
venituri şi  totuşi „in a continua! course of consumptionu 1) (aşa 
explică unii economişti „profitul u, pe care îl deduc nu din cheltu
ielile de producţie, ci din cheltuielile de consum 217) , orice ni se 
trimite de la Manchester este binevenit. 

Scrie-mi, te rog, imediat ce părere ai despre acţiunile (militare) 
din Virginia ? Gafele comise de ofiţerii miliţiei - ale generalului 
de brigadă Peirce, cu mentalitatea de „croitoru din statul Massachu
setts, - se vor repeta, desigur, destul de des de ambele părţi 218, 
Washingtonul mai e în pericol ? Crezi că poziţia celor din sud la 
Manassas e ofensivă ? Nu cumva băieţii se gîndesc mai degrabă la 
o retragere ? ln Missouri cei din sud au suierit, se pare, o înfrîn
gere categorică, şi acolo îşi face apariţia acum înfricoşătorul „colo
nel Bornstein u. Dintr-o scrisoare particulară adresată lui Weber am 
aflat că în fruntea unui detaşament din Cincinnati se află „colone
lul Willich" .  La lupte se pare că nu a luat încă parte. 

1) - „într-o stare de permanent consum". - Nota lrad. 
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Studiind mai îndeaproape problema americană, am ajuns la 
concluzia că conflictul dintre Sud şi Nord - după ce în decurs 
de 50 de ani acesta din urmă s-a umilit făcînd o concesie după 
alta - a izbucnit în sfîrşit (abstracţie făcînd de neruşinatele pre
tenţii noi ale „chivalry" 1) ) datorită greutăţii aruncate în balanţă 
de extraordinara dezvoltare a statelor din nord-vest. Populaţia 
acestor state, amestecată din belşug cu elemente germane şi engleze 
proaspete, şi, în plus, alcătuită în mare măsură din selfworking 
farmers 2) , nu putea fi, desigur, atît de uşor intimidată ca gentle
menii din Wallstreet şi quakerii din Boston. După ultimul recensă
mînt (1 860) , în perioada 1 850-1860 ea a crescut cu 610/o şi în 1860 
atingea cifra de 7 810 869, în timp ce întreaga populaţie liberă din 
statele sclavagiste care s-au separat era, potrivit aceluiaşi recen
sămînt, de aproximativ 5 OOO OOO. Aceste state din nord-vest au 
dat atît masa principală a partidului de guvernămînt, cît şi pe pre
şedintele 3) din 1 860. Această parte a teritoriilor din Nord a fost 
aceea care s-a şi pronunţat de la bun început, şi categoric, îm
potriva oricărei recunoaşteri a independenţei Confederaţiei statelor 
sclavagiste din Sud. Se înţelege că ele nu pot ceda unor state 
străine cursul inferior şi delta fluviului Mississippi. Şi tot populaţia 
acestor state din nord-vest a fost aceea care în timpul afacerii 
Kansas 21e (cu care a şi început, de fapt, actualul război) s-a încăie
rat cu lepădăturile de la graniţă. 

La o analiză mai temeinică a istoriei despărţirii statelor reiese 
că secesiunea, constituţia (adoptată în Montgomery) , congresul 
(ibid.) etc. n-au fost toate decît o uzurpare 220• Nicăieri nu s-a dat 
poporului posibilitatea să voteze în masă. ln legătură cu această 
„uzurpare" - se pune nu numai problema despărţirii de Nord, 
dar şi cea a consolidării oligarhiei celor 300 OOO de proprietari de 
sclavi din Sud împotriva a 5 OOO OOO de albi -, ziarele din sud au 
publicat la vremea lor articole foarte caracteristice. 

Şi acum să trec la politica înaltă - la Kinkel şi la Uniunea 
naţională din Londra 221• Iţi mai aminteşti că sîmbăta trecută, acum 
o săptămînă, Heintzmann a amînat şedinţa (ceea ce s-a comunicat 
şi în „Hermann" ), pentru că Juch a fost trimis la Co burg to move 
a placitum patrum ') . ln acelaşi timp, marele Heintzmann a convo
cat pentru marţi o şedinţă extraordinară pentru comemorarea bă
tăliei de la Waterloo etc. 

1 )  - „cavalerime• (proprietarii de plantaţii din statele sudice). - Nota trad. 
'l - fermieri care-şi lucrează singuri pămîntul. - Nota trad. 
'l Lincoln. - Nota red. 
') - pentru a aduce dispoziţii de la un for superior. - Nota trad. 
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Dar şiretul Gottfried 1) , împreună cu Zerffi, i-a convocat pentru 
sîmbd.tă, printr-o circulară secretă, pe toţi oamenii lor (vezi ultimul 
număr din „Hermann " ) .  Gottfried şi oamenii lui, care aveau acum 
mină liberă, şi-au ţinut în realitate şedinţa pe ascuns de ceilalţi. 
Gottfried (ca unul dintre vicepreşedinţii Uniunii naţionale) a pre
zidat, iar Zerffi (ca membru al Comitetului aceleiaşi Uniuni na
ţionale) a fost secretar. Se înţelege că la această şedinţă au fost 
adoptate hotărîri referitoare la cazul MacDonald 222 etc. în spiritul 
vederilor lui Gottfried şi Zerffi. Marţea următoare Heintzmann 
a propus să fie citite procesele-verbale ale ultimei şedinţe, care 
a fost prezidată de el, şi s-a prefăcut că nu ştie că, între timp, 
Gottfried et Co. au ţinut o şedinţă. De asemenea Gottfried şi Zerffi, 
care participaseră la şedinţă, n-au propus ca respectivele procese
verbale să fie citite şi n-au suflat un cuvînt de şedinţa aranjată 
de ei. In schimb, a doua zi, Gottfried i-a scris lui Juch cerîndu-i să 
publice în „Hermann • procesul-verbal despre şedinţa lui, a lui 
Gottfried, pe care-l anexase la scrisoare. El a invocat chiar ame
ninţător înţelegerea intervenită între el şi Juch cu prilejul cedării 
ziarului „Hermann " .  Totuşi Juch a spus „quod non" 2) (vezi ulti
mul număr din „Hermann " ) .  Alaltăieri, la hotelul lui Seyd 3) tre
buia să fie pus în discuţie scandalul de la şedinţa Uniunii naţionale 
Dar n-am primit încă nici un fel de veşti în legătură cu asta. 

Ţi-am dat o mostră de „machiavelismul lui Gottofredi Magni 4) " .  
Din ultimul număr din „Hermann " ,  în anunţul referitor la şedinţa 
Uniunii naţionale, vei vedea că Blind - în a cărui fctntezie intrigile 
mărunte mişună ca puricii în blana unui cîine - l-a convins pe 
„Dralle" 5) să facă propunerea de a i se exprima mulţumiri în cali
tate de salvator al Schleswig-Holstein-ului. Dar acest proiect a 
fost zădărnicit de Heintzmann, care n-a permis măcar ca propu
nerea lui Dralle să fie pusă la vot. Acelaşi summus 6) Blind l-a 
întrebat printr-un intermediar pe Weber etc. dacă la mitingul or
ganizat de Asociaţia comuniştilor germani şi asociaţiile franceze 223 

în cinstea insurecţiei din iunie n-ar putea „participa ca orator" .  
Răspunsul a fost : dacă vrea să fie bătut - da. 

Ad vocem lucrarea lui Lassalle 7) . 

1) Gottfried Kinkel. - Nota red. 
') - „asta nu merge " . - Nota I rad. 

•j Vezi volumul de faţa, p. 1 56. - Nota red. 

') - Gottfried cel Mare. - Nota trad. 

•j Tralle (joc de cuvinte : Tralle - nume de familie ; „dralle• - „grd.san") . -

Nota lrad. 

6) - sublim. - Nota lrad. 

7) F. Lassalle. „Sistemul drepturilor ciştigate• .  - Voia red 
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Lupus mi-a dat exemplarul lui cu condiţia ca tu să-l trimiţi văru
lui meu pe adresa : „A. Philips, Advokaat, Keizergracht by de 
Westermarkt. L. L. 267. Amsterdam# . 

Desigur, va trebui să ştergi dedicaţia lui Lassalle către Lupus 
Vărul meu se interesează de jurisprudenţa teoretică. 

Dacă vrei să guşti ceva - atît din ceea ce e lipsit de gust, cit 
şi din ceea ce e bun în cartea lui Lassalle, citeşte deocamdată pre
faţa la volumul I şi capitolul al XLI-lea din volumul al Ii-lea, cu 
începere de la p. 517. 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurta ta 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx ' ,  Bd. lll,  
Stuttgart, 1913 : în întregime 
în : Marx-Engels.  Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

1 06 

Al tău, 
K. M 

Se tipareşte dupa manuscns 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 

la Londra 

[Manchester] 3 iulie 1 861  

Dragul meu Maur, 
Intrebările tale cu privire la starea de lucruri din Virginia sînt 

mai uşor de pus decît de dat un răspuns la ele. Dacă Washingtonul 
mai e în primejdie ? Direct nu, altfel cei din Sud n-ar fi curăţat o 
porţiune atît de mare de teren, dar nu se ştie care e raportul dintre 
forţele beligerante. Dacă primul atac principal al nordicilor va fi 
respins cu hotărîre ? Nu se poate spune ce se va întîmpla, întrucît 
nu se ştie unde vor fi din nou siliţi să se oprească. Deocamdată, 
şansele ca Potomacul să fie şi în acest caz un obstacol suficient 
sînt de trei la unu. 

Poziţia de la Manassas e condiţionată de necesitatea pentru 
sudici de a menţine legătura cu nord-vestul Virginiei prin linia 
ferată spre Paris şi Strasburg. Dacă poziţia de la Manassas va fi 
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pierdută, cea mai apropiată legătură pe calea ferată cu vestul 
Virginiei (de cealaltă parte a munţilor) va fi cea de la Richmond 
la Staunton prin Gordonsville, adică cu 80 de mile mai la sud ; în 
acest caz ei vor pierde posibilitatea de a-şi vărsa la nevoie rapid 
rezervele - în primul rînd cele plasate direct în spatele poziţiilor 
lor - de la vest la est etc . ,  iar cele aflate în vestul Virginiei pot fi 
izolate sau împinse la o mare distanţă. Aceasta este importanţa 
strategică a poziţiei - dacă are vreo importanţă şi din punct de 
vedere tactic, nu pot să spun, întrucît încă nu se întrevede nimic 
precis. In general, luptele din vestul Virginiei se vor concentra 
la început în jurul nodurilor de cale ferată. 

Povestea de la Big Bethel 1) nu are nici o importanţă ; din punct 
de vedere tactic a fost cum nu se poate mai prostească, un atac de 
noapte executat cu voluntari, şi încă în coloane izolate, nu putea 
avea alt rezultat decît o stare de confuzie, focuri pe care şi le-au 
tras unii în alţii şi retragere în fugă. 

In schimb, în Nord se comit, cred, două greşeli : 1) masa corpu
rilor de armată nou formate şi pe deplin mobile nu sînt puse în 
mişcare, ci sînt lăsate să aştepte în linişte la 400-500 de mile 
depărtare de cîmpul de luptă, în timp ce pe Potomac aportul lor 
ar fi pur şi simplu de nepreţuit ; 2) bunul old 2) Scott pare să facă 
din nou nişte planuri colosale de împresurare, care nu vor duce 
decît la o colosală fărîmiţare a forţelor ; în ce măsură va contribui 
aceasta la înfrîngere, nu se poate încă preciza, dat fiind haosul 
care domneşte în tabăra sudicilor şi faptul că eroii lor nu sînt 
încă cunoscuţi. 

Ce te face să spui că secesiunea n-a fost pusă la vot ? Toate 
ziarele de aici au anunţat că în fiecare stat voturile poporului au 
ratificat hotărîrile conventelor. 

Comunică-mi cum au evoluat lucrurile în afacerea cu il capitano 
chi'l gran Sepolcro libero di Cristo, Goffredo il Magnanimo 3) . 

Iţi trimit alăturat bancnota de 5 lire, SL 62 585, Liverpool, 
12 mai 1860. 

Am să văd dacă nu voi mai putea să-ţi trimit ceva spre sfîrşitul 
săptămînii. 

1) Vezi volumul de faţă, p. 158. - Nota red. 
•) - bătrîn. - Nota trad. 
1) - căpitanul Gottfried cel Mare, carP. a eliberat sublimul mormint al lui 

Hristos. - Nota trad. 
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Cum s-a desfăşurat vizita lui Lupus la Ambasada prusiană ? 
Multe salutări doamnelor. 

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

1 07 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra) 5 iulie 1861 

Dragă Engels, 
Am primit scrisoarea ta şi cele S 1. st. anexate, şi îţi mulţumesc. 
De trei zile am o oftalmie scîrboasă, care mă jenează la scris 

şi la citit. Dar cred că în cîteva zile o să-mi treacă. 
Lupus a întîmpinat mari dificultăţi cu Alberts. (Acesta, în 

treacăt fie zis, este factotumul lui Bernstorff. In plus, e principalul 
agent de poliţie şi principalul furnizor de tîrfe pentru turiştii 
nobili prusieni.) Datorită tenacităţii care-i e proprie, Lupus a reuşit 
să-l facă pe Alberts să-i mîzgălească pe paşaportul pentru Elveţia 
o poveste lungă, cum că Lupus ar fi fost exilat şi că acum, profi
tînd de amnistie etc., pleacă la Wiesbaden în cutare şi cutare 
scop. La început i s-a spus că şi-a pierdut cetăţenia prusiană întrucît 
a stat 1 0  ani în străinătate, se pare că asta e parola generală. Prin 
urmare el trebuie să obţină cetăţenia engleză şi să călătorească cu 
paşaport englez. 

Apropo. Cu puţin înainte de a se retrage, Zedlitz i-a spus lui 
Lassalle că eu aş avea vederi republicane, sau cel puţin antirega
liste, şi că principiul lor este - odată pentru totdeauna - să nu se 
admită ca persoanele cu asemenea concepţii să-şi recapete cetă
ţenia. Ei n-au vrut ca prin cazul meu să creeze precedente 224• 

Winter, succesorul lui Zedlitz, i-a spus lui Lassalle că el nu poate 
revoca hotărîrile predecesorului său. In sfîrşit, Schwerin, pe care 
Lassalle de asemenea l-a sîcîit, i-a spus, ca să scape de el, că va 
deferi cazul unui magistrat berlinez, ceea ce însă nu va face. Cînd 
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s-a discutat în Cameră problema emigranţilor, Vincke et Co. au 
aplaudat zgomotos declaraţia lui Schwerin potrivit căreia guver
nul îşi va rezerva întotdeauna dreptul ca, în cazuri speciale, să 
hotărască după cum crede de cuviinţă. 

In ceea ce priveşte povestea cu secesiunea, ziarele engleze au 
prezentat-o într-o lumină cu totul falsă. Cu excepţia Carolinei de 
Sud, a întimpinat pretutindeni cea mai îndîrjită rezistenţă. 

ln primul rînd : statele sclavagiste de la graniţă. In iarna anu
lui 1 861  a avut loc un convent al statelor de la graniţă, la care au 
fost invitate Virginia, Kentucky, Arkansas, Maryland, Delaware, 
Tennessee şi Carolina de Nord. În acest scop aceste state au ţinut, 
la rîndul lor, convente pentru a trimite delegaţi la conventul 
general. 

Delaware a refuzat chiar şi să convoace un convent în acest 
scop. 

Tennessee la fel. Adunarea lui legislativă, formată din demo
craţi, a retras printr-un coup de main 1) statul din Uniune. E drept 
că ulterior s-a procedat la votare, pentru a ratifica acest invalid 
act 2) . Votarea s-a desfăşurat într-un reign of terrorism 3) . Mai 
mult de o treime din cetăţeni n-au participat la vot. Din rest, o 
treime s-au pronunţat împotriva secesiunii, printre care toţi cei din 
estul Tennessee-ului, care în momentul de faţă se înarmează în 
vederea luptei împotriva secesiunii. 

Kentucky. 1 00 OOO au votat pentru Uniune şi numai cîteva mii 
pentru secesiune. 

Maryland s-a declarat pentru Uniune, alegînd, ca şi acum, şase 
adepţi ai Uniunii ca membri ai congresului 225• 

Carolina de Nord şi chiar Arkansas au ales delegaţi ai Uniunii,  
iar prima chiar cu o majoritate însemnată. Ulterior aici s-a instalat 
teroarea. 

Virginia. Poporul a ales un convent unional (conform majo
rităţii voturilor) . O parte din aceşti indivizi s-au lăsat cumpăraţi. 
Cînd febra a atins în sud punctul culminant - căderea lui Sum
ter -, o ordinance of secession passed secretly by 88 to 55 4) . 
Toate celelalte măsuri - în timp ce amintita hotărîre mai era 
ţinută în secret - privind ocuparea federal navy yard at Norfolk 

') - lovitură prin surpriză. - Nota trad. 
2) - act nelegal. - Nota trad. 
3) - regim de teroare. - Nota trad. 
') - a fost adoptată în secret o hotărire referitoare la secesiune cu 88 de 

voturi contra 55. - Nota trad. 



KARL MARX 
(Londra 1 861) 
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şi a federal armory at Harpers Ferry 1) au fost de asemenea adoptate 
în secret. Ele au fost însă divulgate autorităţilor federale înainte 
de a fi fost puse în aplicare. Tot în secret s-a încheiat şi o alianţă 
cu guvernul lui Davis Jeff[erson] , şi un număr mare de trupe ale 
Confederaţiei au pătruns pe teritoriul statului. Sub protecţia aces
tora (manieră tipic bonapartistă) au avut loc alegerile în problema 
secesiunii. Cu toate acestea, în ciuda terorismului sistematic, în 
favoarea Uniunii au fost SO OOO de voturi. După cum ştii, în pre
zent Virginia de nord-vest s-a despărţit făţiş de secesionişti. 

1n al doilea rînd : statele de pe malurile Golfului Mexic. Ale
geri populare propriu-zise au avut loc numai în cîteva state. ln 
majoritatea statelor conventele, alese pentru a hotărî în problema 
atitudinii statelor sudice faţă de alegerea lui Lincoln (mai tîrziu, 
prin delegaţii lor au format şi Congresul de la Montgomery 226) , au 
uzurpat nu numai dreptul de a hotărî în problema secesiunii, dar şi 
de a recunoaşte Constituţia, pe Jeff[erson] Davis etc. Cum s-a pe
trecut acest lucru vei vedea din fragmentele ce urmează, extrase 
din ziarele sud-americane. 

ln Texas, unde, după Carolina de Sud, se află cel mai pu
ternic partid al proprietarilor de sclavi şi cel mai puternic tero
rism, au fost totuşi 1 1  OOO de voturi pentru Uniune. 

ln Alabama, poporul nu a votat nici în problema secesiunii, nici 
a noii Constituţii etc. Conventul ales aici passed ordinance of seces
sion 2) cu 61 de voturi contra 39. Dar aceste 39 de voturi date de 
northern counties 3) , populate aproape exclusiv de albi, reprezentau 
un număr mai mare de free men 4) decît cele 61 ,  căci, potrivit United 
States Constitution 5) , fiecare proprietar de sclavi votează simultan 
şi pentru 3/s din sclavii săi. 

Louisiana. La alegerile de delegaţi pentru convent Uniunea 
a întrunit mai multe voturi decît secesiunea. Dar delegaţii au trecut 
în tabăra adversă. 

Vestul Carolinei, estul Tennessee-ului, nordul Alabamei şi Geor
gia sînt regiuni muntoase şi interesele lor diferă foarte mult de 
cele ale swamps 8) din sud. 

De faptul că întreaga manevră cu secesiunea a avut un carac
ter de „2 decembrieu 227 (aşa se explică de ce sudiştii au trebuit să 

1) - şantierelor navale federale de la Norfolk şi a arsenalului federal de la 
Harpers Ferry. - Nota trad. 

11 - a adoptat hotărirea cu privire la secesiune. - Nota trad. 
1) - statele din Nord. - Nota trad. 
') - oameni liberi. - Nota trad. 
5) - ConstiluJiei Statelor Unite. - Nota trad. 
1) - regiunilor mlăştinoase. - Nota trad. 
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provoace războiul, ca să poată menţine mişcarea sub lozinca „The 
North against the Southu 1) ) îţi vei da seama din extrasele din ziare 
pe care ţi le dau mai jos. Lucrul acesta apare şi mai evident în 
faptul că trădătorii din guvernul Buchanan, aflaţi în fruntea miş
cării - ministrul de război Floyd, ministrul marinei Toucey, mi
nistrul de finanţe Cobb, ministrul de interne Thompson -, au fost 
implicaţi împreună cu cei mai influenţi senatori ai Sudului, în 
modul cel mai grav, în delapidarea care se cifra la multe milioane 
şi cu a cărei anchetare Congresul (Camera reprezentanţilor) a în
sărcinat, în cursul lunii decembrie 1 860, o comisie specială. O 
parte din aceşti indivizi erau ameninţaţi, cel puţin, cu închisoarea. 
Aşa se explică de ce au devenit ei cele mai docile unelte ale 
oligarhiei celor 300 OOO de proprietari de sclavi. Este de la sine 
înţeles că această oligarhie, datorită unităţii, poziţiei şi mijloa
celor ei, are pentru moment posibilitatea să reprime orice opoziţie. 
Ei văd într-o anumită parte a albilor săraci 228 plebea care trebuie 
să le înlocuiască zuavii. 

Georgia. „The Gri/lin Union• : „Este o curată bătaie de joc că 
aceiaşi oameni care au întocmit Constituţia la Motgomery se 
înapoiază acum în Georgia pentru a o ratifica în numele conventului 
de statu .  „The Macon Journal• : „Conventele de stat„. convocate în 
cu totul alt scop„ .  afirmă că ei ar reprezenta poporul şi, în virtutea 
acestei puteri arogate, au dreptul, fără a consulta poporul, de a 
numi delegaţi la un convent general. Toate hotărîrile Congresului 
C<:mlederaţiei lor sînt adoptate în şedinţe secrete cu uşile închise, 
şi tot ce se întîmplă acolo este ţinut în secret faţă de popor" .  
„The Augusta Chronicle and Sentine1• (cel mai mare ziar din 
Georgia) : „1ntreaga mişcare pentru secesiune şi pentru formarea 
unui nou guvern, cel puţin în măsura în care se referă la Georgia• 
(şi Georgia este statul sclavagist cu populaţia cea mai densă), „se 
desfăşoară cu acordul numai aparent al poporului şi a fost impusă 
în condiţiile celei mai mari tulburări şi nesăbuinţe de către o majo
ritate fictivă. In pofida tuturor mijloacelor de presiune etc. folo
site, în alegerile de la 4 ianuarie s-a înregistrat 0 pierdere de 
aproape 3 OOO de voturi şi  o majoritate absolută în persoana 
celor 79 de deputaţi aleşi. Dar cînd s-a întrunit conventul, prin 
linguşeli, insistenţe, corupţie şi înşelăciune de tot felul s-a obţinut 
o majoritate de 31 • (împotriva Uniunii) . „„.Conventul Georgiei şi 

1) - Nordul contra Sudului. - Nota trad. 
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Congresul Confedera/iei şi-au desfăşurat lucrările - nimeni nu 
poate contesta acest lucru - fără mandat din partea poporului" .  

Alabama. „The Mobile Advertiser• : „Conventul a adoptat Con
stituţia permanentă în numele statului Alabama„. Faptul impor
tant că delegaţii n-au fost în nici un caz aleşi în acest scop e 
neîndoielnic• .  „The North Alabamian• : „Conventul s-a grăbit să 
uzurpe prerogativele poporului şi să ratifice Constituţia„. Demn 
de remarcat este faptul că forţa esenţială, fizică a ţării, oamenii cu 
palmele bătătorite, care trebuie să ducă pe umerii lor tot greul 
luptei atunci cînd ţara îi cheamă, au iost de la bun început împo
triva secesiunii• .  

Mississippi. Reclamaţii similare împotriva uzurpării î n  „Jack-
son Mississippian" şi „ Vicksburg Whig•.  

Louisiana. „New Orleans True Delta• : „Aici secesiunea a fost 
posibilă numai pentru că rezultatele alegerilor au fost ţinute se
crete„. cîrmuirea s-a transformat în despotism• .  In S tate Conven
tion a Louisianei (New Orleans) din 22 martie 186 1 ,  bătrînul Roselius 
(unul dintre politicienii de frunte ai Statelor Unite) a spus : „Prin 
documentul de la Montgomery 1) s-a instituit nu un guvern popular, 
ci o oligarhie odioasă şi neîngrădită. Poporului nu i s-a îngăduit să 
ia parte la această acţiune" .  

La Louisville, statul Kentucky, senatorul Guthrie (adept a l  scla
vagismului, ministru de finanţe în timpul lui Pierce) afirma la 16  
martie 1861  : întreaga mişcare este „un complotM şi „o uzurpare". 
Printre altele a spus : „In Alabama majoritatea voturilor au fost 
împotriva ieşirii din Uniune, dar o mică majoritate a delegaţilor 
au fost pentru secesiune ; ei au despărţit Alabama şi au interzis 
poporului să-şi spună cuvîntul în această problemă. Şi în Louisiana 
s-a votat împotriva secesiunii, dar delegaţii au ascuns acest 
lucru" etc. 2) 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, Bd. 111, 
Stuttgart, 1913 

1) Constitutia adoptată la Motgomery. - Nota red. 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germanii 

1) In original, începind de la cuvintele : „The griffin Union•, fn limba engleză. -
Nota red. 
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Dragă Engels, 

K. Marx şi F. Engels 

1 08 

Marx către Engels 
la Manchester 

(Londra) 12 iulie 1861 

Ultima scrisoare împreună cu o anexă, sau, mai exact, anexa 
fără scrisoare, am primit-o şi îţi mulţumesc foarte mult. 

Marea tragicomedie cu Gottfried Kinkel a avut un deznodă
mînt demn de ea, iar poor 1) Gottfried a fost făcut praf. 

Pe scurt, acest măreţ eveniment s-a petrecut astfel : La 15 iunie, 
după cum te-am mai informat !) , Gottfried et Co. au convocat din 
proprie iniţiativă o adunare specială, la care au adoptat o serie 
de hotărîri avantajoase pentru ei. La 18 iunie a avut loc o adunare 
extraordinară prezidată de Heintzmann, la care marea problemă 
în litigiu nu a figurat pe ordinea de zi, întrucit se mai aştepta 
scrisoarea de răspuns din Coburg. 

In sfirşit, la 6 iulie a avut loc şedinţa hotărîtoare, deoarece 
having meanwhile arrived 1) răspunsul de la oracolul din Coburg. 
Erau de faţă toate forţele de luptă ale celor două partide, inclusiv 
cei 35 de membri ai „Uniunii bărbaţilor germani" 229 cumpăraţi de 
Gottfried cu bani peşin. Dar încă în ajunul şedinţei a început o 
agitaţie serioasă. Aşa, de pildă, „Uniunea bărbaţilor gerlllani u a 
fost convocată de Heintzmann et Cons. şi informată asupra maşi
naţiilor lui Gottfried. Preşedintele acestei uniuni, un shipagent 4) , 
pe nume Schmidt (din Hanover) . a trecut, fireşte, de partea „pa
trioţiloru .  

Heintzmann - by the by 6 )  - urmăreşte, bineînţeles, un scop 
dublu : pe de o parte, de a face o plăcută impresie guvernului pru
sian, pe de alta, de a încerca să-i smulgă hac via 6) sus-numitului 
guvern un important post de răspundere în cadrul viitoarei expo
ziţii industriale 280. După cum am aflat, acest individ a adoptat în 
postul său de preşedinte manierele grosolane specifice procuroru-

1) - sărmanul. - Nota trad. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 160. - Nota red. 
1) - intre timp sosise. - Nota trad. 
'l - agent al unei companii de navigaţie. - Nota trad. 
1) - în treacăt fie zis. - Nota trad. 
1) - pe această cale. - Nota trad. 
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lui regalo-prusian din Elberfeld. E drept însă că, faţă de melodra
maticul Gottfried, asta e maniera potrivită. 

Aşadar, după deschiderea şedinţei (din 6 iulie) , Heintzmann 
a dat citire proceselor-verbale ale şedinţelor ţinute la 8 şi 18 iunie. 
Nici Kinkel, nici Zerffi n-au îndrăznit nici măcar să propună să se 
dea citire şi procesului-verbal al şedinţei lor din 15 iunie, recu
noscînd în felul acesta caracterul ilegal al adunării convocate de 
ei în secret. Apoi Heintzmann a dat citire scrisorii primite din 
Coburg. Oracolul de acolo scria : excluderea din uniune o poate 
face numai senatul din Coburg, însă excluderea din comitet (şi des
pre aceasta e vorba în cazul lui Zerffi) intră în competenţa organi
zaţiilor locale, adică trebuie să se hotărască la Londra. 

Dar întîmplarea a făcut ca la 8 iulie să aibă în general loc noi 
alegeri în funcţiile Uniunii naţionale de la Londra. De aceea a fost 
adoptată propunerea lui Schmidt de a se trece la problemele cu
rente şi de a lăsa ca problema în cauză să fie rezolvată de noile 
.alegeri. 

Gottfried a ţinut un discurs foarte lung şi era, în general, 
într-o stare melodramatică de extremă tulburare. Cele cîteva fire 
de păr pe care le mai are îi stăteau tot timpul ridicate. Gottfried 
a fost pe rînd cînd amar, cînd ameninţător, şi a încercat chiar pe 
alocuri să păşească pe tărîmul, atît de străin lui, al ironiei. Tot 
timpul cit a vorbit în sală a fost o gălăgie nemaipomenită şi se 
.auzeau sîsîituri. Adeseori se auzea strigîndu-se : „Gottfried '' , ceea 
ce îl deranjează întotdeauna foarte mult. Cel mai nostim a fost, se 
pare, că în timpul dezbaterilor, chiar după ce i se retrăsese cuvîntul, 
Gottfried sărea într-una şi îi întrerupea pe vorbitori ; dar Heintz
mann, cu braţul ridicat ameninţător - printr-un singur gest -, îl 
:Silea să se aşeze. 

In alegeri Gottfried şi toată banda sa au suferit un eşec total. 
La alegerile prezidenţiale Heintzmann a obţinut 1 33 de voturi, Gott
fried 5. Prin urmare, chiar şi indivizii cumpăraţi de el au votat, în 
.cea mai mare parte, împotriva lui. De îndată ce s-a anunţat rezul
tatul alegerilor, Gottfried a luat în modul „cel mai demn " o poză 
reprezentînd sinteza dintre un „gladiator pe moarte" şi un „Crist 
răstignit " .  Asta merita el oare din partea „iubitei lui Germanii• ? 

Intre timp, pocitania de Blind, care în calitate de „republican" 
nu putea, fireşte, să fie membru al Uniunii naţionale, a reuşit 
_prin servilism, uneltiri şi intrigi de tot felul ca la ambele şedinţe 
ale Uniunii naţionale - din 15 iunie şi 8 iulie - să i se ridice osa
nale ca unui viteaz luptător şi patriot pentru cauza Schleswig
lfolsteinului ce era. 
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Asta e tot despre acest război dintre şoareci şi broaşte 1) .  Ai 
observat, cred, că pînă şi 11Kladderadatsch" a publicat cîteva glume 
pe seama nobilului poet 2) . 

Salut. 
Al tău, 

K. M. 

Publicat pentru prima oară 
!n : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Dragă Engels, 

1 09 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 20 iulie 1861 

Nu cred că te-ai putea adresa Ambasadei prusiene din Londra 
pentru un „certificat de bună purtare" fără ca, în felul acesta, 
să le dai indivizilor în mînă un document foarte compromiţător 
pentru tine. 

Nici după legile prusiene, mc1 după dreptul internaţional, Am
basada prusiană nu este un organ de supraveghere autorizat să 
elibereze certificate de bună purtare, indiferent dacă e vorba de 
străini sau de prusieni. Numai atunci cînd eliberează paşapoarte, 
ea este datoare să se convingă că solicitantul nu este un infractor 
condamnat printr-o sentinţă judecătorească sau calificat ca atare 
de rumor publicus 3) . ln rest, supposed to know nothing despre 
private individuals 4) . Tot ceea ce ştie a aflat per abusum ca 
Moucharderieinstitution 5) . Un certificat de bună purtare eliberat 
de ea nu este, prin urmare, altceva decît un certificat de bună 
purtare eliberat în mod ilegal (şi de aceea nevalabil din punct de 
vedere oficial) de poliţia politică secretă sub auspiciile secretarului 
ambasadei, Alberts. Tu însă nu poţi să recunoşti o asemenea auto-

1) Aluzie la poemul antic grecesc „Războiul dintre broaşte şi şoareci" (11Batra-
cbomyomachia") - parodie după epopeea lui Homer. - Nota red. 

1) Kinkel. - Nota red. 
3) - opinia publică. - Nota trad. 
') - se presupune că nu ştie nimic despre persoanele particulare. - Nota trad. 
5) - prin abuz ca instituţie de spionaj. - Nota trad. 
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ritate, iar şeful poliţiei din Barmen s-ar vedea pus în mare încurcă
tură dacă l-ai ruga să-ţi arate paragraful din codul de legi prusian 
potrivit căruia Ambasada prusiană din Londra posedă asemenea 
atribute. 

Alta e situaţia cu consulul prusian din Manchester. Consulii 
sînt reprezentanţi comerciali, nu politici, ai statului lor. De aceea 
.supposed 1) că ei trebuie să-i cunoască pe comercianţii din oraşul 
lor şi, mai ales, pe comercianţii conaţionali. Prin urmare, ei pot să 
elibereze un certificat că XX este stabilit de 10 ani în Manchester 
şi e cunoscut ca un comerciant respectabil. Un alt fel de certificat 
guvernul prusian nu are cîtuşi de puţin dreptul să ceară, şi oficial 
se va feri să pretindă aşa ceva. Faţă de tine însă poate avea ase
menea pretenţii, întrucît tu, prin cererea de renaturalizare, te afli 
în aceeaşi categorie cu foreigners 2) cărora li se pot cere asemenea 
certificate atunci cînd sînt naturalizaţi în Prusia. 

Guvernul prusian nu are dreptul să ceară un certificat despre 
.a titudinea ta politică, aşa cum n-are dreptul să-ţi ceară nici ţie să-ţi 
.expui credo-ul politic. 

Din Viena n-am mai primit nici o veste, şi nici de la Dana, deşi 
.acesta îmi trimite „Tribune• în fiecare săptămînă. 

Brockhaus nu va lua o hotărîre definitivă decît după ce-i vom 
trimite manuscrisul 231• Această condiţie nu mă bucură de loc, 
deoarece el va trimite manuscrisul măgarilor săi de consilieri li te
rari ca să-şi spună părerea. De altfel n-am atîta spor cit aş dori, 
din cauza multor necazuri casnice. 

Ai citit ceva din cartea lui Lassalle 3) ? Vărului meu 4) i-ai tri
mis-o ? Asta e foarte important pentru mine, deoarece am multă 
nevoie de bons offices 5) ale acestui tînăr. 

Lassalle şi contesa 6) sînt într-o staţiune în apropiere de Frank
furt pe Main. 

A fost pe la mine un emisar polonez care mi-a adus din partea 
1ui Schily un pachet întreg de scrisori, pe care nu le-am citit încă, 
de la J. Ph. Becker. N-a mai revenit însă, întrucît faptul că i-am 
spus adevărul brutal despre perspectivele sumbre pe care le are 
o conspiraţie în Prusia în momentul de faţă nu i-a fost pe plac. 

'I - se presupune. - Nota lrad. 
:1 - străinii. - Nota trad. 
•1 F. Lassalle. „Sistemul drepturilor ciştigate" .  - Nota red. 
'I August Philips. - Nola red. 
51 - serviciile. - Nota trad. 
'I Sophie von Hatzfeldt. - Nota red, 
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Iţi voi trimite scrisorile lui Becker de îndată ce le \ oi fi citit ; la 
fel şi scrisoarea lui L[assalle] către mine, după ce-i voi răspunde 1) . 

Nu se mai aude nimic de Lupus ? 
Salut. 

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

1 1 0 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra) 3 august 1861 

Dragă Frederick, 
Iţi confirm în mare grabă, cu mulţumiri, primirea celor 5 1. st. 
Ieri mi s-a trimis o fiţuică ordinară intitulată „Thusnelda" -

scoasă de Kinkel şi Zerffi împotriva lui Heintzmann et Cons. Rar 
mi-a fost dat să citesc ceva mai cretin şi mai pueril. 

Onorabilul Heinrich Biirgers a ţinut la Giirzenich 2) un discurs 
în spiritul Uniunii naţionale şi întreg auditoriul a căzut în delir cînd 
a rostit numele nobilului bărbat din Gotha 3) . 

Frumosul Wilhelm 4) e, pare-se, nebun de-a binelea. Imbecilul 
studiază foliante întregi în legătură cu încoronarea lui Frederic I. 

Păstrează fiţuica „Thusnelda" ,  pe care ţi-o trimit. 
Iţi anexez, de asemenea, materialul referitor la counting out of 

the House on the occasion of the Danish Question 5) . 
Salut. 

Publicat pentru prima oară 
in : Marx-Engles. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

1) Vezi volumul de faţă, p. 538-540. - Nota red. 
2l - Sală de festivităţi în Koln. - Nota trad. 
1) Ernest al II-iea. - Nota red. 
'l Wilhelm I. - Nota red. 

Al tău, 
K. M 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus d:n limba germană 

1) - închiderea şedinţei parlamentului convocată în legătură cu examinarea 
problemei daneze. - Nota trad. (Vezi volumul de faţă, p. 157. - Nota red� 
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[Londra) 28 septembne 1861 

De cind m-am întors, mezina noastră 1) e bolnavă de icter. De 
mai multă vreme nu se simţea tocmai bine. De ieri ochii nu-i mai 
sînt galbeni şi au apărut toate simptomele de însănătoşire. 

Săptămîna aceasta şi cea trecută 2) am trimis cite un articol 3) 
la „Tribune•. In vreo două săptămîni se va lămuri dacă lucrurile pot 
merge şi mai departe aşa (deocamdată trimit cite un articol pe 
săptămînă) . 

După cum reiese din corespondenta publicată ieri de „Times• ,  
„Presse• din Viena a început, în sfîrşit, să-l atace pe Schmerling ; 
aşadar, acum va fi, eventual, cu putinţă să stabilim legături cu 
acest ziar. 

„Stimmen der Zeit" al lui Kolatschek, în numărul care va sosi 
la Londra lunea viitoare (chiar Kolatschek i-a comunicat acest 
lucru lui Borkheim) , publică un supliment special consacrat „Dom
nului Vogt" 4) . 

Multe mulţumiri pentru „Manchester Guardian" (în momentul de 
faţă îmi este foarte necesar) şi pentru publicaţia British Asso
ciation 232• 

La începutul acestei săptămîni a sosit aici - în uniformă de 
ofiţer în armata lui Garibaldi, cu o scrisoare de recomandaţie din 
partea lui Schily - un tînăr ofiţer pe nume E. Oswald. A fost lo
cotenent prusian, apoi s-a înrolat voluntar la Garibaldi, iar Medici 
l-a avansat la gradul de locotenent. După dizolvarea armatei lui 
G[aribaldi] a plecat la Paris, unde, pentru a-şi ciştiga existenţa, 
s-a angajat muncitor într-o fabrică. Acum se află aici şi intenţio
nează să plece în America pentru a lua parte la lupta de acolo. 

1) Eleanor Marx. - Nota red. 
'I In original greşit : „penultima• .  - Nota red. 
'I K. Marx. „Problema americană în Anglia" şi „Comerţul britanic cu bumbac• 

(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 15, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 315-324 
şi 325-328. - Nota trad.). - Nota red. 

41 Vezi volumul de faţă, p. 176. - Nota red. 
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N-are însă bani de drum. De aici pleacă în fiecare săptămînă spre 
New York o cursă care nu costă decît 6 I. st. Borkheim şi cîţiva 
cunoscuţi s-au arătat dispuşi să dea pentru el 5 I. st. Aşadar, ar 
trebui să se facă rost şi la Manchester, prin contribuţia cîtorva fi
listini liberali (Borchardt etc.) , de o mică sumă destinată în parte 
la acoperirea cheltuielilor de drum. In cele 6 I. st. nu este inclusă 
însă şi hrana. Borkheim i s-a adresat d'abord 1) lui Kinkel, cu scopul 
de a obţine din fondul revoluţionar 233 banii de drum pentru Oswald. 
Gottfried însă a spus : quod non 2) .  (Pe cînd se afla la Ziirich, Bork
heim a reuşit să-i facă rost pe această cale lui Anneke de banii 
necesari pentru a pleca în America.) Nici Ambasada americană 
nu dă un groş. Oswald îmi face impresia unui om excelent şi extrem 
de modest. Dacă ajunge la New York, scrisoarea de recomandaţie 
pe care i-am dat-o pentru Dana îi va fi de mare folos. Dar lucrurile 
trebuie grăbite, căci şederea lui la Londra implică faux frais de 
production 3) . 

Oswald afirmă că nici ca militar Tiirr nu face El.oi bani. Nu 
e decît un intrigant. G[aribaldi] l-a ţinut numai fiindcă îi fusese 
recomandat de un prieten al său, un italian pe care Tiirr îl cu
noscuse cîndva, dar, mai ales, fiindcă avea rolul de „reprezentant 
al Ungariei" .  Ori de cite ori l-a însărcinat cu vreo operaţie mili
tară de sine stătătoare, a rămas nemulţumit de el. De asemenea şi 
rolul lui Riistow pare să fi fost foarte neînsemnat sau chiar mai 
puţin decît atît. Funcţia lui oficială era de „istoriograf" al războiu
lui. Despre Garibaldi, O[swald] spune că are stofă de conducător 
de guerillă, dar că n-ar face faţă în fruntea unei armate mai mari 
şi pe un cîmp de operaţii mai mare. Consilierii săi strategici sînt 
Cosenz şi Medici. 

Cînd pleci în Germania ? 234 

Salutări cordiale din partea întregii familii. Salutări lui Lupus, 
Gumpert etc. 

Al tău, 
K. M. 

Am văzut numărul de probă al ziarului lui Meyen, „Berliner Re
form" .  Curată, sau mai degrabă murdară, porcărie. 

1) - mai intii. - Nota trad. 
•) - nu. - Nota trad. 
3) - cheltuieli neproductive de producţie. - Nota trad. 
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Apropo. Am primit chiar acum o scrisoare de la nepoata mea 1), 
care-mi dă de ştire că la Amsterdam August Philips încă nu a pri
mit cartea lui Lassalle 2) . Fii bun şi interesează-te dacă au expediat-o 
de la birou. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx• ,  Bd. III, 
Stuttgart, 1913, şi in intregime 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

în : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

1 1 2 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Engels, 

[Londra] 30 octombrie 1861 

In sfîrşit situaţia mea s-a limpezit în aşa măsură, incit cel puţin 
simt din nou pămîntul sub picioare şi nu mai plutesc pur şi simplu 
în aer. Iţi aminteşti că la scurtă vreme după ce m-am întors din 
Manchester 235, de îndată ce am găsit un moment prielnic, am 
început să scriu din nou o dată pe săptămînă pentru „Tribune•. 
Cu articolul din săptămîna trecută, le-am trimis 6 articole 236. 

Cu ultima poştă am primit şi primele două articole tipărite 3) . Primul 
(trei coloane mari, conţinînd aprecierile englezilor despre Statele 
Unite) in prominent place 4) şi referred to 5) pe prima pagină a 
ziarului. Deci problema aceasta s-a aranjat şi astfel am asigurate 
2 l. st. pe săptămînă. 

1n al doilea rînd, după cum ştii, de asemenea, încă de pe cînd 
mă aflam la Manchester am scris la „Presse" din Viena pentru a 

1 Verişoara lui Marx, Antoinette Philips. - Nota red. 
1) F. Lassalle. „Sistemul drepturilor ciştigate• .  - Nota red. 
'l K. Marx. „Problema americană in Anglia"  şi „Comerţul britanic cu bumbac" 

(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 15, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 
315-324 şi 325-328. - Nota trad.). - Nota red. 

') - la Ioc de frunte. - Nota trad. 
5) - recomandat. - Nota trad. 
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cere „informaţii • 237• Cu vreo 3 săptămîni în urmă am primit un 
răspuns absolut satisfăcător sub raport politic. (Intre timp ziarul 
şi-a modificat poziţia faţă de Schmerling.) Totodată, Friedldnder 
mi-a solicitat două articole de probă (de dragul editorului său 
Zang) 1) . Le-am trimis, şi ieri dimineaţă am primit răspuns : 1 )  arti
colele au apărut cu reclama respectivă pe prima pagină a ziarului, 
2) din noiembrie sînt angajat ca colaborator permanent cu 1 1. st. 
de articol şi 1 0  şilingi de corespondenţă. 

In ceea ce priveşte „Tribune" ,  trebuie numai să găsesc o cale 
pentru virarea poliţelor, căci pe viitor nu cred c-o voi putea face 
prin intermediul lui Freiligrath. 

Aşa că acest dublu angajament îmi asigură perspectiva de a pune 
capăt vieţii hărţuite pe care a dus-o familia mea în ultimul an ; şi, 
de asemenea, de a termina şi cartea 238• Deşi, datorită ţie, la în
ceputul lunii septembrie le-am astupat gura ticăloşilor celor mai 
insistenţi, hăituiala a continuat totuşi să fie destul de greu de 
suportat şi, în cursul lunii octombrie, a mers din nou crescendo. 
O dată cu această scrisoare îi scriu şi bătrînei mele 2) , ca să văd 
dacă nu se poate scoate ceva de la ea. Incerc de asemenea să fac 
rost de ceva bani de la vreo Ioan society 3) . Cel mai important 
pentru mine acum este, desigur, să-mi pun ordine în afaceri, pînă 
cînd la New York şi la Viena se vor aduna sume suficiente pentru 
a putea emite poliţe, întrucît lucrul de care am nevoie în primul 
rînd este liniştea, pentru a putea lucra în tot acest interval. Intre 
timp, noi am amanetat tot ce se putea scoate din casă, dar mai rău 
decît toate este că soţia mea este grav bolnavă. A suportat cu curaj 
toate greutăţile de pînă acum, dar lipsa totală de perspective a 
doeorît-o. Totuşi veştile îmbucurătoare sosite între timp din Viena 
şi New York au avut un efect bun asupra ei. 

Cit despre „Stimmen der Zeit•  al lui Kolatschek, Borkheim s-a 
înşelat într-un mod ciudat şi m-a înşelat şi pe mine. Numărul 39 a pu
blicat într-adevăr un articol care se întinde pe o coală întreagă 
intitulat „K. Vogt şi K. Marx " ,  dar care este scris „de cel mai tică
los dintre toţi ticăloşii " ,  de studiosus Abt, cunoştinţa noastră de tristă 
amintire din Geneva. După ce pe primele două pagini s-a declarat de 

1) K. Marx. „Războiul civil din America de Nord" şi „Războiul civil din Statele 
Unite" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 15, Bucureşti, Editura politică, 1963, 
p. 340-351 şi 352-361 .  - Nota trad.). - Nota red. 

'I Henriette Marx. - Nota red. 
1) - societate de împrumut. - Nota trad. 
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acord cu conţinutul propriu-zis al lucrării mele 1) , pe următoarele 
14 se dezlănţuie în modul cel mai violent şi mai ordinar împotriva 
mea şi mai ales a lui Schily şi Imandt din cauza „Biirstenheimeri
lor" 239• In încheiere declară că dacă nu retractez totul, mă va atinge 
în „singurul punct vulnerabil pe care-l am şi pe care el îl ştie" şi 
mă va compromite atît de grav, incit „mă voi căi " .  Fireşte, nu-i 
dau nici o atenţie acestui nemernic. D-l Kolatschek însă se pare că 
din cauza unor istorii strict personale se afla în miinile acestui Abt, 
intrucit avea, după cum spune chiar Abt, încă din ianuarie mizgă
leala acestuia şi pînă în septembrie a tot refuzat s-o tipărească. 

Salut. 
Al tău, 

K. M. 

Nu uita să-mi scrii cit mai detaliat despre status quo din Man
chester. 

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

1 1 3 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 6 noiembrie 1861 

Dragă Frederick, 
Te rog să mă scuzi că nu ţi-am confirmat mai de mult primirea 

celor 5 1. st., ditto a vinului. Iţi mulţumesc foarte mult pentru amin
două. Zilele acestea am fost foarte ocupat şi, în plus, am avut 
mari bothers 2) casnice. 

In „Tribune• a apărut din nou la loc de frunte un anunţ care 
recomandă unul din articolele 8) mele ca „most interesting" 4) . Ciu-

1) K. Marx. „Domnul Vogt•, - Nota red. 
'l - griji. - Nota trad. 
•) K. Marx. „Ziarul londonez uTimes» şi lordul Palmerston• (vezi K. Marx şi 

F. Engels. Opere, voi. 15, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 329-334. - Nota 
trad.). - Nota red. 

'l - extrem de interesant. - Nota trad. 
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dată maniera acestor yankei de a da testimonia 1) propriilor lor co
respondenţi. 

Ieri am primit răspunsul de la bătrîna mea. Numai „amabilităţi" ,  
but no cash 2) . In rest, îmi comunică - ceea c e  ştiam d e  mult -
că are 75 de ani şi se resimte de pe urma metehnelor bătrîneţii. 

Pînă acum, toate încercările mele de a face un împrumut aici 
s-au dovedit zadarnice. Giranţii pe care îi puteam prezenta s-au 
dovedit, după cum mă aşteptam de altfel, a nu fi destul de respec
tabili. In situaţii de acest fel, unii au avut mai mult noroc. De pildă, 
nemernicul de Beta a obţinut de la o societate de împrumut SO l. st. 
cu garanţia domnului - Edgar Bauer I 

Ceea ce fac ruşii în Polonia nu e rău. Nu mai puţin drăguţe 
sînt gests şi exploits 3) ale frumosului Wilhelm 240• 

Din ziarele germane, precum şi din unele engleze ai văzut, pro
babil, cu cită tenacitate consecventă s-a strecurat cetăţeanul şi 
omul de stat Blind în rîndurile Mazzinilor germani. 

Apropo. In lipsa ta am primit din Olanda ştirea că vărul meu 4) 
nu a primit cartea lui Lassalle 5). Fii bun şi interesează-te de soarta ei. 

Scrie-mi cit mai curînd, deoarece am mare nevoie de scrisorile 
tale în această perioadă, care continuă să fie deosebit de critică 
pentru mine. 

N-ai putea, cu vreo ocazie, să-mi scrii, pentru „Presse" ,  o rela
tare despre controversa9ln jurul invenţiei lui Armstrong ? 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
lntr-o formă prescurtată 
ln : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", Bd. III, 
Stuttgart, 1913, şi ln lntregime 
ln : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

t) - certificate. - Nota trad. 
•) - dar nici un ban. - Nota trad. 
1) - acţiunile şi faptele eroice. - Nota trad. 
•) August Philips. - Nota red. 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

'l F. Lassalle. „Sistemul drepturilor cîştigate". - .'iota red. 
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(Londra) 18 noiembrie [1861) 

Dragă Engels, 
Iterum Crispinus I 1) 
Prin urmare, lucrurile se prezintă acum în felul următor. 
La 9 noiembrie am tras asupra lui „Tribune• o poliţă de 16 I. st. 

pentru cele 8 articole trimise pînă la acea dată. Din aceste 16 I. st. 
am plătit cite 3 I. st. în contul datoriei la măcelar, brutar, vînzător 
de ceai, de petrol, la lăptar şi zarzavagiu. De 10 şilingi am cumpă
rat cărbuni, care mîine se vor şi termina. Cele 5 I. st. de la tine 
s-au dus mai mult pe achitarea unor împrumuturi mărunte. Aşa 
că acum sînt lefter, ca să nu mai vorbesc de sumele pe care le 
datorez proprietarului, la şcoală, cizmarului şi ca să-mi procur 
cele absolut necesare familiei pentru iarnă. Pentru „Presse• scriu 
aproape zilnic. Cu banii de la „Presse• şi „Tribune• aş putea-o 
scoate la capăt. Dar cu deficitul care creşte în permanenţă (deşi nu 
atinge încă miliardul 241) şi avînd în vedere că un an întreg n-am 
cîştigat nimic, nu e cu putinţă. 

In momentul de faţă o nouă nenorocire vine să pună vîrf la 
toate. 

După cum ştii, eu le-am avansat lui Petsch şi Co. 25 I. st. pen· 
tru 'tipărirea „Domnului Vogt" ,  convenind ca banii aceştia să-mi fie 
restituiţi din sale der copies 2) , înainte de efectuarea oricăror alte 
plăţi. In afară de aceasta, ei îmi datorează mai multe lire sterline 
pentru lucrările „In culise"  3) , „Procesul comuniştilor" ,  „18  bru· 
mar" 4) etc. 

1) Ecce iterum Crispinus - iată-I iarăşi pe Crispinus (aşa lncepe satira a IV-a a 
lui Juvenal). In sens figurat, expresia înseamnă „iarăşi acelaşi personaj" sau „iarăşi 
acelaşi lucru•. - Nota trad. 

1) - vinzarea cărtilor. - Nota trad. 
3) G. Lommel. „In culise" (vezi volumul de fată, p. 44) . - Nota red. 
') K. Marx. „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia", „Opt

sprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte• (vezi K. Marx şi F. Engela. Opere, 
voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 429-501 şi 1 15-217. - Nota trad.}. -
Nota red. 
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Pe de altă parte, am luat de la ei ziare şi reviste în valoare de 
1 O 1. st. şi 9 şilingi, pentru ca totuşi să am ceva sigur la mină. 

Şi iată că acum Koller (unul dintre asociaţi) s-a certat cu Petsch, 
care în momentul de faţă a ieşit din afacere. Intre ei doi va fi un 
proces în legătură cu lichidarea firmei. 

Ticălosul de Koller, căruia i-am amintit de datorie, în locul ei 
mi-a trimis o citaţie în faţa lui county-court 1) pentru cele 10 1. st. 
şi 9 şilingi. M-am dus la Zimmermann. Acesta mi-a spus că, întrucît 
acţiunea mea în faţa unei superior court 2) m-ar costa vreo 30-60 
1. st., ar fi mai bine dacă mi-aş formula pretenţiile într-o contra
reclamaţie la aceeaşi county-court căreia i s-a adresat şi Koller 242• 
El însă nu pledează la county-courts. Aşadar, săptămîna asta (şi cit 
mai repede posibil) va trebui să mă duc în acest scop la un solici
tor 3) englez, lucru pe care nu-l pot face fără cash 4) . 

Dacă n-aş fi avut pe cap aceste sîcîieli mărunte şi dacă mi-aş 
mai vedea familia scăpată de mizeria asta apăsătoare, cum aş mai 
fi jubilat în legătură cu prăbuşirea sistemului fiscal decembrist, pe 
care am prezis-o de atîta timp şi de atîtea ori în „Tribune" I 

Wilhelm cel frumos sau frumosul Wilhelm le-a spus-o răspicat 
silezienilor : „Dacă îi alegeţi pe democraţi, vă distrugem" .  „Impo
triva democraţilor numai soldaţii pot ajuta" m, 

Salut. 

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

1 1 5 

Al tău, 
K. M 

Se tipCireşle după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 20 noiembrie (1861) 

Dragă Engels, 
Mă grăbesc -să-ţi confirm primirea celor S 1. st. şi a numere

lor din „Manchester Guardian•,  care au sosit alaltăieri. 

1) - judecătoria comitatului. - Nota trad. 
1) - instante superioare. - Nota trad. 
1) - avocat. - Nota trad. 
') - bani. - Nota trad. 
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Acum mă duc direct Ia un avocat. Soţia mea este [ ... ] 1) într-o 
stare foarte proastă şi mă tem ca lucrurile să nu ia o întorsătură 
urîtă dacă struggle 2) mai durează mult. 

Salut. 

Publicat pentru prima oara 
in : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx• , Bd. III, 
Stuttgart, 19 13  

1 1 6 

Al tău, 
K. M. 

Se tipareşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
Ia Londra 

Manchester, 27 noiembrie 1861 

Dragul meu Maur, 
Au înnebunit de-a binelea yankeii ăştia dacă au fost în stare 

să facă o chestie atît de idioată cu ambasadorii Confederaţiei 244. 
Faptul că şi aici, în Canalul Mînecii, un vas de război aştepta un 
mailsteamer 3) dovedeşte că de Ia Washington s-au primit instruc
ţiuni generale. Să iei cu forţa prizonieri politici pe un vas străin, 
asta constituie cel mai evident casus belii 4) care poate exista. 
Indivizii trebuie să-şi fi pierdut într-adevăr minţile ca să se vîre 
cu tot dinadinsul într-un război cu Anglia. Dacă războiul izbuc
neşte cu adevărat, poţi trimite scrisorile la New York via Germa
nia sau Havre, într-un plic adresat unei terţe persoane, dar bagă 
de seamă să nu dai apă Ia moară „duşmanilor reginei" .  

Evadarea lui Bakunin m-a bucurat foarte mult. Sărmanul, cred că 
i-a fost afurisit de greu. Să faci în asemenea condiţii o călătorie 
în jurul lumii I 245 

După cit se pare, domnului Bonaparte nu-i mai pică de nicăieri 
bani, iar inventivitatea lui Fould a secat şi ea de tot. Sînt curios 
să văd cum vor evolua evenimentele acolo. 

1) - cuvînt nedescifrat. - Nota red. 
•) - lupta. - Nota trad. 
'I - vas poştal. - Nota trad. 
'I - motiv de război. - Nota trad. 
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ln Rusia şi Polonia lucrurile merg bine, ş1 m brava noastră 
Prusie, în cele din urmă, criza va izbucni dacă alegătorii nu se vor 
lăsa din nou intimidaţi 246• Ah, punga, punga I Ea va mai ţine în 
loc, desigur, bruma de „progres " .  La Koln se vorbeşte chiar de 
candidatura bunului Heinrich Btirgers. 

„Journalul" 1) lui Varnhagen este, pare-se, foarte interesant. Totuşi 
tipul ăsta a fost un netrebnic dezgustător de laş. In „Kreuz-Zei
tung" a apărut un articol despre carte foarte interesant şi, bine
înţeles, plin de venin şi de fiere. 

La 1 decembrie îţi mai trimit cinci 2) . 
Multe salutări. 

Al tău, 
F. E. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•,  Bd. III, 
Stuttgart, 1913 ; în întregime 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

in : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

1 1 7 

Engels către Marx 

la Londra 

[Manchester, 2 decembrie 1 861} 

I/Z 07595, Newcastle on Tyne, 14  august 1 860 

Dragul meu Maur, 
Mai sus e numărul bancnotei de 5 I. st. care abia astăzi va 

putea fi expediată, deoarece 1 decembrie a căzut într-o duminică. 
Nki de data asta nu trimit recomandat. 

Am citit, în sfîrşit, zilele astea cite ceva din Lassalle 3) . Istoria 
cu acţiunea reversibilă este foarte plauzibilă, dar nu şi suficient 

1) Karl August Varnhagen von Ense. „Tagebiicher•.  - Nota red. 
2) - lire sterline. - Nota red. 
3) F. Lassalle. „Sistemul drepturilor ciştigate• . - Nota red. 
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de întemeiată, după cum o dovedeşte, de pildă, legislaţia cu pri
vire la divorţ, despre care s-ar putea spune aşa cum spun unii 
filistini din Berlin : 1 1dacă aş fi ştiut că voi întîmpina atîtea greutăţi 
la divorţ, nu m-aş fi căsătorit " .  De altfel este vorba de superstiţia 
îndărătnică a individului care tot mai crede în 1 1ideea de drept" ,  
de drept absolut. Obiecţiile sale împotriva filozofiei hegeliene a 
dreptului sînt în cea mai mare parte perfect justificate, dar cu noua 
lui filozofie a spiritului încă nu stă tocmai bine. Chiar şi din punct 
de vedere pur filozofic ar fi trebuit să înţeleagă că absolut este 
numai procesul, nu şi simplul rezultat de moment al acestuia, şi 
atunci n-ar fi putut ajunge la altă idee a dreptului în afară de pro
cesul istoric însuşi. Stilul este nostim. „Desperarea care-şi frînge 
mîinile a contradicţiilor" etc. Apoi prefaţa. Leit Ephraim Inţeleptul. 
De altfel, nu cred că voi merge prea departe cu lectura cărţii, în 
afară de cazul cînd voi considera că o pot folosi drept curs de drept 
roman ; atunci o voi citi pînă la capăt. Mi-e cu neputinţă să înţeleg 
ce plăcere poţi găsi în a tîrî o idee atît de simplă şi, în fond, prea 
puţin importantă de-a lungul întregului Corpus juris 247, aplicînd-o la 
fiecare paragraf în parte - ca şi cum asta ar face-o să cîştige în 
consistenţă. Şi mai năstruşnică însă este afirmaţia că această wild 
goose chase 1) ,  pornită împotriva 1 1plenitudinii concretului• , ar con
stitui dovada celor afirmate de el şi că, aşadar, lucrarea lui este pe 
deplin desăvîrşită. 

La Berlin lucrurile merg binişor. Palidul democratism „progre
sist" al noii Camere 248 va părea totuşi prea roşu frumosului Wil
helm 2) şi pînă în martie va avea loc o criză cronică moderată. Sînt 
curios să văd ce va ieşi din toate astea. Dacă indivizii din Cameră 
nu sînt prea laşi, îi vor veni pînă la urmă de hac frumosului, dar 
creaturile astea democrate nu-mi inspiră de loc încredere. 

Sper că soţiei tale îi merge mai bine. Transmite-i salutări din 
partea mea. La fel şi fetelor. 

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

1) - vinătoare de gîşte sălbatice-. - Nota trad. 
') Wilhelm I. - Nota red. 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germanii 
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Dragă Engels, 

K. Marx ş1 F. Engels 

1 1 8 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 5 decembrie (1861) 

Nu ţi-am răspuns pînă acum deoarece am avut o sumedenie 
de necazuri. Soţia mea este foarte bolnavă. Iţi scriu seara, căci 
ziua trebuie să fabric articole. 

Salut. 

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

1 19 

AI tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
Ia Manchester 

[Londra) 9 decembrie 1861 

Dragă Engels, 
Din tăcerea mea pertinacious 1) îţi poţi da seama cit de greu 

imi e în general să-ţi scriu. După toate eforturile uriaşe - chiar 
peste puterile tale - pe care Ie faci pentru mine, nu mai îndrăznesc, 
fireşte, să te plictisesc tot timpul cu veşti â Ia Iov. 

Cu banii primiţi de Ia tine ultima oară am achitat, împrumutînd 
încă 1 I. st., datoriile Ia şcoală, ca să nu trebuie să plătesc dublu 
în ianuarie. Măcelarul şi băcanul m-au silit să Ie semnez poliţe, unul 
pentru 10 I. st., altul pentru 1 2  I. st., care expiră Ia 9 ianuarie. Deşi 
nu prea vedeam cum le voi achita, nu puteam să las lucrurile să 
ajungă Ia judecată, căci mi-aş fi sculat toată casa în cap. Proprie
tarului îi datorez 15 1. st. , iar din ianuarie vor fi 21 I. st. Ditto zar
zavagiului, brutarului, vînzătorului de ziare, lăptarului şi tuturor 
canaliilor pe care Ie-am potolit plătindu-le o parte din datorii cînd 
m-am întors de Ia Manchester 249, în sfîrşit tallyman 2) , căci venirea 

1) - încăpăţinată. - Nota trad. 
1) - negustor care vinde în rate. - Nota trad. 
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iernii ne-a obligat să ne procurăm unele obiecte de îmbrăcăminte 
absolut necesare, pe care a trebuit să le iau pe datorie 

Incasările mele la sfîrşitul lunii se vor ridica cel mult la 30 1. st., 
deoarece mizerabilii de la „Presse" nu au publicat o parte din 
articolele mele. Va trebui, fireşte, să mă obişnuiesc să lucrez numai 
în „limitele înţelepciunii germane " .  (In treacăt fie zis, ei fac mare 
vîlvă, în ziarul lor, în jurul articolelor mele.) 

Datoriile mele (inclusiv dobînda la casa de amanet) se ridică 
la 1 00 1. st. Este uluitor cum lipsa oricărui venit, precum şi imposi
bilitatea de a achita o dată toate datoriile fac să reapară vechea 
mizerie, cu tot ajutorul primit. 

I-am scris astăzi lui Dronke, fiindcă îmi mai datorează nişte bani. 
I-am amintit-o însă foarte discret, fără să-l presez ; mi-am luat li
bertatea să-i spun că dacă ar putea să-mi dea un avans, tu ai fi de 
acord să garantezi restituirea sumei. 

Dacă scap de porcăria asta, cu ceea ce primesc de la New York 
şi Viena aş putea s-o mai duc. 

Soţia mea a avut nişte stări de nervi foarte periculoase, şi, 
timp de cîteva zile, dr-ul Allen s-a temut pentru ea. El ştie sau mai 
degrabă intuieşte care este cauza ; dar e prea delicat ca să facă 
vreo remarcă deplasată. Biata femeie este încă foarte bolnavă. Dar 
cu forţa ei morală, nu mă îndoiesc că de îndată ce va interveni o 
schimbare favorabilă, se va reface. 

Război cu America, aşa cum am afirmat din primele zile în 
„Presse" 1) ,  nu va fi, iar în ce mă priveşte, nu regret decît că, în 
timpul acestei perioade de nebunie, n-am avut posibilitatea să 
exploatez prostia bursei dirijate de Reuter şi „Times" .  

Mă declar d e  acord cu strictures on 2) Itzig (care mi-a scris 
din Florenţa că „a avut o întîlnire foarte interesantă" cu Garibaldi 
etc.) . Volumul al doilea 3) este mai interesant, fie şi numai datorită 
citatelor latine. Toată lucrarea e pătrunsă de ideologism, iar metoda 
dialectică este greşit aplicată. Hegel n-a numit niciodată dialectică 
subsumarea unei mulţimi de „cases" under a general principle 4) . 

1) K. Marx. „Cazul «Trent" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 5, Bucureşti, 
Editura politică, 1963, p. 403-406. - Nota trad.). - Nota red. 

2) - observaţiile critice aduse IUi. - Nota trad. (vezi volumul de faţă, p. 
182-183. - Nota red.). - Nota trad. 

1) F. Lassalle. „Sistemul drepturilor ciştigate•. - Nota red. 
') - „cazuri" unui principiu general. - Nota trad. 
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Lucrarea mea progresează, dar lent 250• De altfel nici nu e cu 
putinţă, în condiţiile date, să termini rapid asemenea lucrări teore
tice. Intre timp, ea va deveni mult mai populară, iar metoda mult 
mai puţin vizibilă decît în prima parte 1) . 

Salut. 

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

1 20 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 

la Manchester 

[Londra) 13 decembrie 1861 

Dragă Frederick, 
Multe mulţumiri pentru scrisoarea ta. 
Drept compensaţie pentru realizările din trecut, Dronke mi-a 

trimis imediat 5 I. st., iar ieri a venit personal aici, în scopul unei 
întrevederi cu unul dintre directorii săi. 

Vrea să încerce să sconteze poliţele. I-am spus imediat că 
principala condiţie este să nu le pună în circulaţie înainte de ex
pirarea termenului. 

Cîinele ăsta de Koller a recurs la alte manevre. Nu a introdus 
o.cţiunea la County Court 2) , ci la Sheriff Court 3) , şi şi-a ridicat pre
tenţiile la 20 I. st. ,  pretinzînd că şi eu aş fi obligat să suport toate 
cheltuielile pricinuite de „Domnul Vogt" .  Asta ca răspuns la con
trareclamaţia mea. 

Avocatul meu, Sidney Herbert, a considerat că, din considerente 
de formă, trebuie să introducă o contrareclamatie la aceeaşi in-

1) 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) - judecătoria comitatului. - Nota trad. 
•1 - judecătoria şerifului. - Nota trad. 
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stanţă. Toate dificultăţile se datoresc faptului că agreement 1) din
tre mine şi Petsch nu s-a făcut în scris. 

Soţia mea se simte mai bine. 
Salut. 

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

1 2 1  

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

(Londra] 19  decembrie 1861 

Dragă Engels, 
Ştii cum s-au petrecut lucrurile cu D[ronke] 2) ? Eu i-am scris 

nu în legătură cu poliţa, ci cu banii. Cu acest prilej se cuvenea, 
fireşte, să-l informez de situaţia critică în care mă aflam şi pe 
care el, ca oricare altul, trebuia s-o considere şi a considerat-o 
normală, date fiind evenimentele din America. Aflînd acestea, el a 
venit la mine şi astfel am ajuns la o tranzacţie la care nici măcar nu 
m-aş fi gîndit dacă în scrisoarea ta n-ai fi declarat în mod expres 
că ai accepta poliţa dacă aş putea s-o scontez prin intermediul lui 
Fr[eiligrath] „sau al altcuiva" 251 • Spun asta ca să înlătur orice 
suspiciune de indiscreţie. 

Cu F[reiligrath] , aşa cum am prevăzut, n-a ieşit nimic. El nu-l 
avea decît pe croitor, dar şi pe ăsta l-a pierdut în timpul istoriei 
cu „Tribune•, cînd doi dintre funcţionarii lui, recomandaţi de el, 
şi-au luat haine în valoare de 70 I. st. şi au şters-o fără să le plă
tească. Şi apoi, relaţiile mele cu F[reiligrath] so changend 3) , incit 
a acceptat cu greu ca poliţele mele asupra lui „Tribune• să fie 
scontate la Bischoffsheim. Dar, lăsînd la o parte bunăvoin/a lui, 
pur şi simplu nu poate, cu atît mai mult cu cit falimentul latent al 
băncii sale court par Ies rues de Londres 4) . 

') - înţelegerea. - Nota trad. 
'l Vezi volumul de fată, p. 185. - Nota red. 
'l - s-au schimbat într-atit. - Nota lrad. 
'l - este cunoscut în toată Londra. - Nota lrad. 
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Concomitent cu această scrisoare către tine, l-am înştiinţat pe 
Dronke că m-am lansat în tranzacţia cu el pornind de la o neînţe
legere şi că, în consecinţă, îl rog să o considere non avenues 1) .  
Totodată i-am scris c ă  dacă a r  putea sconta poliţele p e  numele 
meu, without any intervention of other persons 2) , n-aş avea nimic 
de obiectat. Trebuia să-i scriu acest lucru, întrucît nu văd nici o 
altă soluţie şi realmente mă aflu într-o situaţie desperată. 

Adresa lui este : 49, Oldhall Street, Liverpool ; pe plic trebuie 
scris „personar . După cum spunea Dronke (presupun însă că el se 
mai află la Newcastle şi că n-a ajuns încă la Liverpool) , avea de 
gînd să aranjeze lucrurile numai cu sprijinul bancherului său. 

Din păcate, n-am putut face în aşa fel incit soţia mea să nu 
afle conţinutul scrisorii tale, întrucît era vorba de tranzacţii cu 
poliţe. Iar ştirile de felul acesta o aduc de fiecare dată într-o stare 
aproape de paroxism. 

In ceea ce priveşte războiul cu America, s-ar putea ca Pam 3) 
să reuşească să-l provoace, dar nu va fi uşor. El are nevoie de un 
pretext, şi nu cred că Lincoln i-l va servi. O parte din guvern 
- Milner Gibson, Gladstone, plus ou moins 4) Lewis - nu pot fi 
befooled 5) ca John Russell. 

Analizînd situaţia în sine, americanii, potrivit dreptului mari
tim englez în vigoare la ei, nu au comis nici o greşeală nici în ceea 
ce priveşte fondul, nici în ceea ce priveşte forma. As to the ques
tion of material right 8) , chiar juriştii regali englezi au rezolvat-o 
in acest sens 252• De aceea, întrucît Pam voia un pretext, ei au invo
cat error in forma 7) , technicality, a legal quibble 8) . Dar şi aceasta 
era greşit. Potrivit dreptului maritim englez, trebuie să deosebim 
două lucruri. Dacă a neutral ship belligerent goods and persons 
carries, sau contraband of war 9) , indiferent dacă ea constă din 
bunuri sau persoane. In ultimul caz vasul cu cargo 18) şi persoanele 
to be seized and brought into a port for adjudication 11) .  In primul 
caz însă, dacă nu există nici o îndoială că mărfurile nu au trecut 

'I - neavenită. - Nota trad. 
11 - fără implicarea altor persoane. - Nota trad. 
11 Palmerston. - Nota red. 
'I - mai mult sau mai puţin. - Nota trad. 
•1 - prostiţi. - Nota trad. 
'I - Cit priveşte problema dreptului material. - Nota trad. 
71 - greşeală de formă. - Nota trad. 
') - partea tehnică a problemei, un subterfugiu juridic. - Nota trad. 
') - un vas neutru transportă bunuri şi persoane aparţinind unei ţări be-

ligerante, sau contrabandă de război. - Nota trad. 
"I - încărcătura. - Nota trad. 
11) · - trebuie să fie capturat şi remorcat pină într-un port pentru a fi adju

decate. - Nota trad. 
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în posesia statului neutru (lucru absolut imposibil în ceea ce pri
veşte persoanele) , mărfurile sau pasagerii aparţinînd ţării belige
rante sînt capturaţi on the high sea 1) ,  iar vasul etc. este lăsat să 
plece. Aceste norme juridice - abstracţie făcînd de autorităţi -
au fost tot timpul în vigoare în Anglia, după cum m-am convins 
răsfoind 11Cobbett's Register" 2) care cuprinde întreaga istorie a 
conflictelor cu guvernele neutre începînd din 1793. 

Pe de altă parte, întrucît juriştii regali englezi reduc problema 
la o error in forma, recunoscînd, prin urmare, dreptul yankeilor de 
a captura orice vas englez care transportă mărfuri sau persoane 
aparţinînd ţării beligerante şi de a-l conduce într-un port pentru 
adjudecare, yankeii pot spune foarte simplu - şi, după părerea 
mea, aşa şi fac - că se declară satisfăcuţi cu această concesie, că 
pe viitor vor respecta toate formalităţile cerute în caz de confis
care etc. şi că for the nonce 3) îi predau pe Mason şi Slidell. 

Dacă Pam vrea cu tot dinadinsul război, el îl poate, fireşte, pro
voca. Dar mie mi se pare că nu acesta este scopul său. Dacă ame
ricanii vor acţiona aşa cum presupun eu, Pam îi va dovedi din nou 
stupidului John Bull că el este 11the truly English minister" 4) 253• 
Apoi acest individ îşi va putea permite orice. El va profita de 
ocazie pentru : 

1) a impune yankeilor recunoaşterea declaraţiei de la Paris cu 
privire la drepturile ţărilor neutre 254 etc. ; 

2) ca, sub acest pretext, să facă ceea ce pînă acum n-a îndrăznit, 
şi anume să propună parlamentului englez şi să-l determine să 
sancţioneze renunţarea la old English maritime law 5) , realizat de 
Clarendon din însărcinarea lui (a lui Pam) , în spatele coroanei şi 
fără ştirea parlamentului. 

Pam este bătrîn, iar ruşii încă de pe vremea Ecaterinei a II-a 
se străduiesc să obţină recunoaşterea declaraţiei de la Paris. Ei 
mai au nevoie de două lucruri : sancţiunea parlamentului englez şi 
aderarea Statelor Unite. Şi una şi alta vor fi obţinute cu acest prilej _ 
Tot acest spectacol războinic îmi apare doar ca o recuzită de teatru 
care e menită să-i înfăţişeze obtuzului John Bull renunţarea defi
nitivă la propriul său drept maritim în favoarea Rusiei, ca pe o 
victorie asupra yankeilor obţinută graţie curajului acestui "truly 
English minister" .  

1) - în larg. - Nota trad. 
2) „Cobbett"s Weekly Poli tical Register•. - Nota red. 
') - de data aceasta. - Nota trad. 
') - „adevăratul ministru englez•. - Nota trad. 
1) - vechiul drept maritim englez. - Nota trad. 
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Pretextul secundar pentru această zarvă războinică a fost : 
abaterea atenţiei de la Polonia (deoarece pînă şi indivizi de teapa 
lui Conningham din Brighton au cerut în mitinguri publice să se 
suspende plata în continuare a împrumutului olandezo-rus 2ss) şi 
dbaterea atenţiei de la Danemarca, unde în momentul de faţă Rusia 
se străduieşte să-l înlăture pe Glticksburg, heir presumptive •) pe 
care chiar ea l-a desemnat. 

E posibil, fireşte, ca yankeii să nu cedeze, şi în acest caz Pam 
se va vedea silit de pregătirile şi de rodomontadele 2) sale de pînă 
acum să înceapă războiul. Deocamdată aş putea paria 1 00 contra 1 
că aşa ceva nu se va întimpla. 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx• ,  Bd. III, 
Stuttgart, 1 91 3, şi în întregime 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

1 22 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 27 decembrie 1861 

Dragă Engels, 
In momentul în care lumea exterioară a început să mă asalteze 

cu „avertismente " le-am scris - întrucît nu voiam să te plictisesc 
mereu pe tine - mamei şi rudelor mele, precum şi lui Siebel. 
Tinărul acesta, după cum văd din scrisoarea lui, ţi-a scris din nou. 
Consideră faptul ca neavenit. 

Mi-e foarte neplăcut că, din cauza mea, ai fost nevoit să-i dai lui 
Dronke o chitanţă pentru suma împrumutată. Iniţial el promisese 
că va aranja chestiunea asta într-o formă mai puţin oneroasă şi 
pe un termen mai îndelungat. 

1) - moştenitorul prezumtiv. - Nola lrad. 
1) - fanfaronadele. - Nola lrad. 
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Incă nu ştiu cum voi reuşi să ies din această criză. ln orice caz, 
întrucît pur şi simplu nu văd altă soluţie, îi voi scrie proprietarului 
că acum nu-i pot plăti, că accept să-i semnez o poliţă etc. 

Şi, în plus, mai e şi procesul ăsta 1) . lntrucît disputa se duce în 
jurul problemei de partnership 2) ,  avocatul meu este de părere să 
transfer acţiunea de la Sheriff's Court Ia un superior court 3) , 
altminteri voi fi condamnat la plata celor 20 I. st. Am primit o cita
ţie să mă prezint pe data de 3 ianuarie Ia Sheriff's Court. Greşeala 
a fost că nu am încheiat un contract scris cu A. Petsch. A vacatul 
meu Sidney presupune că la superior court aş avea mai multe 
şanse să cîştig. 

Mizerabilul „Presse" nu publică nici jumătate din articolele mele. 
Sînt nişte măgari. E interesant cum mă vor plăti. Să scriu articole 
„la voia întîmplării"  sau cum ? 

Deocamdată îţi doresc multă fericire cu ocazia Anului nou I 
Dacă va fi cumva ca şi cel vechi, atunci, din partea mea, poate să 
se ducă Ia dracu. 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
in : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, Bd. III, 
Stuttgart, 1913, şi în întregime 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

1) Vezi volumul de faţă, p. 179-180, 186. - Nota red. 
') - coparticipare. - Nota trad. 
1) - tribunalul superior. - Nota trad. 

AI tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germanii 
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Dragă Engels, 

1 8 6 2  

1 23 

Marx către Engels 
la Manchester 

(Londra] 25 februarie 1862 

Tăcerea mea îndelungată nu se explică prin nu ştiu ce „frămîn
tări Îilterioare" ,  ci se datoreşte mizerabilelor condiţii exterioare cu 
care nu mai voiam să te plictisesc şi să te amărăsc. 

După cum ştii, de Anul nou n-am putut achita decît o parte din 
datoriile care păreau că nu mai pot fi amînate (ca, de pildă, pro
prietarul, căruia la sfîrşitul lunii viitoare îi voi datora chiria pe un 
an întreg) . Cea mai mare parte din sumă s-a dus pe datoriile pentru 
care au fost emise poliţe. 

După cum era şi de aşteptat, avînd în vedere jalnica situaţie 
actuală din Germania, „Presse din Viena nu este vaca de muls care 
părea a fi. Se consideră că primesc 1 I. st. de articol. Dar, întrucît 
aceşti indivizi nu publică din 4 articole decît poate unul, şi adesea 
nici unul, mă aleg cu al naibii de puţin, în afară de pierdere de 
timp şi de nervi, deoarece trebuie să scriu la voia întîmplării fără 
să ştiu dacă articolul respectiv va primi sau nu din partea onoratei 
redacţii autorizaţia de a fi publicat. 

In procesul cu Koller 1) a trebuit să cedez, mai ales că, atunci 
cînd cazul a fost transferat la un superior court 2) , avocatul mi-a 
cerut 30 I. st. avans, bani pe care, fireşte, nu aveam cum să-i 
procur. Trebuia să-i plătesc 5 I. st. avocatului şi counsel 3) chemat 
de acesta. Cu Koller am încheiat o înţelegere prin care m-am 
obligat să-i plătesc 18 I. st., cite 2 J. st. pe lună ; primele 2 I. st. 
le-am plătit în ultima zi din ianuarie, următoarele 2 I. st. urmează 
să le plătesc la sfîrşitul lunii februarie, deşi încă nu ştiu nici eu 
de unde. 

In ultimele două luni „Presse• a publicat atît de puţine articole 
de-ale mele, incit creditul pe care-l am la ei e infim. 

') Vi!zi volumul de faţă, p. 179-180, 186, 191. - Nota red. 
1) - tribunal superior. - Nota trad. 
�1 - juristului. - Nota trad. 
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Apoi, ceea ce face ca situaţia să fie şi mai neplăcută este 
faptul că de aproape două luni Jennychen se află sub îngrijire 
medicală. Copilul a slăbit serios. Este acum destul de mare pentru 
a-şi da seama de toate greutăţile şi umilinţele existenţei noastre şi 
aceasta este, după părerea mea, principala cauză a bolii ei. (Apropo. 
Allen i-a prescris ieri vin şi aş fi foarte bucuros dacă ai trimite 
cîteva sticle.) De pildă, fără ştirea noastră, ea a fost la Mrs. Young 
ca să vadă dacă n-ar putea fi angajată la teatru. 

Dacă stai să te gîndeşti, zău că nu worth while 1) să duci o 
viaţă atît de ticăloasă. 

In ce priveşte ziarul urquhartist 2) , pînă acum încă n-am putut 
să-l colecţionez. Scrie-mi începînd de la care număr, şi Collet va 
face tot ce e necesar. Alăturat îţi trimit denunţul întocmit de acest 
individ împotriva lui Bakunin 256, pe care eu nu l-am văzut. Lo
cuieşte la Herzen. 

Ai verificat dacă opusul lui Lassalle 3) a fost într-adevăr trimis 
lui August Philips ? 

Salut. 
Al tău, 

K. M. 

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

Se tipăreşte după manuscris 

Tr.i.dus din limba germană 

1 24 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 28 februarie 1862 

Dragul meu Maur, 
Iţi trimit astăzi o ladă, carriage paid 4) , conţinînd : 
8 sticle cu vin de Bordeaux, 
4 sticle cu vin vechi de Rin din 1846, 
2 sticle de Sherry. 
Porto, care este indicat în asemenea cazuri, n-am de loc. Sper 

că lui Jenny îi va face bine. Bietul copil I De altfel cred că starea 

1) - merită. - Nota trad. 
1) E vorba de „The Free Press•. - Nota red. 
3) F. La.!salle. „Sistemul drepturilor ciştigate' .  - Nota red. 
'I - taxele de transport plătite. - Nota trad. 
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ei nu este prea gravă. A crescut mult şi dacă va fi serios îngri
jită şi va face mişcare, se va pune din nou pe picioare. 

De cele 2 1. st. pentru Koller îţi voi face rost mîine sau luni. 
Anul acesta cheltuielile depăşesc venitul meu. Criza ne-a 

afectat foarte mult 257 ; nu mai avem de loc comenzi şi, începînd 
de săptămîna viitoare, vom lucra numai jumătate de zi. In plus, pînă 
într-o lună trebuie să-i restitui lui Dronke 50 1. st., iar săptămîna 
viitoare să achit chiria pe un an ; am să mă mut ; afurisita de 
Sarah mi-a furat azi dimineaţă bani din buzunarul de la haină. 
Prin urmare, să nu-mi mai scrii pe adresa Thorncliffe Grave. 
Locuiesc mai mult la Mary 1) ca să cheltuiesc cit mai puţin ; din 
păcate însă, nu pot s-o scot la capăt fără lodgings 2) , altfel m-aş 
muta cu totul la ea. Incă nu mi-am găsit o locuinţă nouă şi trebuie 
să umblu să-mi caut una. Scrie-mi cit mai repede cum stau lucrurile. 
Ce este cu „Tribune" ? 

Ai cumva nevoie de un articol militar despre America pentru 
„Presse" ? 

Numerele din „Free Press " care îmi lipsesc sînt cele din pe
rioada octombrie - februarie 1861-1862. 

Salutări cordiale soţiei şi fetelor. 

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

1 25 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germani; 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra) 3 martie 1862 

Dragă Engels, 
Astăzi o trimit pe soţia mea la un Ioan office 3) să vadă ce se 

poate face, căci am primit o scrisoare foarte grosolană de la pro-

1) Mary Burns. - Nota red. 
1) - locuinţă. - Nota trad. 
'l - casă de amanet. - Nota trad 
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prietar şi, dacă individul îmi trimite un broker 1) 258, e vai de su
fletul meu. 

Vinul încă n-a sosit. 
Ar fi foarte bine dacă mi-ai trimite săptămîna asta (pînă vineri 

dimineaţa) un articol în engleză despre războiul american. Poţi să 
scrii fără nici o reticenţă. „Tribune îl va tipări ca letter of a 
Foreign Officer 2) . Nota bene : „Tribune• îi e ostilă lui McClellan, 
care are legături cu partidul democrat şi care, atîta timp cit a fost 
commander in chief of all the armies 3) , a împiedicat, printr-o inter
venţie directă, orice operaţie militară nu numai la Potomac (unde 
această intervenţie a fost, poate, îndreptăţită) , ci pe toate teatrele 
de război şi îndeosebi în vest. (Tot el a fost şi iniţiatorul infamei 
intrigi împotriva lui Fremont 259.) Apoi, acest Mac, din esprit de 
corps 4) şi din ură împotriva civililor, i-a luat sub ocrotirea sa pe 
toţi trădătorii din armată, ca, de pildă, pe colonelul Maynard şi 
pe generalul Stone. Acesta din urmă a fost arestat la o zi sau două 
după ce Clellan a fost destituit din funcţia de commander in chief 
al întregii armate. De asemenea, neruşinatul reprezentant la 
Washington al lui „New York Herald• 5) a fost arestat ca spy 6) , 
împotriva voinţei lui McClellan şi după ce cu o zi înainte el invitase 
întregul stat-major al lui McC[lellan] la o gustare cu şampanie. 

Iţi aminteşti, desigur, că ţi-am spus de la bun început că spe
ranţele puse în comerţul cu China nu se vor realiza. Ultimul raport 
al lui Board-of-Trade 7) 260 confirmă aceste presupuneri : 

China 

Hong Kong 

Total 

1860 

2 872 045 

2 445 991 

5 3 1 8  036 

1861 

3 1 14 154 

1 733 967 

4 848 121  

Prin urmare, volumul total al  exportului a scăzut. Exportul di
rect este mai mare, cel prin Hong Kong - mai mic. Intre timp 
ruşii au pus din nou stăpînire pe o insulă foarte frumoasă în dreptul 
ţărmului Coreii. Adaugă la aceasta noile teritorii „ocupate" în 
Java 8) şi vei vedea că dominaţia lor în nordul Pacificului este 

') - executor judecătoresc. - Nota trad. 
t) - scrisoare din partea unui ofiţer străin. - Nota trad. 
1) - comandant suprem al întregii armate. - Nota trad. 
') - spirit de castă. - Nota trad. 
&) Malcolm Ives. - Nota red. 
1) - spion. - Nota trad. 
7) - Ministerul Comerlului. - Nota trad. 
8) Corect : în Japonia (vezi volumul de fală, p. 198.). - Nota red. 
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asigurată. Cit este de rusiiicată, sub influenţa lui Pam 1) , întreaga 
presă engleză o dovedeşte tăcerea profundă pe care o păstrează 
în legătură cu înaintarea Rusiei pe aceste teritorii, precum şi ati
tudinea pasivă adoptată faţă de Polonia. 

Apropo. Fii bun şi comunică-mi în siîrşit ce s-a întîmplat cu 
cartea lui Lassalle 2) , destinată vărului meu Philips, întrucît, neştiind 
acest lucru, nu pot să-i scriu. 

Salut. 
Al tău, 

K. M. 

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

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1 26 

Engels către Marx 
la Londra 

Dragul meu Maur, 

Manchester, 5 martie 1862 

lţi trimit alăturat un Post Office Order 3) de 2 l. st. Camden Town. 
Cartea a fost de mult expediată, încă din 9 octombrie, într-un 

pachet pe numele agentului nostru E. Schroder din Amsterdam ; 
pachetul a fost anexat la balotul nr. 1 18 destinat firmei B. ter Haar şi 
fiul, care se află tot acolo. Lui Schr[oder] i-am trimis şi cîteva 
rînduri, rugindu-l să aibă grijă de pachet. Am indicat adresa exactă 
a vărului tău 4) , care, deci, trebuie să ia legătura cu Schroder în 
cazul cînd încă n-a primit cartea. 

Articolul ţi-l voi trimite. Fanfaronii din sud încasează acum 
lovituri zdravene. Dar lucrul cel mai îmbucurător îl constituie 
primirea făcută canonierelor pe tot cursul fluviului Tennessee pînă 
la Florence, Alabama {aici încep mlaştinile formate din scoici care 
împiedică navigaţia) . Aşadar, şi în vestul Tennessee-ului, în cîmpie, 
majoritatea covîrşitoare este pentru Uniune. 15 OOO de prizonieri, 
printre care cel mai bun general al confederaţilor, Johnston, cel 

1) Palmerston. - Nota red. 
1) F. Lassa/Je. „Sistemul drepturilor ciştigate" .  - Nota red. 
1) - mandat poştal. - Nota trad. 
•) August Philips. - Nota red. 
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care a hotărît rezultatul luptei de la Bull Run, concentrîndu-şi 
rapid armata spre centru, asta nu e glumă 261 • 

Diseară mă voi întîlni cu Lupus. Dacă el îmi va putea împru
muta ceva pînă la 1 iulie, îţi voi veni în ajutor. Pînă atunci eu 
însumi sînt au sec 1) . Dacă în America nu se va încheia pacea 
sau nu se va ajunge la vreo înţelegere oarecare, se poate întîmpla 
ca întregul meu venit pe perioada 1 iulie 1861-1862 să se reducă 
la 1 00 I. st., şi deci să nu-mi pot achita datoriile. Avem o grămadă 
de marfă şi nu putem vinde nimic ; iar dacă marfa va zace la noi 
pînă cînd se vor limpezi lucrurile în America, vom pierde probabil 
tot profitul realizat pînă la sfîrşitul lunii decembrie. Şi totuşi am 
impresia că încăierarea va mai dura, şi nu văd cum vor putea 
încheia pace băieţii ăştia. 

Ce insulă au ruşii în faţa Coreii ? Şi care sînt teritoriile ocupate 
în Java ? (Query Japan ?) Je n'en sais rien 2) . Ce se aude cu „Free 
Presse" ? 

De altfel, potrivit datelor tale, exportul în China a crescut 
considerabil. Acum 10 ani, după cite îmi amintesc, oscila între 
l şi 3 milioane. 

Cum îi merge lui Jennychen ? Salutări cordiale ei, soţiei tale 
şi Laurei. 

Publicat pentru prima oară 
lntr-o formă prescurtată 
ln : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx• ,  Bd. III, 
Stuttgart, 1913, şi în întregime 
ln : Mal'][·Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. III, 1930 

1 27 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

(Londra] 6 martie 1862 
Dragă Frederick, 
Multe mulţumiri pentru Post Office Order şi pentru vin. Cîinele 

de Koller, căruia i-am semnat o chitanţă, m-a şi somat ieri să-i 
plătesc. 

1) - fără o leţcaie. - Nota trad. 
1) - (Poate Japonia ?) Nu ştiu nimic. - Nota trad 
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Alăturat îţi trimit ultimele trei numere din „Free Press• .  Pe 
Collet încă nu l-am văzut. El va putea, desigur, să procure şi cele
lalte numere. 

In scrisoarea pe care ţi-am trimis-o 1) , în loc de Japonia figura 
Java. Am luat aceste date din diferite numere ale lui „Tribune•, 
care a publicat rapoartele oficiale ruseşti şi rapoartele consulilor 
americani, lucruri despre care presa engleză nu suflă un cuvînt. 
Ziarele i le-am trimis lui Urquhart, dar încă nu mi-au fost înapoiate. 
Intîi le-am folosit pentru un articol destinat lui „Presse• despre 
înaintarea ruşilor în Asia. Dar măgarii ăştia nu l-au publicat. Tu 
ştii că nu am memoria numelor. Deci momentan nu pot să-ţi indic 
denumirile. Prima insulă 2) e situată chiar la jumătatea distanţei 
dintre extremitatea sud-vestică a Japoniei şi peninsula Coreea. 
Are un port mare care, potrivit raportului american, ar putea 
deveni un al doilea Sevastopol. In ce priveşte celelalte insule 
care aparţin direct Japoniei, printre ele se numără şi Jeso 3) , dacă 
nu mă înşel. Voi căuta totuşi să reintru în posesia documentelor 282• 

Comerţul cu China, în comparaţie cu situaţia lui pînă în 1 852, 
a crescut, desigur, dar nici pe departe în aceeaşi măsură în care 
a crescut comerful cu celelalte pieţe o dată cu descoperirile din 
California şi Australia 203• Şi apoi, în rapoartele anterioare, Hong 
Kongul, ca posesiune engleză, figura separat de China, aşa că 
exportul menţionat la rubrica „China" era mai mic (începînd din 
deceniul al 5-lea) decît exportul total. In sfîrşit, în 1861 nivelul 
la care se ajunsese în 1859 a scăzut din nou la nivelul anterior. 

Raportul lui Board-of-Trade 4) pe 1861 indică mari modificări 
în ordinea importanţei pe care o prezintă pentru exportul englez 
diversele pieţe în urma crizei americane. Pe primul loc se află 
India ieu 17 923 767 l. .st. (indlm1înd Cey'lonul şi Sirnga.pore ; India 
separat - 16 412 090 1. st.) . 

A doua piaţă ca importanţă este Germania, care în mod obiş
nuit ocupă locul al patrulea : în 1860 - 13 491 513  1. st., în 1861 -
12 937 273 1. st. (fără a include ceea ce vine prin Olanda şi, în mai 
mică măsură, prin Belgia) . Dacă avem în vedere importanţa eco
nomică pe care o prezintă Germania pentru Anglia, ce diplomaţie 
am putea opune în alte condiţii greoiului John Bull I 

Franţa în acest 'an ocupă locul al cincilea. In 1860 - 5 249 980 
I .  st. ; în 1861 - 8 896 282 1. st., dar aici este inclusă şi Elveţia. In 
schimb, pentru Franţa, Anglia reprezintă acum prima piaţă. 

1) Vezi volumul de faţă, p. 195. - Nota red. 
1) Tsushima. - Nota red. 
1) Denumirea japoneză : Yezo (Hokkaido), - Nota red. 
4) - Ministerului Comertului. - Nota trad. 



Scrisori din 1862 l99 

Din suma de 125 1 15 133 1. st., care reprezintă exportul total 
(în 1861) ,  42 260 970 1. st. revin „posesiunilor" şi „coloniiloru engleze. 
Dacă socotim aici şi exportul Angliei în Asia, Africa şi America, 
rămîn cel mult 23 pînă la 24 procente pentru exportul ei în statele 
europene. Dacă Rusia va înainta în Asia în acelaşi ritm impetuos 
ca în ultimii zece ani - pînă cînd nu-şi va concentra toate forţele 
în India -, înseamnă că. pieţei mondiale a lui John Bull i-a sunat 
ceasul ; iar acest sfîrşit va fi grăbit şi de politica protecţionistă a 
Statelor Unite, la care acestea, fie şi numai din revenge 1) faţă de 
John Bull, cu siguranţă că nu vor renunţa curînd. In afară de 
aceasta, John Bull descoperă cu groază că principalele sale colonii 
din America de Nord şi din Australia devin protecţioniste în 
aceeaşi măsură în care John Bull devine free-trader 2) . Prostia 
trufaşă, brutală cu care John admiră „spirited policy" 3) a lui Pam 4) 
în Asia şi America îl va costa al naibii de scump. 

Că sudiştii vor încheia pace pînă în iulie 1862, nu mi se pare 
prea probabil. Dacă nordiştii 1) îşi vor asigura border states 5) - şi 
de fapt despre ele a fost vorba de la începutul războiului - şi 
2) vor ocupa Mississippi pînă la New Orleans şi Texas, va începe 
cu siguranţă o a doua perioadă a războiului, în care statele dii;i 
nord nu se vor angaja prea mult din punct de vedere militar, ci 
vor constrînge prin carantină Gulfstates 8) ca in cele din urmă să 
adere, din nou, de bunăvoie, la Uniune. 

Atitudinea lui Bull în timpul acestui război este cea mai ruşinoasă 
din cite au existat vreodată. 

„Mexican Blue Book• 7) 284 întrece, în ce priveşte brutalitatea 
atitudinii engleze, tot ce cunoaşte istoria. In comparaţie cu sir 
C. Lennox Wyke, Menşikov apare ca un gentleman. Această canalie 
nu numai că dă dovadă de rîvna cea mai sălbatică în îndeplinirea 
instrucţiunilor secrete ale lui Pam, dar încearcă să se şi răzbune 
prin grosolănie pentru superioritatea dovedită în permanenţă de 
ministrul afacerilor externe din Mexic (acum demisionat) , senior 
Zamacona, fost publicist în domeniul corespondenţei diplomatice. 
In ce priveşte stilul acestui individ, iată aici cîteva mostre din 
corespondenţa sa cu Zamacona. 

„Actul samavolnic prin care se suspendă orice plăţi pe o pe
rioadă de doi ani 285 şi lipseşte părţile interesate de banii lor pentru 

'I - răzbunare. - Nota trad. 
11 - adept al liberului schimb. - Nota trad. 
•1 - „politica energică". - Nota trad. 
'I Palmerston. - Nota red. 
51 - statele de la graniţă. - Nota trad. 
11 - statele din golf. - Nota trad. 
71 - „Cartea albastră despre Mexic".  - Nota trad. 
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această perioadă, ceea ce pentru ele este o pierdere absolută a 
valorilor corespunzătoare•. „Pentru un om care moare de foame, 
furtul unei pîini poate avea o justificare în ochii lui prin faptul că a 
fost împins la aceasta de o necesitate imperioasă ; totuşi, din punct 
de vedere moral, un asemenea argument nu poate justifica această 
încălcare de lege, care, lăsînd la o parte orice sentimentalism, 
rămîne considerată ca atare, ca şi cînd delictul nu ar avea nici o 
scuză. Dacă murea cu adevărat de foame, trebuia mai întîi să-l roage 
pe brutar să-i dea ceva să-şi potolească foamea, dar Jăcînd acest 
lucru• (murind de foame ?) „din propria sa voinţă, fără permisiune, 
el procedează exact aşa cum a procedat în cazul de faţă guvernul 
mexican faţă de creditorii săi•. „In ceea ce priveşte prisma prin 
care consideraţi problema, aşa cum reiese din nota dv. de mai sus, 
mă veţi ierta dacă susţin că nu poate ii tratată unilateral, fără 
a lua în seamă şi părerea acelora care suferă nemijlocit de pe urma 
aplicării în practică a acestor idei ce emană de la dv.• „Eram 
intru totul îndreptăţit să mă plîng de faptul că am auzit pentru prima 
oară de această măsură extraordinară atunci cînd am văzut-o 
tipărită pe pancartele afişate pe străzile publice" .  „Am de îndeplinit 
o îndatorire atît faţă de propriul meu guvern, cît şi faţă de cel 
căruia îi sînt acreditat, ceea ce mă obligă etc. u „Suspend orice 
relaţii oficiale cu guvernul acestei republici, pînă cînd cel al 
maiestăţii sale nu va lua toate măsurile considerate de el nece
sare" .  

Zamacona îi scrie că intrigile diplomaţilor străini au provocat 
tulburările din Mexic din ultimii 25 de ani. Wyke îi răspunde că 
„populaţia Mexicului este atît de degradată, încît constituie un 
pericol nu numai pentru ea însăşi, ci pentru oricine vine în contact 
cu ea I "  

Zamacona îi scrie că propunerile făcute de el ar pune capăt 
autonomiei republicii şi ar însemna din partea oricărui stat inde
pendent o renunţare la demnitate. Wyke răspunde : „Iertaţi-mă 
dacă adaug că propunerea făcută de mine nu este nedemnă şi 
inacceptabilă, numai pentru că dv., ca persoană interesată• (adică 
ca ministru de externe al Mexicului) , „vă convine să spuneţi acest 
lucru". Dar satis superque 1) . 

După cum reiese dintr-o scrisoare a lui Schily către Rhein
lănder, la Paris situaţia este foarte critică şi Badinguet 2) nu va 
rezista nici măcar un an fără război. Ce ghinion are individul ăsta 

•) - destul despre asta. - Nota trad. 
') Napoleon al III-lea. - Nota red. 
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că trebuie să fie cîrmuitorul parizienilor, şi nu al berlinezilor, 
care-l admiră atît de mult I 

Salut. 
Al tău, 

K. M. 
P. S. 
1 .  Cum să traduc în germană gigs 1) ? 
2. Ce sînt feeders on circular frames 2) ? 
3. N-ai putea să-mi scrii despre toate categoriile de muncitori 

<:are lucrează, de exemplu, în fabrica voastră (cu excepţia numai a 
celor care lucrează la depozitul de mărfuri) şi în ce proporţie nu
merică sînt unii faţă de alţii ? Pentru cartea mea 266 am nevoie de 
un exemplu care să demonstreze că în atelierele mecanice, divi
ziunea muncii nu există în forma în care constituie baza manu
facturii şi în care este descrisă de A. Smith 3) . Teza aceasta a fost 
lansată încă de Ure 4) . Orice exemplu e bun. 

Trebuie să le scriu indivizilor ăştia de la „Presse• că ar fi 
nevoie de un nou contract. Nu sînt de loc afectat de faptul că nu 
publică cele mai bune articole (deşi întotdeauna scriu în aşa fel 
incit să le poată publica) . Dar din punct de vedere pecuniar mă 
deranjează că din 4-5 articole publică şi plătesc numai unul. Asta 
mă pune într-o situaţie ceva mai proastă chiar decît a unui penny-a
liner 5) . 

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

1 28 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germanii 
şi engleză 

Engels către Marx 
la Londra 

[Manchester, aproximativ 8 martie 1862] 

Dragul meu Maur, 
Alăturat îţi trimit cele promise. Cel de-al doilea articol urmează 

-săptămîna viitoare 267• Pe Lupus încă nu l-am văzut, astă-seară mă 
duc la el. 

1) - maşină de scămoşat. - Nota trad. 
•1 - alimentatori la maşina de ţesut circulară. - Nota trad. 
•1 A. Smith. „An inquiery into the na ture and causes of the wealth of nations•. 

- Nota red. 
'I A. Ure. „The philosophy of manufactures•.  - Nota red. 
1) - scrib plătit cu rîndul. - Nota trad. 
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Am primit numerele din „Free Press " şi scrisoarea ta. 
Cunoşti un emigrant prusian pe nume Sippel, matematician ? 

Se pare că individul a fost angajat ca meditator de o familie Mont
gomery din Hampstead, şi în timpul unei călătorii pe care o făcea 
în Prusia împreună cu această familie încă înainte de amnistie a 
fost arestat şi pus în libertate după cîteva luni ; acum solicită o 
catedră de matematică la Universitatea din Belfast. Cineva de 
aici ar vrea să afle unele amănunte în legătură cu omul acesta. 
se pare că e vorba de o business 1) . 

Pe viitor trimite telegramele pe adresa : 7 South Gate St. Mary's 
Manchester. 

Mă grăbesc. 

Publicat pentru prima oară 
în : Marx-Engels. Gesamlausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

1 29 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 15 martie 1662 

Dragă Engels, 

lntrucît n-am primit articolul tău 2) , nu am putut scrie astăzi 
la New York. Cu „Tribune• nu sînt acum în relaţii de aşa natură 
incit (în cazul cînd publică articolul) să-i pot trimite, în loc de 
continuare, something else 3), pe care ea să-l publice. Mai degrabă 
am convingerea că e pe punctul de a se descotorosi din nou de mine, 
ca şi de toţi ceilalţi corespondenţi europeni. Şi-a redus formatul
Din trei articole publică, poate, unul sau nici unul. Aceste simptome 
prevestesc, de regulă, un asemenea procedeu. 

Trimite deci pentru marţi continuarea, ba şi mai bine - sfîr
şilul, deoarece pentru ei numai partea care cuprinde pronosticuri 
în legătură cu viitorul prezintă interes. 

'I - afacere. - Nota trad. 
'I Vezi volumul de faţă, p. 195. - Nota red. 
11 - altceva. - Nota trad. 
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Cu cartea mea 1) nu prea progresez, cac1 adeseori sînt nevoit 
să-mi întrerup, adică să suspend lucrul săptămîni întregi din cauza 
necazurilor casnice. Jennychen e departe de a se fi restabilit. 

Salut. 

ll'ublicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx" ,  Bd. III, 
Stuttgart, 1913 

1 30 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra) 28 aprilie 1862 

Dragă Frederick, 
Soţia mea a dat dovadă de mult tact prin faptul că nu i-a scris 

tui Dana. Ce intenţii aveau, de fapt, aceşti tipi reiese clar şi din 
faptul că nu-mi mai trimit nici un număr din „Tribune• .  

Alăturat îţi trimit scrisoarea d e  la Friedlănder, p e  care am 
primit-o sîmbătă. Ce fantezie mai au şi nemţii ăştia I El are pre
tenţia să-i trimit un articol despre deschiderea expoziţiei, care 
împreună cu season ticket 2) şi îmbrăcămintea pe care ar trebui 
să mi-o cumpăr, plus celelalte cheltuieli mărunte m-ar costa cel 
puţin 10 guinee, oferindu-mi in exchange 3) perspectiva de a-mi 
publica patru pînă la şase articole reprezentînd vreo 8 1. st. (summa 
summarum) sau, în cel mai bun caz, 12  1. st. Şi cum, cînd ai de-â 
face cu aceşti indivizi, trebuie să contezi întotdeauna pe minimum, 
va trebui, probabil, ca, pe lingă cele patru articole, să mai dau şi 
bani de la mine I I-am scris că mi s-a interzis să ies din casă şi 
că deci joi nu-i voi putea furniza predica inaugurală pe care mi-o 
solicită, dar cu prima ocazie voi trimite, printre altele, cîteva arti
cole despre expoziţie. 288 In ce priveşte „celelalte " articole, a 
reieşit că în realitate era vorba de un articol pe săptămînă (a 1 1. st.) 
şi chiar şi asta destul de problematic. Bineînţeles, sînt nevoit să 
accept şi am şi acceptat, căci ceva e mai bine decît nimic. Acum 

1) Vezi volumul de fată, p. 201. - Nota red. 
1) - abonamentul. - Nota trad. 
3) - în st·himb. - Nota trad. 
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pe indivizii ăştia America îi interesează în mod deosebit şi ar fi 
bine dacă mi-ai trimite încă săptămîna asta un articol despre mersuJ 
războiului (mă refer la bătălia de la Corinth 26Y) şi în general dacă 
mi-ai scrie de fiecare dată cînd are lec vreo schimbare în desfăşu
rarea evenimentelor militare. Acest lucru e necesar chiar şi pentru 
a răspîndi prin presă în Germania păreri juste asupra acestei 
chestiuni importante. (Am prelucrat pentru ei articolele tale ante
rioare, care au şi fost publicate 1) ) . 

ln a sa „Ştiinţă nouă",  Vico spune că Germania este singura 
ţară din Europa unde se mai foloseşte „un limbaj eroic" .  Dacă ar fi 
avut vreodată plăcerea să facă cunoştinţă cu „Presse" din Viena 
sau „National-Zeitung" din Berlin, bătrînul napolitan ar fi renunţat 
la această prejudecată. 

La înapoierea de la Londra 270 am găsit o scrisoare din partea 
proprietarului meu, care îşi anunţă vizita pentru azi (28 aprilie) . 
cu scopul de a-şi încasa restul de 20 1. st. Nu va căpăta însă nici 
o centimă. ln timpul celor patru săptămîni cit am lipsit, lista de 
datorii pentru obiecte de primă necesitate a crescut, fireşte. lnr 
plus trebuie achitate de urgenţă două datorii mai presante decît 
proprietarul. ln primul rînd 7 1. st. profesorului de pian, întrucît. 
dată fiind actuala situaţie, soţia mea a fost nevoită să-l' anunţe 
că întrerupem lecţiile - prin urmare trebuie să-i plătim. In al 
doilea rînd trebuie răscumpărate contra 10 1. st. obiecte de la casa 
de amanet, căci au fost duse acolo nu numai lucruri de-ale copiilor. 
ci şi cele ale femeii de serviciu, inclusiv încălţăminte. Din cauza 
proprietarului, mă aflu aici deocamdată incognito pentru toţi (cu 
excepţia lui Borkheim) , aşa că soţia mea îi va spune că încă nu 
m-am înapoiat şi va încerca să-l amine pe un termen nepreciz.a�
Căci e vorba de shifting 2) . 

Borkheim mi-a avansat pînă acum 20 l. st. şi a promis că îmi 
va da restul la începutul acestei săptămîni. 

Soţia mea l-a văzut pe stradă pe Dronke cu madame şi pro
genitura, dar ei n-au observat-o. 

ln privinţa Ariadnei adhuc sub judice lis est 3}- Şi anume avem 
de-a face cu o dispută juridică. La Diodor ea figurează ca stea. Ca 

1) Karl Marx şi  F. Engels. „Războiul civil din America" (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 15, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 505-516. - Noto 
trad.). - Nota red. 

1) - evacuare. - Nota trad. 
3) - pricina se mai dezbate (Horaţiu. „Arta poetică",  vers 18, Bucureşti,. 

E.S.P.L.A. 1959). - Nota trad. 
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constelaţie nu o găsesc. ln schimb este menţionată ca planetă 
mică, nr. 43, tabelul II, Mădler, ultima fasciculă, ediţia a 5-a (pe 
care o am) , Berlin 1 861 271• Aşadar, în orice caz, domnişoara se 
.află pe cer. Rămîne deci ca o delicată problemă juridică : care 
dintre voi a cîştigat, tu sau Lupus. Afirmaţia ta generală că toate 
personajele pe care grecii le-au plasat printre stele continuă să 
existe în hărţile astronomice rămîne totuşi foarte îndoielnică. 

Ce ai mai vrut în afară de estimates 1) al armatei engleze ? De 
îndată ce voi fi din nou „mobil u ,  voi avea grijă să le procur. 

Kinkel s-a retras ca un cîine bătut. Nu răspunde. In schimb, 
cîteva rînduri de la Beta al lui, acest porc de cîine care mărtu
riseşte că numai după o jumătate de an de insistenţe din partea 
sa i-a trimis Gottfried datele biografice necesare (de care acelaşi 
porc de cîine din vremuri imemoriale se folosea sistematic la fiecare 
2 ani) , iar fotografia etc. la cererea lui Keil, editorul lui „Garten
laube" .  Poanta este însă că, după afacerea MacDonald, Keil şi Beta 
(scrisoarea respectivă a acestuia din urmă se află în posesia lui 
Juch, iar Eichhoff îi cunoaşte şi conţinutul) au refuzat să meargă mai 
departe şi numai cu multă greutate a izbutit Gottfried, în cele din 
urmă, să-i „urnească" 2i2, li voi scrie totuşi lui Eichhoff ca deocam
dată să nu întreprindă nimic, întrucît asta nn ar face decît să 
.atenueze înfrîngerea lui Gottfried. Juch însă e prea laş pentru 
.a da în vileag scrisoarea lui Beta. Altminteri ar fi făcut-o din pro
prie iniţiativă, ca răspuns la declaraţia acestuia. 

Salut. 
Al tău, 

K. M. 

Jennychen e încă departe de a fi complet restabilită. Cea mică 2) 
a fost serios bolnavă ; acum e pe cale să se însănătoşească. 

Va trebui să te uiţi prin notele extrase din Urquhart, pe care le 
trimit alăturat. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
ln : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", Bd. III, 
.Stuttgart, 1913, şi în întregime 
in : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

1) - proiectul de buget. - Nota trad. 
'l Eleanor Marx. - Nota rf'd. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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1 3 1  

Engels către Marx 
la Londra 

Dragul meu Maur, 

Manchester, 5 mai 1862 

Săptămîna trecută am avut foarte mult de lucru la birou, şi, în 
afară de asta, nici nu m-am simţit prea bine, aşa incit n-am reuşit 
să scriu nimic. Iţi înapoiez nobila scrisoare a lui Fried[lănder] . Ciu
dată impresie au oamenii despre Lond�a I 

In legătură cu „Tribune u am găsit în „Manchester Examiner 
and Times " ,  la rubrica literary gessip 1) , o notă care anunţă că 
Dana se retrage de la „Tribune" „on account oi diiierences of opi
nion with Mr. Horace Greeley• 2) .  Se pare că măgarul ăsta bătrîn 
with the face angelic 3) poartă vina pentru toate 273• Eu însă nu 
i-aş lăsa pe indivizii ăştia să scape atît de uşor, ci măcar i-aş cere 
lui D[ana] explicaţii suplimentare, - ce înseamnă toate astea şi 
cine va conduce acum în locul lui „ Tribune • ,  ca să ştii cu cine 
trebuie să avem acum de-a face. Dacă indivizii doresc o ruptură, 
fă-i, cel puţin, s-o spună. Eu nu aş accepta cu una, cu două aluziile 
astea indirecte. Dacă după toate acestea vei trece la un alt ziar din 
New York, ei vor putea oricînd să spună că tu i-ai părăsit. Şi apoi 
ei sînt datori să indice un motiv. 

Borkheim îmi scrie că ţi-a achitat restul de bani, aşa că sper 
că ai scăpat de arestare. 

Ad vocem 4) Ariadna, eu am fără îndoială dreptate 5) . Vechile 
constelaţii figurează şi azi în hărţile moderne. Afirmaţiile lui Diodor 
nu sînt o autoritate în materie. Individul nu era astronom. Şi apoi, 
principalul e textul. Am pariat pe constelaţie. Faptul că ea figurează 
printre aştrii recent descoperiţi, asta mi-a venit în minte mai tîrziu, 
dar asta nu are totuşi nici o legătură cu problema. 

Ceea ce mai doresc în afară de estimates of Wardepartment 6) 
(pro 1 862) este documentul prezentat parlamentului în care este 
expusă noua organizaţie a armatei indiene autohtone (aşa cum 

1) - bîrfeli literare. - Nota trad. 
l) - „din cauza divergenJelor de păreri dintre el şi d-l Horace Greeley•. -

Nota trad. 
3) - cu chip angelic. - Nota trad. 
') - în ceea ce priveşte. - Nota trad. 
') Vezi volumul de faţă, p. 204. - Nota red. 
1) - proiectul de buget al Ministerului de Război. - Nota trad. 
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există astăzi începînd din anul 1 861 )  (adică numărul regimentelor 
cu noile şi vechile lor denumiri, întrucît pe unele le-au păstrat şi 
acum, pe altele le-au renumerotat) 274, 

Poţi să-mi faci rost de „Free Press • din aprilie ? Pe cel din mai 
voi încerca să-l procur aici. 

Despre America : 
1 .  Bătălia de la Corinth 1) . E în aceeaşi categorie cu toate marile 

bătălii moderne, bine conduse, în care forţele ambelor părţi sînt 
aproximativ egale : Eylau, Wagram, Liitzen, Bautzen (aici fran
cezii au fost mult mai puternici, dar, neavînd cavalerie, au fost 
incapabili să-l urmărească pe inamic) , Borodin0, Magenta, Solfe
rino. Bătălia, după cum spune Clausewitz, arde lent ca praful de 
puşcă umed, istoveşte forţele ambelor părţi şi, la sfîrşit, avantajele 
cucerite categoric de partea învingătoare sînt mai mult de natură 
morală decît materială 275• ln orice caz, avantajul de moment ob
ţinut de Beaur[egard] duminică a fost mult mai consistent şi mai 
important decît cel obţinut luni de Gr[ant] şi Buell. Confederaţii 
au cîştigat cele mai multe trofee, deşi, în cele din urmă, au fost 
înfrînţi, adică au fost siliţi să renunţe la atac şi să se retragă. 
Aceasta este latura tactică. Latura strategică însă este aceasta. 

Beauregard a concentrat toate trupele pe care le-a putut strînge, 
cu scopul de a nimici, în măsura în care era posibil, una cite una 
diviziile federalilor care înaintau. Dar n-a reuşit ; trupele lui Grant, 
Iluell şi Wallace s-au dovedit destul de puternice pentru a-l res
pinge. O dată cu bătălia, federalii ar fi pierdut şi Tennessee, 
or, acum ei s-au consolidat acolo. Numai datorită fortificaţiilor sale 
de la Corinth, Beauregard n-a fost silit să se retragă mai departe 
spre sud. Dacă aceste fortificaţii îl vor putea apăra şi împotriva 
atacului lui Halleck (care a preluat acum comanda) , nu putem şti. 
Tot atît de puţin putem da crezare zvonului că el ar fi primit întăriri 
uriaşe din Mississippi, Louisiana şi Alabama. Chiar dacă lucrurile 
stau în parte aşa, e vorba numai de recruţi care mai mult îl încurcă 
decît îi sînt de folos. Pe de altă parte, forţele de la Pittsburg 
Landing sînt aproape egale, aşa încît fără întăriri Halleck nu va 
putea uşor să pornească un atac împotriva unei tabere fortificate sau 
la vreo altă ofensivă în stil mare. Nu ştim ce trupe - în afară de 
-cele angajate la Pittsburg Landing - mai au federaliştii în Tennessee 
sau KentuckY şi de aceea e greu de spus care sînt şansele celor două 
părţi. Intre timp unioniştii au întrerupt comunicaţiile pe linia ferată 
de la Memphis spre Chattanooga (adică spre Richmond, Charleston, 
Savannah) atît la vest cît şi la est de Corinth. ln felul acesta 

1) Vezi volumul de fală, p. 204. - Nota red. 
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Beaur(egard] trebuie să se limiteze la o singură linie ferată (spre 
Mobile şi New Orleans) , şi se pune întrebarea dacă va putea să-şi 
aprovizioneze trupele la C[orinth] pe o perioadă mai îndelungată 270, 

2. Virginia. Eroul McClellan este in a dead fix 1) . Mi se pare că 
aici îşi va înmorminta falsa lui glorie. A obţinut de la McDowell 
încă o divizie, care însă nu-i va ajuta prea mult. Nu l-ar mai putea 
salva decît cuirasatele, dintre care unul („Galena ") a plecat din 
nou la Monroe. In legătură cu aceasta vezi în numărul de azi al 
lui „Morning Star• o corespondenţă din America, foarte interesantă 
pentru Austria. Tot de aici îţi vei da seama şi de motivul pentru 
care nu de mult „Monitor" a rămas liniştit pe loc, în timp ce „Merri
mac" ,  „Yorktown" etc. au capturat trei vase de transport. Vasele 
acestea, după ce au curăţit fluviul pe ambele maluri şi au acţionat 
prin tir din flanc şi de la pupă, l-au putut salva din nou pe acest 
măgar sau trădător 2) ,  întocmai cum canonierele de la Pittsburg 
Landing l-au salvat pe Sherman (care n-avea decît trupe tinere, 
încă neangajate în luptă). 

3. Departamentul muntos. Fremont este tot în Wheeling şi, din 
această cauză, regiunile muntoase din sudul Virginiei şi din 
estul statului Tennessee se află încă la duşman. Prin urmare, 
cele mai bune regiuni ale Uniunii I Care e cauza, nu se poate explica. 
In orice caz, regimentul confederaţilor recrutat chiar la începutul 
lunii aprilie la Knoxville (Tennessee) va intra pentru prima oară 
în foc. 

Bonaparte ţese din nou intrigi în America. Dar se va feri să 
intre în acest cuib de viespi. Incă înainte de sfîrşitul anului (vide 8) 
„Morning Star") cuirasatele sale, ca şi toate vasele comerciale 
franceze vor fi dispărut de pe ocean, şi atunci - adio I 

Apropo. ln numărul de azi al lui „Standard • (sau tn „Mornîng 
Herald") ai citit, desigur, că generalul Hecker a devenit principalul 
vînător de negri (Manhattan) . Păstrează acest număr. 

Ce spui de alegerile din Prusia ? Guvernul a suferit o înfrîngere 
atît de mare, incit echivalează cu o victorie categorică 277• Căci ea î1 
va determina pe frumosul W[ilhelm] să recurgă la măsuri extreme. 
Acum ei îi trimit numai democraţi I „Hamburger Correspondent" 
spune şi el că pe baza actualei legi electorale nu se poate face 
nimic şi nu se poate conduce. Onorabilul Twesten s-a afundat 
din nou pînă în gît în cretinismul parlamentar şi vrea să propună 
un vot de neîncredere împotriva miniştrilor. In orice caz dificul
tăţile sporesc şi fluxul e în creştere. 

1) - la ananghie. - Nota lrad. 
I) McClellan. - Nota red. 
') - vezi. - Nota lrad. 
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Ce-i cu vinul pentru Jennychen ? Spune-mi ce sorturi reco
mandă Allen în mod special. Acum pot să trimit şi ceva Porto, 
care e foarte recomandabil, vechi, uşor, nealcoolizat ; dar trebuie 
mai întîi filtrat bine, pentru că n-a fost bine acoperit. 

Salutări cordiale. 

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

132 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 6 mai [1862] 

Dragă Frederick, 

Iţi trimit alăturat o scrisoare extrem de ciudată publicată, e 
drept, într-o formă ciopîrţită, de jeunesse hongroise a Paris1) în 
„SiecJe• ,  „Temps• şi „Progres de Lyon• şi pe care mi-a trimis-o 
Schily 27s - te rog să mi-o restitui după ce i-o arăţi lui Lupus. 
Aceeaşi „jeunesseu va lansa acum un pamflet în care se fac dezvă
luiri interesante despre triumviratul Kossuth-Klapka-Tilrr de la 
Paris. 

Apropo. Faptele cuprinse în această scrisoare le poţi comunica 
lui Eichhoff pe adresa : 57, Ranelagh Street, Liverpool. El va putea 
publica acest lucru în „Zeitung filr Norddeutschland" (Hannover) . 

Schily îmi scrie că nu de mult a apărut în „Bund• din Berna 
(nu-l poţi xăsfoi la club ?) declaraţia unui emigrant ungur care 
îl numeşte pe Vogt „scroafa îngrăşată la Palais Royal u, iar Fazy, 
Kossuth, Klapka, Turr figurează ca nişte „ticăloşi şi jucători•. 

Cîinele de Koller mi-a trimis înapoi 330 de exemplare din 
„Vogt• 2) . Dacă aş avea vreo posibilitate I Poate acum ar fi mo
mentul să recuperez tot deficitul ? Şi anume la Geneva şi Berna. 
Ar pica tocmai bine I 

1) - tineretul ungar la Paris. - Nota trad. 
1) K. Marx. „Domnul Vogt• (vezi volumul de faţă, p. 179, 192). - Nota red. 
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Iţi trimit „Press" 1) din aprilie şi mai. Pe viitor îl vei primi cu 
regularitate. lţi voi face rost de ceea ce mi-ai cerut, id est esti
mates 2). 

As to wine 3) , copiii preferă, desigur, un amestec din toate sor
turile. Imi închipui că Allen recomandă în special Bordeaux şi 
Porto. 

Lui Dana îi voi scrie încă o dată. Resimt dureros lipsa cores
pondenţei la „Tribune". Asta e una din ticăloşiile lui Greeley şi 
McElrath. Din ultimele numere din martie ale lui „Tribune• am 
aflat două lucruri. In primul rînd, că McClellan a fost înştiinţat cu 
toată precizia de retragerea confederaţilor încă cu 8 zile înainte. 
In al doilea rînd, că Russell de la „Times" a folosit tot ce a mirosit 
la Washington în timpul afacerii „Trent" 2;9 în jocul de bursă de 
la New York. 

In Prusia se va ajunge la o coup d'etat, chiar dacă nu şi la o 
coup d'eclat 4) . 

Actuala manevră a lui Bonaparte în Mexic 280 (iniţial proiectul 
i-a aparţinut lui Pam 5) ) se explică prin faptul că Juărez nu recu
noaşte decit datoria oficială către Franţa, în sumă de 46 OOO l. st. 
Dar Miram6n şi banda lui au emis, prin mijlocirea bancherului 
elveţian Jecker et Co., obligaţiuni de stat în valoare de 52 OOO OOO 
de dolari (din care au fost achitate about 8) 4 OOO OOO de dolari) . 
Aceste obligaţiuni de stat - Jecker et Co. nu sînt decît hommes 
de paille 7) - au încăput pe mina lui Morny et Co. aproape pe 
degeaba. Ei îi cer lui Juărez recunoaşterea acestor datorii. Hinc 
illae lacrimae. 

Schurz este general de brigadă sub comanda lui Fremont 1 1 1  

Al tău, 
K. M. 

B[orkheim] mi-a achitat restul sumei vinerea trecută. 

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

1) „Free Press•,  - Nota red. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) - adică de proiectul de buget (vezi volumul de fală, p. 206-207). - Nota trad. 
3) - în ce priveşte vinul. - Nota trad. 
') Joc de cuvinte : „coup d'etat• - „lovitură de stat• ; „coup d'eclat• -

„lovitură de maestru•.  - Nota trad. 
1) Palmerston. - Nota red. 
1) - vreo. - Nota trad. 
7) - oameni de paie. - Nota lrad. 
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133 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 12 mai 1862 

Dragul meu Maur, 
Mă grăbesc să-ţi trimit 10 1. st. (O/A 40 602, Manchester, 24 ia

nuarie 1862) , ca să-l potoleşti pe măcelar. lntrucit la Londra voi 
sosi miine dimineaţă la ora 5, iar la ora 7 voi pleca din nou, din 
păcate nu te voi putea întilni. 

Ceea ce mă intrigă la yankeii ăştia cu toate succesele lor nu 
este situaţia militară în sine. Ea nu e decit rezultatul indolenţei 
şi stupidităţii care ies la iveală pretutindeni în nord. Unde se 
vede aici energia revoluţionară a poporului ? Se lasă bătuţi şi 
mai sînt şi foarte mîndri de loviturile încasate. Aş vrea să observ 
în tot Nordul măcar un singur simptom care să dovedească că 
oamenii iau lucrurile în serios. Nici chiar în cele mai grele timpuri 
n-am văzut aşa ceva în Germania. Yankeii, dimpotrivă, cel mai 
mult par să se bucure la gîndul că-i vor păcăli pe creditorii sta
tului lor. 

Au revoir 1) . 

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

1 34 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Dragul meu Maur, 

[Manchester, in jurul datei de 
18 mai 1862) 

Te rog să-mi scuzi tăcerea. Niciodată nu am fost atit de hărţuit 
ca în săptămina aceasta. Austrieci, hinterwalderi 281, francezi, iar 

I) - La revedere. - Nota lrad. 
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astăzi Borkheim îmi mai trimite pe cap pe asociatul lui - fru
moasă perspectivă I Nu mai ştiu unde-mi stă capul. Pe deasupra, 
mai trebuie să fac şi chefuri cu toată banda asta şi să fiu amabil. 
Dracu s-o ia de expoziţie I 

Mă grăbesc. 

Publicat pentru prima oară 
ln : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

1 35 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germani 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 19 mai 1862 

Dragă Engels, 

Săptămîna trecută, joi, mi-ai scris că vrei să-mi trimiţi nişte 
vin pentru Jennychen et Co. 1) Am arătat copiilor scrisoarea. Fap
tul că vinul n-a sosit a fost o dezamăgire pentru ei. Or, în momentul 
de faţă aş ţine foarte mult să le fac o plăcere, căci altminteri în 
ca„a noastră toţi sîntem mohorîţi. 

Nimic nu e mai funest decît atmosfera apăsătoare care dom
neşte acum la noi. 

Din feridre, n-am văzut şi n-am auzit nimic de expoziţie şi de 
vizitatorii ei şi sper că nici în continuare nu voi fi „afectat" de 
ea, deoarece în nici un caz nu sînt în situaţia de a primi people 2) . 

Cum ai puţin timp, expune-mi pe scurt părerea ta despre opera
ţiile militare din Statele Unite, în special despre faptele de vitejie 
ale lui McClellan. 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
ln : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abtcilung, Bd. 3, 1930 

1) Vezi volumul de faţă, p. 209. - Nota red. 
•) - lume. - Nota trad. 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba !Ji!rmanl 
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Manchester, 23 mai 1862 

Vinul a întîrziat din acelaşi motiv ca şi scrisoarea. De ase
IDenea chestiuni trebuie să mă ocup personal, şi pînă cind cumpăr 
-coşul etc., intervin tot felul de plictiseli. Şi de data asta a trebuit 
-să renunţ la Porto pentru că îl am acasă şi nu am cum să-l transport 
la Warehouse 1) . Coşul va fi expediat astăzi. Vinul roşu şi cel de 
Hochheimer din 1846 sînt special pentru Jennychen. Cele trei 
-sticle cu ştampilă roşie şi fără etichetă sînt Riidesheimer din 1857 
(acelaşi pe care l-am băut noi aici) ; pentru convalescenţi este 
_prea excitant, în schimb foarte bun pentru oameni sănătoşi. 

Strohn a fost aici (după cum vezi cela ne finit pas 2) cu vizitele) . 
A fost la Berlin cu puţin înainte de dizolvarea parlamentului şi a 
·chefuit mult cu deputaţii renani. Indivizii au luat totul în serios, 
credeau în atotputernicia lor şi erau aproape tot atît de afundaţi 
în cretinismul parlamentar ca în 1848. Becker cel roşu 3) , al cărui 
păr s-a decolorat vizibil între timp, alerga ziua întreagă în evening 
dress 4) , negru din cap pînă-n picioare, îmbrăcat în frac. Are o burtă 
mai mare ca oricind. Acolo îşi făcea de lucru şi d-l Rudolf Schranim, 
venit din Striegau, care se plîngea oricui era dispus să-l asculte că 
publicul n-a vrut nicăieri să-l aleagă, ceea ce i se părea complet 
inexplicabil 282• Intr-o seară Schr[amm] debita despre Anglia nişte 
.absurdităţi colosale, la care Str [ohn] i-a spus : „Ascultă, d-le 
:Schramm, dacă aş fi stat în Anglia atîta timp cit ai stat dumneata, 
mi-ar fi totuşi ruşine să îndrug asemenea tîmpenii ; după cit se 
/Pare, n-ai făcut altceva acolo decit să dormi". Iar Schr[amm], de 
<>bicei atît de impertinent, i-a replicat : „Ştiţi, din cauza soţiei mele, 
în Anglia am fost obligat să frecventez o societate cu care nu 
aveam nimic comun, şi, din acelaşi motiv, nu i-am întîlnit pe cei pe 
-care i-aş fi cultivat cu plăcere 1 1 1 "  

McClellan continuă î n  maniera cunoscută. Confederaţii î i  scapă 
întotdeauna din mină, pentru că niciodată nu-i atacă, motivînd 

1) - depozit. - Nota trad. 
1) - nu s-a sfirşit. - Nota trad. 
1) Hermann Heinrich Becker. - Nota red. 
',) - .costum de seară. - Nota trad. 
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că sîat a good deal 1) mai puternici decit el. De aceea mc1 nu-i 
poate prinde. Niciodată pînă acum un război nu s-a desfăşurat în 
felul acesta, şi cindva o să i se mulţumească pentru asta. Pînă 
una-alta, micile şi jalnicele lupte în timpul retragerii şi fuga con
tinuă se dovedesc suficiente pentru a-i demoraliza serios ·pe confe
deraţi, şi cînd va sosi clipa bătăliei decisive, îşi vor da seama de 
acest lucru. 

Luarea oraşului New Orleans reprezintă un act de bravură 
din partea flotei. Cu totul excepţională a fost mai ales trecerea prin 
faţa forturilor. După aceea, totul a fost simplu 2ss. Asupra confede
raţilor aceste acţiuni au avut, evident, un efect moral extraordinar. 
iar cel material se va face în curînd simţit. In Corinth Beauregard 
nu mai are acum nimic de apărat. Poziţia lui acolo avea un sens 
numai atîta timp cit acoperea Mississippi şi Louisiana, şi mai ales 
New Orleans-ul. Din punct de vedere strategic, el se află acum în
tr-o asemenea situaţie, incit o bătălie pierdută nu i-ar lăsa altă 
alternativă decit să-şi fărîmiţeze armata în mici detaşamente de 
franctirori, căci fără ca în spatele armatei sale să existe un oraş 
mare, în care să fie concentrate o reţea de cale ferată şi mijloace de 
aprovizionare, nu poate ţine laolaltă o masă de soldaţi. 

Dacă în Virginia armata confederaţilor va fi bătută, atunci:. 
după toate demoralizantele evenimente anterioare, ea se va dizolva 
curînd în detaşamente de partizani. Are, ce-i drept, şanse mai mari, 
pentru că linia ei de retragere este întretăiată de numeroase ape 
care izvorăsc din munţi şi se îndreaptă spre mare şi pentru că îl 
are ca potrivnic pe acest măgar de McCl[ellan]. Totuşi prin însăşi 
natura Jucrurilor ei vor fi nevoiţi fie să accepte o luptă decisivă, fie 
să se destrame fără luptă în bande răzleţe, aşa cum au fost siliţi să 
se bată ruşii la Smolensk şi Borodino, împotriva voinţei unor gene
rali care apreciaseră just situaţia. 

Chiar dacă Beaur[egard] sau armata din Virginia va ciştiga 
vreo bătălie, chiar şi una mare, tot nu va trage prea muit folos. 
Confederaţii nu vor fi în stare să profite cituşi de puţin de pe 
urma ei. Ei nu pot să înainteze nici măcar 20 de mile engleze fără 
să se împotmolească, şi deci să aştepte o nouă ofensivă a inami
cului. Lor le lipseşte totul. De altfel, personal consider că un ase
menea caz e cu neputinţă fără o trădare directă. 

Aşadar, soarta armatei confederate depinde acum de o singură 
bătălie ; mai rămîne să cumpănim şansele unui război de guerillă. 
Cu totul surprinzător e faptul că tocmai la un asemenea război 
populaţia a participat în foarte mică măsură sau, mai exact. n-a 

1) - mult. - Nota trad. 
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_participat de loc. In 1813 ,  liniile de comunicaţie ale francezilor au 
fost tot timpul întrerupte şi atacate de Colomb, Liitzow, Cernişev şi 
de alţi 20 de comandanţi de partizani şi de cazaci ; în 1 812, în Rusia, 
_populaţia dispărea cu desăvîrşire din calea trupelor franceze ; în 
1 814, ţăranii francezi se înarmau şi ucideau patrulele şi soldaţii 
aliaţi răzleţiţi de trupe. Aici însă nu se întîmplă absolut nimic. Oa
menii se împacă cu deznodămîntul marilor bătălii şi se consolează 
-cu ideea că victrix causa diis 1) etc. Din fanfaronada cu războiul pe 
viaţă şi pe moarte s-a ales un rahat. E posibil oare un război de 
guerillă pe un asemenea teren ? In orice caz, mă aştept ca white 
trash 2) din sud să încerce să organizeze aşa ceva după dizolvarea 
odefinitivă a armatei, dar sînt prea conştient de firea burgheză a 
plantatorilor ca să mă îndoiesc un singur moment că ei ar deveni 
imediat adepţi fervenţi ai Uniunii. De îndată ce albii săraci vor 
începe să se îndeletnicească cu brigandajul, plantatorii îi vor întîm
_pina pretutindeni pe yankei cu braţele deschise. In privinţa focu
rilor aprinse pe Mississippi nu există altă mărturie decît declaraţiile 
.a doi locuitori din Kentucky care ar fi venit la Louisville - desigur 
nu pe Mississippi. Incendiul din New Orleans nu a fost greu de 
·organizat, şi va fi repetat şi în alte oraşe ; de altfel este absolut 
sigur că multe altele vor mai cădea pradă flăcărilor. Faptul însă 
trebuie neapărat să ascută la maximum split 3) dintre plantatori şi 
negustori pe de o parte şi white trash pe de altă parte, şi cu aceasta 
:secesiunea va lua sfîrşit. 

Devotamentul fanatic manifestat de negustorii din New Orleans 
iaţă de confederaţi se explică simplu prin faptul că indivizii au 
fost nevoiţi să accepte, în loc de bani peşin, un mare număr de 
•confederationscrips 4) . Cunosc aici mai multe exemple de acest fel 
şi acest lucru nu trebuie scăpat din vedere. Un împrumut forţat 
ode mari proporţii constituie un mijloc excepţional de a lega burghe
zia de revoluţie, căci într-un asemenea caz pentru ea interesele 
personale primează în faţa intereselor de clasă. 

Salutări cordiale soţiei şi fetelor. 
Al tău, 

F. E. 

Lui Lupus podagra i-a dat iar de furcă. Peste cinci săptămîni 
pleacă în Germania. 

'I - victrix causa diis placuit, sed victa Catoni - zeii erau de partea învin
gătorului, iar Cato de partea celui învins (Lucianus. „Farsalia" I .  - Nota trad. 

11 - lepădătura albă (nume dat cu dispreţ albilor săraci folosiţi de plantatorii 
proprietari de sclavi în statele din sud). - Nota red. 

'I - dezbinarea. - Nota trad. 
',I - obligaţii emise de confederaţi. - Nota trad. 
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Ai citit, probabil, de povestea cu Bernard, pe care l-au internat 
într-un ospic;iu 1) . E ceva adevărat în toată povestea sau este o 
înscenare ? 

Publicat pentru prima oară 
Intr-o formă prescurtată 
In : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•,  Bd. III, 
Stuttgart, 1913, şi In întregime 
In : Marx·Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

1 37 

Se tipăreşte dnpă manuscris 

Tradus din limba. germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 27 mai 1862 

Dragă Frederick, 

Copiii şi întreaga familie îţi trimit calde mulţumiri pentru coşul 
cu sticle de vin. 

Din alăturata scrisoare a lui Eichhoff îţi vei da seama de genul 
de polemică pe care-l adoră popa Kinkel. Ce s-ar fi făcut Gottfriedl 
fără Bettseicher 2) al său I 

Dr. Klein din K6ln a cîştigat la loteria prusiană 35 OOO de taleri. 
lucru despre care încă nu ţi-am scris. Căsătoria lui cu d-na Daniels. 
devine acum foarte probabilă, numai dacă el nu-şi schimbă părerea. 

Bernard a fost întotdeauna foarte excentric, iar în ultima săp
tămînă s-a şi surmenat foarte mult şi a început să aibă efectiv „halu
cinaţii " .  Josnic în această istorie este faptul că imediat s-a profil.at 
de ocazie pentru a-l interna, ceea ce a fost complet inutil, deoarece 
familia din Dorking unde dădea el lecţii s-a arătat gata să-şi asume 
îngrijirea lui, precum şi să răspundă pentru el. Aceleaşi intenţii le-a 
manifestat şi Allsop. Dar prezenţa lui Allsop, care a finanţat aten
tatul împotriva lui Orsini, şi repetatele lui întîlniri cu Bernard 
nelinişteau încă de mult poliţia bonapartistă, din însărcinarea căreia 
poliţia engleză îl supraveghea de multă vreme pe Bernard. 

Sîmbăta trecută am primit de la societatea de gaz o somaţie
laconică ca pînă sîmbăta viitoare să achit 1 1. st. şi 10 şilingi, în 

1) Vezi volumul de faţă, p. 216. - Nota red. 
1) Heinrich Beta (Bettziech) (Bettseicher - cel care udă aşternutul). 

Nota red. 
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caz contrar (este ultimul avertisment) îmi vor „închideu gazul. 
Cum acum n-am un ban, trebuie să apelez la tine pentru porcăria 
asta. 

Faptul că „Merrimacu a fost aruncat în aer, mi se pare un act 
de laşitate flagrant din partea ticăloşilor confederaţi 28'. Cîinii 
ăştia ar fi putut totuşi risca. E grozav cum se mai tînguie acum 
„Times" (care a susţinut cu atîta ardoare toate Coercionbills îm
potriva Irlandei) că „libertatea" va pieri inevitabil dacă Nordul 
va tiraniza Sudul 285• La fel de reuşit e şi „Economist•. ln ultimul 
său număr el declară că nu-şi poate explica prosperitatea financiară 
a yankeilor - faptul că banii lor de hîrtie nu s-au devalorizat (deşi 
chestiunea este extrem de simplă) . Pînă acum şi-a consolat în fiecare 
număr cititorii, promiţîndu-le această devalorizare. Deşi recunoaşte 
că nu înţelege nimic din ceea ce constituie specialitatea sa şi că 
şi-a indus în eroare cititorii, acum îi consolează cu reflecţii sumbre 
asupra mersului „operaţiilor militare" ,  din care chiar nu înţelege 
nimic 286• 

ln ce priveşte operaţiile yankeilor cu bani de hîrtie, ele au fost 
extraordinar facilitate (în afară de motivul principal - credinţa 
în cauză şi încrederea în guvern) de faptul că, în urma secesiunii, 
Vestul a fost aproape complet deposedat de bani de hîrtie, adică 
de circulating medium 1) în general. Toate băncile a căror princi
pală acoperire consta in bonds of slawe states 2) au dat faliment. 
ln afară de aceasta au dispărut din circulaţie semne monetare în 
valoare de multe milioane care circulau în vest ca bancnote ale 
southern banks 3) . Apoi, în parte datorită tarifului Morrill 287, în 
parte datorită războiului însuşi, care a pus în mare măsură capăt 
importului de obiecte de lux, yankeii au avut o balanţă comercială 
activă cu Europa şi, prin urmare, şi un curs de schimb favorabil. 
Un curs nefavorabil ar fi putut afecta serios încrederea patriotică 
a filistinilor în banii de hîrtie. 

Şi cit de ridicolă este grija aceasta a lui John Bull pentru pro
centele la datoria publică pe care le va avea de plătit unchiul 
Sam I Ca şi cum acestea nu ar fi o bagatelă în comparaţie cu da
toria publică a lui Bull însuşi, ca să nu mai vorbim că în prezent 
Statele Unite sînt categoric mai bogate decît era Bull în 18 15  cu 
datoriile lui de miliarde. 

1) - mijloace de circulaiie. - Nota trad. 
'l - în obligaiii ale statelor sclavagiste. - Nota lrad. 
1) - băncilor din sud. - Nota trad. 
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Bine l-a mai înfundat Pam 1) pe Bonaparte în Mexic I 288 
Acum, din desperare, m-am pus serios pe lucru şi scriu ce-mi 

trece prin cap, mă refer la istoria cu economia politică 289• In „Presseu 
apare în fiecare săptămînă un articol. Le trimit numai unul, potrivit 
scrisorii d-lui F[riedlănder] 2) . 

Salut. 

Salutări d-nei Bortman şi surorii ei. 

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

138 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 

la Londra 

Manchester, 29 mai 1862 

Dragul meu Maur, 
Iţi trimit alăturat un Post Office Order 3) de 2 l. st., plătibil la 

Kentish Town, care, dacă nu mă înşel, este pentru tine oficiul cel 
mai apropiat. 

Sie:bel este foarte fericit - are o fetiţă. 
Anneke s-a înrolat în armata lui Buell şi cu începere de astăzi 

publică în Augsburger 4) . Mă cam tem pentru soarta trupelor lui 
Halleck ; lucrurile se tergiversează de atîta timp şi nu sînt semne 
că ar primi vreo întărire, deşi minciunile debitate de Spence în 
„Timesu  nu înseamnă nimic 290• Willich, avînd gradul de colonel 
(the eterna! colonel I 5) ) , comandă Regimentul 32 indian. 

Istoria cu bietul Klein 6) mă bucură foarte mult. Scrisoarea lui 

1) Palmerston. - Nota red. 
1) Vezi volumul de fată, p. 203. - Nota red. 
1) - mandat poştal. - Nota trad. 
') Augsburger „Allgemeine Zeitung".  - Nota red. 
5) - eternul colonel I - Nota trad. 
1) Vezi volumul de fată, p. 216. - Nota red. 
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Eichhoff ţi-o restitui de îndată ce i-o citesc lui Lupus. Acum însă 
nu mă pot duce la el, deoarece de cîteva zile mi s-au inflamat amig
dalele şi seara trebuie să stau acasă. 

Se pare că un soi de război de guerillă va avea totuşi loc, dar 
fără prea mare importanţă, şi dacă se va repurta o victorie, trupele 
de rezervă împreună cu o parte din cavalerie îi vor pune repede 
capăt. O înfrîngere ar fi însă, fireşte, fatală. 

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

1 39 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 4 iunie 1862 

Dragul meu Maur, 
Sper că ai primit mandatul de 2 1. st. pe care ţi l-am trimis 

vinerea treculă la Kentish Town 1) . 
Aşadar, din scrisoarea lui Anneke aflăm, în sfîrşit, că la 26 

aprilie Halleck dispunea de ceva mai mult 6le 100 OOO de oameni şi 
300 de tunuri, inclusiv trupele lui Pope şi Mitchel, şi că aştepta 
sosirea lui Curtis şi Sigel cu alte întăriri. Pînă la 29 aprilie situaţia 
armatei pare să fi fost, în genere, acceptabilă. A [nneke] nu pome
neşte nimic de boli. De aceea cred că toată vorbăria despre boli e 
o simplă născocire. Trebuie spus însă că Stanton şi Halleck se 
pricep să strecoare neîncredere în rîndurile publicului şi ale presei. 
Intr-adevăr nu e nici o problemă să ai pe lingă fiecare armată cite 
un corespondent căruia generalul să-i dicteze ce să scrie, pentru 
ca publicul să primească totuşi unele veşti. Aşadar, marea bătălie 
va începe de îndată ce Sigel şi Curtis vor sosi. Calculul făcut de 
Spence, potrivit căruia ar fi nevoie de 120 OOO de oameni pentru a 
ţine în frîu border states 2), este ridicol 291• ln Kentucky se pare 

1) Vezi volumul de faţă, p. 218. - Nota red. 
1) - statele de la graniţă. - Nota trad. 
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că nu se mai află nici un om (în afară de un cîmp de manevre pentru 
recruţi la Louisville, unde, după toate probabilităţile, va fi format 
corpul de armată al lui Sigel) , iar la Nashville, după cum spune 
Anneke, nu rămăseseră decît convalescenţii etc. ; în rest, în afară 
de armatele lui Halleck şi McClellan, in border states se mai află 
doar Fremont (care, după cit se pare, nu are încă nici o armată) , 
Banks (care pare să fie foarte slab) şi McDowell, dar toţi aceştia fac 
parte din armata activă. Spence se înşală însă şi în alte privinţe : 
1 )  că în momentul de faţă este absolut sigur că armata confede
raţilor nu totalizează 500 OOO de oameni, 2) că în mod categoric 
ei au dispersat pe litoral mai mult de 90 OOO de oameni. După 
aprecierile mele, situaţia se prezintă în felul următor : 

Pe litoral 100 OOO de oameni 
Banks & Fremont 30 OOO " 
Sigel & Curtis 30 OOO " " 
McClellan 80 OOO " " 
In regiunea Washington 30 OOO " " 
McDowell 30 OOO " " 
Halleck 100 OOO " " 

deci, în total, 400 OOO de oameni sub arme, la care se mai adaugă 
vreo 60 OOO de recruţi, convalescenţi şi detaşamente mici, care 
pot fi dispersate în Missouri, pe ambele maluri ale cursului inferior 
al fluviilor Ohio şi Tennessee şi, în parte, în oraşele din nord-est, 
summa summarum 460 OOO de oameni. Convingerea aceasta a mea 
îmi este întărită de noua recrutare de 50 OOO de oameni, căreia îi 
va urma foarte curînd o a doua, de aceleaşi proporţii ; se pare că 
vor să menţină un efectiv normal de 500 OOO de oameni. 

Suspendarea recrutării a fost cea mai mare greşeală şi o pură 
fanfaronadă din partea lui Stanton. Ea a adus mari prejudicii ma
teriale şi a cauzat toată acea pierdere de timp de la Corinth şi 
Richmond ; iar din punct de vedere moral, revocarea actuală 
aduce prejudicii şi mai mari, ca să nu mai vorbim că acum va fi 
mult mai greu să se găsească recruţi. ln general, acolo sînt destui 
oameni ; în statele din nord, ca urmare a imigraţiei, populaţia 
între 20 şi 35 de ani este cu cel puţin 3-40/o mai numeroasă decît în 
·oricare altă ţară. 

In rest, d-l Anneke apare în scrisorile sale ca un bătrîn cîrcotaş 
ursuz şi atotştiutor care face aprecieri despre armată fără a ţine 
seama de situaţia de fapt şi nici de inamic, ci comparînd-o cu 
vechile armate europene instruite, şi nici măcar în forma în 
care există ele, ci în care ar trebui să existe. Dobitocul ar trebui 
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totuşi să-şi amintească de confuziile prin care a trecut şi el destul 
de des în timpul manevrelor prusiene. 

Comedia de la Berlin devine foarte amuzantă. Ministerul asi· 
gură parlamentul de liberalismul său, iar parlamentul îl asigură 
pe rege de regalismul său. Embrassez-vous et que cela finisse 1 1) 29:? 

De altfel este, fără îndoială, un progres faptul că oamenii aceştia 
se văd ambalaţi atît de uşor şi atît de rapid în intriga parlamen
tară ; în acest timp conflictul nu se lasă aşteptat. Foarte nostim e 
faptul că din toată istoria cu Hessen n-e. ieşit nimic pînă cînd prinţul 
elector 2) nu l-a insultat personal pe frumosul Wilhelm 3) , şi după 
aceea chiar că nu s-a mai întîmplat nimic 293• 

Ce face Jennychen ? 
Salutări cordiale soţiei tale şi copiilor. Iţi trimit alăturat scri

soarea de la Eichhoff. 
Al tău, 

F. E. 

Publicat pentru prima oară 
intr-o formă prescurtată 
in : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx• , Bd. III, 
Stuttgart, 1913, şi in întregime 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

in : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1 930 

1 40 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra, în jurul datei de 6 iunie 1862} 

Dragă Engels, 
Te rog să mă ierţi că abia acum îţi anunţ primirea celor 2 l. st. 

Săptămîna aceasta am fost atît de tracasat, incit n-am avut timp 
de loc. Proprietarul şi vreo zece alţi monştri m-au tot hăituit. 

Anexez două exemplare din cartea lui Lassalle 4) (unul pentru 
tine şi unul pentru Lupus) . Scrie-mi ce părere ai despre ea. 

') - „Imbrăţişaţi-vă şi isprăviţi o dată". - Nota trad. 
1) Ludovic al III-iea. - Nota red. 
1) Wilhelm I. - Nota red. 
'I F. Lassalle. „Herr Julian Schmidt der Literarhistoriker mit Setzer-Scholien 

herausgegeben• ,  Berlin 1862 („D-l Julian Schmidt, istoricul literar publicat cu şco
liile zeţarului"). - Nota red. 
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Am primit o scrisoare de la Steffen şi ţi-o voi trimite zilele 
acestea, imediat după ce îi răspund. Steffen este la Boston. Pare 
foarte prost dispus. Weydemeyer este locotenent-colonel. 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. III, 1930 

1 41 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 18 iunie 1862 

Dragă Engels, 
lmi vine cum nu se poate mai greu să-ţi vorbesc mereu de 

mizeria în care mă zbat, dar que faire 1 )  ? Soţia mea îmi spune 
zilnic că ar prefera să moară şi ea şi copiii, iar eu nu pot, desigur, 
să i-o iau în nume de rău, deoarece umilinţele, chinurile şi groaza 
pe care trebuie să le îndurăm în această situaţie sînt realmente 
de nedescris. Cele 50 l. st. s-au dus, după cum ştii, pe datorii, din 
care n-am reuşit să achit nici jumătate. Cele două l. st. le-am dat 
la gaz. Mizerabila sumă de la Viena va sosi abia la sfîrşitul lunii 
iulie şi va fi afurisit de mică, căci acum ciinii nu mai publică nici 
măcar un articol pe săptămînă. La toate astea se adaugă noile 
cheltuieli de la începutul lunii mai. Nu mai vorbesc de situaţia cu 
adevărat alarmantă, în condiţiile Londrei, cind timp de şapte săp
tămîni nu voi avea nici o para, căci pentru noi asta e un fenomen 
cronic. Dar din proprie experienţă ştii şi tu foarte bine că întot
deauna intervin cheltuieli curente care trebuie achitate cu bani 
gheaţă. In vederea lor am amanetat din nou lucrurile pe care abia 
le scosesem la sfîrşitul lunii aprilie. Dar sînt săptămîni de cind 
şi această sursă a secat într-atît, incit săptămîna trecută soţia 
mea a încercat „zadarnic" să vîndă citeva din cărţile mele. Mi-e 
cu atît mai milă de bieţii copii, cu cit toate acestea se întîmplă 
tocmai în exhibition season 2) ,  cind cunoscuţii lor se amuză, iar ei 

•) - ce să fac 1 - Nota lrad. 
1) - timpul expozitiei. - Nota trall. 
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trăiesc cu spaima ca nu cumva !>d.-i viziteze careva şi să vadă toată 
această mizerie. 

In rest, acum lucrez intens, şi, ciudat lucru, cu toată mizeria 
care mă înconjură, creierul meu este mai activ decît cu ani în 
urmă. Volumului acesta îi voi da o amploare mai mare, deoarece 
cîinii germani apreciază valoarea cărţilor după cubajul lor 294• 
Totodată m-am lămurit, în sfîrşit, şi în ce priveşte porcăria de 
rentă funciară (la care în partea asta a lucrării nici nu vreau să mă 
refer). De mult timp aveam misgivings 1) în privinţa justeţei totale 
a teoriei lui R[icardo] , şi pînă la urmă am dat de firul înşelătoriei 2) .  
De cînd nu ne-am văzut am mai făcut ş i  alte descoperiri noi, 
interesante şi surprinzătoare, care vor intra chiar în acest volum. 

La Darwin 3) , pe care l-am răsfoit din nou, mă amuză afirmaţia 
că el aplică teoria „lui Malthus" şi la plante şi animale, în timp 
ce la d-l Malthus toată nostimada constă tocmai în faptul că teoria 
lui - cu progresia geometrică - nu este aplicată la plante şi la 
animale, ci numai la oameni, în opoziţie cu plantele şi animalele. 
Interesant este că Darwin recunoaşte în lumea animalelor şi a 
plantelor societatea engleză din timpul său, cu diviziunea muncii, 
concurenţa, deschiderea de noi pieţe şi „invenţiile" ei şi cu „lupta 
pentru existenţă"  a lui Malthus. Este acel bellum omnium contra 
omnes 4) al lui Hobbes, care aminteşte de „Fenomenologia • lui Hegel, 
în care societatea civilă este prezentată ca un „regn animal spi
ritual" ,  în timp ce la Darwin regnul animal apare ca societate 
civilă. 

Buckle i-a j.ucat festa lui Ruge şi a murit. In fantezia sa, Ruge 
văzuse o bibliotecă întreagă pe care B [uckle] trebuia s-o scrie, iar 
el s-o „transpună" în germană. Poor 5) Ruge ! Şi poor Buckle, pe 
care astăzi, în „Times•, un „prieten" 295 l-a defăimat, dindu-i un 
testimonium pietatis 6) . 

Aţi primit, tu şi Lupus, cele două exemplare din „Julian 
Schmidt" 7) pe care vi le-am trimis ? 

Apropo I Aş avea nevoie de o paradigma 8) (cu explicaţii) de 
contabilitate italiană ; bineînţeles, dacă ai putea-o face foarte pe 

1) - îndoieli . - Nota trad. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 235-239. - Nota red. 
3) Ch. Darwin. „Originea speciilor prin selecţie naturală " .  - Nota red. 
'l - războiul tuturor contra tuturor. - Nota trad. 
'l - Bietul. - Nota trad. 
1) - certificat de pietate. - Nota trad. 
'l F. Lassalle. „D·l Julian Schmidt, istoric literar". - Nota red. 
8) - model. - Nota trad. 
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scurt şi fără a-ţi pierde prea mult timp. Mi-ar fi de folos la ilustra
rea lui „Tableau economiqueu al dr-ului Quesnay 296, 

Nimeni nu mă vizitează, şi asta îmi convine, căci lumea de aici 
poate să mă„ . Frumoasă adunătură I 

Salut. 
Al tău, 

K. M. 

Mi-a scris Lassalle. Probabil ca m iulie va veni pe aici. Spre 
sfîrşitul toamnei se va apuca de prima redactare a „Economiei 
politice",  care însă îi va răpi „mult timp " .  O să vadă el I 

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

1 42 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 

la Londra 

[Manchester, aprox, 3 iulie 1862) 

Dragul meu Maur, 
Intrucît noul an comercial a început, iar lui Borkheim trebuie 

să-i restitui cele 50 I. st. abia peste două săptămîni, putem repeta 
iar operaţia. Iţi anexez, aşadar, cecul I/Q 86 445. 10 I. st. Man
chester, 3 1  ianuarie 1 861 .  Biletul Băncii Angliei. Cealaltă jumă
tate mîine. 

Specula de pe piaţa bumbacului şi creşterea zilnică a preţu
rilor, determinată de ea, mă preocupă într-atît, incit nici nu ştiu 
unde mi-e capul. De îndată ce voi avea timp, îţi voi scrie. Cum îi 
mai merge lui Jennychen ? 

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

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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1 43 

Marx către Engels 
la Manchester 

225 

[Londra] 5 iulie (1 862) 

Dragă Engels, 
Multe mulţumiri pentru cele 1 0  l. st., din care azi a sosit pars I 1) . 
Am auzit că d-l Gumpert a fost aici ; pe la mine n-a venit. 

Well, I shall try to do without him 2) . 
Alăturat îţi trimit un număr din 11Press" şi două „discursuri " 

foarte inteligente ale lui Lassalle 297• 
Alăturata scrisoare a lui L [assalleJ mi-a fost adusă de 11căpi

rtanul" austriac „în retragere" Schweigert, un individ cumsecade, 
dar idiot. Fapt este că Riistow - sprijinit de alţi doi fraţi Riistow -
.a vrut sau vrea să folosească Uniunea naţională 298, Asociaţia de 
gimnastică etc. pentru ca cel puţin în statele germane mai mici să 
.aibă la dispoziţie o gardă civică comandată de d-l Riistow, care 
în momentul decisiv să fie în stare să se împotrivească armatei. 
Planul este cum nu se poate mai idiot. Şi pentru un asemenea scop 
mai trebuie să li se trimită şi bani de la Londra I Nu-mi închipui 
.că Lassalle împărtăşeşte aceste iluzii. Vrea numai să facă pe gro
zavul faţă de Schweigert etc. 

Sper că în orice caz vei veni la Londra în the course of the 
season 3) . J ennychen s-a făcut sănătoasă, dar e mai plăpîndă decît 
.ar trebui să fie cu constituţia ei. Orice s-ar întîmpla, va trebui s-o 
trimit la mare. 

Lupus e deja în Germania ? 
Ce se aude cu „membrii " Asociaţiei britanice ? 299 Mai sînt 

valabile vechile legitimaţii ? A mea a rămas la Lupus. 
Salut. 

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

1) - prima jumătate. - Nota trad. 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) - Nu-i nimic, o să încerc să mă descurc şi fără el. - Nota trad. 
1) - în timpul sezonului. - Nota trad. 
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Dragă Engels, 

K. Marx şi F. Engels 

1 44 

Marx către Engels 

la Manchester 

(Londra) 11 iulie [1862) 

Sînt două zile de cînd Lassalle se află aici, şi are de gînd să ră
mînă cîteva săptămîni. Ar trebui să vii şi tu pentru cîteva zile, 
căci şi aşa el se simte foarte „offendedu 1) pentru că nici tu, nici 
Wolff nu i-aţi scris un rînd după ce aţi primit lucrările lui. Oricum 
voiai să vii pentru cîteva zile ca să vizitezi exhibition 2) . 

Iţi scriu atît de laconic pentru că trag la carte 3) ca un animal 
de povară. 

Salut. 
Al tău, 

K. M. 

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

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Dragă Engels, 

1 45 

Marx către Engels 

la Manchester 

Am fost la Freiligrath, totul e all right 4) . 

[Londra) 21 iulie (1862) 

Itzig 5) - a cărui vanitate te-ar fi amuzat grozav - pleacă 

1) - „ofensat•, - Nota trad. 
'I - „expoziţia". - Nota trad. 
31 Vezi volumul de faţă, p. 223. - Nota red. 
'I - în ordine. - Nota trad. 

11 F. Lassalle. - Nota red. 
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săptămîna viitoare. Dacă poţi, vino vineri. Reinhardt, care a deve
nit commen;ant, ne-a făcut ieri o vizită. 

Salut. 

Ce spui de McClellan ? 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefw-echsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, Bd. III, 
Stuttgart, 1913 

1 46 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 30 iulie 18&2 

Dragul meu Maur, 
Mi-a părut foarte rău că nu am putut veni vineri ; pe lingă 

alte motive mai era şi faptul că m-am cam certat cu Ermen şi 
deci nu puteam nici să-i cer o amabilitate, nici să plec fără să-i 
spun un cuvînt. Altminteri aş fi venit oricum, chiar cu riscul să 
ratez sîmbătă o chestiune importantă. 

In America lucrurile merg prost şi principala vină o poartă 
after all 1) d-l Stanton, care, din pură vanitate, după cucerirea 
Tennessee-ului a suspendat recrutările de soldaţi, condamnînd 
astfel armata să slăbească mereu tocmai în momentul cînd, mai 
mult ca oricînd, avea nevoie de întăriri pentru o ofensivă rapidă 
şi decisivă. Printr-o afluenţă permanentă de recruţi, chiar dacă 
războiul nu ar fi fost încă cîştigat, totuşi succesul lui ar fi fost 
asigurat. Victoriile continue făceau ca şi acţiunile recruţilor să se 
desfăşoare cu succes. Cu atît mai stupid a fost acest pas, cu cit 
Sudul înrola pe atunci toţi bărbaţii între 18 şi 35 de ani, mizînd, 
prin urmare, totul pe o singură carte. Or, tocmai aceşti oameni, 
instruiţi între timp, le asigura confederaţilor aproape pretutindeni 
superioritatea şi iniţiativa. Ei l-au imobilizat pe Halleck, l-au 
silit pe Curtis să se retragă din Arkansas, l-au înfrînt pe McClellan 
�i, sub comanda lui Jackson, au dat semnalul îD valea Shenandoah 

2) - fn cele din armă. - Nota /rad. 

' 
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pentru acţiunile de guerillă, care se extind acum pînă la Ohio. Mai 
prosteşte decit Stanton nu se putea nimeni purta 300• 

Mai departe. Cînd şi-a dat seama că nu va reuşi să-l înlăture
pe McClellan de la comanda armatei de la Potomac, Stanton ai. 
făcut altă prostie : pentru a-i slăbi puterea, i-a învestit cu drept 
special de comandă pe Fremont, Banks şi McDowell, fărîmiţînd for
ţele de dragul destituirii lui McClellan. Urmarea a fost nu numai 
că McC[lellan] a fost înfrînt, dar şi că opinia publică l-a învinuit 
pentru această înfrîngere nu pe McC[lellan] , ci pe Stanton. D-l 
Stant[on] a meritat-o. 

Toate acestea n-ar fi avut nici o importanţă, ba ar fi putut chiar fi 
de folos, dacă, în cele din urmă, ră:::boiul ar fi fost dus într-un mod 
revoluţionar. Dar nu s-a întîmplat aşa. Infrîngerile nu i-au însu
fleţit pe aceşti yankei, ci i-au moleşit. Dacă s-a mers pînă acolo 
incit, pentru a putea face rost de recruţi, li s-a promis că vor fi 
luaţi numai pentru nouă luni, asta n-are decit o singură semnifi
caţie : sîntem la ananghie şi nu dorim decit un simulacru de armată, 
ca un mijloc pur demonstrativ pe perioada tratativelor de pace. 
Aceşti 300 OOO de voluntari au constituit piatra de încercare, iar 
prin faptul că a refuzat să-i pună la dispoziţie, Nordul declară că 
pentru el toată povestea asta e, în fond, un rahat. In plus, cită 
laşitate vădesc guvernul şi Congresul. Se tem de recrutare, de 
măsuri financiare categorice, de atacarea sclaviei, de tot ceea ce 
e absolut necesar ; totul este lăsat în voia soartei şi dacă, în cele 
din urmă, se întîmplă ca o măsură oarecare luată de formă să 
treacă prin Congres, nobilul Lincoln o împănează cu atîtea clauze, 
că nu mai rămîne nimic din ea. Această moliciune, această ten
dinţă de a ceda imediat, dezumfîndu-se ca o băşică de porc înţepată, 
sub apăsarea înfrîngerilor care au distrus cea mai puternică şi cea 
mai bună armată şi care de fapt au deschis calea spre Washington, 
această lipsă totală de elasticitate a masei poporului, - toate 
acestea îmi dovedesc that it is all up 1) . Cele citeva mitinguri de 
masă etc. nu spun nimic, ele n-au atins nici măcar acel grad de 
însufleţire la care se ajunge cu prilejul alegerilor prezidenţiale. 

Şi apoi mai e şi lipsa totală de talente. Generalii sînt unii mai 
proşti decit alţii. Nu găseşti nici măcar unul capabil de o iniţia
tivă cit de neînsemnată sau de o hotărîre de sine stătătoare. Sînt 
3 luni de cind inamicul are din nou toată iniţiativa. Apoi măsu
rile financiare, una mai absurdă decit cealaltă. Pretutindeni nepu
tinţă şi laşitate, cu excepţia soldaţilor de rînd. La fel şi în ceea 
ce priveşte politicienii - tot atît de absurzi şi de neajutoraţi. Iar po-

1) - că totul s-a sfirşit. - Nota lrad. 
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porul este mai neputincios decît dacă ar fi lîncezit 3 OOO de ani 
sub dominaţia austriacă. 

Sudul, în schimb, - it's no use shutting one's eyes to the fact 1) -
priveşte lucrurile cu toată seriozitatea. Faptul că noi nu mai pri
mim bumbac este deja o dovadă. Luptele de guerillă în statele 
de graniţă constituie o a doua. După mine însă, hotărîtor este 
faptul că un popor de agricultori, izolat de restul lumii, este în 
stare să facă faţă unui asemenea război şi, după grele înfrîngeri şi 
pierderi în resurse, oameni şi teritorii, să apară din nou ca învin
gător şi să ameninţe cu ofensiva pînă departe, în nord. In plus, se 
bat ca nişte lei şi tot ce a mai rămas din Union-feeling 2) va pieri 
acum cu siguranţă, excepţie făcînd regiunile muntoase, o dată cu cea 
de-a doua ocupare a statelor Kentucky şi Tennessee. 

Dacă vor cuceri Missouri, vor cuceri şi teritoriile 301 şi atunci 
s-a zis cu Nordul. 

Cum am mai spus, dacă Nordul nu va acţiona imediat în mod 
revoluţionar, va încasa o bătaie zdravănă, şi o merită ; şi se pare 
că chiar aşa se va şi întîmpla. 

Cum îi mai merge lui Jennychen ? 
Salutări cordiale soţiei şi copiilor tăi. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, Bd. 111, 
Stuttgart, 1913 

1 47 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba german� 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra) 3() iulie [1862) 

Dragă Engels, 
Din mîzgălelile alăturate îţi poţi da întrucîtva seama cit sînt 

de bothered 3) . Proprietarului, pe care pînă acum am reuş.it să-l 
domolesc, trebuie să-i plătesc 25 l. st. Negustorului de piane, 
căruia îi plătesc în rate pianul, încă la sfîrşitul lui iunie trebuia 

1) - nu are nici un rost să închidem ochii în fata faptelor. - Nola lrad. 
2) - simpatia fată de Uniune. - Nola lrad. 
1) - hărţuit. - Nola lrad. · 
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să-i dau 6 l. st. şi este un tip foarte grosolan. Avizul pentru plata 
impozitului de 6 l. st. mi-a sosit acasă. Din fericire am achitat 
taxele şcolare de aproximativ 1 0  l. st., căci fac totul pentru a cruţa 
copiii de umilinţe directe. Măcelarului i-am plătit 6 l. st. (tot ce-am 
încasat într-un trimestru de la „Presse " I) . dar individul mă pi
sează din nou, ca să nu mai vorbesc de brutar, teagrocer, green
grocer 1) şi toţi ceilalţi monştri. 

Evreul nigger 2) Lassalle, care din fericire pleacă la sfîrşitul 
acestei săptămîni, a reuşit iar să piardă 5 OOO de tilleri într-o spe
culaţie dubioasă. Individul ăsta mai degrabă ar arunca banii în 
noroi decît să-i împrumute unui „prieten" ,  chiar dacă i s-ar ga
ranta dobînda şi capitalul. El porneşte de la ideea că trebuie să 
trăiască ca un baron evreu sau un evreu baronizat (prin intermediul 
contesei 3) probabil) . Inchipuie-ţi că acest individ, care cunoaşte 
povestea cu America etc. şi ştie deci în ce criză mă aflu, a avut 
tupeul să mă întrebe dacă n-aş vrea să-mi trimit una din fete la 
contesa Hatzfeldt în calitate de „damă de companie" şi dacă n-ar 
fi bine să intervină în favoarea mea pe lîngă Gerstenberg ( ! ) . 
Individul mi-a răpit o groază de timp. Dobitocul îşi închipuia că, 
dacă acum n-am „nici o treabă. şi nu fac decît „mwmcă teoretică li r 

pot foarte bine să-mi pierd timpul cu el I Pentru a păstra cît de cît 
aparenţele faţă de acest individ , soţia mea a amanetat totul, pînă 
la ultimul ac I 

Dacă n-aş fi fost în această situaţie mizerabilă şi nu m-ar fi 
înfuriat parvenitul care-şi pipăie punga cu bani, m-aş fi amuzat 
copios. De un an de cînd nu l-am mai văzut, s-a scrîntit de tot. 
Şederea la Ziirich (cu Riistow, Herwegh etc.) şi ulterior călătoria 
în Italia, apoi cartea sa „D-l Julian Schmidt" 4) l-au făcut să-şi 
piardă complet capul. El este acum, în mod indiscutabil, nu numai 
cel mai mare savant, cel mai profund gînditor, cel mai genial cer
cetător etc . ,  dar pe deasupra şi Don Juan, precum şi un cardinal 
Richelieu al revoluţiei. La toate acestea mai adaugă o nesfîrşită 
logoree cu voce stridentă, falsă, o gestică demonstrativă inestetică 
şi un ton didacticist I 

Ne-a împărtăşit în mare secret, mie şi soţiei mele, că l-a sfă
tuit pe Garibaldi să nu pornească ofensiva împotriva Romei, ci 
să se îndrepte spre Neapole, să se proclame acolo dictator (fără 
a-l leza pe Victor Emanuel) şi să ridice armata populară la luptă 
împotriva Austriei. Lassalle îşi închipuie că acesta va scoate din 

1) - băcan, zarzavagiu. - Nota trad. 
1) - negru. - Nota trad. 
•) Sophie Ton Hatzfeldt. - Nota red. 
4) F. l assalle. „D-l Julian Schmidt, isto:ric likrar". - Nota red. 
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pămînt 300 OOO de oameni şi că armata piemonteză, fireşte, li se 
va alătura. Apoi - potrivit unui plan aprobat, după cum spune el. 
de d-l Riistow - un corp de armată urmează să treacă, sau, mai. 
bine zis, să fie debarcat pe coasta Adriaticii (în Dalmaţia) şi să 
provoace o răscoală în Ungaria, în timp ce grosul armatei, sub 
conducerea lui Garibaldi, se îndreaptă, fără a ţine seama de patru
laterul fortăreţelor 302, de la Padua spre Viena, unde populaţia se va. 
ridica imediat la răscoală. Totul va fi gata în 6 săptămîni. Pîr
ghia mişcării va fi influenţa politică a lui Lassalle la Berlin sau 
condeiul lui. Riistow, în fruntea unui detaşament de partizani ger
mani, urma să se alăture lui Garibaldi. Bonaparte s-ar fi văzut 
complet paralizat în faţa acestui coup d'eclat 1) lassallean. 

A fost şi la Mazzini, care „şi el" a aprobat şi „i-a admirat'" 
planul. 

In faţa acestor oameni s-a prezentat drept „reprezentant al 
clasei muncitoare revoluţionare germane " şi îşi închipuia (tex
tual I) că lor le este cunoscut că el (Itzig) . prin „broşura despre 
războiul din Italia 2) , a zădărnicit intervenţia Prusiei" şi in tact 
a dirijat „istoria din ultimii trei ani" .  L[assalle] era foarte furios 
pe mine şi pe soţia mea pentru că am făcut haz de planurile lui şi 
l-am tachinat numindu-l „bonapartist luminat " etc. A vociferat, 
a urlat, s-a agitat şi în cele din urmă s-a convins pe deplin că eu 
sînt prea „abstract" pentru a înţelege politica. 

As to America s) , aceasta este, după părerea lui, cu totul 
neinteresantă. Yankeii n-au nici un fel de „idei" .  „Libertatea indi
viduală" nu este decît o „idee negativă" etc. şi totul nu este alt
ceva decît nişte vechituri speculative, demodate şi perimate. 

După cum ţi-am mai spus, în alte împrejurări (şi dacă nu m-air 
fi stînjenit de la lucru) tipul m-ar fi amuzat împărăteşte. 

In plus „idealistul" ăsta vădeşte un apetit pustiitor şi o senzuali
tate deşănţată. 

Acum sînt absolut sigur că, după cum o arată forma capuluil 
şi claia de păr, el se trage din negrii care s-au alăturat convoiului 
lui Moise cînd a părăsit Egiptul (dacă nu cumva mama lui sau 
bunica din partea tatălui lui s-or fi încrucişat cu un negru) . Se 
pare că combinaţia asta iudaico-germană grefată pe un fond ne
groid dă specimene ciudate. Insistenţa lui este de asemenea speci
fică rasei negre. 

1) - lovitură de maestru. - Nota trad. 
2) F. Lassalle. „Războiul din Italia şi. problemele Prusiei" .  - Nota recL.. 
1) - ln ce priveşte America. - Nota trad. 
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Dacă autorul planului campaniei de la Padua la Viena este 
d-l Riistow, cred că şi lui îi lipseşte o doagă. 

Salut. 
Al tău, 

K. M. 

Una dintre marile descoperiri ale negrului nostru - pe care 
însă n-o împărtăşeşte decît „prietenilor celor mai intimi u - este 
că pelasgii se trag din semiţi. Dovada principală : în cartea Maca
beilor 1) . evreii trimit în Grecia soli să ceară ajutor pe baza legătu
rilor lor de sînge. Apoi, în Perugia a fost descoperită o inscripţie 
etruscă pe care consilierul aulic Stiicker din Berlin şi un italian au 
descifrat-o amîndoi în acelaşi timp şi independent unul de celălalt, 
interpretînd literele etrusce ca fiind litere ebraice. 

Ca să nu-i mai venim cu dovezi din 1 1Blue Booksu 303, şi le-a 
cumpărat (din îndemnul lui Bucher) cu 20 1. st. 

El afirmă că l-a convertit pe Bucher la socialism. Bucher însă 
·este un omuleţ foarte fin, chiar dacă puţin cam dificil, şi nu pot 
în nici un caz să-mi închipui că a acceptat „politica externă u a lui 
Lassalle. Bucher este „soţia zeţaruluiu din „Julian Schmidtu so4, 

Dacă ai fi venit măcar pentru cîteva zile aici, ai fi avut de ce 
rîde un an întreg. Pentru asta ţineam atît de mult să vii. Cu ase
menea ocazii nu te întîlneşti în fiecare zi. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
P. Engels und K. Marx• ,  Bd. III, 
Stuttgart, 1913 ; în întregime 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

1 48 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din Jimba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

[Manchester, 31 iulie 1 862) 

Dragul meu Maur, 
Cred că înţelegi că după plăţile grele din luna trecută îmi este 

imposibil să-ţi fac rost acum de 25 1. st. Am amînat pînă în august 
toate plăţile mele personale mari (proprietăreasa şi plăţile tri-

1) Primele trei cărli ale Macabeilor (una din părlile componente ale Biblieij. 
- Nota red. 
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mestriale) , în plus am fost nevoit să-i dau lui Borkheim pentru 
poliţă un ordin de plată tot pentru august. Să văd ce pot să fac 
pînă mîine. Lui Lupus îi sînt de asemenea dator 1 0  l. st., pe care 
le va cere de îndată ce se va întoarce, şi asta se poate întîmpla 
de la o zi la alta. Fă socoteala şi adaugă şi plăţile de luna trecută 
:Şi vei vedea că s-a făcut o gaură serioasă în bugetul anului ăsta. 
Totuşi, diseară voi socoti cit mai am de plătit şi cit îţi pot deci 
trimite. 

Dacă aş şti măcar cum a ieşit bilanţul şi cum se prezintă situaţia 
.mea I Dar poimîine Charles 1) pleacă la Varşovia, unde avem nişte 
datorii neplăcute, şi atunci toată povestea cade iar baltă. 

JPublic.C)t pentru prima oară 
jn : „Der Briefwechsel zwischen 
�. Engels und K. Marx• , Bd. lll ,  
::;tuttgart, 1913 

1 49 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 1 august 1862 

Dragul meu Maur, 
Cele 1 0  l. st. alăturate sînt tot ce-ţi pot trimite astăzi. Lucru

rile se prezintă astfel. Luna trecută am avut de achitat : cheltuie
jile pentru întreţinerea calului pe un trimestru - 15 l. st., pro· 
prietăreasa - 25 l. st. (bătrînul Hill mi-a pus asta în contul lunii 
julie, deoarece am plătit ieri) , lui Borkheim - 50 l. st., ţie 1 0  l. st., 
în total 1 00 l .  st. Mai am de plătit luna aceasta 10  l .  st. lui Lupus, 
15 l. st. lui Borkheim pentru ordin, aproximativ 10 l. st. librarului 
(un rest din 1 861 ) ,  şi apoi mărunţişuri : croitorul, cizmarul, cămăşilE> 
.etc., ţig�rile - vreo 25 l. st., plus cele 10 l. st. amintite, în total 
70 l. st., adică în două luni 170 l. st. în afară de current expenses 2) .  
Vezi dar aum stau. In plus, sînt aproape sigur c ă  în anul bugetar 
trecut am depăşit veniturile mele şi că anul acesta veniturile îmi 
vor fi foarte reduse. Mă gîndesc că poate vei reuşi să-i mai amîni un 

1) Charles Roesgen. - Nolll red. 
'l - cheltuielile curente . - Nota Irod. 
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timp pe creditorii tăi ; cu ai mei însă nu pot face mm1c, deoarece 
aici oamenii au obiceiul să-ţi trimită contul la servici, aşa că eş.ti 
forţat moraliceşte ca după două-trei calling 1) să plăteşti. 

Dacă Lupus nu are nevoie pînă la sfîrşilul lunii septembrie de 
cele 10 l .  st. pe care i le mai datorez sau dacă e de acord să i le 
plătesc în rate, ţi le voi trimite, fireşte, ţie. 

Poveştile despre Lassalle sînt extrem de amuzante. Planul său 
strategic 2) este tot ce mi-a fost dat să aud mai trăsnit. Că Rilstow 
l-a aprobat, este foarte probabil, căci tipul este tot atît de vanitos 
ca şi Itzig şi e pe drumul cel bun pentru a deveni la fel de ţicnit. 
Vezi mîzgăleala lui despre campania din 1860 în volumul al doilea 
din „Demokratische Studien" 305 , 

Autorul 3) „Sistemului pentarhiei europene" a scos un nou opus : 
„Guvernele şi alianţele în Europa" .  Iată deci că ruşii şi-au mai 
făcut rost de un măgar grozav. Ceva mai stupid şi mai confuz 
n-am întîlnit niciodată. Cînd se lansează în teorii asupra dreptului 
internaţional e divin, propune 3-4 teorii diferite care se bat cap 
în cap. Şi toate acestea într-un spirit creştin a outrance 4) , iar 
slugărnicia în faţa a tot ceea ce e rusesc este atît de grosolană, 
încît îţi vine să rîzi cu hohote la gîndul că ruşii au irosit atîţia 
bani pentru el. Spre cinstea Germaniei trebuie să spunem că ger
manii n-au fost în stare să cumpere nici un om de treabă care să 
scrie în favoarea Rusiei 6) , iar cînd au pus mîna pe unul ca B. Bauer, 
el s-a dovedit din capul locului prost ca noaptea 308• Punctele prin
cipale : alianţa ruso-franceză ; Prusia în fruntea Germaniei mici 307 ; 
Austria, care, o dată cu mutarea capitalei la Budapesta, urmează să 
obţină Principatele dunărene şi tot teritoriul de la nord de Balcani -
toate astea se lăbărţează ca o balegă de vacă pe 300 de pagini de 
vorbărie anostă. Dacă te interesează, pot să-ţi trimit lucrarea. 

O/D 13 134, Manchester 
O/D 24 296, Manchester 

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

1) - apeluri. - Nota trad. 

27 ianuarie 
27 ianuarie 

1) Vezi volumul de faţă, p. 231 .  - Nota red. 
'I Goldmann. - Nota red. 
'I - împins la extrem. - Nota trad. 
6) In original : Germaniei.  - Nota red. 

Al tău, 
F. E. 

1862 - 5 l. st. 
1862 - 5 l .  st.  

1 0  l. st. 
Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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(Londra] 2 august 1862 

Mi-e foarte neplăcut că din cauza mea eşti atît de strîmtorat 
băneşte, dar que faire ?1) Cine poate să reziste într-o asemenea 
criză cum este cea din America ? In plus, mai e şi ghinionul meu 
special să am de-a face cu o fiţuică atît de lamentabilă ca 1 1Presseu 
din Viena. Otherwise 2) această colaborare mi-ar fi putut înlocui 
cel puţin to some extent 3) 11Tribuneu .  Nu crezi că a sosit momen
tul să mă adresez acum lui 1 1Evening Post" (the abolitionist paper 4) 
din New York) , de pildă, şi să-i propun corespondenţe ? 

Este o adevărată minune că în această situaţie am putut totuşi 
înainta cu lucrările teoretice. Am de gînd să tratez totuşi chiar în 
acest volum teoria rentei, într-un capitol anexă, adică ca ,,ilustrareu 
a unei teze enunţate anterior 308• Vreau să-ţi prezint în cîteva 
cuvinte toată această istorie vastă şi complicată ca să-mi comunici 
părerea ta. 

Ştii că eu disting două părţi ale capitalului : capitalul constant 
(materii prime, matieres instrumentales 5), maşini etc.) , a cărui 
valoare nu face decît să reapară în valoarea produsului, şi, în al 
doilea rînd, capitalul variabil, adică capitalul cheltuit pe salarii, 
care conţine mai puţină muncă materializată decît dă muncitorul 
în schimbul ei. De exemplu, dacă salariul zilnic = 1 0  ore şi munci
torul lucrează 12,  el înlocuieşte capitalul variabil + 1/G din acesta 
(2 ore), Acest surplus eu îl numesc plusvaloare (surplus value). 

Să presupunem că rata plusvalorii (deci durata zilei de muncă 
şi excedentul de supramuncă peste munca necesară, pe care mun
citorul o prestează pentru a reproduce salariul) ar fi, de exemplu =-
500/o. In cazul acesta muncitorul ar lucra într-o zi de muncă, să 
:z;icem de 12 ore, 8 ore pentru sine şi 4 ore (8 : 2) pentru patron. 
Să presupunem, de asemenea, că acest raport există în toate ramu
rile industriale, astfel încît eventualele diferenţe faţă de timpul de 
muncă mijlociu nu reprezintă decît compensaţii pentru gradul mai 
mare sau mai mic de dificultate a muncii etc. 

1) - ce să fac ? - Nota trad. 
2) - Altminteri. - Nota trad. 
3) - într-o oarecare măsură. - Nota trad. 
4) - ziar aboliţionist. - Nota trad. 
li) - materiale auxiliare. - Nota trad. 
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In aceste condiţii, la o exploatare egală a muncitorului în dife
ritele ramuri industriale, diferitele capitaluri de mărime egală din 
sfere de producţie diferite vor furniza amounts of surplus value 1) 
foarte diferite şi, prin urmare, rate ale profitului foarte diferite, 
since profit is nothing but the proportion of the surplus value to 
the total capital advanced 2) . Aceasta va depinde de compoziţia 
organică a capitalului ; adică de împărţirea lui în capital constant 
şi capital variabil. 

Să presupunem, ca mai sus, că supramunca = 50°/o. Aşadar, 
dacă, de exemplu, 1 l. st. = 1 zi de muncă (indiferent dacă prin 
aceasta se înţelege o săptămînă etc.) ,  ziua de muncă = 12 ore şi 
munca necesară (care reproduce salariul) = 8 ore, atunci salariul 
a 30 de muncitori (sau zile de muncă) ar fi = 20 l. st. şi valoarea 
muncii lor ar fi = 30 l. st. ; capitalul variabil pentru un muncitor (pe 
zi sau pe săptămînă) ar fi = 2/3 l. st. şi valoarea pe care o creează 
muncitorul = 1 l. st. T0talul plusvalorii produse de un capital de 
100 l. st. în diferite ramuri industriale va fi foarte diferit, în func
ţie de raportul în care capitalul de 100 este împărţit în capital 
constant şi capital variabil. Să notăm capitalul constant cu C şi 
cel variabil cu V. Dacă în industria bumbacului, de pildă, compo
ziţia ar fi C 80, V 20, atunci valoarea produsului ar fi = 1 10 (la o 
plusvaloare sau surplus labour 3) de 50°/o) . Masa plusvalorii = 10  
ş i  rata profitului 100/o, deoarece profitul - raportul dintre 10  (sur
plus value) şi 100 (valoarea totală a capitalului cheltuit) . Să pre
supunem că în marile ateliere de confecţii compoziţia capitalului 
este : C 50, V 50 ; atunci produsul = 125, plusvaloarea (la rata 
de 500/o ca şi mai sus) = 25 şi rata profitului = 250/o. Să luăm 
altă ramură industrială, unde raportul este C 70, V 30, în care 
caz produsul = 1 15 şi rata profitului = 150/o. In sfîrşit, să luăm 
o industrie în care compoziţia = C 90, V 10,  astfel că produsul = 105 

şi rata profitului = 50/o. 
Avem astfel, la o exploatare egală a muncii, pentru capitalul 

de mărime egală in different trades foarte different amounts of 
surplus value, and hence very different rates of profit 4) . 

') - sume de plusvaloare. - Nota trad. 
11 - profitul nefiind altceva decit raportul dintre plusvaloare şi întregul 

capital avansat. - Nota trad. 
1) - supramuncă. - Nota trad. 
'l - în diferite ramuri industriale sume foarte diferite de plusvaloare şi rate 

foarte diferite ale profitului. - Nota trad. 
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Dacă însă luăm toate cele 4 capitaluri de mai sus la un loc 
avem : 

Valoarea produsului 

1 .  C 80 V 20 1 10 Rata profitului = 1 0°/o Rata plusvalorii 
2. C 50 V 50 125 " = 25°/o în toate cazurile 
3. C 70 V 30 1 15 lf „ 15°/o 
4. C 90 V 1 0  105 " " = 5°/o = 50°/o 

Capital 400 Profit = 550/o 

Aceasta înseamnă la 100 o rată a profitului de 133/40/o. 
Considerind capitalul total (400) al clasei [capitaliştilor] , rata pro

fitului ar fi = 13 3/40/o. Capitaliştii sînt doar fraţi. Concurenţa (transfer 
of capital or withdrawal of capital from one trade to the other 1) face 
ca capitaluri de mărime egală in different trades, despite their 
different organic compositions, yield the same average rate of 
profit 2) .  Cu alte cuvinte : profitul mijlociu pe care îl aduce un 
capital de 100 I. st., de pildă, in a certain trade 3) , nu-l aduce în 
calitate de capital întrebuinţat într-un mod special, deci nici în 
raportul în care produce el însuşi plusvaloarea, ci ca parte alicotă 
din capitalul total al clasei capitaliste. Este o parte la care divi
dendul este plătit, proporţional cu mărimea ei, din suma totală a 
plusvalorii (sau a muncii neplătite) produse de întregul capital 
variabil (cheltuit pe salarii) al clasei. 

Pentru ca în exemplul de mai sus 1 ,  2, 3, 4 să obţină acelaşi 
prolit mijlociu, fiecare dintre ei trebuie să-şi vîndă mărfurile la 
1 13 1/3 I .  st., şi anume 1 şi 4 să le vîndă peste valoarea lor, iar 2 şi 
3 sub valoarea lor. 

Preţul astfel reglat = the expences of capital + the average 
profit 4) (de exemplu lQO/o) , este ceea ce Smith numeşte natural 
price, costprice 5) etc. so9 Este acel average price 6) , preţ la care con
curenţa dintre diferitele ramuri industriale reduce (prin transfer of 
capital sau withdrawal of capital 7) ) preţurile în diferitele ramuri 

1) - transferul sau migrarea capitalului dintr-o ramură industrială în alta. -
Nota lrad. 

2) - Jn diferite ramuri de producţie, cu toată compoziţia lor organică diferită, 
să aducă aceeaşi rată mijlocie a profitului. - Nota lrad. 

3) - într-o anumită ramură de producţie. - Nota lrad. 
') - capitalul avansat + profitul mijlociu. - Nota lrad. 
•) - pre/ natural, pre/ de cosi. - Nota lrad. 
') - pre/ mijlociu. - Nota lrad. 
') - transfer de capital sau migrare de capital. - Nota trad. 
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industriale. Concurenţa reduce, aşadar, mărfurile nu la valoarea 
lor, ci la preţurile lor de cost, care, după compoziţia organică a 
capitalurilor, sînt superioare, inferioare sau = cu valorile lor. 

Ricardo confundă valorile cu preţurile de cost. De aceea el 
crede că, dacă ar exista o rentă absolută (adică o rentă indepen
dentă de fertilitatea diferită a diferitelor categorii de pămint) , 
produsul agricol etc. s-ar vinde întotdeauna peste valoarea lui, 
pentru că s-ar vinde peste preţul de cost (the advanced capital + 
the average profit 1) ) .  Aceasta ar răsturna legea de bază. El neagă, 
prin urmare, renta absolută şi nu admite decît renta diferenţială. 

Dar identificarea pe care o face el între values of commodities 
and costprices of commodities 2) ale mărfurilor este cu desăvîrşire 
greşită şi este preluată prin tradiţie de la A. Smith. 

Lucrurile stau astfel : 
Să presupunem că compoziţia mijlocie a întregului capital 

neagricol ar fi C 80, V 20 ; atunci (dacă rata plusvalorii este de 
500/o) produsul ar fi = 1 10, iar rata profitului = 1 00/o. 

Să presupunem mai departe că compoziţia mijlocie a capitalu
lui agricol ar fi = C 60, V 40 (în Anglia cifra aceasta este, potrivit 
datelor statisticii, aproape exactă ; rentele rezultate din creşterea 
vitelor etc. nu interesează aici, deoarece nu sînt determinate prin 
ele însele, ci prin cornrent 3) ) . ln acest caz produsul, la o exploa
tare a muncii egală cu cea de mai sus, ar fi = 120, iar rata profi
tului = 200/o. Dacă fermierul, prin urmare, vinde produsul agricol 
la valoarea lui, aceasta înseamnă că-l vinde la 1 20, şi nu la 1 10, 
cit este preţul de cost. Dar proprietatea funciară îl împiedică pe 
fermier ca, asemenea fratelui capitalist, să considere valoarea pro
dusului egală cu pre/ul de cost al acestuia. Prin concurenţa dintre 
capitaluri acest lucru nu se poate obţine. Proprietarul funciar se 
interpune şi pescuieşte diferenţa dintre valoare şi preţ de cost. 
Un raport scăzut între capitalul constant şi cel variabil este, în 
general, expresia unei dezvoltări reduse (sau relativ reduse) a forţei 
productive a muncii într-o anumită sferă de producţie. Prin urmare, 
dacă compoziţia mijlocie a capitalului agricol este, de exemplu, 
C 60, V 40, în timp ce aceea a capitalului neagricol este C 80, V 20, 
aceasta dovedeşte că agricultura n-a ajuns încă la aceeaşi treaptă 
de dezvoltare cu industria. (Ceea ce este foarte explicabil, deoarece, 
făcînd abstracţie de orice alte considerente, industria se bazează 
pe vechea ştiinţă - mecanica, în timp ce agricultura se bazează 
pe ştiinţe cu totul noi : chimia, geologia şi fiziologia.) Dacă în 

1) - capitalul avansat + profitul mijlociu. - Nota trad. 
') - valorile mărfurilor şi pre/urile de cost ale mărfurilor. - Nota trad. 
1) - renta cerealelor. - Nota trad. 
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agricultură raportul ajunge să fie = C 80, V 20 (în ipoteza de mai 
sus) , renta absolută dispare. Rămîne numai renta diferenţială, pe 
care însă eu o dezvolt în aşa fel, incit premisa lui Ricardo despre 
continua deterioration of agriculture 1) apare mast ridiculous and 
.arbitrary 2) . 

ln legătură cu determinarea de mai sus a preţului de cost spre 
deosebire de valoare, trebuie să mai observ că, în afară de deo
sebirea dintre capitalul constant şi capitalul variabil, deosebire 
care rezultă din procesul de producţie nemijlocit al capitalului, 
trebuie să ţinem seama şi de deosebirea dintre capitalul fix şi cel 
-circulant, care rezultă din procesul de circulaţie al capitalului. Dar 
formula s-ar complica prea mult dacă aş vrea să includ şi acest 
lucru în expunerea de mai sus. 

Iată, prin urmare - roughly 3) , căci problema este destul de 
-complicată -, critica teoriei lui Ricardo. In orice caz vei admite 
că, dacă ţinem seama de organic composition of capital 4) , dispar 
-o mulţime de contradicţii şi de probleme aparente care au existat 
pînă acum. 

Apropo I lntr-un anumit scop, pe care ţi-l voi comunica în scri
soarea următoare, aş dori foarte mult să-mi trimiţi o critică amă
nunţită, sub aspect militar (de aspectul politic mă voi ocupa eu) 
a tîmpeniei lui Lassalle-Riistow cu privire la eliberare 5) . 

Al tău, 
K. M. 

Salutări doamnelor. 
Imandt şi-a anunţat sosirea. Itzig 6) pleacă luni. 
Ai să vezi că prin „renta absolută" aşa cum o concep eu, pro

prietatea funciară scumpeşte indeed (under certain historical cir
cumstances 7) ) preţurile materiilor prime. Acest lucru poate fi foarte 
bine folosit din punctul de vedere al comunismului. 

In ipoteza că părerea de mai sus este justă, nu este neapărat nece
.sar ca renta absolută să fie obţinută în orice împrejurări sau de pe 
-0rice categorie de pămînt (chiar dacă admitem compoziţia pe care 
am presupus-o a capitalului agricol) . Ea nu este obţinută acolo unde 
proprietatea funciară nu există de fapt sau de drept. In cazul acesta 
agricultura nu opune peculiar resistance to the application of 

') - decădere a agriculturii. - Nota trad. 
2) - cu totul ridicolă şi arbitrară. - Nota trad. 
3) - într-o formă brută. - Nota trad. 

'') - compoziţia organică a capitalului. - Nota trad. 
'3) Vezi volumul de faţă, p. 231, 234, 245, 251. - Nota red. 
•) Lassalle. - Nota red. 
7) - într-adevăr (în anumite împrejurări istorice). - Nota trad, 
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capital 1) .  El se mişcă în această stihie tot atît de nestînjenit ca 
şi in oricare alta. Produsul agricol se vinde, aşa cum se întîmplă 
întotdeauna cu o sumedenie de produse industriale, la pre/ul de 
cost, adică sub valoarea lui. De fapt proprietatea funciară poate 
dispărea şi în cazul cînd capitalistul şi proprietarul funciar sînt 
una şi aceeaşi persoană etc. 

Dar n-are rost să intrăm aici în asemenea amănunte. 
Renta diferen/ială simplă - care apare nu pentru că capita

lul a fost folosit on land instead of any other field of employment 2) 
- nu prezintă din punct de vedere teoretic nici o dificultate. Ea 
nu este decît un profit suplimentar, care există în oricare sferă 
de producţie industrială pentru oricare capital folosit în condiţii 
mai bune decît condiţiile medii. Numai că ea se statorniceşte în 
agricultură din pricină că se sprijină pe o bază atît de solidă şi 
(relativ) trainică cum sînt different degrees of natural fertility 3) a 
diferitelor categorii de pămînt. 

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

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Dragă Engels, 

1 5 1  

Marx către Engels 
la Manchester 

Londra, 1 august [18621 

Luni m-a vizitat proprietarul şi mi-a declarat că dacă, dupd. ce 
m-a aşteptat atîta, nu-i plătesc în cel mai scurt timp, va preda 
cazul agentului său. Asta înseamnă că îmi va trimite un broker 310• 

Totodată - şi printr-un ciudat concurs de împrejurări în aceeaşi 
zi - am primit şi o somaţie de plată imediată a impozitului, pre
cum şi scrisori de la diverşi băcani, cei mai mulţi cunoscuţi de-ai 
proprietarului, care mă ameninţă că mă vor da în judecată şi nu 
îmi vor mai furniza alimente. 

1) - nici un fel de rezistenţă folosirii capitalului. - Nota trad. 
1) - pentru exploatarea solului, în loc să fie plasat într-un alt domeniu. -

Nota trad. 
1) - diferitele grade de fertilitate naturală. - Nota Irod. 
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Lassalle a plecat luni seara. L-am mai văzut o dată după ce 
avuseseră loc toate aceste events 1) . Din înfăţişarea mea deprimată 
şi-a dat seama că criza de care ştia de multă vreme a dus la un fel 
de catastrofă. Mi-a cerut explicaţii. După ce l-am pus în temă, 
a declarat că poate să-mi ofere 15 1. st. pînă la 1 ianuarie 1 863 ; 
de asemenea s-a declarat de acord ca asupra lui să fie trase poliţe 
pentru orice sumă, cu condiţia ca tu sau oricare altul să garanteze 
pentru suma care depăşeşte cele 15 1. st. Mai mult nu poate face, 
întrucît e şi el strîmtorat. (Şi îl cred, deoarece aici numai pentru 
cabs 2) şi ţigări avea nevoie zilnic de 1 1. st. şi 2 şilingi) . 

Poate că în felul ăsta ai putea face ceva apelînd şi la Borkheim 
ca să-ţi sconteze o poliţă pentru a preîntîmpina criza. Din cele 
10 1. st. am plătit 6 1. st. negustorului de piane, care este un tip 
grosolan şi care m-ar fi adus, fără multă vorbă, în faţa lui county 
court 3) . Cu 2 1. st. am scos unele lucruri de la casa de amanet, iar 
restul l-am dat soţiei mele. 

Te asigur că dacă n-aş avea greutăţi familiale, aş prefera să 
mă mut într-o model lodging-h0use 4) , decît să te tot storc pe tine. 

Şi mai e ceva. Dr. Allen mi-a spus că este absolut necesar să  
le  trimit pentru cel puţin două săptămîni la  mare pe Jennychen, şi 
pe cea mică 5) , fiindcă anul trecut a avut un fel de icter şi acum 
iar nu se simte bine. 

Itzig m-a mai informat că s-ar putea să fondeze un ziar cînd 
se va întoarce în septembrie. I-am spus că, dacă aş fi bine remu
nerat, aş primi bucuros să fiu corespondent pentru Anglia, fără 
să-mi asum nici o altă responsabilitate şi fără să accept o colabo
rare politică cu ei, întrucît concepţiile noastre politice, cu excepţia 
unor scopuri finale foarte îndepărtate, nu coincid. 

In ceea ce priveşte părerile tale 6) în legătură cu American 
civil war 7) , eu nu le împărtăşesc întru totul. Nu cred that all is 
up s) . Nordiştii au fost de la bun început dominaţi de reprezentan
ţii border slaves states 9) , care l-au şi pus în fruntea armatei pe 
McClellan, acest vechi adept al lui Breckinridge. In schimb, Sudul 
a acţionat de la început în mod unitar. Nordul însuşi a făcut din 
sclavie o forţă militară a Sudului, în loc s-o îndrepte împotriva 

1) - evenimente. - Nota trad. 
'l - trăsuri. - Nota trad. 
3) - tribunalul comitatului. - Nota trad. 
') - casă de raport. - Nota trad. 
') Eleanor Marx. - Nota red. 
8) Vezi volumul de faţă, p. 227-229. - Nota red. 
7) - războiul civil din America. - Nota trad. 
8) - că totul s-a sfirşit. - Nota trad. 
•j - statelor sclavagiste de graniţă. - Nota lrad. 
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lui. Sudul a lăsat în seama sclavilor toată munca productivă, reu
şind în felul acesta să-şi concentreze nestingherit întreaga forţă 
militară pe cîmpul de luptă. Sudul avea o conducere militară uni
tară, pe cînd Nordul nu. Inexistenţa unui plan strategic reiese clar 
din toate manevrele întreprinse de armata din Kentucky după cuce
irirea statului Tennessee. După părerea mea, toate acestea vor take 
another turn 1) . In cele din urmă Nordul va duce un război serios 
şi va recurge la mijloace revoluţionare, înlăturîndu-i pe border 
slaves statesmen 2) de la conducere. Un singur regiment format 
<lin negri va avea o acţiune uimitoare asupra nervilor celor din 
Sud. 

Dificultatea de a face rost de 300 OOO de oameni îmi pare a fi 
de ordin pur politic. Nord-vestul şi Noua Anglie 311 caută să silească 
şi vor sili guvernul să renunţe la modul diplomatic de a duce 
războiul pe care l-a practicat pînă acum şi fixează acum terms 
on which the 300 OOO men shall come forth 3) . Dacă Lincoln nu va 
ceda (dar el va ceda) , va izbucni revoluţia. 

In ceea ce priveşte lipsa de talente militare, modul de pînă 
acum de a alege generalii exclusiv pe baza intrigilor diplomatice 
şi de partid nu era tocmai de natură să contribuie la promovarea 
talentelor. Cu toate acestea, generalul Pope face impresia unui om 
-energic. 

In ceea ce priveşte măsurile financiare, ele nu sînt prea iscusite, 
aşa cum era şi de aşteptat într-o ţară unde pînă acum in fact nu 
au existat (pentru stat în ansamblul lui) impozite, totuşi nu sînt 
nici pe departe atît de stupide ca măsurile luate de Pitt et Cons. 312 
După părerea mea, actuala depreciere a banilor nu trebuie atri
buită unor cauze economice, ci unora pur politice, distrust 4) . Prin 
1umare, o dată cu schimbarea politicii, această stare de lucruri se 
va schimba. 

Intr-un cuvînt, consider că războaiele de acest fel trebuie duse 
ân mod revoluţionar, or, pînă acum, yankeii au încercat să-l ducă 
ân mod constituţional 313. 

Salut. 
Al tău, 

K. M. 

1) - lua o altă întorsătură. - Nota trad. 
"l - reprezentanţii statelor de graniţă. - Nota trad. 
S) - condiţiile in care vor fi recrutaţi cei 300 OOO de oameni. - Nota trad. 

-4j - neîncrederii. - Nota trad. 
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Imandt este aici. Asta înseamnă o nouă întrerupere, cu totul 
de nedorit în momentul de faţă. Cred că lucrarea mea va avea 30 
de coli de tipar 814, 

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

1 52 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 8 august 1 862 
Dragul meu Maur, 
Cînd ţi-am făcut calculul cheltuielilor mele, n-am făcut-o nici� 

decum pentru ca, pe viitor, să-ţi piară pofta de a mă mai 11stoarceu ,  
cum spui tu. Dimpotrivă, cred c ă  i;;i de acum încolo ne vom ajuta 
unul pe altul atunci cînd se poate, fără să aibă nici o importanţă 
cine este la un moment dat cel 11care stoarceu sau 11cel care este 
stors u ,  căci rolurile se pot iarăşi schimba. Singurul motiv pentru 
care ţi-am făcut toată expunerea a fost de a-ţi demonstra că pen
tru moment mi-e imposibil să fac rost de mai mult de 1 0  1. st. 

Cele 15  1. st. de la Lassalle le-ai luat pe loc, sau cum să înţeleg 
acel 11pînă în ianuarie"  1) ? Sau poate de-abia atunci ţi le va da ? 
Cît priveşte poliţa, eu pot să trag şi acum asupra lui L[assalle] , pe 
termen de trei şi chiar patru luni, o poliţă pentru suma, să zicem, 
de 40-45 I .  st. sau 260-300 de taleri, dacă Borkheim se angajează 
s-o sconteze. Ţi-aş mai putea trimite 1 0  1. st. bani gheaţă dacă 
Borkheim e de acord să aştepte pînă în septembrie banii pe care 
îi datorez pentru vin. Asta ar însemna 10 de la mine, 45 pentru 
poliţă, 15 de la Lassalle, în total 70 1. st. Asta m-ar da complet 
peste cap pentru o bună bucată de timp, dar n-are nici o impor
tanţă dacă în felul acesta tu ieşi din impas şi Jennychen poate 
merge la mare. Intrucît Borkh[eim] are în permanenţă de făcut 
plăţi pe continent - şi el ştie că eu, orice s-ar întîmpla, trebuie 
să acopăr poliţa dacă nu vreau să-mi compromit poziţia aici -, 
poţi să te duci liniştit la el şi să-l întrebi dacă e de acord să ne 
tranşeze această chestiune. Poţi să-i spui că din pricina a<:tualei 

1) Vezi volumul de faţă, p. 241. - Nota red. 
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situaţii proaste a comerţului cu bumbac sînt nevoit să iau cit mai 
puţini bani de la firmă şi că de aceea prefer să procedez astfel. 
ln povestea asta tu nu trebuie să te jenezi de el nici chiar cit mă 
jenez eu, aşadar du-te imediat la el şi aranjează totul, ca să pot 
trage de îndată poliţa asupra d-lui baron 1) .  

Lupus a sosit luni, bolnav de gripă şi  de reumatism ; bolile 
astea l-au ţinut la pat o zi întreagă, singura petrecută la Londra ; 
de îndată ce s-a simţit mai bine, a venit repede aici. Acesta este 
motivul pentru care nu a trecut pe la tine. Se simte acum mai bine, 
dar in monetibus 2) stă foarte prost şi de aceea a şi venit imediat 
la mine după cele 1 0  l. st. 

De altfel va trebui neapărat să faci iaraş1 o manevră finan
ciară, altminteri nu văd de loc cum vom acoperi lipsa lui „Tribune" .  
Celelalte ziare din New York nu vor putea în nici un caz să-ţi 
înlocuiască cit de cit „Tr[ibune] " ; dar cu un prilej oarecare n-ar 
fi rău să încerci, poate iese ceva. Cartea 3) , chiar dacă ar avea 30 
de coli, ar aduce în cel mai bun caz vreo 70 l. st. ; dar cu Brockhaus 
cum stau lucrurile ? Ai discutat cu Lassalle ceva în legătură cu 
asta ? Şi cit va mai dura ? Am luat din nou legătura cu „Allg[emeine] 
Mil[ităr] -Zeitung" ; să văd ce o să iasă, oricum la ei 1 articol la 
6 săptămîni este maximum. N-ai putea prin mussures 4) ai tăi sau 
pe altă cale să-mi faci rost de vreo colaborare la rubrica militară 
a vreunui ziar englez din Londra ? Dar toate astea nu sînt decît 
nişte fleacuri, şi dacă nu vom descoperi arta de a ne oua bani, 
nu văd să-ţi mai rămînă altceva de făcut decît să încerci, într-un 
fel sau altul, să scoţi ceva bani de la rudele tale. Reflechis-la
dessus 3) . 

Despre planurile militare ale lui Lassalle şi teoria ta cu privire 
la rentă6) , în care existenţa rentei „absolute"  nu-mi este încă 
de loc clară - or tocmai aceasta ar fi trebuit să demonstrezi mai 
întîi -, voi scrie zilele acestea. Am nişte hemoroizi îngrozitori şi nu 
mai pot sta pe scaun. 

· 

Salutări familiei. 

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

1) F. Lassalle. - Nota red. 
1) - cu finanţele. - Nota trad. 
'I Vezi volumul de faţă, p. 243. - Nota red. 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

'I - ajutoarele (de la cuvîntul evreiesc „m'schores") ,  - Nota trad. 
6) - Mai gîndeşte-te la asta. - Nota trad. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 235-240. - Nota red. 
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(Londra] 9 august 1862 

Dragă Engels, 
Itzig e dispus să dea cele 15 I. st. abia la 1 ianuarie. 
Aşadar, am fost la Borkheim. Urmează ca tu să tragi asupra 

lui L[assalle] o poliţă de 400 de taleri (lui B [orkheim] nu i-am 
spus, fireşte, nimic de L [assalle] , as to the 1) 15 1. st. pe care acesta 
le are de plătit) . Termenul este de 3 luni. După aceea poliţa va 
fi reînnoi tă, deoarece l-am anunţat pe Borkheim că n-o pot achita 
decît la 1 ianuarie. (Acesta fiind termenul fixat de Lassalle.) 

Principalul este deci ca tu să-i trimiţi lui Borkheim poliţa. 
ln ceea ce priveşte teoria rentei, trebuie s-aştept, fireşte, mai 

întîi scrisoarea ta. Dar pentru simplificarea „dezbaterilor" ,  cum ar 
zice Heinrich Biirgers, aş spune următoarele : 

I. Singurul lucru pe care trebuie să-l dovedesc din punct de 
vedere teoretic este posibilitatea existenţei rentei absolute fără 
violarea legii valorii. Acesta e punctul în jurul căruia se duce 
disputa teoretică de pe vremea fiziocraţilor şi pînă astăzi. Ric[ardo] 
neagă această posibilitate ; eu o susţin. Totodată eu afirm cd. ne
garea lui se bazează pe o dogmă falsă din punct de vedere teo
retic, preluată de la A. Smith - aceea a presupusei identităţi 
dintre costprices şi values of commodities 2) .  Mai afirm apoi că, 
atunci cînd Ric [ardo] ilustrează prin exemple problema, el presu
pune întotdeauna condiţii în care fie că nu există nici un fel de 
producţie capitalistă, fie că nu există (de fapt sau de drept) pro
prietate funciară. Noi trebuie însă să cercetăm legea în condiţiile în 
care acestea există. 

II. Cit priveşte existenta rentei funciare absolute, aceasta este 
o problemă care ar trebui soluţionată pentru fiecare ţară pe bază 
de statistică. Importanţa soluţionării pur teoretice reiese din faptul 
că de 35 de ani statisticienii şi în general practicienii susţin exis
tenţa rentei funciare absolute, iar teoreticienii (adepţi ai lui Ri
cardo) caută să demonstreze, cu ajutorul unor abstracţii forţate şi 
inconsistente din punct de vedere teoretic, că ea nu există. Pînă 

1) - de cele. - Nota trad. 
') - pre/urile de cost şi valorile mărfurilor. - Nota trad. 
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acum am constatat întotdeauna că în toate controversele de acest 
gen, dreptatea nu este niciodată de partea teoreticienilor. 

III. Eu mai demonstrez că, chiar dacă presupunem existenţa 
rentei funciare absolute, aceasta nu înseamnă nicidecum că under all 
circumstances 1) cel mai prost dintre terenurile cultivate sau mina 
cea mai săracă aduce o rentă ; dimpotrivă, este foarte posibil ca 
ele să fie nevoite să-şi vîndă produsele la valoarea de piaţă, dar 
sub valoarea lor individuală. Pentru a dovedi contrarul, Ric[ardo) 
presupune întotdeauna - ceea ce teoreticeşte este greşit - că, 
under all conditions of the market 2) , marfa produsă în cele mai 
nefavorabile condiţii determină valoarea de piaţă. Impotriva acestei 
teze, tu încă în „Deutsch-Franz6sische Jahrbiicheru ai ridicat obiecţii 
întemeiate. 

Asta am vrut să adaug referitor la rentă. 
In legătură cu Brockhaus, Lassalle promite că va face tot ce-i 

stă în putinţă, şi-l cred, deoarece a declarat solemn că va publica 
sau va lua în lucru - două expresii care la el sînt sinonime -
marea sa operă de economie politică, abia după ce va apărea lu
crarea mea 3) . 

Salut. 
Al tău, 

K. M. 

Borkheim mai adaugă : 
Tu trebuie să tragi o poliţă de 400 de taleri pe termen de 3 luni 

asupra lui Lassalle şi s-o reînnoieşti cu 1 4  zile înainte de 1 ianua
rie 1863. Borkheim va avea grijă ca L[assalle] să primească banii 
la primul termen de plată în caz că tu nu poţi plăti parţial. 

Cit priveşte „Evening Post• ar fi bine dacă mi-ai compune o 
scrisoare, căci eu scriu foarte prost în engleza uzuală. 

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

1 )  - în orice condiţii. - Nota trad. 
:1 - indiferent de condiţiile pieţei. - Nota trad. 
3) Vezi volumul de faţă, p. 243. - Nota red. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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(Manchester, înainte de 12 august 1862] 

Iţi trimit alăturat poliţa asupra baronului cel înţelept 1) . Trebuie 
să-i trimiţi un aviz în care să-i indici data cînd a fost semnată, 
termenul scadenţei etc. şi să-l înştiinţezi că va primi banii la ter
menul fixat, dar poliţa va fi prelungită pînă la 1 ianuarie, cînd 
îi voi plăti şi diferenţa de 15 I. st. 

[nota de mai jos e scrisă de Marx) 

Semnat la 12 august 1862 (pe termen de 3 luni) 
12  august 1862. 

Al tău, 
F. E. 

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

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1 55 

Engels către Marx 

la Londra 

[Manchester, 13 august 1862] 

Dragul meu Maur, 
Nu pot răspunde Ia scrisoarea precedentă 315 pentru că nu ştiu 

ce ai discutat tu cu B [orkheim] şi de aceea mă tem să nu fac vreo 
încurcătură. Eu nu puteam să cred, fireşte, decît că L[assalle] s-a 
întors Ia Berlin. Du-te chiar acum la B [orkheim) şi ai grijă ca poliţa 
să fie trimisă înapoi, iar după aceea de Ia tine Ia Lassalle pentru 

1) F. Lassalle. - Nota red. 
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a fi acceptată. Altminteri nu se poate face absolut nimic. Cum de 
s-a putut ivi o asemenea neînţelegere, îmi este complet inexpli
cabil. 

Publicat pentru prima oară 
!n : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

1 56 

Al tău Hemorroidarius, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 14 august 1862' 

Dragă Frederick, 
Iţi scriu numai citeva rînduri, căci azi am o grămadă de aler

gătură cu treburile. 
Toată neînţelegerea porneşte de acolo că „nici unau din pre

supunerile tale nu corespundea realităţii. 
I-am spus lui Borkheim înainte de a-ţi scrie ţie că nu ştiu 

dacă L[assalle] se află la Berlin şi că, prin urmare, nu garantez 
obţinerea unei acceptări imediate. Borkheim a promis totuşi că, 
după ce va avea semnătura ta, va sconta poliţa. Mai tîrziu s-a 
răzgîndit. S-a hotărît să nu sconteze chiar el poliţa, aşa cum in
tenţiona iniţial, but to have the bill discounted by one of his 
friends connected with Berlin 1) . 

Pentru aceasta avea, desigur, nevoie de acceptarea lui L[assalle] , 
care, după cum am aflat ieri de la Bucher, se află acum la Wild
bad, unde Lassalle senior 2) e mai mult sau mai puţin gata să dea 
ortul popii. I-am scris imediat baronului Itzig 3) . 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
!n : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) - ci să facă acest lucru prin unul din prietenii lui care are legături cu 
Berlinul. - Nota trad. 

') Heimann Lassalle, tatăl lui F. Lassalle. - Nota red. 
') Lassalle (vezi volumul de faţă, p. 55&--557) . - Nota red. 
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la Manchester 

Cu poliţa am tot felul de peripeţii. 

249 

Londra, 20 august (1862) 

La început, Borkheim, care e foarte bine intenţionat, dar îi cam 
place să facă pe grozavul şi post festum devine nehotărît tocmai 
cînd e momentul mai nepotrivit, a promis că va sconta el (din bu
zunarul lui) poliţa. Şi el ş tia că acceptarea din partea lui L(assalle] 
nu va veni decît peste cîtva timp. După toate acestea, fără să-mi 
spună o vorbă, trimite poliţa prin Bruckner (fraţii) la Berlin pentru 
a fi scontată de numiţii Bruckner. Se poate - el se preface că a 
uitat baza de la care am pornit - ca între timp să i se fi făcut frică. 

In al doilea rînd : baronul cel înţelept 1).. cu care m-am înţeles 
în această privinţă în penultima seară, căci se declarase „gata de 
orice" , îmi scrie astăzi din Wildbad, unde i-am trimis avizul, urmă
toarele : 

„Pentru a accepta, am nevoie de un angajament din partea lui 
Engels însuşi prin care el să-şi ia obligaţia ca, cu 8 zile înainte de
expirarea termenului, să-mi pună la dispoziţie suma necesară pen
tru acoperirea poliţei. Asta, fireşte, nu (!) pentru că m-aş îndoi 
că el şi-a dat consimţămîntul la cele ce-mi scrii, ci pentru simplul 
motiv că, dacă vreau să trag o poliţă pe care nu o pot achita eu 
însumi, trebuie să am, pentru orice împrejurare neprevăzută sau 
pentru caz de deces, un angajament scris de la persoana care are 
obligaţia şi posibilitatea de a acoperi suma" .  

I-am răspuns baronului, care s e  află acum l a  Ziirich (a plecat 
de la Wildbad) , iar peste cîteva zile pleacă „probabil" în Italia, 
printr-o scrisoare foarte ironică 2) ,  în care îl înştiinţam că te voi 
ruga neapărat să-mi trimiţi acest angajament, ceea ce şi fac. 

Borkheim mi-a citit ieri scrisoarea pe care ţi-a adresat-o. Ar fi: 
bine dacă i-ai scrie lui personal să facă tot posibilul pentru a-mi 
procura banii, pe de o parte (şi asta corespunde realităţii) pentru 
că am mare nevoie, pe de alta pentru că întoarcerea lui L(assallel 
din călătoriile lui pline de aventuri s-ar putea să se amine. 

(l-am scris, de altfel, lui Itzig că, după ce va primi angajamen
tul tău, să comunice fraţilor „Meyer" din Berlin, în posesia cărora se 

1) F. Lassalle. - Nota red. 
') Vezi volumul de faţă, p. 558. - Nota red. 



250 K. Marx şi F. Engels 

află poliţa, că o va accepta la întoarcerea sa, în cazul că nu zăbo
veşte mai mult într-o localitate, pentru ca poliţa să-i poată fi tri
misă acolo spre acceptare.) 

De fapt, dear boy 1) , orice ai spune, mă doare foarte mult gîndul 
<:ă-ţi pricinuiesc atîta bother 2) cu mizeriile mele. Dacă m-aş pri
<:epe şi eu să fac vreo afacere I Cenuşie este, dragă prietene, orice 
teorie, afacerile, singurele, sînt aurii 3) . Din păcate am ajuns prea 
tîrziu la această concluzie. 

Cu cele 20 l. st. pe care mi le-a avansat Borkheim am achitat 
mai întîi impozitul, apoi cizmarul, care voia să mă dea în jude
cată etc. Cu 5 l. st. mi-am trimis ieri familia la Ramsgate, deoarece 
Jennychen nu mai putea rămîne aici. Nici nu ştiu cum să-ţi mul
ţumesc că m-ai ajutat în această privinţă. Este cel mai bun şi 
cel mai dotat copil din lume. Iar aici suferă dublu. In primul rînd 
fiziceşte şi apoi o consumă neajunsurile noastre cotidiene. Cît de 
bucuros am fost astăzi că soţia şi copiii erau plecaţi şi n-au tre
buit să se necăjească împreună cu mine din pricina scrisorii de 
�a Itzig I 

N-ai putea veni aici pentru cîteva zile ? ln „Critica" mea am 
răsturnat atîtea lucruri vechi, încît aş vrea să mă consult în preala
bil cu tine asupra unor puncte. Să-ţi scriu despre toate astea ar fi 
plictisitor pentru amîndoi. 

Un punct asupra căruia tu, dată fiind practica ta, trebuie să 
te pricepi este următorul : Să presupunem că maşinile necesare 
pentru ca o întreprindere să înceapă să lucreze costă 1 2  OOO l. st. 
Ele se uzează, on an average 4) , în 1 2  ani. Dacă în fiecare an se 
adaugă mărfurilor cîte 1 OOO l. st., preţul maşinilor va fi amortizat 
în 12 ani. Aşa susţin A. Smith şi toţi adepţii săi. In realitate însă, 
.acesta nu este decît average calculation 5) . Cu maşina care are 
<ie trăit 12 ani se petrece cam acelaşi lucru ca şi cu un cal care 
.ar avea de trăit sau ar fi capabil de muncă 1 0  ani. Deşi după 
1 0  ani calul trebuie înlocuit cu un altul, în realitate ar fi greşit să 
spunem că el moare în fiecare an cu 1/io. Mai mult chiar, într-o 
-scrisoare către inspectorii de fabrici, d-l Nasmyth face observaţia 
-că în al doilea an maşinile (cel puţin unele din ele) better runs 
:than in the first 316• At all events 6) cred că nu trebuie să se înlo-

1) - dragă baiete. - Nota trad. 
") - bătaie de cap. - Nota trad. 
3) Parafrazarea versurilor : „ce seacă e, amice, orice teorie I Dar cit de verde 

viaţa, cit de aurie" (Goethe. „Faust",  partea I, Bucureşti, E.S.P.L.A. 1955, p. 109. -
Nota trad.). - Nota red. 

') - în medie. - Nota trad. 
5) - un calcul mediu. - Nota trad. 
'l - funcţionează mai bine ca în primul. In orice caz. - Nota trad. 
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cuiasca m natura în fiecare din aceşti 1 2  ani cite 11i2 din ma
şini ? Ce se va intimpla cu acest fond, destinat să înlocuiască în 
fiecare an 1/12 din maşini ? Nu este el, de fapt, un fond acumulat 
în vederea lărgirii reproducţiei, independent de orice conversion 
of revenue into capital 1) ? Existenţa acestui fond nu explică ea 
oare în parte deosebirile foarte mari dintre ratele de acumulare 
ale capitalului la naţiunile care au o producţie capitalistă dez
voltată, care au, prin urmare, un considerabil capital fix, în opo
ziţie cu naţiunile care n-au atins un asemenea nivel de dezvoltare ? 

In pofida hemoroizilor, poţi să-mi răspunzi pe scurt la aceasta. 
In ce priveşte planul Riistow-Lassalle 2) ,  am nevoie de critica 

ta pentru Bucher. 
Salut. 

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

1 58 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris. 

Tradus din limba germană. 

Engels către Marx 
la Londra 

[Manchester, 21 august 1862) 

Dragul meu Maur, 
Alăturat iţi trimit biletul pentru L[assalle] 3) . Nu pune atita 

la inimă toate aceste măgării. Cere pur şi simplu să se trimită inapo� 
poliţa şi trimite-i-o lui Lassalle spre acceptare ; sau cere ca. toate 
acestea să se facă chiar la Berlin. Cred că înţelegi că de la Bork
heim eu nu pot obţine mai mult decit obţii tu, mai degrabă mai 
puţin. Că ii place să facă pe grozavul, asta ştiu. 

Sint foarte grăbit. 

Publicat pentru prima mră 
ln : „Der Briefw�chsel zwiscben 
F. Engels und K. Marx•,  Bd. III, 
Stuttgart, 1913 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) - transformare a veniturilor în capital 1 - Nota trad. 
Z) Vezi volumul de faţă, p. 231 , 234, 239. - Nota red. 
3) Vezi volumul de faţă, p. 559. - Nota red. 
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Dragul meu Maur, 

K. Marx şi F. Engels 

1 59 

Engels către Marx 
la Londra 

[Manchester, începutul lunh 
septembrie 1862] 

Sint afundat pînă peste cap în specula cu bumbac, căre a luat 
proporţii colosale - cine are curaj cîştigă bani mulţi, din păcate 
însă E [rmen) & E[ngels) n-au curaj -, în plus am de lucru pină 
peste cap ; de îndată ce pot, îţi scriu. 

Publicat pentru prima oară 
�n : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

1 60 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 9 septembrie 1862 

Dragul meu Maur, 
Nu poţi să-ţi închipui cît a trebuit să trag în ultimul timp. 

�reţul blestematelor astea de ţesături de bumbac a crescut în medie 
-de cinci ori şi nu-ţi dai seama de ce muncă e nevoie ca să aduci 
în permanenţă la cunoştinţă clienţilor aceste creşteri succesive ale 
preţului. 

Sper că Lassalleiada cu poliţa 1) aceea nenorocită s-a încheiat 
şi că ai intrat în posesia banilor. Eu am reuşit, în sfîrşit, să 
aranjez în aşa fel lucrurile, incit vineri să pot pleca în Germania 
pentru două săptămîni. Din păcate, la Londra nu pot să mă opresc, 
timpul fiindu-mi foarte limitat, iar această stupidă expoziţie mi-a 
devenit atît de nesuferită, numai din auzite, incit mă bucur 
sincer că nu o văd 317• Mai scrie-mi însă citeva rînduri - pînă la 
plecarea mea - cum s-a soldat povestea cu poliţa şi cum se mai 
simte Jennychen. 

1) Vezi volumul de faţă, p. 247-251 .  - Nota red. 
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In toată această perioadă de febră a bumbacului, teoria rentei 1} 
mi s-a părut într-adevăr prea abstractă ; va trebui să reflectez asu
pra acestei probleme atunci cînd voi avea mai multă linişte. La. 
fel şi cu problema uzurii, deşi sînt aproape convins că în această 
privinţă te afli pe o cale greşită. Timpul de uzură nu este de loc 
acelaşi pentru toate maşinile. Dar despre asta vom discuta mai pe. 
larg cînd mă voi înapoia. 

Sînt cîţiva indivizi aici care au cîştigat o groază de bani cu. 
prilejul acestei urcări a preţurilor. Noi nu ne vom alege cu nimic, 
pe de o parte, pentru că bravul Gottfried 2) este de fa.pt un căcăcios,. 
iar pe de alta, pentru că în general, într-o asemenea perioadă, 
filaturile nu cîştigă nimic. Tot cîştigul l-au înghiţit €a.c;ele de co
mision. 

A doua poveste de pe Bull-Run reprezintă a faptă de pomină. 
a lui Jackson-Zid de stîncă, care este, fără îndoială, cel mai straş
nic individ din America. Dacă el ar fi fost susţinut printr-un atac:
frontal al principalelor forţe ale confederaţilor şi dacă toate acţi
unile ar fi fost coordonate (măcar pe jumătate) , lui monsieur Pope, 
probabil, i-ar fi sunat ceasul 318• Aşa însă, confederaţii nu s-au.. 
ales decît cu un mare avantaj moral - respectul f�ţă de spiritul 
lor intreprid şi faţă de Jackson -, precum şi cu cîteva mile pătrate 
de pămînt ; dar aceasta a grăbit unirea şi concentrarea întregii 
armate confederate în faţa Washingtonului. Vapo,rul ll)rmător ne
va aduce, probabil, ştiri despre alte bătălii, în care confederaţii ar 
putea fi victorioşi dacă generalii lor n-ar fi proşti ca noaptea. 
Dar ce e de făcut cu oamenii ăştia care nu-s buni de nimic f Pope
este cel mai păcătos dintre toţi, nu ştie decît să se- laude1 să revoce, 
să mintă şi să tăinuiască înfrîngerile. lntr-adevăr, deşteptul statu
lui-major, McClellan, dă din nou impresia unui om cu cap. In plus 
mai e şi ordinul ca toţi viitorii generali-maioci să susţină. examenul 
de sublocotenenţi prusieni 319• E prea jalnic, şi indivizii din Sud, 
care cel puţin ştiu ce vor, îmi apar ca nişte eroi în comparaţie cu 
ace�ti indolenţi din Nord. Sau, poate, tot mai crezi: că domnii din 
Nord vor înăbuşi „rebeliunea" 1 

Adio f 

Publicat pentru prima oară 
in · „Dcr Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, Bd. III, 
Stuttgart, 1913 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus clin. limba germană. 

') Vezi volumul de faţă, p. 235-239, 245-24.6. - NoJa, red. 
') Gottfried Ermen. - Nota red. 
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Dragă Engels, 

K. Marx şi F. Engels 

1 6 1  

Marx către Engels 
la Manchester 

Londra, 10 septembrie (1862) 

Familia mea s-a întors de la Ramsgate ; Jennychen s-a îndreptat 
foarte bine. 

Scrisoarea lui Lassalle, în care a pus şi scrisoarea de acceptare 
pentru fraţii Meyer din Berlin, la care se află poliţa, a sosit abia ieri. 
Intre timp Borkheim plecase deja în concediu. Pînă acum el a plătit, 
în rate, 40 l. st„ din care ultimele 15 l. st. cu 13 zile înainte de 
plecarea mea 320• Voiam să-l atac pe unchiul meu 1) . Dar şi el se afla 
într-o călătorie pe continent. De aici am pornit (passant par Co
logne 2) etc.) spre Trier la bătrîna mea, dar fără succes, lucru pe 
care l-am bănuit imediat cînd am văzut că nu dau de unchiul meu. 
Pe data de 17 trebuie să achit măcelarului o poliţă de 6 l. st. (six 
pounds) , iar B [orkheim] nu se va întoarce pînă atunci, deoarece 
vrea să colinde prin Elveţia etc. vreo 4 săptămîni. 

Cit despre yankei, stărui în convingerea mea că, în cele din 
l\lrmă, Nordul va învinge 3) ; este posibil, desigur, ca în războiul 
civil să mai intervină tot felul de episoade, poate chiar şi un armis
tiţiu, şi să se prelungească multă vreme. Sudul ar putea încheia 
pace, şi ar face-o numai cu condiţia să obţină statele sclavagiste 
de graniţă. In acest caz i-ar reveni şi California, căreia i-ar urma 
nord-vestul, astfel incit întreaga Uniune, cu excepţia, poate, a 
statelor Noii Anglii, va alcătui din nou o ţară, de data aceasta 
sub acknowledged supremacv of the slaveholders 4) . Aceasta ar 
însemna reconstituirea Statelor Unite pe baza cerută de Sud. 
Acest lucru este însă imposibil şi nu se va realiza. 

La rîndul său, Nordul nu poate încheia pace decît dacă terito
riile Confederaţiei se vor limita la vechile state sclavagiste, cuprinse 
între rîul Mississippi şi Atlantic. Dar şi în acest caz Confederaţia 
şi-ar afla curînd sfîrşitul. Un armistiţiu etc. pe baza status quo 5) ar 
putea cel mult provoca pauze temporare în ducerea războiului. 

Modul în care Nordul duce războiul este exact modul la care 
te poţi aştepta de la o republică burgheză unde escrocheria a fost 

�) Lion Phnips, - Nota red. 
') - treclnd prin Kăln. - Nota trad. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 227-229, 241-242, 253. - Nota red. 
') - supremaţia recunoscută a proprietarilor de sclavi. - Nota trad. 
6) - situaţie de fapt. - Nota trad. 
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atîta vreme suverană. Sudul, ca oligarhie, este mai potrivit pentru 
aşa ceva, mai ales o oligarhie în care întreaga muncă productivă 
e dusă în spinare de negri, iar 4 milioane de „white trashn 1) sînt 
de profesie flibustiers 2) . Cu toate acestea pun mîna in foc că 
flăcăii ăştia vor fi curînd învinşi, cu toţi „Jackson-Zid de stîncă"' pe 
care-i au. Dar este, fireşte, posibil şi ca mai înainte să aibă loc 
un fel de revoluţie chiar în Nord. 

Willich este general de brigadă, iar acum, după cum mi-a spus 
Kapp din Koln, şi Steffen are de gînd să plece la război. 

Am impresia că tu te laşi a little too much 3) influenţat de 
aspectul militar al lucrurilor. 

ln ceea ce priveşte lucrările mele economice, nu vreau să te 
, ,plictisesc " cu ele în timpul călătoriei. 

Salut. 
Al tău, 

K. M. 

Ai putea, totuşi, să-mi scrii unde şi cînd vei trece prin Londra. 
Dacă îmi va fi posibil, voi încerca să te găsesc. 

S-ar putea (deşi mai intervin tot soiul de factori) ca la începutu) 
anului viitor să mă angajez la unul din oficiile căilor ferate engleze. 

What about 4) Garibaldi ? 

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

1 62 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 

la Londra 
Manchester, 16 octombrie 1862 

Dragul meu Maur, 
Toată săptămîna trecută şi săptămîna asta am încercat în fiecare 

zi să-ţi scriu, dar din pricina afurisitelor astea de afaceri cu bumbac 

1) - „adunături albe". - Nota trad. 
2) - piraţi. - Nota trad. 
•1 - puţin prea mult. - Nota trad. 
') - Ce mai este cu. - Nota trad. 
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am fost împiedicat s-o fac. ln timpul absenţei mele ces messieurs 1) 
au lăsat, fireşte, baltă tot ce se putea lăsa, aşa incit acum sînt 
aglomerat pînă peste cap. 

Lupus îţi transmite că a primit tot ce i-ai trimis 2) . Cazul este 
extrem de amuzant. Bieţii prusieni mincinoşi care se fac de rîs 
ori de cite ori se manifestă în literatură I 

Ai primit, sper, cele 10 1. st. pe care ţi le-am trimis în ziua 
plecării mele. Iarăşi m-am împotmolit la Barmen şi la Engelskirchen 
prea multă vreme, căci am hoinărit timp de două săptămîni în
cheiate pe malurile Moselei, Rinului şi prin Turingia. Am plecat 
direct, via Bruxelles şi Luxemburg, spre Trier, de acolo pe jos 
pînă la Kochem etc. La Koln n-am fost de loc. 

Numirea lui Bismarck a fost primită de burghezie cu hohote 
<l.e rîs m, ln general, aceşti domni erau exagerat de siguri de ei 
ş i, în oarecare măsură, chiar temerari. Il au la mină pe bunul 
Wilhelm 3) într-o chestie de bani, şi ei ştiu că multă vreme va 
U-ebui să le facă pe plac ; dar ei îşi fac o imagine surprinzător de 
idilică despre modul cum vor evolua lucrurile şi consideră că. 
dacă îl vor lăsa doar un timp pe acest domn să fiarbă în zeama 
lui, va veni singur la ei. Dar vor avea o surpriză. ln orice caz, 
spre primăvară se va ajunge la o criză. De altfel îţi vine să te 
prăpădeşti de rls cind vezi ce efect stimulator au problemele finan
ciare asupra filistinilor. Schulze-Delitzsch et Co. devin cu adevărat 
amuzanţi şi numai Virchow rămîne „seriosu ; da·r nu, în afară de 
el, şi Heinrich Biirgers din Weimar păstrează o atitudine demnă, 
predicind în favoarea constituţiei i,mperiului din vremea lui Noe. 
Trebuie să recunosc însă că &hulze-Delitzsch, acest omuleţ-casă 
de economii, care întotdeauna a fost şi s-a străduit să fie doar un 
mic-burghez păcătos, mi se pare destul de vrednic de stimă dacă 
îl compar cu ciinii ăştia, Biirgers şi marele Miquel, care la 
Weimar salvează patria cu ajutorul devizei „Prusia în frunteu 322• 

M-am lămurit acum şi în privinţa lui Kinkel. El este carica
tura evidentă a unui tapiţer din Koblenz, un tip unic, în felul lui, 
de renan model, cu toate prejudecăţile şi limitele rasei, care îi 
înjură pe prusieni, îi urăşte pe francezi, simpatizează cu austrie
cii şi, în plus, este catolic şi democrat în acelaşi timp, dar şi un 
drumeţ grozav ; am străbătut împreună cu acest individ lanţul mun
ţilor Kochem ; dacă Kinkel l-ar vedea pe acest tînăr, care e copia 
lui leită din cap pînă-n picioare, ar cădea în fund de spaimă. 

1) - aceşti domni. - Nota !rad. 

:) Vezi vo1umul de fală, p. 559. - Noii! red. 

1) Wilhelm I. - NGla red. 
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Ce părere ai de America ? Crahul financiar inevitabil în con
diţiile unor măsuri atît de absurde în privinţa banilor de hîrtie pare 
să fie foarte aproape. Sub aspect militar, situaţia Nordului pare că se 
va îmbunătăţi din nou. 

Ce face Jennychen ? 
Multe salutări soţiei şi fetelor. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
in : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx" ,  Bd. III, 
Stuttgart, 1913 ; în întregime 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Oritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

1 63 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra) 29 octombrie 1862 

Dragă Engels, 
Aşa nu merge ca mei m timpul concediului să nu-ţi faci măcar 

o zi liberă pentru a veni la Londra. 
După cura la mare, Jennychen se simte mult mai bine, deşi 

nu încă aşa cum ar trebui. E un an de cînd în loc să crească, 
scade în greutate. 

Lassalle, care este foarte supărat pe mine, îmi transmite că 
suma pentru acoperirea poliţei trebuie să-i fie trimisă lui personal, 
pe adresa din Berlin : 13 Bellevuestrasse, întrucît nu are un ban
cher al lui. Luna aceasta are un proces în legătură cu unul din 
renumitele lui discursuri 313• 

Schily a fost aici o săp,ămînă, are un aspect foarte mizer şi 
suferind. ln schimb, prietenul său Imandt, care a fost şi el aici 
înainte de a pleca eu în Olanda şi la Trier 1) , s-a îngrăşat groaznic. 
Parcă pe vechea lui spinare i-ar fi crescut una nouă. 

In ceea ce priveşte America, după părerea mea, campania 
din Maryland a avut o importanţă hotărîtoare 324, arătînd că pînă 
şi în această parte a statelor de graniţă, în eare simpatia faţă de 

1) Vezi volumul de faţă, p. 254. - Nola red. 
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Sud este cea mai puternică, adepţii Confederaţiei sînt în număr 
foarte mic. Or, toată lupta se duce în jurul statelor de graniţă. 
Cel în posesia căruia se află este stăpîn pe Uniune. Faptul că 
Lincoln a emis actul lui plin de făgăduinţe cu privire la emanci
pare 325 tocmai în momentul cînd confederaţii pătrundeau în Ken
tucky arată totodată că în statele de graniţă nu se mai ţinea 
seama de loyal slave holders 1) . Migrarea spre sud a proprietarilor 
de sclavi din Missouri, KentuckY, Tennessee, împreună cu toate 
„Black chattel" 2) ale lor, a luat acum proporţii uriaşe, şi dacă 
lupta va mai dura un timp, ceea ce e sigur, Sudul va pierde acolo 
orice sprijin. El a început lupta pentru teritorii 326• Războiul însă 
s-a dovedit a fi un mijloc de a-şi nimici influenţa în statele de 
graniţă, ale căror legături cu Sudul deveneau şi aşa, pe zi ce 
trece, tot mai şubrede, deoarece breeding of slaves and internai 
slave trade 3) nu mai găsesc nici o piaţă. Aşadar, după părerea 
mea, pentru Sud nu se mai pune decît problema defensivei. Unica 
lui şansă de succes este numai ofensiva. Dacă se confirmă ştirea 
că lui Hooker i se va încredinţa comanda activă a armatei de la 
Potomac, că McClellan va fi „îndepărtat" din funcţia „ teoretică" de 
commander in chief 4) , iar Halleck va. prelua comanda supremă 
în vest, s-ar putea ca acţiunile militare din Virginia să capete un 
caracter mai energic. In afară de aceasta, anotimpul cel mai favo
rabil pentru confederaţi a trecut. 

Din punct de vedere moral, eşecul campaniei din Maryland a 
avut o importanţă uriaşă. 

In ceea ce priveşte situaţia financiară, Statele Unite ştiu din 
timpul războiului de independenţă, iar noi ştim din experienţa 
austriecilor, ce consecinţe poate avea deprecierea banilor de 
hîrtie 327• Fapt este că yankeii n-au exportat niciodată atît de 
multe cereale în Anglia ca în acest an, că actuala recoltă este 
din nou mult deasupra average 5) şi n-au avut niciodată o balanţă 
comercială atît de avantajoasă ca în ultimii doi ani. De îndată ce 
noul sistem de impunere (e drept, foarte plat şi în maniera specifică 
lui Pitt 32s) va intra în vigoare, va avea loc, în sfîrşit, şi refluxul 
banilor de hîrtie, care pînă acum erau emişi fără încetare. In acest 
fel, emiterea în continuare a banilor de hîrtie în proporţiile actuale 
va deveni superfluă, şi astfel va fi checked 6) orice depreciere. 

1 )  - proprietari de sclavi loiali. - Nota trad. 
'I - „vitele negre". - Nota trad. 
•1 - creşterea sclavilor şi comerţul intern cu sclavi. - Nota trad. 
') - comandant suprem. - Nota trad. 
5) - mediei. - Nota trad. 
•) - împiedicată. - Nota trad. 
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Dar chiar şi devalorizarea de pînă acum a fost mai puţin peri
culoasă decît a fost, în condiţii asemănătoare, în Franţa şi chiar 
în Anglia, întrucît yankeii nu au interzis niciodată cele două 
preturi, gold price şi paper price 1) . Adevăratul rău în toate acestea 
îl constituie datoria de stat, pentru care nu s-a obţinut niciodată 
echivalentul cuvenit, precum şi premiile pentru jocul şi specu
laţiile de bursă m, 

Dacă englezii se laudă că la ei devalorizarea nu a depăşit 
niciodată 1 1 1/2°/o (deşi, potrivit altor surse, ea a ajuns during some 
time 2) la mai mult decît dublul acestei cifre) , ei binevoiesc să 
uite nu numai că au continuat să plătească vechile impozite, dar 
au şi adăugat anual impozite noi la cele vechi, ceea ce a asigurat 
deci de la bun început refluxul bancnotelor, în timp ce yankeii 
au dus de fapt timp de un an şi jumătate războiul fără nici un fel 
de impozite (cu excepţia taxelor vamale de import foarte reduse) , 
numai prin emiterea repetată a banilor de hîrtie. Avînd în vedere 
acest proces, ajuns acum în punctul său crucial, devalorizarea 
este, în esenţă, relativ neînsemnată. 

Furia cu care îr.tîmpină sudiştii legile lui Lincoln dovedeşte 
importanţa lor 380• Toate aceste legi au aspectul unor condiţii for
mulate cu sînge rece şi prevăzute cu tot felul de clauze, condiţii 
pe care un avocat le pune avocatului părţii adverse. Toate acestea 
însă nu ştirbesc cu nimic importanţa lor istorică şi, în fond, mă 
amuză cînd le compar cu învelişurile în care francezul îşi drapează 
lucrurile cele mai neînsemnate. 

Bineînţeles, şi eu, ca şi toată lumea, îmi dau seama de ce e 
respingător în forma pe care o ia mişcarea la yankei ; dar găsesc 
că este firesc, avînd în vedere natura „burghezău a acestei demo
craţii. Totuşi evenimentele care au loc acolo au o importanţă mon
dială şi nu există în toată istoria ceva mai detestabil decît atitudinea 
englezilor faţă de ele. 

Salutări lui Lupus. Salut. 

Am primit cele 10 1. st. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă pl'escurtată 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•,  Bd. III, 
Stuttgart, 1913 ; în întregime 
în : Marx-Engels, Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) - preţul în aur şi preţul în bani de hîrtie. - Nota trad. 
1) - un timp. - Nota trad. 
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Dragă Engels, 

K. Marx şi F. Engels 

1 64 

Marx către Engels 

la Manchester 

[Londra] 4 noiembrie 1862 

Chiar acum m-am întors de la Freiligrath. El va trimite cei 
400 de taleri lui L[assalle) . Tu va trebui să-i trimiţi lui Freiligrath 
60 l. st., după ce îţi va comunica el cursul etc. 

Cit priveşte preschimbarea poliţei, nu există nici o dificul
tate. Tu poţi să tragi o poliţă de 45 1. st. sau any sum less than 
60 1) şi să mi-o trimiţi mie, pentru ca Las(salle] să o andoseze. După 
ce se face acest lucru, poliţa va fi scontată aici. Poţi să-i fixezi 
scadenţa peste trei luni. Dar pentru preschimbare este necesar ando
samentul lui L[assalle], prin urmare cu această plată nu se poate 
face nimic. L[assalle] singur aşteaptă, după scrisoarea mea, această 
preschimbare. 

Scrie-mi imediat ce să fac. 

Publicat pentru pnma oarli 
fn : „Der Briefwecbsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•,  Bd. III, 
Stuttgart, 1913 

1 65 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte dupli manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 

la Londra 

[Manchester, 5 noiembrie 1862] 

Dragul meu Maur, 
Cele 60 1. st. le voi expedia mîine lui Freiligrath. Ceea ce tre

buie să faci pentru preschimbarea poliţei îţi pot spune numai 
atunci cînd voi şti că poliţa va fi în mod cert scontată de îndată 

1) - orice sumă sub 60. - Nota lrad. 
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ce L[assalle] o acceptă şi cine asigură scontarea. Pe de o parte, ar 
fi inutil să-l plictisim prea mult pe L(assalle] cu poliţe, care ţie 
direct nu-ţi aduc nici un ban, iar pe de alta mie nu mi-ar fi de prea 
mult folos dacă Borkheim (în legătură cu care sînt valabile 
aceleaşi considerente) mi-ar trimite banii numai în mici driblets 1) . 
Unde mai pui cheltuiala. 

Quant a l 'Amerique 2) , consider şi eu, fireşte, că la Maryland 
confederaţii au primit pe neaşteptate o lovitură morală de mare 
importanţă. De asemenea, sînt convins că luarea definitivă în stă
pînire a statelor de graniţă va hotărî rezultatul războiului. Dar nu 
sînt cîtuşi de puţin convins că aceste evenimente vor evolua în 
forma clasică pe care ţi-o imaginezi, pare-se, tu. Cu toată zarva 
pe care o fac Yankeii, nu există încă nici un indiciu că ei ar privi 
această chestiune într-adevăr ca pe o problemă de existenţă na
ţională. Dimpotrivă, succesele democraţilor în alegeri dovedesc 
mai degrabă că partidul, nemulţumit de continuarea războiului, 
este în ascensiune 331 • Dacă ar exista o singură dovadă, un singur 
semn că masele din Nord au început să acţioneze aşa cum au acţio
nat masele în Franţa anilor 1792 şi 1793, totul ar fi foarte frumos. 
Dar singura revoluţie la care ne putem aştepta pare să fie mai 
degrabă o contrarevoluţie din partea democraţilor şi o pace falsă, 
care va diviza şi statele de graniţă. Că în felul acesta lucrurile 
nu sînt nici pe departe rezolvate - granted 3} . Dar deocamdată tre
buie să spun că nu mă pot entuziasma în faţa unui popor care într-o 
problemă de o asemenea importanţă colosală permite ca un sfert din 
propria lui populaţie să-i tot dea la lovituri şi după un an şi jumă
tate de război se alege numai cu descoperirea că toţi generalii săi 
sînt nişte măgari, iar funcţionarii civili nişte escroci şi nişte tră
dători. Lucrurile trebuie totuşi să se desfăşoare altfel chiar şi 
într-o republică burgheză dacă aceasta nu s-a înfundat cu totul 
în mocirlă. ln privinţa spuselor tale referitor la atitudinea josnică 
a Angliei în această chestiune sînt întru totul de acord. 

Aici distress 4) începe să devină încetul cu încetul acută. Gum
pert spune că, în spitalul lui, toate cazurile mai serioase de boală 
au simptomele tifosului şi că numărul bolnavilor de tuberculoză 

1) - rate. - Nota trad. 
') - ln ce priveşte America. - Nota trad. 
1) - admit. - Nota trad. 
'J - mizeria. - Nata trad. 
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din ultimele 8-9 luni a crescut considerabil. Cred că pînă luna 
viitoare muncitorii se vor sătura şi ei de situaţia de jalnică pasi
vitate în care se găsesc. 

Multe salutări. 
Al tău, 

F. E. 

Un comercian t german din Copenhaga, ex-democrat din 1 848, 
i-a făcut o vizită lui Freiligr[ath] şi, întrucît a venit vorba de 
Schleswig-Holstein, acesta l-a trimis pe oaspetele său la Blind. Eu 
i-am spus omului că Bl[ind] este o cumătră bîrfitoare. 

Publicat pentru prima oară 
lntr-o formă prescurtată 
ln : „Der Briefwechsel zwischen 
P. Engels und K. Marx• , Bd. III, 
Stuttgart, 1913 ; în întregime 
ln : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

1 66 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engals 
la Manchester 

Lo1.ofra, 9 noiembrie (1862) 

1n grabă 

Dragă Engels, 
Lui Eccarius i-au murit de scarlatină trei copii, unul după 

altul. Jn plus, se află într-o mizerie neagră. Strînge ceva bani d e  
l a  cunoscuţi ş i  trimite-i p e  adresa : 22, Denmark Street, opposite 1) 
St. Gi les Church. 

Salut. 

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

1) - peste drum de. - Nota tcad. 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 



Dragă Engels, 

Scnson dm 1 862 

1 67 

Marx către Engels 
la Manchester 

263 

[Londra, 14 noiembrie 18621 

Intrucît nu de mult i-ai trimis bani lui Ecc[arius) şi, în plus, 
ai achitat o sumă mare pentru poliţa lui L [assalle), eşti, desigur, 
„lefter" .  Totuşi, trebuie să te rog să-mi trimiţi pînă Juni ceva bani ca 
să cumpăr cărbuni şi „mijloace de subzistenţău, since l'epicier 1) 
de 3 săptămîni nu mai vrea să-mi dea pe credit şi, pînă cînd nu-i 
achit acestui porc de cîine datoria, trebuie să cumpăr de la el cu 
bani gheaţă, ca să nu mă dea în judecată. 

Salut. 

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

1 68 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 15 noiembrie 1862 

Dragul meu Maur, 
Ai dreptate, sînt complet lefter şi, ca şi guvernul prusian, sînl 

serios preocupat de problema „economiilor u .  ln speranţa că voi 
acoperi această cheltuială pe seama vieţii de familie din Hyde 
Road, îţi trimit alăturat o bancnotă de 5 1. st., O/L. 28 076, Man
chester, 28 ianuarie 1862. Totodată îţi trimit pnn „Chaplin and 
Homeu un coş cu vin, în care am pus vreo zece sticle cu Bordeaux 
şi două sticle cu vin vechi de Rin pentru Jennychen, iar restul 
l-am umplut cu vin de Rin din 1857. In total 24 de sticle. 

Aştept cu nerăbdare vaporul care trebuie să aducă ştiri cu 
privire la alegerile de la New York 2) . Dacă în statul New York 

1) - deoarece băcanul. - Nota trad. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 266. - Nota red. 
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vor învinge democraţii, nu mai ştiu ce să mai cred despre yankei. 
Mi-e cu neputinţă să înţeleg cum un popor pus în faţa unei mari 
dileme istorice, cind este în joc propria sa existenţă, după un an 
şi jumătate de luptă poate să devină o masă reacţionară şi să 
voteze pentru o cedare laşă. Deşi, pe de o parte, este bine că repu
blica burgheză s-a compromis serios şi în America, aşa incit în 
viitor ea nu mai poate fi niciodată propovăduită ca scop în sine, 
ci doar ca mijloc şi formă de trecere la revoluţia socială, totuşi 
mă înfurie faptul că o oligarhie prăpădită, cu o populaţie de două 
ori mai mică, s-a dovedit a fi tot atît de puternică ca şi o demo
craţie greoaie, mare şi neajutorată. Dacă democraţii vor învinge, 
bravul McClellan şi cei din Westpoint 332 vor avea cele mai largi 
perspective, iar toată splendoarea va lua curînd sfîrşit. Indivizii 
sînt în stare să încheie pace dacă Sudul revine în Uniune cu con
diţia ca preşedintele să fie ales întotdeauna dintre cei din Sud, iar 
Congresul alcătuit întotdeauna dintr-un număr egal de persoane 
din Sud şi din Nord. Ei sînt în stare chiar să-l proclame imediat 
preşedinte al Statelor Unite pe Jeff[erson) Davis şi chiar să renunţe 
la toate statele de graniţă dacă altfel nu poate fi încheiată pacea. 
Şi atunci, adio America. 

Emanciparea proclamată de Lincoln 1) nu a avut pînă acum alt 
efect decit că Nord-vestul a votat în favoarea democraţilor, de 
teamă în faţa afluxului de negri. 

Trecind acum de la lucrurile mari la cele mici, spune-mi ce crezi 
despre bravul Wilhelm 2) ? Individul a devenit iar, în sfîrşit, el însuşi ; 
s-a căit pentru păcatele sale liberale şi i-a spus oloagei Elisabeta 3) : 
mater, peccavi 4). Pentru fapta aceasta, domnul l-a răsplătit în
zestrîndu-l cu puterea de a risipi adunătura scrofuloasă a liberali
lor, şi atunci Wilhelm a spus : „pentru asta am nevoie de soldaţi M .  
E atît de turbat, incit se pare că nici Bismarck nu e destul de reac
ţionar. Că eşti prost, Schapper, asta ştim şi noi şi o ştii şi tu, dar 
că eşti atît de prost etc., etc. Lucrurile merg strună, şi ce putea fi 
mai frumos decit că, la 14 ani după 1848, burghezia liberală s-a po
menit în faţa unei dileme extrem de revoluţionare din pricina a 
nişte amărîţi de 6 milioane de taleri, circa 850 OOO l. st. Numai să 
nu dea iar înapoi măgarul ăsta bătrîn. E drept că acum este într-o 
formă extraordinară, dar cind e vorba de prusienii ăştia nu te poţi 
bizui pe nimic, nici măcar pe prostia lor. Dacă lucrurile vor con-

1) Vezi volumul de fată, p. 259. - Nota red. 
1) Wilhelm I. - Nota red. 
1) Soţia lui Frederic Wilhelm al IV-iea, regele Prusiei. - Nota red. 
'l - mamă, am greşit. - Nota trad. 
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tinua în felul acesta, o ciocnire este absolut inevitabilă şi cînd lucru
rile vor atinge punctul culminant, Wilhelm va fi foarte surprins 
aflînd ce vorbesc „ostaşii • ,  şi mai ales soldaţii de rind, care se 
vor strădui să-i arate recunoştinţă fiindcă trebuie să lupte pentru 
J.l.ll serviciu militar de trei ani în loc de doi ani 333 • 

.Salutări cordiale soţiei şi fetelor. 
Al tău, 

F. E. 

A;pJţtpO. Trimite-mi totuşi ultimele 4 numere din „Free Press " ; 
.aici nu le pot procura decît dacă mă duc să le iau chiar în ziua 
,respectivă, şi asta uit mereu. 

,Publicat pentru prima oară 
jntr-o formă prescurtată 
,în : 11Der Briefwechsel zw1schen 
f. Engels \lnd K. Marx", Bd. III, 
.Stuttgart, 1913 ; în intrequne 
jn : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Pritte Abteilung, Bd. 3, �930 

1 69 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 17 noiembrie [1862) 

Pragă Engels, 
Multe mulţumirj. penţru cele 5 l. st. 
Am impresia că ţii prea mult seama de un singur aspect al 

tncăierării din America. Am cercetat la American coffeehouse 1) un 
teanc întreg de ziare din Sud, din care mi-am dat seama la ce mare 
;manghie se află confederil.ţii. Ziarele engleze au trecut complet 
sub tăcere bătălia de la „C::orinth • 334• Ziarele din Sud o prezintă 
ca pe cel mai extraordinar g}linion pe care l-au avut de cînd a fost 
trasă pentru prima oară sabia din teacă. Statul Georgia a declarat 
legea c� privire la rec;rutărj adoptată de Confederaţie ca nulă şi 
J].eavenită. Virginia, în .Persoana lui Floyd the thief 2) , a contestat 
,,creaturilgl" (textual) „l�j J�fferson Davis" dreptul de a mai re
�ruta soldaţj pe teritoţiul statului lor. Oldham, reprezentantul sta-

1) - cafeneaua americană. - N91(!. trad. 
•) - hQţ9I]lg.Ill.IJ. � Notu. trg.rJ,. 
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tului Texas la Congresul de la Richmond, a protestat împotriva trimi
terii „trupelor de bază" din sud-vest în est id est in Virginia. Din 
toate aceste dispute se desprind două concluzii incontestabile : 

că guvernul confederat, prin măsurile coercitive în vederea 
completării rîndurilor armatei, a întins prea mult coarda ; 

că statele invocă „state rights " 1) în lupta lor împotriva Sonder
bundului, tot aşa cum acesta le-a folosit pe ele ca pretext împotriva 
Uni unii 335• 

Eu consider victoriile obţinute de democraţi în Nord 2) o reacţie 
care a fost facilitată pentru acest element conservator şi black
leg 3) , de modul defectuos de ducere a războiului şi de financial 
blunders 4) ale guvernului federal. De altfel este un gen de reacţie 
care apare în orice mişcare revoluţionară şi care, în timpul Con
venţiei de pildă, era atît de puternică, incit intenţia de a supune 
votului universal aplicarea pedepsei capitale regelui 6) era consi
derată contrarevoluţionară, iar în timpul Directoratului era atît de 
puternică, incit d-l Bonaparte I a trebuit să tragă cu tunul asupra 
Parisului 336• 

Pe de altă parte, alegerile dinainte de 4 decembrie 1863 6) nu 
influenţează cu nimic compoziţia Congresului ; ele nu servesc, prin 
urmare, decit ca imbold pentru guvernul republican, care simte 
sabia atîrnîndu-i deasupra capului 337• In orice caz, Camera repre
zentanţilor republicană va şti să folosească mai bine răgazul acordat, 
fie chiar şi numai din ură faţă de partidul advers. 

As to McClellan 7) , chiar în rîndurile propriei sale armate se 
află Hooker şi alţi republicani, care, la ordinul guvernului, l-ar 
aresta oricînd. 

In plus, mai este şi tentativa unei intervenţii franceze 338, care 
va provoca o reacţie împotriva reacţiunii. 

De aceea eu nu văd lucrurile chiar aşa în negru. Ceea ce mă 
deranjează mai mult este spiritul gregar al muncitorilor din Lanca
shire. Such a thing has never been heard of in the world 8) . Cu atît 
mai mult cu cit banda de fabricanţi nici măcar nu se străduiesc 
să dea impresia că „fac sacrificii " ,  ci lasă restului Angliei cinstea 
de a întreţine o armată pentru ei ; asta înseamnă că restului Angliei 
îi revin cheltuielile de întreţinere a capitalului lor variabil. 

1) - „drepturile statelor•. - Nota trad. 
•) Vezi volumul de faţă, p. 264. - Nota red. 
') - trădător. - Nota trad. 
') - greşelile financiare. - Nota trad. 
6) - Ludovic al XVI-iea. - Nota red. 
1) ln original greşit : 1864. - Nota red. 
7) - In ceea ce-l priveşte pe McC!ellan. - Nota trad. 
1) - Aşa ceva nu s-a mai auzit vreodată. - Nota trad. 
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tn ultimul timp, Anglia s-a compromis mai mult decît any othe1 
country 1) : muncitorii prin înclinaţia lor creştină spre sclavie, bur
.ghezia şi aristocraţia prin entuziasmul pentru sclavie în its most 
.direct form 2) .  De altfel, aceste două fenomene se completează 
.ireciproc, 

Cit despre „frumosul Wilhelm" al nostru, tipul pur şi simplu 
•te bucură. De altfel, guvernul Bismarck nu reprezintă altceva decît 
irealizarea dorinţei cucernice a progresiştilor din Germania mică 339 • 
.Ei se entuziasmau pentru „omul progresului" Ludovic Bonaparte . 
.Acum ei văd ce înseamnă un guvern „bonapartist"  în Prusia . 
.Bismarck e, într-o oarecare măsură, numit de Bonaparte (şi de 
.Rusia) . 

Jţi voi strînge numerele din 1 1Press" 3) • 
. Salutări (şi P.oamnelor) . 

JPub1icat pentru prima oară 
.în : „Der Briefwechsel :i;wischen 
jF. Engels und K. Mani:•, Bd. III, 

:Stuttgart, 191$ 

1 70 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 

la Manchester 

(Londra] 20 noiembrie 1862 

Dragă Engels, 
ln mare grabă îţi confirm cu multe multumiri primirea primei 

!l;J.mătăţi a bancnotei de 1 0  l. st. 
'"la, ; mexicanii (les derniers des hommes 14) ) i-ar mai înfrînge 

o daL� • _ _  . dpâuds S) , dar cîinii ăştia burghezi pseudo-radicali vor
besc acum pînă şi la fi-iris de 11l'honneur du drapeau M 8) . 

•) - oricare altă ta· a. - Nota trad. 
1) - în formil e1 cea llJdi directă. - Nota trad. 
'l „Free Press•.  � Nota red. 
4) - ultimii dintre oameni I - Nota /rad. 
1) - francezi. - NOIQ. IIQ.Q. 
') - „pJWarea drapelul1,1i • .  - Nota trad. 
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Dacă Spence nu-i va pune cu botul pe · labe pe cei din Nord, 
nimic nu va mai ajuta ; nici măcar bad generalship 1) a lui Mc
Clellan. 

Salut. 
Al tău, 

K. M. 

Publicat pentru prima oară 
in : „Der Bnefwecbsel zwiscben 
F. Engels und K. Marx• ,  Bd. III, 
Stuttgart, 1913 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Dragă Engels, 

1 7 1  

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 24 decembrie 1862 

De cînd am plecat de la tine 340 am avut o most eventful time 
of it 2) . 

Luni şi-au făcut apariţia maniheii 341, care, aşa cum ne-am înţeles, 
n-au venit toţi deodată. Le-am împărţit 15 1. st. Celui mai afurisit 
i-am dat o poliţă la vedere pentru 12 1. st., pe termen de 6 săptă
mîni (la drept vorbind, întrucît data am fixat-o la sfîrşitul acestui 
an, sînt 1 săptămîni), lăsîndu-mă chapter of accidents 3) . 

Miercuri soţia mea a plecat la Paris. Ieri seară s-a înapoiat. 
Totul ar fi fost all right dacă Abarbanel n-ar fi suferit un atac de 
paralizie chiar înainte de sosirea ei, aşa că el, deşi era complet 
lucid, zăcea neputincios în pat. ln general, a avut o serie de peri
peţii tragicomice. La început, o furtună puternică pe mare ; vasul 
ei a scăpat, un altul care se afla în apropiere (mergea spre Bou
logne) s-a scufundat. Abarbanel locuieşte în afara Parisului. Soţia 
mea a luat trenul ca să se ducă la el. Locomotiva s-a defectat şi a 
trebuit să-şi întrerupă timp _de două ore călătoria. Apoi s-a răsturnat 
omnibuzul cu care călătorea. Iar ieri, la Londra, trăsura în care se 
afla s-a ciocnit cu altă trăsură. A coborît şi a pornit per pedes înso
ţită de doi băieţi care cărau bagajul. De altfel a realizat la Paris un 

1) - proasta conducere militară. - Nota trad. 
1) - o perioadă foarte bogată în evenimente. - Nota trad. 
1) - în voia întîmplării. - Nota trad. 
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lucru : l-a văzut pe Massol etc. Indată ce lucrarea mea va apărea, 
va fi publicată în limba franceză 342• 

Şi acum, nenorocirea cea mai mare. Marianne (sora lui Len• 
chen 1) ) , pe care Allen o tratează de peste un an de boală de inimă 
a început să se simtă rău chiar în ziua plecării soţiei mele. Marţi 
seara, cu două ore înainte de sosirea ei, a murit. Am îngrijit-o 
împreună cu Lenchen în tot timpul acestei săptămîni. Allen had 
misgivings from the first day 2). Sîmbătă la ora 2 are loc înmor
mîntarea, pentru care trebuie să plătesc dintr-un foc 71/2 l. st. lui 
undertaker 3) . Prin urmare trebuie să fac rost de această sumă. 
Frumoasă distracţie de crăciun. 

Salut. 

Publicat pentru prima oarc1 
în : „Der Briefwecllsel zw1scllen 
F. Engels und K. Marx•, Bd. [[[, 
Stuttgart, 1913 

1 72 

Al tău , 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germanii 

Engels către Marx 

la Londra 

Mancllester, 26 decembrie 1862 

Dragul meu Maur, 
Lupus mi-a predat ieri scrisoarea ta ; alăturat îţi trimit o banc· 

notă de 5 l. st. O/I 85 335, Manchester, 28 ianuarie 1862, emisă de 
Banca Angliei, şi un bilet de bancă de 5 l. st. emis de Banca din 
Boston, M. 97 şi plătibil la Masterman din Londra. Din păcate, 
bătrînul Hill nu are bancnote de 10 l. st. emise de Banca Angliei, 
dar şi ceilalţi sînt tot cash 4) . 

Intîmplările petrecute în casa voastră şi în timpul călătoriei 
soţiei tale sînt, într-adevăr, uluitoare şi, mai ales, un ghinion cu 

1) Helene Demutll. - Nota red. 
1) - din prima zi a avut unele temen. - Nota trad. 
1) - antreprenorul de pompe funebre. - Nota trad. 
'I - bani. - Nota trad. 
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totul deosebit. In schimb, perspectiva publicării în limba franceză 
este grozavă. How is this to be managed ? 1) Ai vreo veste de Ja 
Brockhaus ? !.) 

Mă tem că bunul Burnside va fi bătut la Rappahannock. Dar 
se pare că asta şi vrea, căci nu se poate hotărî să rişte dintr-o dată:. 
mai mult de 40 OOO de oameni. Mă miră, de altfel, că confederaţii se 
luptă acolo şi nu preferă să se retragă încetul cu încetul spre Rich
mond, unde să dea lupta. S-ar putea să mai facă acest lucru. 

Multe salutări. 

Pubhcat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
in : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx• ,  Bd. III, 
Stuttgart, 1913 ; ln întregime 
in : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dntte Abte1lung, Bd. 3, 1930 

1 73 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Dragul meu Maur, 

252 Hyde Road, Manchester, 
30 decembrie 1862 

Vineri ţi-am expediat o recomandată conţinînd 10 I. st. , 5 I. st. 
într-o bancnotă emisă de Banca Angliei, iar 5 I. st. în una emisă 
de Banca din Boston şi plătibilă la firma „Masterman & Co. a ,  
bancheri, Londra. Cum d e  atunci n-am mai primit nici o veste de la 
line, sînt cam neliniştit. 

Infrîngerea lui Burnside a fost teribil exagerată 343• Este clar că 
ea va influenţa moralul armatei, dar nici pe departe nu în măsura 
în care ar fi făcut-o o înfrîngere în cîmp deschis. Pregătirile tactice 
au fost făcute, după cum se pare, foarte prost. Mai întîi ar fi tre
buit, evident, să fie respins atacul de flanc al aripii stingi înainte 
ca Sumner să dea atacul frontal. Dar acest lucru a fost complet 
scăpat din vedere. Se pare că Sumner se împotmolise zdravăn 

'I - Cum se poate aranja aceasta 1 - Nota Irod. 
'I Vezi volumul de faţă, p. 246. - Nota red. 
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înainte ca Franklin să treacă la acţiuni serioase. Apoi, se vede că 
Burnside nu reuşea să ia nici o hotărîre în legătură cu folosirea 
rezervelor sale. Succesele aripii stingi ar fi trebuit să-l determine 
să trimită într-acolo cel puţin o parte din aceste rezerve, căci, de 
fapt, acolo urma să se dea o bătălie decisivă ; în loc de aceasta, el 
le-a trimis în centru, dar şi acolo prea tîrziu, căci fuseseră trimise 
1) ca schimb, şi nu pentru a susţine trupele zdrobite ale lui Sumner, 
şi 2) cu puţin înainte de a se întuneca, aşa incit noaptea se lăsa 
înainte ca jumătate din aceste rezerve să intre în luptă. Toate 
acestea le scriu, fireşte, pe baza materialelor proaste pe care le 
publică ziarele americane şi fără să cunosc terenul. De altfel, am 
impresia că Burnside ar fi putut foarte bine să alunge aceste canalii, 
învăluindu-le, mai ales dacă într-adevăr a avut 150 OOO de oameni 
împotriva a 100 OOO ; dar ceea ce l-a împiedicat în mod evident să 
facă acest lucru a fost convingerea că poziţia lui Washington este 
acoperită numai atîta timp cit drumul inamicului este barat. Prostia 
de a lăsa confederaţilor o lună de zile răgaz pentru a-şi întări po
ziţiile şi de a-i ataca apoi frontal poate fi criticată numai cu nuiaua. 

Salutări din partea lui Mary şi Lizzy 1) .  

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

1) Muy şi Lizzy Bums. - Nota red 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Dragă Frederick, 
La mulţi ani I 

1 8 6 3  

1 74 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 2 ianuarie 1863 

Toată săptămîna asta am avut atîta alergătură şi, în plus, sick
ness 1) , incit n-am reuşit să-ţi confirm primirea mandatului poştal 2) . 

De la Brockhaus 3) , pînă în prezent nici un răspuns. De altfel am 
auzit că „şeful casei u ,  cum ar spune Bangya, lipseşte acum din 
Leipzig. 

La Paris, prin intermediul lui Abarbanel, soţia mea l-a cunoscut 
pe un oarecare Redus 4) , care ocupă un anumit loc în literatura 
economică şi care înţelege şi germana. Acest R[eclus] împreună 
cu Mdssol (agent comercial) , care nu ştie germana, şi cu alţi clţiva 
vor să se ocupe de cartea mea. La Bruxelles au la dispoziţia lor 
un librar. La Paris, în rîndurile partidului socialist continuă să  
domnească spiritul partinic şi coeziunea. Chiar ş i  oameni cum sînt 
Carnot şi Goudchaux declară că viitoarea mişcare va trebui să-l pro
moveze pe Blanqui. 

Burnside a făcut, se pare, greşeli tactice grave în bătălia de la 
Fredericksburg. El s-a arătat, evident, nehotărît în manevrarea unor 
torţe de luptă atît de puternice. Cit priveşte porcăria cea mai mare, 
1) faptul că a aşteptat 26 de zile aici, e vorba categoric de o tră
dare directă de care s-a făcut vinovat comandamentul militar de la 
Washington. Fină şi corespondentul de la New York al ziarului 
„Times• 5) a recunoscut că întăririle care i-au fost promise lui 
Burnside în cel mai scurt timp au sosit abia după cîteva săptămîni ; 

'I - boală. - Nota trad. 
'I Vezi volumul de faţă, p. 269-270. - Nota red. 
'I Vezi volumul de faţă, p. 246, 270. - Nota red. 
41 In manuscris : Recluze. - Nota red. 
1) Probabil, Charles Mackay. - Nota red. 
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2) faptul că ş1 m aceste condiţii el a dat atacul arată slăbiciunea 
morală a acestui om. Curajosul „Tribune• a început să-l suspecteze 
şi l-a ameninţat cu destituirea. Ziarul acesta, prin entuziasmul şi ig
noranţa lui, aduce mari prejudicii. 

Democraţii şi adepţii lui McClellan au început, bineînţeles, să 
strige într-un glas, pentru a exagera proporţiile catastrofei. 1 1Zvonul" 
că McClellan, acest 1 1Monk" al lui „Times•, a fost chemat la 
Washington a pornit de la d-l Reuter. 

Din punct de vedere 1 1politic" ,  înfrîngerea a fost utilă. Indivizii 
n-ar fi trebuit să aibă eşecuri înainte de 1 ianuarie 1863. Asta ar fi 
putut reduce 11proclamaţia" 344 la zero. 

„Times• & Co. sînt furioşi la culme din cauza mitingurilor 
muncitoreşti organizate la Manchester, Sheffield şi Londra 345• E 
foarte bine că în felul acesta yankeilor le va cădea vălul de pe 
ochi. De altfel, Opdyke (maior din New York şi specialist în eco
nomie politică) a spus la un miting de la New York : 11We know 
that the English working classes are with us, and that the governing 
classes of England are against us" 1) .  

Regret foarte mult că în Germania nu se organizează asemenea 
demonstraţii. Ele nu costă nimic, şi pe plan 1 1internaţional • aduc 
mari foloase. Germania are cu atît mai mult dreptul la aceasta, 
cu cit în actualul război ea face pentru yankei mai mult decît a 
făcut Franţa în secolul al XVIII-iea. Este vorba de vechea prostie 
germană de a nu valorifica şi a nu sublinia pe scena mondială 
ceea ce se face efectiv. 

De la Itzig am primit o scrisoare, precum şi o broşură 2) . Conţi
nutul scrisorii : să-i restitui Roscher 3) . Conţinutul broşurii : con
tinuarea expunerii asupra constituţiei prusiene 4) . Fondul : Lassalle 
este cel mai mare politician al tuturor vremurilor şi mai ales al 
vremurilor sale. Lassalle este acela, and no mistake 5) , care a des
coperit, pornind de la teoria pur necondiţionată şi necondiţionat 
pură, că constituţia reală a unei ţări nu este cea scrisă, ci constă 
în 1 1raportul" real 1 1de forţe " etc. Chiar 11N[eue] Pr[eussische] Z[ei
tung] ", şi Bismarck şi Roon elogiază, după cum dovedeşte el pe 
bază de citate, teoria 11sa •. Auditoriul său poate fi deci liniştit - din 

1) - „Noi ştim că clasa muncitoare engleză este cu noi şi că clasele domi
nante din Anglia sint împotriva noastră" .  - Nota trad. 

') F. Lassalle. „Şi acum 1 A doua prelegere despre esenţa constituţiilor• · --
.Nota red. 

1) W. Roscher. „Sistemul economiei naţionale". - Nota red 
4) F. LassaJJe. „Despre esenţa constituţiilor•. - Nota red. 
Jj - şi nu încape îndoială. - Nota trad. 
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moment ce a descoperit teoria cea justă, el deţine şi rezolvarea 
justă pentru „momentul" respectiv. Iar rezolvarea sună astfel : 
„lntrucît guvernul continuă să facă cheltuieli militare etc. în pofida 
hotărîrilor Camerei, întrucît din această cauză existenţa unui 
guvern constituţional este o minciună etc. ,  Camera îşi suspendă 
şedinţele pînă cînd guvernul va declara că sistează aceste cheltuieli H ,  
ln aceasta constă forţa „enunţării faptelor" . Pentru a scuti Camera 
de muncă, el a formulat pe dată şi decretul pe care ea trebuie să-l 
adopte. 

Bătrînul Heiman 1) a plecat fericit în sinul lui Avraam. 
Salutări şi compliments of the season to the ladies 2) .  

Al tău, 
K M. 

Văd că preţurile la bumbac au scăzut. Dar asta, după părerea 
mea, e ceva temporar. 

Publicat pentru prima oară 
într-o foimii prescurtată 
in : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx• ,  Bd. III, 
Stuttgart, 1913 ; în întregime 
in : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

1 75 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 

la Londra 

Manchester, 7 ianuarie 1863 11 

Dragul meu Maur, 
Mary 4) a murit. Ieri seara s-a dus devreme la culcare, iar pe 

la 12, cînd s-a dus şi Lizzy 5) să se culce, a găsit-o moartă. Cu totul 

11 Heiman Lassalle, tatăl lui Ferdinand Lassalle. - Nota red. 
11 - felicitări cu ocazia Anului nou doamnelor (Mary şi Lizzy Burns). -

Nota !rad. 
"I ln manuscris : 1862. - Nota red. 
'I M;uy Bums. - Nota red. 
s1 lizzy Bums. - Nota red. 
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pe neaşteptate. Un atac de cord sau apoplexie. Am aflat abia azi 
dimineaţă, luni seara se simţea încă foarte bine. Nu sînt în stare 
să-ţi spun ce e în sufletul meu. Biata fată m-a iubit din toată inima. 

:Publicat pentru prima oarli 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, Bd. III, 
Stuttgart, 1913 
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Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germanii 

Marx către Engels 
la Manchester 

(Londra) 8 ianuarie 1863 

Dragă Engels, 
Vestea morţii lui Mary 1) m-a surprins şi m-a tulburat foarte 

mult. Era atît de blindă, de spirituală şi atît de ataşată de tine. 
Dracu ştie ce-i asta, dar în cercul nostru nu se întîmplă decît 

nenorociri. Nici eu nu ştiu unde mi-e capul. Incercările mele de a 
face rost de bani în Franţa şi Germania au dat greş. Or, era, fireşte, 
de aşteptat ca 15 I. st. să nu-mi ajungă pentru a face faţă lavinei 
mai mult de cîteva săptămîni. In afară de faptul că nu mi se dă 
nimic pe credit, excepţie făcînd măcelarul şi brutarul, dar şi cu 
asta se va termina la sfîrşitul acestei săptămîni, sînt somat să 
plătesc taxele şcolare, chiria şi tot restul. Creditorii care au în
casat cîteva 1. st. în contul datoriei le-au băgat repede în buzunar 
şi apoi s-au năpustit cu şi mai multă furie asupra mea. In plus, 
copiii n-au nici haine, nici încălţăminte şi nu pot ieşi pe afară. 
lntr-un cuvînt, diavolul s-a dezlănţuit, aşa cum am prevăzut clar 
cînd am plecat la Manchester, şi, într-o ultimă încercare desperată, 
mi-am trimis soţia 2) la Paris. Dacă nu voi reuşi să obţin o sumă mai 
mare cu ajutorul vreunei Ioan society or lifeassurance 3) (şi nu 
întrevăd nici o perspectivă ; cu prima societate am încercat za
darnic să ajung la o înţelegere. Ei îmi cer giranţi şi să le prezint în 

') Mary Bums. - Nota red. 
2) Vezi volumul de faţă, p. 268. - Note red. 
1) - societăţi de împrumut sau societăţi de asigurare de viaţă. - Nota lrad. 
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prealabil chitanţele de plată a chiriei şi a impozitului, ceea ce 
eu nu pot să fac) , nu mai pot duce casa decît vreo două săptămîni. 

Sînt de un egoism respingător că îţi vorbesc într-un asemenea 
moment de toate coşmarurile astea. Dar este un remediu homeopatic 
O nenorocire alungă jalea provocată de alta. Şi, au bout du compte 1) , 
ce să fac ? In toată Londra nu există un singur om în faţa căruia 
mi-aş putea deschide sufletul, iar la mine acasă fac pe stoicul taci
turn, pentru a contracara izbucnirile furtunoase ale celeilalte părţi. 
Dar să lucrezi under such circumstances 2) este pur şi simplu im
posibil. Nu se putea ca în locul lui Mary să fi fost mama mea. 
care, oricum, este atît de suferindă şi şi-a trăit din plin traiul„. 1 
Vezi ce idei stranii le pot veni în minte „oamenilor civilizaţi" cînd 
sînt copleşiţi de anumite împrejurări ? 

Salut. 
Al tău, 

K. M: 

Cum crezi că vei aranja acum etablishment 3) ? Iţi va fi 
extraordinar de greu, căci la Mary aveai un cămin în care te sim
ţeai liber şi în care, ori de cite ori doreai, te puteai retrage la adă
post de toată ticăloşia omenească. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
ln : „Der Briefwecbsel zwischen 
F. Engels und K. Marx• , Bd. HI, 
Stuttgart, 1913 ; în întregime 
ln : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 
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Se tipăreşte după manusc;is 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 13 ianuarie 1863 

Dragă Marx, 
Vei înţelege, desigur, că de data aceasta propria mea neno

rocire, precum şi modul glacial în care ai privit-o tu au făcut să-mi 
fie absolut cu neputinţă să-ţi răspund mai devreme. 

Toţi prietenii mei, inclusiv cunoscuţii filistini, mi-au arătat î,11 
această împrejurare, care, aşa cum era firesc, m-a afectat profund, 

1) - la urma urmei. - Nota trad. 
1) - în asemenea condiţii. - Nota trad. 
1) - gospodăria. - Nota frad. 
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mai multă simpatie şi prietenie decît m-aş fi putut aştepta. Tu 
însă ai considerat că e momentul potrivit ca să-ţi demonstrezi su
perioritatea modului tău de a gîndi la rece 1) . Soit ! 2) 

Tu ştii cum stau cu banii, ştii de asemenea că fac totul ca să te 
scot din nenorocire. Dar de suma mare de care vorbeşti nu pot 
face rost acum, ceea ce de asemenea ar trebui să ştii. Există trei căi : 

1 .  Loan society 3) . Ar trebui să afli în ce măsură garanţia mea 
ţi-ar putea fi de vreun folos ; cum însă nu sînt householder 4) , 
cred că e foarte puţin. 

2. Asigurările de viaţă. John Watts este director la „European 
Life & Guarantee Societyu 5) , a cărei sucursală la Londra trebuie, în 
orice caz, să figureze într-un Directory 6) .  Nu văd de ce n-ai încheia 
o asigurare de viaţă pentru suma de 400 l. st. ; pe poliţa de asi
gurare îţi va împrumuta cu siguranţă 200 l. st„ doar din asta trăieşte . 
Dacă nu e prea ruinătoare, aceasta e, fără îndoială, cea mai bună 
cale. Aşadar, trebuie să te duci imediat acolo, să afli terms 7) şi 
să mi le comunici fără întîrziere. 

3. Dacă nici una din soluţii nu merge, în februarie - mai 
devreme e cu neputinţă - aş putea face rost de vreo 25 l. st. şi 
în afară de aceasta sînt gata să semnez o poliţă de 60 l. st„ dar 
numai cu condiţia de a o achita, în mod absolut cert, după 30 iunie 
1863, adică poliţa să fie neapărat prelungită pînă atunci. Acest 
lucru trebuie să-mi fie garantat. Suma care îţi mai lipseşte va 
trebui atunci neapărat s-o scoţi de la unchiul din Olanda 8) . 

Altă soluţie nu văd. 
Pune-mă la curent cu ceea ce întreprinzi şi voi face tot ce-mi 

stă în putinţă. 

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

Al tău, 
F. E 

Se tipăreşte după manuscrn 

Tradus din limba germană 

1) In ciorna la această scrisoare sînt şterse următoarele cuvinte : „Desfată-tl!o 
cu triumful tău, nu-ţi va fi contestat• .  - Nota red. 

•) - Fie şi aşa I - Nota trad. 
1) - Societatea de împrumut. - Nota trad. 
') - proprietar. - Nota trad. 

· 
•) - „Societatea europeană doo asigurări pe viaţă" .  - Nota I rad 
'l - indicator de adrese. - Nota trad. 
1) - condiţiile. - Nota trad. 
8) Lion Philips. - Nota red. 
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Dragă Frederick, 

K. Marx ş1 F. Engels 

1 '78 

Marx către Engels 

la Manchester 

[Londra] 24 ianuarie 1863 

Am socotit că e mai bine să las să treacă un timp înainte de 
a-ţi răspunde. Situaţia ta pe de o parte, a mea pe de alta ne-au 
împiedicat să examinăm „la rece• situaţia. 

A fost foarte deplasat din partea mea să-ţi scriu acea scrisoare 1) , 
şi am regretat imediat după ce am trimis-o. Dar în nici un caz 
n-am făcut-o din indiferenţă. Soţia şi copiii mei pot confirma că 
atunci cînd am primit scrisoarea ta 2) (care a sosit dis-de-dimineaţă) 
am fost atît de zguduit, ca şi cum mi-ar fi murit cea mai apropiată 
rudă. Dar seara, cind m-am apucat să-ţi scriu, eram sub impresia 
unei situaţii absolut desperate. ln casă la noi se afla brokerul 3411 
trimis de proprietar, măcelarul îmi trimisese o poliţă protestată, 
în casă n-aveam nici cărbuni, nici alimente, iar Jennychen zăcea 
în pat. In faţa unor asemenea împrejurări, generally 3) nu găsesc 
alt remediu decît cinismul. Ceea ce m-a scos îndeosebi din minţi 
era faptul că soţia mea îşi închipuia că eu nu ţi-am prezentat destul 
de exact situaţia noastră reală. 

In privinţa asta, scrisoarea ta a fost binevenită, căci a arătat 
clar „non possumus• 4), doar ea ştie foarte bine că eu nu trebuia 
să aştept sfatul tău ca să-i scriu unchiului meu 5) ; că nu mă pot 
adresa la Londra lui Watts, care îşi are domiciliul şi birourile la 
Manchester ; că de cînd Lassalle mi-a protestat o poliţă nu mai 
pot emite alta la Londra şi că, în sfîrşit, 25 I. st. în februarie nu 
ne pot ajuta să trăim în ianuarie şi, cu atît mai puţin, să preîntîm
pinăm criza iminentă. Cum tu nu ne-ai putut veni în ajutor, deşi 
ţi-am explicat că ne aflăm în situaţia muncitorilor din Manchester, 
ea a fost nevoită să-şi dea seama de „non possumus• .  Şi eu tocmai 
asta voiam, căci trebuia o dată să se termine cu situaţia în care 

') Vezi volumul de faţă, p. 275---276. - Nota red. 
•) Vezi volumul de iaţă, p. 274:-275. - Nota red. 
") - de obicei. - Nota trad. 
') - „impos1b1lu1• .  - Nota trad. 
") Lion Ph11ips. - Nota red. 
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am fost pînă acum - această fierbere la foc mic, care-ţi frige capul 
şi inima, pe deasupra răpeşte cel mai preţios timp şi ne întreţine 
acea falsă aparenţă de prosperitate deopotrivă de dăunătoare pentru 
mine şi copii. Cele trei săptămîni care au trecut de atunci au 
determinat-o, în sfîrşit, pe soţia mea să accepte o propunere pe 
care i-am făcut-o demult şi care, cu toate inconvenientele, nu numai 
că constituie singura soluţie, dar este şi de preferat vieţii duse în 
ultimii trei ani, şi mai ales în ultimul an, şi, în plus, ne va reda 
şi sentimentul de respect faţă de noi. 

Voi scrie tuturor creditorilor (cu excepţia proprietarului) că, dacă 
nu mă lasă în pace, voi obţine prin justiţie să fiu declarat insol
vabil pentru neachitarea unei poliţe. Asta, fireşte, nu se poate aplica 
şi la proprietar, care are dreptul să reţină mobila. Cele două fete 
mai mari 1) se vor angaja prin intermediul familiei Cunningham ca 
guvernante. Lenchen îşi va lua altă slujbă, iar eu cu soţia şi Tussy
chen 2) ne vom muta într-o casă de raport din City, de felul celei 
în care a locuit cîndva Wolff cel roşu 3) cu familia. 

Inainte de a lua această hotărîre am mai scris, fireşte, diferi
telor cunoştinţe din Germania, dar, bineînţeles, fără succes. In 
orice caz, această rezolvare e mai bună decît situaţia în care ne 
aflăm acum şi care, oricum, nu mai poate dura. Am avut destul 
de furcă pentru ca prin tot felul de umilinţe şi prin promisiuni min
cinoase să-i conving pe proprietar şi pe măcelar să plece de la 
mine din casă în mod paşnic împreună cu brokerul şi poliţa. Tri
mestrul acesta nu-i mai pot trimite pe copii la şcoală, n-am plătit 
taxele din trecut şi, apoi, nici n-au o înfăţişare prezentabilă. 

Cu ajutorul planului de mai sus sper să reuşesc, fără inter
venţia unui terţ, să-mi găsesc cel puţin liniştea. 

In încheiere, ceva ce nu are nici o legătură cu cele de mai 
sus. Am mari dificultăţi cu capitolul din cartea mea în care este 
vorba de maşini 347• Nu mi-a fost niciodată clar cum selfactors 4) 
au modificat procesul filatului sau, mai exact, avînd în vedere 
că şi înainte se folosea forţa aburului, în ce fel intervine forţa 
motrice a filatorului pe lingă forţa aburului ? 

Aş fi. bucuros să-mi explici tu acest lucru. 

•1 Jenny şi Laura Marx. - Nota red. 
11 Eleanor Marx. - Nota red. 
11 Ferdinand Wolff. - Nota red. 
•1 - maşinile automate de filat. - Nota trad. 
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Apropo. Fără să-mi spună nimic, soţia mea i-a cerut lui Lupus 
1 1. st. pentru immediate necessities 1) . El i-a trimis două. Mi-e
toarte neplăcut, dar factum est factum 2) . 

Al tău, 
K. M� 

Abarbanel a murit. Ditto 3) Sazonov, la Geneva. 

Publicat pentru pnma oară 
în : „Der Bnefwecbsel zwischen 
F. Engels und K. Marx",  Bd. lII, 
Stuttgart, 1913 
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Se tipăreşte după manuscrisi 

Tradus din limba germanăi 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 26 ianuarie 1863 

Dragul meu Maur, 
Jţi mulţumesc pentru sinceritatea ta. Inţelegi şi singur ce impresie 

a făcut asupra mea penultima ta scrisoare 4) . Cînd trăieşti atîţia ani 
împreună cu o femeie, e firesc ca moartea ei să aibă asupra ta 
un efect zguduitor. Am simţit că o dată cu ea mi-am îngropat şi 
ultima rămăşiţă a tinereţii mele. Cînd am primit scrisoarea de la 
tine, ea nici nu era încă îngropată. Trebuie să-ţi spun că o săptă
mînă întreagă scrisoarea asta nu mi-a ieşit din cap, n-o puteam 
uita. Never mind 5) , ultima ta scrisoare o compensează şi sînt fericit 
că o dată cu Mary nu mi-am pierdut şi pe cel mai vechi şi mai 
bun prieten. 

Şi acum - problemele tale. Chiar astăzi am fost la Watts, pe 
care îl credeam încă la Londra ; de altfel, el are o sucursală la 
Londra, în Pall Mall nr. 2. Dar cu el nu se poate aranja nimic. 
SocJetatea lui nu mai acordă împrumuturi. Mi-a dat o altă adresă. 
Tipul respectiv s-a arătat de acord, dar cere, în funcţie de împre
Jurări, două sau mai multe sureties 9) pentru dobîndă, prima de 

') - cheltweli curente necesare. - Nota Irod. 
1) - faptul e consumat. - Nota Irod. 
3) - De asemenea. - Nota Irod. 
') Vezi volumul de falii, p. 275---276. - Nota red. 
') - Nu-i nimic. - Nota Irod. 
1) - garan/ii. - Nota Irod. 
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asigurare şi achitarea împrumutului. Or, din păcate, noi nu putem 
prezenta asemenea garanţii. Pe cine am putea găsi ? Bineînţeles, pe· 
Gumpert, dar nu cred că-l vor accepta. Şi apoi, cum noi doi nu 
avem o poziţie solidă, ar fi nevoie de un al treilea ; în sfîrşit, toate 
expenses 1) vor fi scăzute în prealabil din suma împrumutată, aşa 
incit n-ar mai rămîne decit foarte puţin. 

Mă gîndisem să vînd o parte din firele cumpărate în scopuri 
de speculă şi, în loc să-i restitui contravaloarea lui Ermen (care· 
a dat banii) , să ţi-o trimit ţie. Asta ar fi mers în orice caz, căci 
afacerea nu va fi de actualitate decit în iulie, iar pînă atunci multe· 
se pot schimba. Dar nu sînt şanse. Piaţa este acum atît de slabă, 
incit, în loc să vînd cu ciştig, ar trebui să vînd cu pierdere şi pro
babil că săptămîna asta n-aş reuşi să vînd nimic. 

Să iau pur şi simplu bani nu pot. E[rmen) ar putea să mă refuze„ 
probabil chiar aşa ar face, iar la asta nu mă pot expune. Un împru
mut luat aici de la o terţă persoană, un cămătar, i-ar da lui Ermen 
cel mai bun prilej să-mi desfacă contractul. Şi, totuşi, nu pot să mă 
împac cu gindul că îţi vei pune în aplicare planul de care îmi 
scriai. De aceea m-am dus la bătrînul Hill, de la care am luat poliţa 
alăturată emisă pentru suma de 1 00 I. st. pe numele „John 
Rapp & Co. M ,  cu scadenţa la 28 februarie, andosată pe numele tău. 
Cred că pînă în iulie nu va ieşi nimic la iveală, şi astfel vom avea 
din nou un răgaz. Din partea mea, asta e o lovitură extrem de 
îndrăzneaţă, căci acum e sigur că voi ieşi în deficit, dar trebuie 
să risc. Te asigur că n-aş fi îndrăznit s-o fac dacă Charles 2) , care 
a făcut un fel de bilanţ general al ultimelor 6 luni, nu mi-ar fi spus 
ieri că calculele indică un surplus de vreo 30--50 I. st. faţă de suma 
la care mă aşteptam. ln 6 luni am ciştigat aproximativ 330--350 I. st. 

Acum însă trebuie să înţelegi şi tu că, după eforturile neobiş
nuite pe care a trebuit să le fac de la 30 iunie 1 862, sînt com· 
plet decavat şi, de aceea, pînă la 30 iunie să nu mai contezi pe 
nici un fel de subvenţii din partea mea, afară doar de ceva mărun· 
ţiş. Care va fi situaţia după 30 iunie, dracu ştie, căci acum nu se 
mai ciştigă nimic, pentru că pe piaţă nu e nici o înviorare. 

Poliţa în sine e tot atît de bună ca şi cash 3) . Freiligrath ţi-o 
va sconta cu plăcere, căci hîrtii mai sigure decit asta aproape nu 

') - cheltuiehle. � Nota trad. 
1) Charles Roesgen. - Nota red. 
"l - bani gheaţă. - Nota trad. 
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mai există în circulaţie. Fii însă atît de bun şi confirmă-mi pri
mirea scrisorii, căci acum se fură atît de mult la poştă, şi, cum tu 
nu eşti cunoscut în lumea comercială, oricine se poate da drept 
dr. K. M. 

Publicat pentru pnma oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, Bd. III,  
Stuttgart, 1913 
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Al tău, 
P. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 28 ianuarie 1863 

Dragă Frederick, 
O serie întreagă de întîmplări neobişnuite au făcut ca ieri să-mi 

fie absolut imposibil să-ţi confirm primirea scrisorii tale şi a poliţei. 
Inţeleg foarte bine cit de riscant a fost pentru tine să recurgi la 

acest mijloc pentru a-mi da un ajutor atît de important şi de neaş
t�ptat. Nu pot să-ţi mulţumesc îndeajuns, deşi eu, în forumul meu 
interior, nu aveam nevoie de o nouă dovadă pentru a mă convinge 
de prietenia ta plină de abnegaţie. De altfel, dacă ai fi văzut bucuria 
copiilor, ai fi considerat-o o minunată răsplată. 

Acum pot să-ţi spun sincer că, cu toată tensiunea în care am 
trăit în ultimele săptămîni, nimic n-a fost atît de deprimant ca 
teama unei fisuri în prietenia noastră. Nu o dată i-am spus soţiei 
mele că ceea ce mă doare nu e atît porcăria în care trăim, cit 
gindul că din cauza acestor mizerii casnice, din cauza nervozităţii 
ei exagerate am fost în stare într-un asemenea moment, în loc să te 
consolez, să te sîcii cu problemele mele personale. Consequently 1) , 
liniştea din casă a fost serios zdruncinată, şi biata femeie a trebuit 
să plătească oalele sparte, deşi n-avea nici un fel de vină ; căci 
femeile sînt, în general, obişnuite să ceară imposibilul. Ea habar 
11-a avut, fireşte, ce ţi-am scris eu, dar, dacă s-ar fi gîndit puţin, 
şi-ar fi putut închipui că aşa se va întîmpla. Femeile, chiar şi cele 

1) - Ca urmare. - Nota trad. 
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mai inteligente, sînt nişte fiinţe ciudate. Dimineaţa soţia mea atîta 
a plîns din cauza lui Mary 1) şi a pierderii pe care ai suferit-o, incit 
a uitat cu totul de propriile ei necazuri, care tocmai în ziua aceea 
ajunseseră la punctul culminant, iar seara era convinsă că nici un 
om de pe lume nu ştie ce este nenorocirea dacă nu-i stă brokerul 
în casă şi dacă nu are copii. 

ln scrisoarea mea anterioară 2) te întrebam despre selfactors. 
lntrebarea este de fapt următoarea : în ce mod intervenea aşa
numitul filator înainte de inventarea acestei maşini ? Selfactorul mi-l 
pot explica, nu însă şi situaţia existentă înainte de inventarea lui. 

Acum aduc unele completări la capitolul despre maşini. Sînt 
aici unele probleme ciudate, pe care la prima redactare le-am 
ignorat. Pentru a mă lămuri asupra lor am recitit în întregime caie
tele (extrasele) mele cu privire la tehnologie 348, de asemenea audiez 
un curs practic (numai experimental) pentru muncitori, condus 
de profesorul Willis (în Jermynstreet, Institutul de geologie, unde
şi-a ţinut şi Huxley prelegerile). Cu mecanica e aceeaşi poveste 
ca şi cu limbile. Legile matematice le înţeleg, dar cea mai simplă 
realitate tehnică, care necesită intuiţie, îmi dă mai multă bătaie
de cap decît cele mai complicate probleme. 

Ştii - sau poate nu ştii, căci chestiunea în sine nu prezintă 
nici o importanţă - că există o mare dispută în problema : prin 
ce se deosebeşte maşina de unealtă. Mecanicii englezi (matemati
cienii) , în maniera lor simplistă, numesc tool a simple machine 3) , 
iar machine a complicated tool 4) . Tehnologii englezi însă, care ţin 
ceva mai mult seama de aspectul economic al problemei (şi, după 
ei, mulţi economişti englezi, ba chiar majoritatea acestora) , le deo
sebesc între ele prin aceea că în primul caz motive power 5) pro
vine de la om, iar în celălalt caz de la o natural force 6) . Dobitocii 
germani, care sînt mari maeştri cînd e vorba de asemenea fleacuri, 
au dedus de aici că un plug, de exemplu, este o maşină, iar cea 
mai complicată Jenny s49 etc. ,  de vreme ce e pusă în mişcare cu 
ajutorul mîinii, nu este o maşină. Dacă însă luăm maşina în forma 
e

.
i elementară, nu mai încape nici o îndoială că revoluţia industrială 

porneşte nu de la lor/a motrice, ci de la acea parte a maşinii pe 
care englezul o numeşte working machine 7) . Aşadar, important 

•) Mary Burns. - Nota red. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 27�280. - Nota red. 
3) - unealtă o maşină simplă. - Nota trad. 
') - maşină o unealtă complicată. - Nota trad. 
5) - forţa motrice. - Nota trad. 
1) - forţă naturală. - Nota trad. 
7) - maşină de lucru. - Nota trad. 
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nu e faptul că, de pildă, piciorul care pune în mişcare roata de tors 
a fost înlocuit cu apa sau cu aburii, ci însăşi transformarea proce
sului nemijlocit al torsului şi înlocuirea acelei părţi a muncii ome
neşti care nu era numai o exertion of power 1) (ca, de exemplu, 
apăsarea roţii cu piciorul) , ci o prelucrare, acţiunea directă asupra 
materialului care urma să fie prelucrat. Pe de altă parte, nu încape, 
de asemenea, nici o îndoială că, de îndată ce nu mai este vorba de 
dezvoltarea istorică a maşinii, ci de maşină pe baza actualului 
mod de producţie, singurul lucru hotărîtor este maşina de Judru 
(de exemplu la maşina de cusut) , deoarece, acest proces fiind me
canizat, oricine ştie azi că mecanismul poate fi pus în funcţiune 
c� ajutorul mîinii, al apei sau al maşinii cu aburi, în funcţie 
de dimensiunea obiectului. 

· 

Pentru cei care se ocupă cu matematica pură, aceste probleme 
nu prezintă importanţă, dar ele devin foarte importante cînd este 
vorba să se demonstreze legătura dintre relaţiile sociale ale oa
menilor şi dezvoltarea acestor moduri de producţie materiale. 

Recitind extrasele tehnologice-istorice, am ajuns la convinge
rea că, abstracţie făcînd de inventarea prafului de puşcă, a busolei 
şi a tiparului - aceste premise necesare ale dezvoltării burgheze -, 
începînd din secolul al XVI-lea şi pînă la mijlocul secolului al 
XVIII-lea, adică în perioada în care manufactura se dezvoltă de 
la meşteşug la marea industrie propriu-zisă, cele două baze mate
riale pe care se desfăşoară în cadrul manufacturii munca de pre
gătire pentru trecerea la industria maşinistă sînt ceasornicul şi 
moara (la început moara de cereale, şi anume moara de apă) , 
amîndouă moştenite din antichitate. (Moara de apă a fost adusă 
la Roma din Asia Mică încă pe timpul lui Iuliu Cezar) . Ceasorni
cul este primul automat folosit în scopuri practice, pe principiul 
funcţionării lui s-a dezvoltat întreaga teorie a producerii mişcăr�i 
uniforme. Prin însăşi natura sa, ceasornicul se bazează pe îmbinarea 
dintre meşteşugul semiartistic şi teoria propriu-zisă. Cardano, de 
exemplu, a scris (şi a dat sfaturi practice) despre structura ceasor
nicelor. Scriitorii germani din secolul al XVI-lea numesc meşteşugul 
ceasornicăriei „meşteşug savantu (neorganizat în breaslă) · ;  pe baza 
dezvoltării meşteşugului ceasornicăriei s-ar putea demonstra cit 
de diferit este raportul dintre ştiinţă şi practică în domeniul meş
teşugului de acelaşi raport existent, de pildă, în marea industrie. De 
asemenea, nu încape nici o îndoială că în secolul al XVIII-lea 
ceasornicul a sugerat pentru prima oară ideea de a se folosi în pro
ducţie automate (şi anume puse în mişcare prin arcuri) . După cum 
poate fi istoriceşte dovedit, experienţele făcute de Vaucanson în 

1) - cheltuire de forţă. - Nota trad. 
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acest domeniu au exercitat o influenţă extraordinară asupra fante
ziei inventatorilor englezi. 

Pe de altă parte, moara, de la bun început, de cînd a apărut 
:i;noara de apă, a avut toate elementele esenţiale ale organismului 
unei maşini. Forţa motrice mecanică ; motorul pe care-l pune în 
funcţiune ; mecanismul de transmisie ; în sfîrşit, maşina de lucru 
în care se introduce materialul, fiecare din aceste elemente existînd 
independent unul de celălalt. Teoria fricţiunii şi, o dată cu ea, cer
cetările cu privire la formele matematice ale angrenajului roţi
lor, dinţilor etc., toate au la bază structura şi funcţionarea morii ; 
tot pe această bază s-a elaborat pentru prima oară teoria măsurării 
forţei motrice, teoria celui mai bun sistem de aplicare a ei etc. 
Aproape toţi marii matematicieni, începînd de la mijlocul secolului 
al XVII-iea, în măsura în care se ocupă de mecanica practică şi o 
fundamentează teoretic, pornesc de la simpla moară de apă pentru 
cereale. De aici şi denumirea de Miihle şi mill care a început să fie 
dată în perioada manufacturieră oricărui dispozitiv mecanic folosit 
în scopuri practice. 

Dar la moară, întocmai ca şi la presă, ciocan mecanic, plug etc., 
munca propriu-zisă - lovitul, zdrobitul, măcinatul, fărîmiţatul 
etc. - este efectuată din capul locului fără muncă omenească, chiar 
dacă moving force 1) este umană sau animală. Tocmai de aceea 
maşinile de acest gen, cel puţin în prima lor formă, sînt foarte 
vechi şi la ele s-a aplicat mai întîi forţa motrice mecanică propriu
zisă. Tocmai de aceea ele sînt aproape singurele maşini pe care le 
întîlnim în perioada manufacturieră. Revoluţia industrială începe 
din momentul în care mecanizarea este folosită acolo unde de 
secole pentru obţinerea rezultatului final era necesară munca ome
nească, şi nicidecum acolo unde - cum e cazul la uneltele descrise 
mai sus - materialul care urma să fie prelucrat n-a avut niciodată 
de-a face cu mina omenească ; ea începe deci acolo unde omul, 
prin firea lucrurilor, nu acţionează din capul locului numai ca 
simplă forţă. Dacă am vrea să numim - aşa cum fac dobitocii ger
mani - folosirea forţei animale (adică a unei mişcări tot atît de 
voluntare ca şi a celei omeneşti) maşină, atunci în orice caz folo
sirea acestui gen de motoare este mult mai veche decît cea mai 
simplă unealtă. 

Itzig mi-a trimis - era inevitabil - pledoaria sa în faţa tri
bunalului Slio (este condamnat la 4 luni) . Macte puer virtute I 1) In 
primul rînd, lăudărosul ăsta şi-a reeditat în Elveţia broşura pe care 

•) - forţa motrice. - Nota trad. 
2) - „Slavă ţie copile, pentru vitejia ta• (Virgiliu. Eneida, cartea IX, p. 272, 

trad. de Eugen Lovinescu, B.P.T., 1964). - Nota trad. 
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.o ai şi ltu : di.scuns despre ,,15tarea mu11JCitorească" ,  sub titLUJl !POIIJlPOS 
„Programul muncitorilor• 3s1. 

Ştii că toată povestea nu este altceva decît o jalnică vulgari
·zare a „Manifestului • 1) şi a altor lucruri predicate de noi atît de 
·des, incit au devenit întrucîtva locuri comune. (Individul, de 
.exemplu, numeşte clasa muncitoare „stare" .) 

Perfect. ln discursul său ţinut în faţa tribunalului din Berlin 
.are neruşinarea să spună : 

„Susţin în continuare că această broşură nu este numai o operă 
:ştiinţifică ca multe altele în care sînt expuse rezultate deja cunos
.cute, ci în multe privinţe este o descoperire ştiinţifică, o dezvoltare 
.a unor noi idei ştiinţifice ... Eu am publicat o serie de lucrări ample în 
cele mai diferite şi mai dificile domenii ale ştiinţei, nu mi-am 
_precupeţit forţele, mi-am sacrificat nopţile de somn pentru a lărgi 
graniţele ştiinţei înseşi şi sînt poate îndreptăţit să spun ca şi Ho
Iaţiu : «militavi non sine gloria» 2) . Dar vă spun eu singur : niciodată, 
.nici în cele mai ample dintre lucrările mele, n-am scris un singur 
rînd care să fi fost gindit cu mai multă rigurozitate ştiinţifică, de 
la prima pînă la ultima pagină, decît această lucrare ... Aruncaţi, 
.aşadar, o privire asupra conţinutului acestei broşuri. Nu este alt
ceva decit o filozofie a istoriei comprimată în 44 de pagini. O dez

voltare a procesului de gîndire raţională obiectivă, care de mai 
.bine de un mileniu stă la baza istoriei Europei, înflorirea spiritului 
interior etc. • .  

Nu ţi se  pare o neruşinare fără margini ? Individul îşi închipuie, 
.evident, că el este omul căruia îi este dat să ne moştenească inven
.tarul. E de un ridicol grotesc ! 

Salul 
Al tău, 

K. M. 
Ia de la Lupus numărul de a�.tăzi din „Star• şi citeşte acolo 

scrisorile despre „Times• şi Delan·� reproduse din „Morning Herald*. 

Publicat pentru ;prima oară 
.într-o formă prescurtată 
Jn : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, Bd. III, 
:Stuttgart, 1913 ; in întregime 
Jn : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) K. Mane şi F. Enge/s. „Manifestul Partidului Comunist" (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 4, Bucureşti, Editura politică, ed. a II-a, 1963, p. 461-500. -

.Nola trad.J. - Ne.ro red. 
l) - „lupta mea n-a fost lipsită de glorie" (Horaţiu, „Ode") .  - Nota trad. 
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[Londra] 13 februarie 1863 

Iţi trimit alăturat diverse lucrări urquhartiste. In ultimul timp, 
ic.divizii se remarcă îndeosebi prin stupizenie, de pildă „filozofia u 
lor în legătură cu mişcarea din Statele Unite 352, 

Ţi-aş fi scris mai de mult, dar de vreo 12 zile mi s-a interzis cu 
stricteţe să citesc, să scriu şi să fumez. Am avut un fel de oftalmie 
combinată cu afecţiuni foarte neplăcute ale nervilor capului. Starea 
mi s-a ameliorat în aşa măsură, incit astăzi pot îndrăzni pentru 
prima oară să scriu. In timpul bolii m-am lăsat dus de tot felul de 
reflecţii psihologice, cum se întîmplă, probabil, cu cei care orbesc 
sau îşi pierd raţiunea. 

Ce spui de povestea cu Polonia ?353 Un lucru e limpede - era 
revoluţiilor s-a deschis din nou larg în Europa. Şi situaţia generală ·se 
prezintă bine. Dar iluziile naive şi entuziasmul aproape copilăresc 
cu care am salutat înainte de februarie 1848 era revoluţionară au 
dispărut fără urmă. Unii dintre vechii camarazi, ca Weerth ş.a., 
au murit, alţii s-au îndepărtat ori s-au dat la fund, şi nu există nici 
un indiciu că rîndurile vor fi din nou completate. In afară de asta, 
acum ştim ce rol joacă prostia în revoluţii şi cum se pricep tică
loşii s-o exploateze. De altfel, entuziaştii adepţi „prusieni" ai unei 
„!talii u şi „Ungarii" naţionale au intrat acum la apă. „Prusienii" 
nu vor renunţa la „rusofilia" lor. Să sperăm că de astă dată lava 
se va revărsa dinspre est spre vest, şi nu invers, aşa că vom fi scu
tiţi de „cinstea" unei iniţiative franceze. Aventura din Mexic con
stituie deja un sfîrşit absolut clasic al farsei acestui lower Empire 354• 

Soldaţii „lui Herzen" par să acţioneze în modul tradiţional 355• 
Dar de aici nu se pot trage nici un fel de concluzii nici despre ma
sele din Rusia, nici even 1) despre masa principală a armatei ruse. 
Ştim ce au făcut „baionetele inteligente" ale francezilor 356, şi chiar 
şi haimanalele noastre renane în 1 848 la Berlin. Dar acum va trebui 
să urmăreşti „Glocke" ,  căci acum lui Herzen et Co. i se oferă pri
lejul de a-şi dovedi cinstea revoluţionară fie şi numai în măsura 
în care aceasta este compatibilă cu pasiunea pentru slavism. 

•) - chiar. - Nota !rad. 
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Urquhartiştii vor declara probabil că răscoala poloneză a fost 
,provocată de cabinetul de la Petersburg ca „diversiune" împotriva 
invaziei pe care o proiectase Urquhart în Caucaz. 

ln Statele Unite lucrurile merg afurisit de încet. Sper că J. Hoo
ker va şti să iasă din încurcătură 357• 

Scrie-mi în pri.mul rînd ce faci acum la Manchester. Probabil 
-că te simţi afurisit de singur. Ştiu după mine cit de rău îmi face 
:şi acum cînd trec întîmplător pe lîngă Soho Square 358• 

Salul 

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

1 82 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus dm limba germană-

Marx către Engels 
la Manchester 

Londra, 17 februarie [l 863) 

Dragă Frederick, 
Tăcerea ta realmente mă nelinişteşte. Sper că nu eşti bolnav. 

JE>e de altă parte, sper că nu ţi-am pricinuit din nou necazuri, mal
.gre moi 1) . Dacă în scrisoarea prin care îţi confirmam primirea 
.celor 100 1. st . .am vorbit de maşini etc. 2) , am făcut-o, de fapt, din 
<1.orinţa de a te mai distra şi a te face să-ţi mai uiţi durerea. 

Istoria .cu Polonia şi intervenţia prusiană 359 este într-adevăr 
<> combinaţie care ne sileşte să luăm atitudine. Dar nu în numele 
..nostru personal, în parte pentru a nu apărea în postura de concu
.xenţi ai lui .studiosus Blind 380, în parte pentru a nu ne închide 
drumul spre Germania. Pentru aceasta este indicată Asociaţia 
.muncitorilor de aici 3) . Trebuie să lansăm un manifest în numele 
ei, şi asta imediat. Tu va trebui să scrii partea militară, adică 

despre interesul .militar şi politic pe care îl prezintă restaurarea 
.Poloniei pentru Germania. Eu voi scrie partea diplomatică. 

1) - făJ:ă voia mea. - Nota !cad. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 282-286. - Nota ced. 
1) Asociaţia c.ultur.ală a muncitorilor germani de la Londra. - Nota red. 
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Răspunde-mi, old boy 1) , şi, dacă ai ceva pe suflet, speak. out 
like a man 1) şi fii sigur că nimeni pe lume nu-ţi împărtăşeşte 
bucuriile şi suferinţele mai sincer decît 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, Bd. III, 
.Stuttgart, 1S13 

1 83 

al tău, 
Maur 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 17 februarie 1863 

Dragul meu Maur, 
Te rog să mă ierţi pentru tăcerea mea îndelungată. Am trecut 

printr-o pasă foarte proastă, din care în cele din urmă a trebuit 
să mă smulg. Am încercat să mă apuc de studiul limbilor slave, 
dar singurătatea mi-era de nesuportat. Am hotărît să mă distrag 
cu sila din această stare, şi asta mi-a făcut bine, acum sînt din 
nou cel dinainte. 

Polonezii sînt nişte băieţi extraordinari. Dacă mai rezistă pînă 
la 15 martie, toată Rusia se va pune în mişcare 361• La început mi-a 
fost o teamă nebună că lucrurile vor eşua. Acum au aproape mai 
multe şanse de victorie decît de înfrîngere. Nu trebuie să uităm 
că tînăra emigraţie poloneză are o literatură militară proprie, în 
care toate problemele sînt tratate din punctul de vedere al con
diţiilor speciale din Polonia, şi că ideea războiului de guerillă în 
Polonia 362 are un rol foarte important şi este foarte amănunţit 
dezbătută. Caracteristic este şi faptul că singurii doi conducători 
care se cunosc pînă acum sînt un evreu din Varşovia, Frankowski, 
şi un locotenent prusian, Langiewicz. Domnii ruşi, care sînt atît 
de neajutoraţi, suferă probabil grozav de pe urma războiului de 
guerillă. 

Ai văzut că Bak.unin şi Mieroslawski iş1 aruncă unul altuia 
epitetul de mincinoşi şi se ceartă din cauza viitoarelor graniţe 
ruso-poloneze ? Mi-am comandat „Kolokol " şi sper să găsesc în 

1) - bătrlne. - Nota trad. 
1) - spune deschis, bărbăteşte. - Nota trad. 
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el date mai amănunţite despre toate acestea 363•  De altfel, va trebui 
să muncesc din greu pînă mă voi familiariza din nou cu limba. 

Prusienii se comportă josnic, ca de obicei. Domnul Bismarck 
ştie că n-o să-i fie moale dacă Polonia şi Rusia vor fi revoluţio· 
narizate. De altfel, cu intervenţia prusiană nu se grăbeşte nimeni. 
Atîta timp cit nu este necesară, ruşii nu o vor admite, iar cînd 
va deveni necesară, prusienii se vor feri să se amestece. 

Dacă în Polonia lucrurile vor sfîrşi prost, ne aşteaptă, proba. 
bil, cîţiva ani de reacţiune cruntă, căci în acest caz IlpaBOCJiaBHhl:it 
IJ;ap1> 1) va deveni din nou şeful unei Sfinte alianţe care îl va 
prezenta din nou pe Monsieur Bonaparte proştilor de crapauds !) 
drept cel mai mare liberal şi apărător al naţiunii. Un lucru e comic, 
de asemenea, că acum întreaga burghezie engleză s-a năpustit 
asupra lui Boustrapa, de cînd Kinglake a publicat o mică parte, 
semidigerată şi semicunoscută, a cancanurilor pe care noi le-am 
pus în circulaţie pe seama lui şi a clicii sale 364 şi pe care timp 
de 1 0  ani nimeni n-a vrut să le creadă I Literatura demascatoare 
în legătură cu curtea de la Paris a început să fie din nou la preţ, 
şi în „Guardian " d-l Tom Taylor îşi dă multă importanţă cu toate 
aceste istorii despre Solms, Bonaparte, Wyse, Jecker etc., pe care 
noi de multă vreme le ştim mai bine. Un singur lucru este int� 
resant : Jecker a dat bani încă pentru complotul de la Strassburg 
sau de la Boulogne ; pentru care din ele, T[aylor] nu ştie. Iată deci 
despre ce e vorba. 

In ţara yankeilor, lucrurile nu par să meargă bine. Ce-i drept, 
cu obişnuita ironie a istoriei universale, democraţii au deveniţ 
acum, în comparaţie cu filistinii, war-party 3) , iar falitul poetastru 
Ch. Mackay iar s-a făcut de ruşine. Am auzit, de asemenea, din 
surse particulare din New York, că înarmările Nordului continu� 
cu o amploare fără precedent. Pe de altă parte se înmulţesc zilnic 
semnele moleşirii morale, iar incapacitatea de a învinge creşte pe zt 
ce trece. Unde este partidul a cărui victorie şi a cărui avenement ') 
ar fi echivalente cu continuarea războiului a outrance 5) şi prin 
toate mijloacele ? Poporul a fost înşelat, acesta-i ghinionul, şi 
mare noroc că pacea este o imposibilitate fizică, altminteri ei ar 
fi încheiat-o de mult pentru a-şi putea consacra viaţa lui almighty 
dollar 6) . 

1) - pravoslavnicul ţar. - Nota trad. 
') - filistini. - Nota trad. 
') - partid al războiului. - Nota trad. 
') - venire la putere. - Nota trad. 
'l - pină la ultima limită. - Nota trad. 
1) - atotputernicului dolar. - Nota trad. 
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Un maior confederat care, ca membru al statului-major al lui 
Lee, a participat la luptele de la Richmond mi-a spus zilele astea 
că, potrivit documentelor pe care i le-a arătat chiar Lee, la sfîr
şitul acestor lupte nu mai puţin de 40 OOO de soldaţi rebeli au rămas 
în urmă. Indeosebi despre regimentele din vest ale confedera
ţilor a vorbit cu multă consideraţie, în rest însă este un dobitoc 1) . 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", Bd. III, 

Stuttgart, 1 913 ; în întregime 
în : Marx-Engels, Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. Jll, 1930 

1 84 

Se tipăreşte după manuscris 

Trad\19 dm limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Mancllester, 19 februarie 1 863 

Dragul meu Maur, 
In ceea ce priveşte Polonia sint întru totul de acord cu tine 2) . 

De vreo două săptămîni îmi umblă prin cap ideea unei broşuri. 
Dar propunerea ta e mai bună pentru că ne dă posibilitatea să 
includem şi partea diplomatică, şi apoi avem avantajul de a scrie 
împreună lucrarea. 

Cite coli urmează să aibă în total şi cît crezi că-mi va reveni 
mie ? De acest lucru depinde mai mult sau mai puţin planul lucră
rii. Cine o tipăreşte ? Şi cind va fi partea ta gata de tipar ? 

Despre maşini 3) Iţi voi scrie zilele acestea. 

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

Stuttgart, 1 91 3  

') Sfîrşitul scrisorii lipseşte. - Nota red. 
I) Vezi volumul de faţă, p. 288. - Nota red. 
I) Vezi volumul de faţă, p. 283-285. - Nota red. 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Dear Frederick, 

K. MdTX ŞI F. Engels 

1 85 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 20 februarie 1863 

Cred că, în ce priveşte povestea cu Polonia, cel mai bun lucru 
ar fi să procedăm astfel : 

Proclamaţia pentru filistini, adică în numele Asociaţiei, trebuie 
să aibă cel mult o coală, socotind partea militară şi cea politică 
luate together 1 ) .  Aşadar, scrie mai întîi partea ta. Eu mă voi orienta 
după aceasta. O va tipări Asociaţia 365, 

Dar ar fi bine ca în acelaşi timp să tratăm cazul mai pe larg 
într-o broşură şi atunci va trebui ca tu singur să apreciezi numă
rul colilor în funcţie de material. Partea diplomatică, pentru care 
sînt oricînd gata, va fi numai o anexă. As to 2) editor, voi scrie 
la Hannover de îndată ce îmi vei comunica numărul colilor. 

Apropo. Trimite-mi o delegaţie pe numele lui Bucher pentru 
tratative cu Duncker în legătură cu „Padul şi Rinulu 3). 

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

1 86 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Dragul meu Maur, 

(Manchester, în jurul zilei de 
21 februarie 1863) 

Iţi voi trimite partea istorică pentru Manifest foarte pe scurt, 
Totuşi, în ea vor ' fi probabil unele lucruri care· .intră în domeniul 
tău - şi asta va trebui să pui tu la punct. 

1) - împreună. - Nota trad. 
l) - Cit despre. - Nota trad. . 
•) F. Engels. „Padul şi Rinul" (vezi K. Mar.x şi F. Engels. Opi:re, , vot. 13, 

Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 245-296, - NolIJ trad.). - No�a red'. q . .  
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Ad vocem 1) broşura, eu cred că materialul trebuie dispus în 
felul următor : 1) poziţia militară a Rusiei faţă de vest şi de sud 
înainte ; 2) de asemenea, după cele trei împărţiri ale Poloniei 300 ; 
3) precum şi după 1814 ; 4) poziţia Rusiei şi Germaniei după restau
rarea Poloniei. (Aici mai trebuie spus ceva şi despre Polonia pru
siană, graniţele lingvistice şi datele statistice privitoare la populaţia 
amestecată.) Totul în cel mult 3-4 coli, titlul : „Germania şi Polonia. 
Consideraţii politice-militare cu prilejul insurecţiei poloneze din 
1863 " 387• Iar între timp, tu ar trebui să-ţi revezi însemnările şi 
să pregăteşti totul în aşa fel, incit în momentul în care primeşti 
manifestul să poţi introduce materialul în locurile respective sau 
să-l anexezi şi să faci referiri acolo unde e nevoie. Dacă mai ai 
unele observaţii, scrie-mi cit mai curînd, ca să pot ţine seama 
de ele. 

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

1 87 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte dupa manuscris 

Tradus dm limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

(Londra] 21 februarie 1863 

Dragă Engels, 
Cînd criza în care ma aflam a ajuns la apogeu, i-am scris o 

dată lui Dronke. About a month after 2) am primit o scrisoare prin 
care mă anunţa că a fost plecat. Ieri m-am pomenit pe neaştep
tate cu el, iar azi, după un al doilea rendez-vous, a şi plecat. 

Mi-a declarat (din proprie iniţiativă) că ar vrea să-mi vină 
în ajutor făcindu-mi rost de o sumă mai mare pentru ca un .an 
de zile să pot lucra liniştit. Apoi a vorbit de tine. I-am spus (deşi 
n-am considerat necesar să-i dau toate amănuntele) că tu ai făcut 
foarte mult şi că pentru multe luni to come 3) eşti lefter. El a 
insistat din nou, observînd că nu este vorba de luni, ci de un an, 
doi, că va lua personal legătura cu tine. 

1) - ln legătură cu. - Nota trad. 
"l - După vreo lună. - Nota trad. 
'l - de aici înainte, - Nota trad 
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Ce e serios în toate astea şi ce e pură lăudăroşenie vei putea 
să-ţi dai mai bine seama. 

Apropo. „Ficatul " meu este foarte inflamat şi, în plus, simt 
unele înţepături cînd tuşesc, şi cînd apăs mă cam doare. Intreabă-l 
pe Gumpert dacă nu ştie vreun leac băbesc. Dacă mă duc la Allen, 
el îmi prescrie un tratament în toată legea, pentru care acum, 
abstracţie făcînd de multe alte considerente, n-am de loc timp. 

Lucrul de care mă tem cel mai mult în povestea cu Polonia 
este ca nu cumva porcul de Bonaparte să găsească vreun pretext 
pentru a porni spre Rin şi a ieşi astfel din nou din situaţia lui 
urîtă. 

Trimite-mi (fiindcă tu ai mai mult material la îndemînă) cîteva 
note (exacte) în legătură cu atitudinea lui Frederic Wilhelm cel 
drept 1) anno 2) 1813, după eşecul lui Nap[oleon] în Rusia. Am de 
gînd să pornesc atacul împotriva şubredei case de Hohenzollem. 

Lui Dronke i-am răspuns evaziv la întrebarea dacă al doilea 
volum se şi află la tipar sau nu 3es. 

Salut. 
Al tău, 

K. M. 
Tocmai am văzut în ediţia a doua a ziarului „Times• că Camera 

deputaţilor prusieni a fost, în sfîrşit, în stare de ceva bun 369• In 
curînd vom avea o revoluţie. 

Publicat pentru prima oară 
lntr·o formă prescurtată 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", Bd. III, 
Stuttgart, 1913 ; în întregime 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

1 88 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra) 24 martie 1863 

Dragă Frederick, 
Ştii că timp de cîteva săptămîni, din cauza bolii mele de ochi, 

n-am putut aproape de loc nici să citesc şi nici să scriu. De aceea 

1) Frederic Wilhelm al III-iea. - Nota red. 
11 - în anul. - Nota trad. 
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acum trebuie să trag din greu pentru a recupera timpul pierdut. 
Hinc 1) tăcerea mea. 

Dronke mi-a trimis 50 1. st. 
Din alăturata scrisoare a dr-ului Kugelmann 2) ,  pe care te rog 

să mi-o înapoiezi, vei vedea ce tipi confuzi sînt aceşti „tovarăşi 
de partidu germani. Lucrarea mea economică „nu este de actua
litateu ,  şi, totuşi, după ce va apărea volumul, va trebui să continui 
să lucrez la toată această istorie pentru liniştirea teoretică a unor 
suflete generoase. Din ce să trăiesc în timpul cît mă ocup de 
„lucrări u care „nu sînt de actualitate" ,  asta este, fireşte, o pro
blemă cu care domnii aceştia nu-şi bat nici măcar un minut capul. 

Episodul cu Langiewicz este dezgustător 370• Sper totuşi că ches
tiunea nu este nici măcar provizoriu încheiată. Lucrarea despre 
Polonia 3) am mai tărăgănat-o ca să văd cum vor evolua eveni
mentele. 

Concluzia politică la care am ajuns eu este următoarea : Vincke 
şi Bismarck reprezintă în fond just principiul de stat prusian ; 
„statulu Prusia (o creaţie foarte deosebită de Germania) nu poate 
exista fără Rusia de astăzi şi cu o Polonie de sine stătătoare. 
Intreaga istorie a Prusiei duce la această concluzie, pe care dom
nii Hohenzollerni (inclusiv Frederic al Ii-lea) au tras-o de mult. 
Această conştiinţă a suveranilor este cu mult superioară mărgini
tei raţiuni de supus 371 a liberalilor prusieni. Dar întrucît existenţa 
Poloniei este necesară Germaniei, dar e de neconceput alături de 
statul Prusia, înseamnă că acest stat, Prusia, trebuie ras de pe faţa 
pămîntului. Sau problema poloneză nu este decît un nou prilej 
pentru a dovedi că nu pot fi apărate interesele Germaniei atîta 
timp cît există statul feudal al Hohenzollernilor. Lozinca „Jos cu 
hegemonia rusă asupra Germaniei" este întru totul echivalentă cu 
lozinca „Moarte blestematului sodomit bătrîn" .  

Ceea ce consider extrem de important în istoria modernă ame
ricană este faptul că ei vor distribui din nou scrisori de răscumpă
rare. Quoad 4) Anglia, aceasta va da chestiunii un cu totul alt aspect 
şi, în condiţii favorabile, poate duce la un război cu Anglia, întrucît 
autoîncîntatul Bull va vedea cum i se suflă de sub nas nu numai 
bumbacul său, ci şi cerealele. La începutul războiului civil, Seward 
a avut obrăznicia să declare din proprie iniţiativă că hotărîrile 
Congresului de la Paris din 1856 sînt deocamdată considerate vala
bile şi pentru America. (Acest lucru a ieşit la iveală o dată cu tipă-

11 - Iată de unde. - Nota !rad. 
21 Vezi volumul de faţă, p. 563--565. - Nota red. 
3) Vezi volumul de faţă, p. 288, 291-292, 294. - Nota red 
'l - In ceea ce priveşte. - Nota !rad. 
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rirea depeşelor în legătură cu incidentul „Trent " .) 312 Congresul 
de la Washington şi Lincoln, înfuriaţi de 1 1outfitting of Southern 
pirates" 1) la Liverpool etc., au pus acum capăt acestui joc. Faptul 
a provocat mari temeri la bursa de aici, dar cîinii credincioşi ai 
presei s-au conformat, fireşte, ordinului şi nu pomenesc de acest 
lucru în ziare. 

Desigur că ai observat cu satisfacţie că bătrînul cîine Pam !) 
îşi repetă întocmai vechiul lui joc din perioada 1830-1831 (am com
parat discursurile) 373 şi ditto îl sileşte pe „Times• să acţioneze. 
De data aceasta, situaţia are următoarea parte bună : Ludovic 
Bonaparte va intra şi el în tot sosul ăsta (ceea ce pe vremea nefe
ricitului Ludovic-Filip, în 183 1 ,  n-a adus decît prejudicii întregii 
Europe) şi in a very ugly dilemma with his own army 3) . Datorită 
Mexicului şi reverenţelor făcute în 1 1Moniteur" în faţa ţarului (pe 
care Boustrapa 4) le-a făcut din îndemnul lui Pam), el ar fi putut 
să-şi frîngă gîtul. Speriindu-se, el a dispus tipărirea depeşelor care 
dovedesc că bunăvoinţa lui s-a ciocnit numai de împotrivirea lui 
Pam. (Nefericitul Ludovic Filip, deşi cazul era acelaşi, i-a mai per
mis şi neruşinatului Pam să se laude în faţa parlamentului : 1 11f 
it were nat for the perfidy of the French, and the intervention of 
Prussia, Poland would still exist" 5) ) .  Prin aceasta el îşi închipuie 
că va influenţa asupra opiniei publice din Anglia, ca şi cînd pentru 
aceasta nu ar fi de ajuns calmantul servit de Pam, care afirmă că 
Bonaparte vrea să ajungă la Rin I Şi ca şi cînd Pam nu şi-ar fi 
fabricat el însuşi trei sferturi din această opinie publică I Jalnicul 
Plon-Plon nu a avut curajul să declare că Pam lucrează pentru 
Rusia, ci a afirmat că „reaua Rusie" încearcă să bage zizanie între 
Franţa şi Anglia. Şi aici îl recunosc întru totul pe homme du Bas 
Empire 374, lamentabila figură care nu îndrăzneşte niciodată să-şi 
dea ale sale coups d'etat au dela des frontieres 6) fără înalta per
misiune a Europei. Dacă mizerabilul acesta ar fi avut curajul să 
dea în vileag adevărul despre Pam (sau măcar să-l ameninţe pe 
acesta că o va face) , acum ar fi putut să se plimbe liniştit pe Rin. 

'I - înarmările piraţilor din Sud. - Nota trad. 
•1 Palmerston. - Nota red. 
31 - într-o dilemă urîtă faţă de propria lui armată. - Nota trad. 
'I Napoleon al III-iea. - Nota red. 
•1 - „Dacă n-ar fi fost perfidia francezilor şi intervenţia prusienilor, Polonia ar 

mai fi existat şi astăzi". - Nota trad. 
11 - lovituri de stat în afara graniţelor. - Nota trad. 
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Dar acum, legat de mîini şi de picioare, el s-a dat cu totul pe mina 
lui Pam, ca şi răposatul Ludovic-Filip. Să-i fie de bine I 

Evenimentele din Staleybridge şi Ashton sînt foarte îmbucu
rătoare 375• ln sfîrşit, proletariatul şi-a pierdut „consideraţia" faţă 
de fălcoşi şi de burtoşi I John Potter 1) s-a compromis azi serios 
în „ Times•,  care, avînd în vedere actuala sa uriaşă lipsă de popu
laritate, pounces upon that ass 2) , ca să-şi cîştige măcar o popu
laritate ieftină. 

Salut. 
Al tău, 

K. M. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtata 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx",  Bd. III, 
Stuttgart, 1913 ; în întregime 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

în : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

1 89 

Engels către Marx 
la Londra 

Dragul meu Maur, 

Manchester, B aprilie 1863 

De 6 zile tot încerc să-ţi scriu, şi de fiecare dată se iveşte ceva 
ce mă împiedică. Şi cel mai mult - bunul Eichhoff. Nefericitul a 
fost atît de crunt tras pe sfoară la Liverpool de locotenenţii care 
au şters-o din Prusia şi de negustorii escroci, incit s-a ales cu 
vreo 1 00 1. st. datorii, over and above 3) capitalul irosit nu de el, 
ci de asociatul său. Va reveni aici şi, după cum spune el, va rămîne 
un timp ; acceptă bucuros orice slujbă i s-ar oferi ; păstrează cu 
grijă misterul în privinţa treburilor sale de aici etc. Dar curînd 
s-a dovedit că, în loc să-şi caute o slujbă, el învîrte tot felul de 
afaceri secrete de agenţie, şi acum sînt sigur că a venit aici din 
însărcinarea micului Dronke, care a intrat serios în această branşă, 

1) Este vorba de Edmund Potter. - Nota red. 
'l - s-a năpustit asupra acestui măgar. - Nota lrad. 
1) - fără să mai punem la socoteală. - Nota lrad. 
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blockaderunning business to the Confederate States 1) . Aşa se 
explică tot misterul care, din cauza lipsei de experienţă a priete
nului nostru (ce într-adevăr depăşeşte orice limită) , este în per
manenţă dat în vileag. In sfîrşit, acum individul nu prea are mare 
lucru de făcut şi toată după-amiaza îmi stă pe cap. Şi cum nu vor
beşte cu mine deschis, fireşte, nu pot să fac ceva pentru el decît 
atunci cînd îmi cere sfatul. 

Mă tem că povestea din Polonia va lua o întorsătură proastă. 
Infrîngerea lui Langiewicz începe să se facă simţită în Regat 2) 
şi, dacă mişcarea lituaniană - categoric cea mai importantă în 
momentul de faţă 376, întrucît 1 )  trece graniţele Poloniei congresu
lui 377 şi 2) pentru că aici ţăranii participă mai intens, iar spre 
Kurlanda mişcarea capătă un caracter de-a dreptul agrar -, dacă 
această mişcare nu va avea o evoluţie favorabilă şi nu va reînvia 
mişcarea din Regat, eu cred că nu mai sînt mulţi sorţi de izbîndă. 
Comportarea lui Langiewicz mi se pare foarte dubioasă. Care partid 
a încălcat primul înţelegerea cu privire la alianţa absolut necesară 
pentru reuşita mişcării va fi greu de stabilit. Ar fi însă interesant 
de ştiut în ce măsură sînt adevărate zvonurile potrivit cărora, pe de 
o pare, Mieroslawski, iar pe de alta Koscielski au încheiat o alianţă 
cu Plon-Plon. Dacă nu mă înşel, Branicki a fost multă vreme plon
plonist. 

Bunul Kugelmann pare să aibă intenţii extrem de nobile în ce 
te priveşte. Faptul că oamenii de geniu trebuie şi ei să mănînce, 
să bea, să locuiască, ba chiar să şi plătească pentru toate astea 
este o idee prea prozaică ca să le poată trece prin minte acestor 
germani de treabă ; li se pare aproape o ofensă. Aş vrea să ştiu 
cine a fost deşteptul care i-a destăinuit că mă dezic de cartea mea 3) . 
In privinţa asta va trebui să-l lămureşti tu. In ce priveşte o nouă 
ediţie (care, potrivit premiselor, numai „oportună" n-ar fi) , în mo
mentul de faţă, cînd toată energia revoluţionară a proletariatului 
englez aproape că s-a volatilizat complet şi el se declară cu totul 
împăcat cu dominaţia burgheziei, nu este în nici un caz indicată. 

Am citit noile lucrări ale lui Lyell şi Huxley 4) , ambele foarte 
interesante şi într-adevăr bune. La Lyell e mai multă vorbărie, dar 

1) - operaţii de contrabandă pentru Statele Confederaţiei. - Nota trad. 
1) Regatul Poloniei. - Nota red. 
1) F. Engels. „Situaţia clasei muncitoare din Anglia" (vezi K. Marx şi F. Engels. 

Opere, voi. 2, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 239-532. - Nota trad.). -
Nota red. 

') Ch. LyeII. „The geologica! evidences of the antiquity of man with remarks 
on theories of the origin of species by variation• .  Second edition, revised. London 
1863. - Nota red. 

T. H. Huxley. „Evidence as to man's place in Nature•, London Edinburgh, 
1863. - Nota red. 
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are şi cîteva spirite subtile, ca, de pildă, atunci cînd, după ce 11 
înşiră pe toţi naturaliştii, căutînd zadarnic o deosebire calitativă 
între oameni şi maimuţe , îl citează în cele din urmă pe arhiepiscopul 
de Canterbury 1) , care susţinea că omul s-ar deosebi de animal 
datorită religiei. De altfel, în prezent aici se dau atacuri serioase 
împotriva vechii credinţe, şi se dau din toate părţile. In curînd va 
trebui să se cîrpăcească întru apărarea religiei un sistem raţionalist 
umflat ca o băşică. In 11Edinb [ur)gh Review" ,  Owen a pus pe cineva 
să-i răspundă lui Huxley ; răspunsul face concesii în toate punctele 
esenţiale şi polemizează doar în jurul unor expresii 378• 

Micul Dronke a considerat o dovadă de nemaipomenit eroism 
din partea lui faptul că a vrut, pe baza unei poliţe acceptate de 
mine, să ia de la bancherul său 250 1. st. şi chiar să suporte toate 
cheltuielile şi dobînzile, care se ridică la vreo 15 I. st. Faptul că 
acest eroism nu m-a determinat să mă simt obligat ca, în decurs 
de un an, să fac rost de cele 250 1. st. (tu ştii mai bine decît oricine 
de ce n-o puteam face) i s-a părut o extremă meschinărie din partea 
mea. Te asigur că, dacă n-ar fi fost vorba de tine, i-aş fi dat acestui 
micuţ ticălos un picior în fund. De necaz m-am îmbătat şi, în stare 
de ebrietate, ţi-am scris o scrisoare furibundă pe această temă 379• 
Cred că am îndrugat acolo verzi şi uscate, căci nu-mi amintesc 
absolut nimic din tot ce am scris. 

Dar ca să ştii cum s-au întîmplat într-adevăr lucrurile, ţi-am re
latat încă o dată cele de mai sus. 

Vale 2) . 

Publicat pentru prima oară 
într-o formil prescurtată 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", Bd. III, 
Stuttgart, 1 913  ; în întregime 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

1) John Bird Sumner. - Nota red. 
') - Rămîi sănătos. - Nota trad. 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germanii 
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Dragă Frederick, 

K. Marx ş1 F. Engels 

1 90 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 9 aprilie 1863 

Tussychen 1) a fost foarte entuziasmată de scrisoare şi de conţi
nutul ei 2) şi nu se poate opri să nu-ţi răspundă „personal" .  

Plon-plonismul lui Mieroslawski î l  cunoşteam, cu toate detaliile, 
de ani de zile de la J. Ph. Becker şi Schilly. De altfel îl dibuisem 
încă dinainte din cartea sa apărută în timpul ultimului război dintre 
Rusia şi Turcia 380• Acest nobil domn propunea, printre altele, ca 
Germania să fie împărţită în două părţi. In ceea ce-l priveşte pe 
Koscielski, în schimb, lucrurile sînt noi pentru mine. In legătură 
cu vanitatea ridicolă a lui Mieroslawski şi cu nemărginita lui credu
litate atunci cînd îi este atinsă vanitatea, Becker mi-a trimis în 1860 
din Italia un raport extrem de amuzant. 

Itzig iar a publicat două broşuri în legătură cu procesul său 381 , 
pe care, din fericire, nu le-a trimis. In schimb, alaltăieri mi-a trimis 
al său „Răspuns deschis" la adresa Comitetului Central însărcinat 
cu convocarea Congresului de la Leipzig al muncitorilor (citeşte : 
meseriaşilor) 382• Se poartă întocmai ca un viitor dictator al munci
torilor, aruncînd plin de importanţă în jurul său fraze împrumutate 
de la noi. Problema salariului şi a capitalului o rezolvă „foarte 
simplu, în joacă" (verbotenus 3) ) .  Adică : muncitorii trebuie să 
facă agitaţie în favoarea votului universal şi apoi să trimită în 
parlament oameni ca el, „înarmaţi cu arma albă a ştiinţei" . După 
aceea ei creează fabrici pentru muncitori cu capital avansat de 
stat, şi by and by 4) aceste întreprinderi cuprind întreaga ţară. 
Acest lucru este, în orice caz, surprinzător de nou I Iţi voi cita 
o frază : 

„Faptul că în mişcarea muncitorească din Germania se discută 
de pe acum dacă Asociaţia trebuie înţeleasă în sensul lui" (al lui 
Schulze-Delitzsch) „sau în sensul meu, asta este mai ales meritul 
lui ; şi acesta este adevăratul lui merit, şi, aricit de mult am aprecia 
acest merit, nu va fi niciodată îndeajuns„.  Dar înflăcărarea cu care 
eu recunosc acest merit nu trebuie să ne împiedice etc. " <;a ira �) . 

t) Eleanor Marx. - Nota red. 
•) Vezi volumul de fata, p. 299. - Nota red. 
•) - textual .  - Nota trad. 
') - încetul cu încetul. - Nota trad. 
1) - Merge. - Nota trad. 
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ln perioada în care Palmerston se afla la Glasgow şi-a anunţat 
apariţia acolo un alt mare bărbat, şi anume studiosus Karl Blind. 
Inainte de a sosi, el a trimis la „North British Mail" din Glasgow 
o notă intitulată M. Karl Blind şi prezentată de redacţie sub cuvîntul 
semnificativ „Communicated" 1) . 

Acest remarcabil comunicat - scris, ca toate notele de ziar în 
legătură cu persoana lui, chiar de el şi trimis ziarului de măgarul 
de McAdam - începe cu următoarea introducere, unică în felul ei : 

„In momentul de faţă, cînd un emigrant patriot se pregăteşte să 
viziteze Glasgow cu scopul de a face cunoscut publicului adevă
ratul caracter al problemei poloneze, se cuvine să dăm cîteva date 
cu privire la cariera politică a acestui emigrant şi îndeosebi în legă
tură cu împrejurarea nefericită că în Scoţia el este relativ puţin 
cunoscut. German de origine şi german prin exil, d-l Karl Blind 
n-a făcut eforturi atît de mari şi de insistente de a atrage atenţia 
Europei incit să cucerească admira/ia generală a partidului liber
tăţii sau blestemele generale ale partidului de oprimare. Pînă acum 
el s-a situat pe linia de mij loc, unde a avut onoarea de a fi pe cî t de 
urît, pe atît de iubit ; dar aceste două tabere adverse, care îi plătesc 
tribut fiecare în felul ei, nu cuprind întreaga Europă, şi d-l Karl 
Blind are satisfac/ia de a şti că există un al treilea grup de prieteni, 
care sînt pur şi simplu indiferenţi. De aceea, atunci cînd va apărea 
în faţa publicului scoţian el va fi poate întimpinat cu mai puţine 
idei preconcepute decît a fost cazul majorităţii emigranţilor de seamă 
care au venit aici înaintea lui" 2) . 

Urmează apoi o scurtă notă biografică despre great unknown 3) , 
in care Scoţia şi 11the third section" of mankind 4) sînt informaţi că 
acest 1 1domn Karl Blind" is a native of Baden, and was originally, 
like Kossuth and Mazzini, trained to the law 5) . Că 11Badish revo
lution„ . the result of his propagandism" 6) . că 11Governments of Baden 
and the Palatine" 7) l-au trimis la Paris în luna iunie 11in the capacity 
of diplomatic envoy" 8) etc. şi că el lucrează „in that spirit 

1) - „Comunicat•.  - Nota trad. 
2) ln original ln limba engleză. - Nota trad. 
3) - marele necunoscut. - Nota trad. 
') - „cel de-al treilea grup" al omenirii. - Nota trad. 
5) - este originar din Baden şi iniţial, ca şi Kossuth şi Mazzini, s-a Jormat pen-

1ru prolesiunea de jurist. - Nota trad. 
1) - „revoluţia din Baden este rezultatul propagandei sale" .  - Nota trad. 
7) - „guvernele din Baden şi Palatinat• .  - Nota trad. 
6) - „în calitate de trimis diplomatic". - Nota trad. 
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of cooperation which so distinguishes the more celebrated 
exiles I "  1) 

Nu sună „frumos " ? 
Soţia mea zace la pat de două săptămîni şi este aproape com

plet surdă, dracu ştie de ce. Jennychen are din nou un fel de difte
rie. Dacă mi-ai putea trimite ceva vin pentru amîndouă (pentru 
Jennychen, Allen a recomandat Porto) . ar fi foarte bine. 

Aici la Londra se află acum un popă (spre deosebire de ateişti, 
care predică în Johnstreet) care ţine în faţa cetăţenilor predici 
deiste. In aceste predici Biblia este ironizată în mod pur voltairian. 
(Soţia mea şi copiii au fost de două ori acolo şi îl laudă pentru 
umorul lui.) 

Eu am participat la mitingul organizat de trade-unionuri şi pre
zidat de Bright 383. Acesta avea o alură perfectă de independent şi 
de cite ori spunea 11In the United States no kings, no bishops" 2) 
se auzea un ropot de aplauze. Muncitorii au vorbit şi ei excelen t, 
lăsînd complet la o parte orice retorism burghez şi fără să-şi ascundă 
cituşi de puţin opoziţia faţă de capitalişti (asupra cărora s-a năpustit 
de altfel şi taica Bright) . 

Cit de curînd se vor elibera muncitorii englezi de coruperea lor 
evidentă de către burghezie, timpul o va arăta. In rest însă, în ceea 
ce priveşte principalul din cartea ta 3) , totul, pînă în cele mai mici 
amănunte, a fost confirmat de dezvoltarea de după 1844. Eu am com
parat chiar acum din nou cartea cu însemnările mele relative la ul
tima perioadă. Numai mărunţii filistini germani, care măsoară 
istoria universală cu cotul şi după 1 1ştirile interesante din ziare" ,  îşi 
pot închipui că, în condiţiile unor asemenea procese uriaşe, 20 de 
ani înseamnă ceva mai mult decit o zi, deşi după aceea pot urma 
zile care să echivaleze cu 20 de ani. 

Cînd ţi-am recitit cartea, am constatat cu amărăciune că îmbă
trînim. Cu cită prospeţime şi pasiune, cu ce îndrăzneţ simţ al pre
v1zmnii, fără reflecţii savante şi erudiţie, tratai tu încă aici tema l 
Şi chiar şi iluzia că mîine sau poimîine rezultatul istoric va ieşi la 

1) - „în acel spint de cooperare care ii distinge pe cei mai celebri dintre 
emigranţi r • .  - Nota trad. 

') - „In Statele Unite nu sint nici regi, nici episcopi" .  - Nota trad. 
3) F. Engels. „Situaţia clasei muncitoare din Anglia" (vezi K. Marx şi F. Engels. 

Opere, voi. 2, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 239-532. - Nota trad.). -
.Nota red. 
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lumina zilei, dă întregului atîta căldură şi dragoste de viaţă, incit, 
prin comparaţie, maniera noastră ulterioară de a scrie „în tonuri 
sumbre" îţi lasă un sentiment afurisit de neplăcut. 

Salut. 

Publicat pentru prima oar! 
lntr-o formă prescurtată 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•,  Bd. III, 
Stuttgart, 1913 ; în întregime 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

191  

A l  tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limbile germană 
şi engleză 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 18 aprilie 1863 

Dragă Engels, 
Fiţuica pe care o anexez (ziarul lui E. Meyen) , cu pasaje subli

niate cu creionul roşu, mi-a trimis-o Lassalle acum o săptămînă 384• 
A sosit, aşadar, la o zi după ce ţi-am expediat scrisoarea în care 
îţi citam un scurt paragraf din ultima broşură a lui Itzig. Este evi
dent că vrea să intervin pentru el. Que faire ? 1) 

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

192 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 21 aprilie 1863 

Dragul meu Maur, 
Ce-i de făcut cu Lassalle e greu de spus ; la urma urmelor, 

cred că ar fi sub demnitatea marelui Itzig să facă uz de artileria 

1) - Ce-i de făcut ? - Nota trad. 
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grea a declaraţiilor de dezminţire, pentru a răspunde clevetirilor 
meschine ale lui Meyen. Lasă-l pe individ să se descurce singur 
din mocirla în care s-a băgat ; dacă poate să facă ceva, n-are 
nevoie de nici un fel de testimonia 1) din partea ta şi de ce te-ai 
compromite tu, după ce i-ai spus deja că el nu poate merge alături 
de noi, nici noi alături de el 2). Dar ce prostie să se amestece în 
aceste poveşti cu neciopliţii lui Schulze-Delitzsch 385 şi să încerce 
tocmai acolo să-şi creeze un partid pe baza lucrărilor noastre de 
început. Faptul că S [chulze]-D[elitzsch] şi alţii de teapa lui se stră
duiesc să-i ridice, în această perioadă burgheză, pe meseriaşii igno
ranţi pînă la înălţimea conştiinţei burgheze, din punctul nostru de 
vedere nu poate fi decît de dorit, altminteri am fi fost nevoiţi să 
ne batem capul cu treaba asta în timpul revoluţiei, iar în Germania, 
unde împărţirea în state mici complică atît de mult lucrurile, toate 
aceste mărunţişuri ni s-ar fi putut opune ca o sarcină nouă, practică. 
Acum însă toate s-au rezolvat, adversarii noştri s-au situat pe 
locul ce li se cuvine, iar meseriaşii obtuzi au ajuns la conştiinţa de 
sine şi au trecut, aşadar, în tabăra democraţiei mic-burgheze. Dar 
să-l lăsăm pe Itzig să-i considere pe aceşti indivizi drept repre
zentanţi ai proletariatului. 

Anecdota cu studiosus Blind 3) ne-a amuzat foarte mult pe 
Lupus şi pe mine. Lupus a avut din nou o criză grea de gută, agra
vată şi de încăpăţinarea lui de a ieşi din casă şi de a alerga la 
lecţii cînd nu-i decît pe jumătate vindecat, iar după doctor trimite 
şi se îndoapă cu tot soiul de medicamente cînd e de-acum prea 
tîrziu. Nici un sfat nu-i este de folos, el ştie una şi bună : „mă duc•. 

In ultima vreme am studiat istoria Rusiei în ordine inversă, adică 
am citit mai întîi despre împărţirea Poloniei şi despre Ecaterina, 
iar acum despre Petru I. Trebuie să spun că numai pe un dobitoc îl 
pot entuziasma polonezii anului 1772. In majoritatea ţărilor din 
Europa nobilimea cădea, în perioada aceea, cu demnitate, în parte 
chiar cu oarecare strălucire, deşi în general socotea că materia
lismul constă în a mînca, a bea, a se împreuna, a cîştiga la cărţi 
sau a fi răsplătit pentru mîrşăviile săvîrşite ; dar nici o nobilime 
n-a avut o metodă atît de stupidă ca şleahticii polonezi care s-au 
vîndut ruşilor. De altfel, corupţia generală a gentilomilor din în
treaga Europă oferă un spectacol foarte amuzant. Apoi m-a mai 
interesat grozav povestea lui Monsieur Patkul. Tipul acesta este, 
într-adevăr, inventatorul întregii diplomaţii ruse şi reprezintă in 

1) - atestat. - Nota trad. 

1) Vezi volumul de faţă, p. 533. - Nota red. 

S) Vezi volumul de faţă, p. 301 . - Nota red. 
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nuce 1) toate subterfugiile acesteia. Dacă nu poţi face rost de ra
poartele lui către guvernul rus apărute în 1795 la Berlin, vom în
cerca să procurăm un exemplar printr-un anunţ în „Buchhăndler
Borsenblatt u .  De altfel, cit de puţine lucruri noi ,au adus succesorii 
săi I Aceleaşi procedee, aceeaşi manieră în relaţiile cu fiecare ţară. 
La toate acestea se adaugă în mod necesar obiectivitatea lituanie
nilor, care n-au absolut de loc sentimentul naţional, ci cel mult inte
rese locale şi personale. Un rus n-ar fi putut niciodată sa facă 
aşa ceva. 

Foarte nostimă este şi istoria cu lovitura de stat pusă la cale 
de Ecaterina a II-a împotriva lui Petru al III-lea. Din experienţa 
aceasta a învăţat Boustrapa 2) cel mai mult, iar ticăloşia rusească 
i-a servit pînă în cele mai mici amănunte de model. E ridicol cum 
toată ac€astă murdărie se repetă pînă în lucrurile cele mai mici. 

Momentan nu am de loc vin de Porto şi nici nu cred că voi 
avea on the spur of the moment 3) . Voi mai căuta ; iar acum mă voi 
duce în pivniţă şi voi scoate ceva vin de Rin şi Bordeaux (primul 
pentru cei sănătoşi, celălalt pentru bolnavi) . Şi acum închei scri
soarea, adăugind şi cîteva mărci poştale pentru Tussychen. 

Al tău, 
F. E. 

Unele mărci sînt în dublu exemplar. Dubletele se folosesc aici 
pentru schimb. Mărci italieneşti, elveţiene, norvegiene şi unele 
germdne pot oferi în cantitate mare. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx" ,  Bd. III, 
Stuttgart, 1913 ; în întregime 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dntte Abteilung, Bd. 3, 1930 

') - în germene. - Nota trad. 
1) Napoleon al III-iea. - Nota red. 
1) - în curînd. - Nota trad. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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1 93 

Engels către Marx 

la Londra 

Moro v1eJO, Moro v1eJO, 
El de la vellida barba 1) . 

Manchester, 20 mai 1863 

Ce s-a întîmplat că nu se mai aude nimic nici despre tine, mc1 
despre soarta şi rebus gestis 2) ale tale ? Eşti bolnav sau te-ai afun
dat în hăţişurile economiei ? Ori ai numit-o pe Tussychen cu cores
pondenţa ? Or how ? 3) 

Ce spui de bravii noştri din Berlin care au ajuns la concluzia 
că e problematic dacă preşedintele lor are dreptul să cheme la 
ordine un ministru ce declară că întreg parlamentul îl cunoaşte 
pînă-n măduva oaselor 386• Niciodată un parlament n-a respectat 
cu mai multă încăpăţinare şi într-un moment mai nepotrivit prin
cipiul că, în lupta ei împotriva absolutismului şi a camarilei iunche
riste, opoziţia burgheză este obligată să primească lovituri în spate. 
Ăştia sînt tot vechii noştri prieteni din 1848. Numai că de data 
asta vremurile s-au schimbat. 

Poveştile lui Lassalle şi scandalul pe care l-a provocat în Ger
mania au început să devină neplăcute 387• E momentul să-ţi termini 
cartea fie şi numai pentru a deveni în alt fel populari. Incolo este 
foarte bine că pe această cale se cucereşte din nou teren pentru 
acţiuni antiburgheze ; rău e însă că, cu acest prilej, faimosul Itzig 
îşi va face o situaţie. De altfel, acest lucru nu l-am putea împiedica 
niciodată, aşa cum nu-l putem împiedica pe Karl Blind să pozeze 
în faţa publicului în luptător eroic împotriva arhiducelui de Baden 4) . 

Dar cit timp va trece pînă cînd noile descoperiri ştiinţifice îşi 
vor croi drum pînă şi în domeniile cele mai îndepărtate de politică, 
vezi în cartea lui Lyell „Antiquity of Man " .  lncă din 1834 Schmer
ling a descoperit la Liittich 5) fosila craniului omului din Engis, pe 
care a arătat-o lui Lyell ; tot atunci şi-a publicat şi voluminoasa 

1) - Bătrîne Maur, bătrîne Maur, cu barbă colilie. - Nota trad. 
2) - faptele. - Nota trad. 
1) - Sau ce ? - Nota trad. 
'l Frederic I. - Nota red. 
&) �.:numirea belgiană : Liege i în original greşit : în 1843. - Nota red. 
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lui carte 1) . Şi, cu toate acestea, pînă de curînd mc1 un om n-a con
siderat că merită osteneala să cerceteze cazul cu seriozitate. Tot 
aşa Barthes 2) a descoperit încă în 1842 la Abbeville, în bazinul 
Somme, unelte de cremene şi a apreciat corect vîrsta lor geologica, 
dar abia la sfîrşitul deceniului al 6-lea descoperirea lui a fost luata 
în consideraţie. Tipii ăştia neînsemnaţi sînt strămoşii ştiinţei. 

Lupus a avut din nou o criză puternică de gută, dar s-a refăcut. 
ln rest mă ocup serios de limba sîrbă, mai cu seamă de cînte-

cele culese de Vuck Stef. Karadzii':. Mi-e mai uşor decît cu oricare 
altă limbă slavă. 

Alăturat îţi trimit iarăşi cîteva mărci poştale. Astea se fură 
grozav aici, la birou. 

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

Al tău, 
F. E. 

Se tipareşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) F. Gh. Schmerling. „Recherches sur Ies OsSiemens fossiles decouverts dans 
Ies cavemes de la province de Liege" ,  voi. I-II, Liege, 1 833-1834 („Cercetări asupra 
fosilelor descoperite în peşterile provinciei Liege"). - Nota red. 

•) Probabil Boucher de Crevecoeur de Perthes. - Nota red. 
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Dear Frederick, 

K. Marx şi F. Engels 

1 94 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] British Museum, 
29 mai 1863 

Iţi vei explica at once 1) lunga mea tăcere dacă îţi vei imagina 
ce înseamnă un ficat mărit cu tot ce-l „însoţeşte" .  In ultimele trei 
luni am suferit din cauza acestei nonsens 2) mai mult decît oricînd 
pînă acum. Nici nu-ţi vine să crezi ce influenţă are asta asupra 
siării morale a unui om, cit îţi simţi capul de sec şi membrele de 
paralizate. Îndeosebi, nu poţi să te apuci de nimic, nici măcar să 
scrii o scrisoare. In ultimele două săptămîni, starea mea a devenit 
ceva mai suportabilă. Din cauza acestei poveşti mi-a fost imposi· 
bil să scriu şi, deşi am încercat în repetate rînduri, nu am putut 
termina povestea cu Polonia 3) ; de altfel, sînt foarte bucuros că 
acum nu mai am posibilitatea de a face călătoria în Prusia, care 
nu prezenta nici un avantaj direct. 

Intre timp, fireşte, n-am trîndăvit, dar nici să lucrez n-am putut. 
M-am îndeletnicit, pe de o parte, cu umplerea unor lacune (în 
problemele de diplomaţie, de istorie) pe care le aveam în domeniul 
istoriei Rusiei, Prusiei şi Poloniei, iar pe de altă parte am citit şi 
am extras tot felul de note din literatura istorică în legătură cu 
partea pe care am elaborat-o deja din economia politică 388• Asta am 
făcut la British Museum. Acum, cînd sînt în oarecare măsură din 
nou în stare să muncesc, vreau să scap de grijă şi să scriu economia 
politică pe curat, pentru tipar (făcînd, totodată, cizelarea definitivă) . 
Dacă aş putea să mă retrag în singurătate, lucrurile ar merge foarte 
repede. At all events 4) voi duce eu însumi lucrarea 5) în Germania. 

Jennychen nu este încă pe deplin restabilită. De vreo două săp
tămîni are o tuse urîtă. 

In ceea ce-l priveşte pe Itzig, el - după cum mi-a comunicat 
Freiligrath în mod confidenţial (mi-a arătat şi scrisoarea lui Itzig) -
l-a rugat pe F[reiligrath) să scrie o poezie în cinstea „noii" mişcări, 

1 )  - pe dată. - Nota trad. 
1) - prostii. - Nota trad. 
•) Vezi volumul de faţă, p. 288, 291-293, 294. - Nota red. 
') - In orice caz. - Nota /rad. 
1) Este vorba desprP manuscrisul „Capitalului" .  - Nota red. 
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adică să-l cînte pe Itzig. Dar cu F[reiligrath] nu i-a mers. In scri
soare spune printre altele : 1 1Sute de ziare poartă zilnic numele 
meu în cele mai îndepărtate colţuri ale Germaniei" .  „Proletarii 
mei t• etc. Deoarece F [reiligrath] nu l-a cîntat, a găsit alt poet. Iată 
o mostră : 

1 1Ridică-te, tu, proletariat german, 
Dă ascultare celui ce te cheamă, 
El calea ţi-o deschide spre liman, 
La fapte deci. Sus capul, fără teamă. 
El nu s-a cocoţat pe piedestal 
In parlament - să facă pe oratorul. 
El ne vorbeşte simplu, ca poporul. 
E omul nostru, Ferdinand Lassalle. 

Voi, ce cu trudă şi sudori munciţi ,  
Destul făcurăţi altora avere , 
Destul ei, numai lux şi giuvaere, 
Iar voi, numai în zdrenţe, umiliţi. 
Cînd veţi culege muncii voastre rodul ? 
Cînd veţi mînca din pîinea pămîntului natal ? 
E timpul I Vă vorbeşte el , Fedinand Lassalle, 
Şi pînă-n zări aude cuvin tul său, norodul " .  

Macte puer 1 1) Wenn das nicht gut fi.ir die Wanzlaus ist I 2) 
Salutări cordiale lui Lupus. Să nu răspunzi cu tăcere la tăcerea 

mea şi dă-mi cit mai curînd veşti despre tine. 
Salut. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, Bd. III, 
Stuttgart, 1913 ; în întregime 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) - Macte puer virtute : „Slavă ţie, copile, pentru vitejia ta• (Virgiliu. Eneida, 
cartea IX, p. 272, trad. de Eugen Lovinescu, B.P.T. 1964) . - Nota trad. 

•j - Dacă asta nu-i bun pentru ploşniţe (nu ştiu ce ar putea fi mai bun). 
(Proverb german răspîndit în Renania.) - Nota trad. 
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Dragă Engels, 

K. Marx şi F. Engels 

195 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra) 10 iunie 1863 

Lunea viitoare (15 iunie) am scadenţa unei poliţe (pentru 
butcher 1) J de 6 1. st. Dacă mi-ai putea trimite banii pînă la acea 
dată, ţi i-aş restitui mai tîrziu, îndată ce închei tranzacţia cu 
Dronke. 

Salut. 
Al tău, 

K. M. 

Ei, ce spui de Franţa ? Şi de Polonia ? Şi de „bravii noştri com
patrioţi " din Berlin ? 

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

196 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 1 1  junje 1863 

Dragul meu Maur, 
Iţi trimit alăturat S 1. st. într-o bancnotă a Băncii Angliei 

R X 46 271 din 31 ianuarie 1862, Manchester, şi altă bancnotă de 
S 1. st. a aceleiaşi bănci, S/R 92 394 din 14 octombrie 1862, Londra, 
cu care sper că-l vei calma pe măcelar. Deoarece nu pot să depun 
eu singur scrisoarea la poştă, ar fi foarte bine să mă anunţi de 
primirea lor. 

Lunga ta tăcere m-a îngrijorat foarte mult, între timp am aflat 
că ai fost bolnav ; sper că în prezent te simţi mai bine. Ce mai e cu 
tusea lui Jennychen ? 

1) - măcelar. - Nota lrad 
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Se pare ca m Polonia lucrurile nu merg prea bine în ultimul 
timp. Mişcarea din Lituania şi Malorusia este categoric slabă, şi 
nici în Polonia insurgenţii, pare-se, nu obţin succese. Comandanţii 
cad cu toţii sau sînt prinşi şi împuşcaţi, ceea ce dovedeşte, dună 
cum se vede, că ei trebuie să se expună, înaintînd foarte mult, 
pentru ca oamenii să-i urmeze. Din punct de vedere calitativ, insur
genţii nu mai sînt cei care au fost în martie şi aprilie, cei mai buni 
oameni au căzut. De altfel, în legătură cu aceşti polonezi este greu 
să faci calcule dinainte, iar lucrurile mai pot lua o întorsătură favo
rabilă, deşi şansele sînt mai mici acum. Dacă rezistă cîtva timp, 
se vor putea uni cu mişcarea generală europeană, care îi va salva ; 
dar dacă lucrurile merg prost, Polonia este scoasă din luptă pen
tru 10 ani, o insurecţie ca aceasta istoveşte populaţia aptă de luptă 
pe ani de zile. 

O mişcare europeană mi se pare foarte probabilă, deoarece bur
ghezului i-a pierit din nou orice teamă de comunişti şi, în caz de 
nevoie, va fi din nou gata să pornească împreună cu ei. Acest lucru 
îl dovedesc atît alegerile din Franţa, cit şi istoriile din Prusia în 
timpul ultimelor alegeri 389• Dar nu-mi vine să cred că o mişcare 
asemănătoare a început în Franţa. Alegerile de la Paris au dat 
rezultate prea burgheze ; peste tot unde muncitorii şi-au prezentat 
candidaţii lor speciali au căzut şi n-au avut nici puterea ca măcar 
să-i determine pe burghezi la alegeri radicale. ln afară de aceasta, 
Bonaparte cunoaşte metoda de a ţine în frîu oraşele mari. 

ln Prusia, ei ar fi continuat să pălăvrăgească dacă bunul Bismarck 
nu le-ar fi închis gura. Dar, oricum ar evolua lucrurile acolo, dez
voltarea constituţională paşnică a ajuns la sfîrşit, şi filistinul trebuie 
să fie gata de încăierare. Asta este deja mult. Oricît dispreţuiesc eu 
bravura vechilor noştri prieteni democraţi, totuşi am impresia că 
aici se aclună cel mai mult material incendiar şi, cum e greu de 
presupus că în domeniul politicii externe Hohenzollernii nu se 
vor încurca în cele mai neroade istorii, se poate foarte uşor ca 
trupele, ocupate jumătate la graniţa cu Polonia şi jumătate la Rin, 
să lase Berlinul ne apărat şi atunci să urmeze lovitura. Ar fi destul de 
prost pentru Germania şi Europa dacă Berlinul ar fi în fruntea 
mişcării. 

Ceea ce mă miră cel mai mult este că în Velicorusia nu începe 
mişcarea ţărănească. Se pare că acolo răscoala din Polonia exercită 
o influenţă, indiscutabil, nefavorabilă. 

ln America lucrurile merg straşnic. Fighting Joe 1) s-a făcut 
de rîs cu laudele lui 390• Rosecrans doarme, şi numai Grant acţio-

1) Joe viteazul (poreclă a generalului Hooker) . - Nota red. 
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nează bine. Mişcarea sa asupra localităţii Vicksburg de la sud-vest 
spre nord-est, mijloc prin care a tăiat retragerea armatei de des
presurare şi a respins-o, apoi înaintarea rapidă spre Vicksburg şi 
chiar atacurile lui energice rămase fără rezultat, toate astea sînt 
foarte bune. In posibilitatea de a strînge la timp forţe suficiente de 
schimb nu cred. Pe de altă parte, am văzut adeseori că generalii 
americani acţionează bine vreo două săptămîni, pentru ca apoi 
să facă din nou cele mai mari prostii, aşa că nu se poate spune 
absolut nimic despre viitoarele lor manevre. 

Poezia lui Lassalle (genitivus objectivus 1) ) o cunosc dintr-o 
broşură pe care mi-a trimis-o Siebel şi care se află, pare-se, la tine. 
Foarte amuzantă. Tipul lucrează acum pur şi simplu în slujba lui 
Bismarck şi s-ar putea ca, într-o bună zi, cînd Monsieur B [ismarck] 
se va plictisi de el, să-l azvîrle la închisoare, şi acolo va face cu
noştinţă cu dreptul civil prusian, pe care el, după cum se vede, îl 
confundă întotdeauna cu Code. De altfel, e drăguţ că, după atitu
dinea luată de el în problema Vogt 391, acum se află nu numai sub 
egida lui „Augsburger Zeitung" 2), ci şi a lui „Kreuz-Zeitung" .  

11 citesc acum p e  Kinglake 3) , care îmi întăreşte tot mai mult 
convingerea că fiecare englez are undeva în creier bătută o scîndură, 
unde totul se opreşte. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx",  Bd. III, 
Stuttgart, 1913 ; în întregime 
în : Marx-Engels. Gesarntausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 
Tradus din limba germană 

1) Cazul genitiv, care arată obiectul, adică, în cazul de faţă, poezia despre 
Lassalle. - Nota red. 

1) „Allgemeine Zeitung• din Augsburg. - Nota red. 
3) Al. W. Kinglake. „The invasion of the Crimeea" („Invazia din Crimeea"). 

- Nota red. 



Dragă Engels, 

Scrisori din 1863 

1 97 

Marx către Engels 
la Manchester 
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(Londra] 12  iunie 1863 
British Museum 

Iţi confirm, cu multe mulţumiri, primirea celor 10  1. st. Deoarece 
nu eram sigur că vei putea să-mi trimiţi banii pînă luni, iar pe de 
altă parte în casa mea oamenii se tem teribil de poliţe, i-am scris 
imediat lui Dronke. 

J ennychen tuşeşte iarăşi de o lună de zile. Astăzi am trimis-o 
la dr. Allen. 

Nici eu nu mi-am revenit complet, dar durerile mari au încetat. 
In the meantime 1) am înghiţit pucioasă, ceea ce trebuie să-l bucure 
foarte mult pe Vogt 392. 

Itzig mi-a trimis (probabil şi ţie) rechizitoriul său cu privire 
la impozitele indirecte 2) . Sînt în el şi unele lucruri bune, dar, în 
primul rînd, întreaga lucrare este scrisă într-un stil insuportabil de 
agasant, prolix şi îmbîcsit de emfază şi de cel mai ridicol savantlîc. 
Apoi, lucrarea aceasta reprezintă, în fond, cîrpăceala unui „elev" 
care se grăbeşte din răsputeri să-şi facă reclamă în calitate de om 
„cu profunde cunoştinţe" şi de cercetător independent. De aceea 
abundă în greşeli de ordin istoric şi teoretic. Iţi dau un singur 
exemplu (pentru eventualitatea că n-ai citit lucrarea) . Ca să impre
sioneze juriul şi publicul, el vrea să facă un fel de istoric retrospec
tiv al polemicii împotriva impozitelor indirecte şi, în acest scop, 
citează cu rost şi fără rost pe Bodinus etc. alături de Boisguillebert 
şi de Vauban. Şi aici iese la iveală şcolarul autentic. El îi lasă la 
o parte pe fiziocraţi, întrucît, desigur, nu ştie că tot ce a spus 
A. Smith etc. în legătură cu această temă a fost copiat de la ei, că în 
genere ei au fost personajele principale în această „problemă" .  
De asemenea, foarte şcolărească este ideea lui c ă  „impozitele indi
recte" ar fi „impozite burgheze "  ; ele au fost aşa ceva în „evul 
mediu" ,  dar nu astăzi (în nici un caz nu acolo unde burghezia este 
dezvoltată) . Informaţii mai pe larg despre acest lucru poate lua de 
la d-l R. Gladstone & Co. din Liverpool 393• Dobitocul nu ştie, pare-se, 
că polemica împotriva impozitelor „indirecte " este o lozincă a prie
tenilor englezi şi americani ai lui „Schulze-Delitzsch" şi consorţii, 

1) - Intre timp. - Nota !rad. 
1) F. Lassalle. „Impozitul indirect şi situaţia clasei muncitoare•. - Nota red. 
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deci în nici un caz nu poate servi drept lozincă împotriva lor, adică 
împotriva adepţilor liberului schimb. Cu totul şcolăresc (adică funda
mental greşit) este Jelui în care aplică o teză a lui Ricardo la impo
zitul funciar din Prusia. Induioşător este pasajul în care prezintă 
juriului descoperirile „sale•, obţinute din cele mai profunde 
„adîncuri ale ştiinţei şi adevărului " printr-o uriaşă muncă de-a 
lungul „nopţilor albe" ,  şi anume că : 

în evul mediu domina „proprietatea funciară",  
în epoca modernă „capitalul" ,  iar acum 
„munca0 ,  „principiul stării muncitoreşti a, sau „principiul moral 

al muncii" ; şi în aceeaşi zi în care el îşi comunica descoperirea 
neghiobilor de meseriaşi, prim-consilierul guvernamental Engel 
(fără să ştie nimic despre Lassalle) o comunica unui public mai 
select, la Academia de muzică 394• El şi Engel s-au felicitat reciproc, 
„în scris" ,  pentru descoperirile lor ştiinţifice „concomitente " .  

„Starea muncitorească u şi „principiul moralu sînt într-adevăr 
realizările lui Itzig şi ale prim-consilierului guvernamental. 

De la începutul anului nu m-am putut hotărî să-i scriu acestui 
individ. 

Să-i critic lucrarea ar fi o pierdere de timp ; în afară de aceasta, 
el îşi va însuşi fiecare cuvînt şi-l va prezenta apoi ca pe propria 
lui „descoperire" .  Să-l bag cu nasul în plagiatele lui ar fi ridicol, 
deoarece, în forma stîlcită în care a prezentat el ideile noastre, nu 
vreau să le accept. Să-mi exprim aprecierea faţă de aceste lăudăro
şenii şi de această lipsă de tact, de asemenea nu-i cu putinţă. Indi
vidul s-ar folosi de îndată de acest lucru. 

De aceea nu-mi rămîne altceva de făcut decît să aştept pînă cînd, 
în cele din urmă, îşi va ieşi din fire. Atunci voi avea un pretext 
foarte bun, şi anume că el (ca şi prim-consilierul guvernamental 
Engel) declară mereu că ăsta nu-i „comunism• .  Ii voi răspunde 
atunci că, dacă aş fi vrut să iau notă de repetatele lui afirmaţii, 
aceasta m-ar fi pus în situaţia : 

1) de a arăta publicului în ce fel şi unde anume ne-a plagiat ; 
2) în ce fel şi prin ce se deosebesc concepţiile noastre de mîz

gălelile lui. 
Deci, pentru a nu ştirbi „comunismul" şi pentru a nu-l jigni pe 

el, am socotit nimerit să-l ignorez cu desăvîrşire. 
De altfel, individul face toată această zarvă numai din vani· 

tate. In cursul anului 1 859, el a făcut întru totul parte din partidul 
liberal burghez . Acum, pare-se, socoate că este mai comod pentru 
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el să atace, sub auspiciile guvernului, „burghezii" decît pe „ruşi• .  
Să-i înjuri p e  austrieci ş i  s ă  t e  entuziasmezi pentru Italia a fost 
dintotdeauna o atitudine caracteristică pentru berlinezi, ca şi aceea 
de a-şi ţine gura în legătură cu ruşii, şi aşa procedează şi acest 
june viteaz. 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", Bd. III, 
Stuttgart, 1913  ; în întregime 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dntte Abteilung, Bd. 3, 1930 

1 98 

Al tău, 
K. M. 

Se tipareşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 

la Manchester 

[I ondra] 22 iume 1 BG� 

Dragă Engels, 
„Piciul" 1) îmi scrie astăzi de la Liverpool că istoria cu banii 

trebuie chiar acum aranjată, adică încheiată definitiv, deoarece în 
orice zi s-ar putea vedea nevoit să plece în interes de afaceri, or, 
de această problemă trebuie să se ocupe el personal. Te rog să 
mă crezi că-mi este foarte neplăcut că din cauza mea îţi asumi 
unele obligaţii faţă de Piciul, mais que faire ? 2) 

Imi petrec tot timpul la British Museum, şi asta va continua 
pînă la sfîrşitul acestei luni, căci trebuie, fie şi numai din cauza 
„ficatului" ,  să evit pe cit posibil inevitabilele lamentări dP acasă 
pe care le prilejuieşte pressure from without 3) . De îndată ce se 
vor mai linişti lucrurile, mă apuc să trec pe curat afurisita mea de 
carte, pe care vreau să o duc eu însumi în Germania şi s-o editez 

1) Ernst Dronke. - Nota red. 
•) - dar ce-i de făcut ? - Nota trad. 
3) - presiunea din afară. - Nota trad. 
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acolo 395• Numai după aceea va fi timpul să iau legătura cu Parisul 
şi Londra pentru traducerea în limba franceză sau pentru prelu
crarea în engleză. Pînă şi Itzig ne forţează de data asta să nu ne 
ţinem lumina sub obroc. 

Salut. 

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

1 99 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 24 iunie 1863 

Dragul meu Maur, 
Nu înţeleg de loc ce vrea micul busybody 1) . De ce nu-mi scrie 

mie că vrea să aranjeze acum această chestiune ? Mie îmi scrie 
că, dacă nu îi răspund, el trage poliţa pe numele meu, potrivit înţe
legerii. Intrucît, în ce mă priveşte, un lucru hotărît rămîne hotărît, 
n-am considerat necesar ca, înainte cu două săptămîni de termen, 
să dau asigurări în scris că voi îndeplini obligaţia pe care mi-am 
luat-o verbal şi în scris. Cit despre scrisoarea către tine în care 
el invocă cu totul alte motive, i-am scris acum tot ceea ce era ne
cesar. Acceptul meu va fi pentru 250 I. st. Vezi să-ţi trimită întreaga 
sumă, deoarece s-a obligat să suporte el cheltuielile şi dobînzile. 

L-am citit pe Kinglake. N-am întîlnit niciodată ceva mai super
ficial (deşi, în parte, materialul este foarte bun, dar are lacune) , 
mai prost şi mai ignorant decît descrierea bătăliei de la Alma. 
Numai la part des franc;ais 2) este redată bine şi corect, cel puţin 
în general. In rest, extrem de comic pentru cititorul cu pregătire 
militară 396• 

In Polonia lucrurile merg prost. Actul de mare efect al guver
nului polonez, răscoala maselor din iunie, a eşuat 397, evident, din 
lipsă de arme, şi, dacă nu intervin complicaţii externe, o decădere 
treptată este inevitabilă. 

1 )  - om care-şi dă importanţă. - Nota trad. 
'l - participarea francezilor. - Nota trad. 
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Politica ta faţă de Itzig este justă. La ce bun o atitudine blindă 
faţă de un individ care în momentul decisiv va fi constrîns de îm
prejurări sau să meargă alături de noi, sau să devină pe faţă duş
manul nostru. Să te laşi ani de-a rîndul exploatat intelectualiceşte 
de acest zmintit şi, drept mulţumire pentru asta, să fii nevoit să-i iei 
apărarea pentru toate prostiile lui, asta este într-adevăr prea de tot. 

Mă cheamă cineva. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx",  Bd. III, 
Stuttgart, 1913 ; în întregime 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

200 

A.I tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba german� 

Marx către Engels 
la Manchester 

Londra, 6 iulie 1863 

Dragă Engels, 
D'abord 1) multe mulţumiri pentru cei 250 1. st. Dronke mi-a 

trimis acum about 2) o lună 50 1. st. şi astăzi 200. 
Din păcate, Jennychen tot nu este aşa cum ar trebui. Tusea nu 

i-a trecut şi a devenit foarte „uşoară". Imediat după terminarea 
anului şcolar o voi trimite împreună cu ceilalţi la băi. Cu toată 
încrederea pe care o am în Allen, aş vrea foarte mult ca Gumpert, 
care probabil pleacă pe continent în timpul concediului, să treacă 
pe aici, s-o examineze şi să-mi spună ce părere are. Să-ţi spun 
drept, sint foarte speriat din cauza copilului ăstuia. Scăderea în 
greutate la această vîrstă mi se pare suspectă. 

Palmerston plays his old tricks 3) în problema poloneză. Notele 
trimise ruşilor au fost iniţial trimise de la Petersburg la Londra. 
Palmerston i l-a suflat pe Hennessy lui Urquhart, cumpărîndu-1 pe 
acest vagabond irlandez cu un post bănos (o sinecură) la o cale 
ferată franco-engleză din Franţa. Corupţia politicienilor de aici, în-

11 - Mai întîi. - Nota trad. 
•1 - aproximativ. - Nota trad. 
•1 - foloseşte vechiul său joc. - Nota trad. 
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tr-adevăr, eclipsează tot ce se face în această direcţie pe continent. 
Nici la noi, nici în Franţa, oamenii n-au idee de această neruşinare 
absolută ; cît despre „contele Zamoyski", eu le-am spus adesea 
adepţilor lui Urquhart că în 1830-183 1 individul i-a trădat pe polo
nezi, îndreptînd un întreg corp de armată nu împotriva ruşilor, 
ci peste graniţa austriacă. Iar acum, în sfîrşit, le-au încolţit şi lor 
unele bănuieli din cauza escrocheriilor pe care le face în perma
nenţă cu Pam 398• 

Expediţia sudiştilor contra Nordului 399, după părerea mea, i-a 
fost impusă lui Lee de urletele ziarelor din Richmond şi ale su
porterilor lor. Eu o consider ca un coup de desespoir 1) . De altfel, 
acest război se va prelungi, şi, din punctul de vedere al intereselor 
europene, acest lucru este foarte bine venit. 

Itzig mi-a trimis o nouă broşură cuprinzînd discursul rostit de el 
13. Frankfurt pe Main 400• Intrucît acum mă ocup ex oficia 1 0  ore pe 
zi de economie politică, nu mi se poate cere ca orele 
rămase să mi le omor cu citirea acestor exerciţii şcolăreşti. Aşa că 
deocamdată am pus-o ad acta 2) . In timpul liber studiez calculul 
diferenţial şi integral. Apropo I Am un surplus de lucrări în acest 
domeniu şi sînt dispus să-ţi trimit şi ţie una dacă vrei să te ocupi de 
problema aceasta. Cred că ţi-e foarte necesar pentru studiile tale 
militare. In afară de aceasta, este un capitol mult mai uşor al mate
maticii (întrucît este vorba de partea pur tehnică) decît, de pildă, 
capitolele algebrei superioare. Nu ai nevoie de nici un fel de cu
noştinţe preliminare, în afară de cunoştinţele elementare de algebră 
şi trigonometrie, precum şi noţiuni generale despre secţiunea co
nului. 

Iţi trimit alăturat broşura lui „Duc du Roussillon ", pe care pro
babil îl mai ţii minte sub numele de „Pi" ,  şi te rog să-mi trimiţi o 
apreciere mai mult sau mai puţin motivată, căci în fiecare zi mă 
asaltează cu scrisori, cerîndu-mi să-i comunic „părerea" mea. 

Examinează cu atenţie - bineînţeles dacă poţi face acest lucru 
pe o asemenea căldură - alăturatul „Tablou economic" cu care eu 
înlocuiesc tabloul lui Quesnay 401 şi comunică-mi eventualele tale 
rezerve. Cuprinde întregul proces al reproducţiei. 

După cum ştii, A. Smith consideră că „pre/ul natural" sau „ne
cesar" se compune din salariu, profit (dobîndă) şi rentă, cu alte 
cuvinte, îl reduce în întregime la venit. Inepţia aceasta a fost pre
luată şi de Ricardo, deşi el exclude din enumerare renta, ca pe un 
fenomen doar accidental. Aproape toţi economiştii au adoptat acest 
lucru de la Smith, iar cei care îl combat ajung la alte aberaţii. 

1) - act desperat. - Nota trad. 
•) - la dosar, aici : deoparte. - Nota trad. 
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Smith însuşi îşi dă seama că e o inepţie să reduci produsul 
total al societăţii numai la venit (care poate fi consumat în fiecare 
an) , în timp ce în fiecare ramură de producţie în parte el reduce 
preţul la capital (materii prime, maşini etc.) şi venit (salariu, profit, 
rentă) . Dacă aşa ar sta lucrurile, societatea ar trebui s-o ia în fiecare 
an de la capăt fără capital. 

In ceea ce priveşte tabloul meu, care figurează ca rezumat în
tr-unul din ultimele capitole ale lucrării mele, pentru a-l înţelege 
trebuie să se ţină seama de următoarele : 

1 .  Cifrele n-au importanţă, ele înseamnă milioane. 
2. Prin mijloace de subzistentă se înţelege a1c1 tot ce intră 

anual în fondul de consum (sau tot ce ar putea să intre în fondul 
de consum fără acumulare, care este exclusă din tablou) . 

In categoria I (mijloace de subzistenţă) , întregul produs (700) 
constă din mijloace de subzistenţă, care, prin însăşi natura lucru
rilor, nu intră în capitalul constant (care constă din materii prime, 
maşini, clădiri etc.) La fel în categoria II, întregul produs constă din 
mărfuri care formează capitalul constant, adică care intră din nou 
în procesul de reproducţie sub forma de materii prime şi maşini. 

3. Liniile ascendente sînt punctate, iar cele descendente sînt 
continue. 

4. Capitalul constant este acea parte a capitalului care constă 
din materii prime şi maşini. Capitalul variabil este acea parte care 
se schimbă pe muncă. 

5. In agricultură, de pildă, etc., o parte dintr-un produs (să zicem 
grîu) constituie mijloace de subzistenţă, în timp ce altă parte (tot 
grîu) intră din nou în reproducţie, sub forma sa naturală, ca materie 
primă (de pildă ca sămintă). Aceasta nu schimbă însă cu nimic 
lucrurile, întrucît asemenea ramuri de producţie figurează în vir
tutea uneia din însuşiri în categoria II, iar în virtutea altei însuşiri 
în categoria I.  

6. Aşadar, esenţa întregii chestiuni este următoarea : 
Categoria I. Mijloace de subzistentă. Materialul muncii şi ma

şini (adică acea parte a maşinilor care, datorită uzurii, intră în 
produsul anual ; partea neconsumată a maşinii etc. nu figurează în 
general în tablou) = de pildă 400 1. st. Capitalul variabil schimbat 
pe muncă = 100. El este reprodus ca 300, din care 100 înlocuieşte 
în produs salariul, iar 200 reprezintă plusvaloarea (supramunca 
neplătită). Produsul = 700, din care 400 reprezintă valoarea capi
talului constant, care se transmite în întregime asupra produsului 
şi care trebuie deci să fie înlocuită. 



322 K. Marx şi P. Engels 

La acest raport dintre capitalul variabil şi plusvaloare se pre
supune că muncitorul lucrează 1/3 din ziua de muncă pentru sine 
şi 2/3 pentru his natural superiors 1). 

100 (capital variabil) se plăteşte, aşadar, după cum indică linia 
punctată, sub formă de bani, ca salariu ; muncitorul cumpără cu 
aceste 1 00 (după cum arată linia descendentă) produse ale acestei 
categorii, adică mijloace de subzistenţă în sumă de 1 00. In felul 
acesta banii se reîntorc la capitaliştii din categoria I. 

Plusvaloarea de 200, în forma ei generală = profil, care, la rîndul 
lui, se împarte în profil industrial (inclusiv comercial), apoi în 
dobîndă, pe care capitalistul industrial o plăteşte în bani, şi în rentă, 
pe care o plăteşte de asemenea în bani. Aceşti bani plătiţi ca profit 
industrial, dobîndă şi rentă se reîntorc (după cum arată liniile des
cendente) , întrucît în schimbul lor se cumpără produse ale cate
goriei I. Toţi banii avansaţi de capitalistul industrial în cadrul cate
goriei I se reîntorc deci la el, întrucît 300 din produsul de 700 sînt 
consumaţi de muncitori, de întreprinzători, de capitaliştii financiari 
şi de proprietarii funciari. Rămîne în categoria I un excedent de 
produs (în mijloace de subzistenţă) = 400 şi un deficit de capital 
constant = 400. 

Categoria II. Maşini şi materii prime. • 
Intrucît întregul produs al acestei categorii, nu numai partea 

din produs care înlocuieşte capitalul constant, ci şi aceea care 
reprezintă echivalentul salariului şi plusvalorii, constă din materii 
prime şi maşini, venitul acestei categorii nu poate fi realizat în 
propriul ei produs, ci numai în produsul categoriei I. Dacă lăsăm 
la o parte acumularea, aşa cum şi facem aici, categoria I nu poate 
cumpăra de la categoria II decît atît cit îi trebuie pentru înlocuirea 
capitalului ei constant, în timp ce categoria II nu poate să chel
tuiască pentru produsele categoriei I decît acea parte din produsul 
ei care reprezintă salariu şi plusvaloare (venit). Muncitorii din ca
tegoria II îşi cheltuiesc deci banii = 1 33 1/3 pe produsul categoriei II. 
Acelaşi lucru se întîmplă şi cu plusvaloarea categoriei II, care s e  
împarte, c a  ş i  î n  primul caz, î n  profit industrial, dobîndă ş i  rentă. 
Prin urmare, la capitalistul industrial din categoria I se reîntorc 
400 în bani de la categoria II ; categoria I îi cedează în schimb 
restul ei de produse = 400. 

Cu aceşti 400 (sub formă de bani) categoria I cumpără cele ce-1 
sînt necesare pentru înlocuirea capitalului ei constant = 400 de 
Ia categoria II, la care se reîntorc în felul acesta banii cheltuiţi 

1) - superiorii săi fireşti. - Nota trad. 
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pentru salarii şi pentru consum (al capitaliştilor industriali înşişi, a1 
capitaliştilor financiari şi al proprietarilor funciari) . Din produsul 
ei total, categoriei II îi rămîn deci 533 1/a, cu care îşi înlocuieşte 
propriul ei capital constant cheltuit. 

Atît mişcarea din cadrul categoriei I, cit şi aceea dintre cate
goria I şi categoria II arată totodată cum se reîntorc la capitaliştii 
industriali respectivi din ambele categorii banii cu care plătesc 
din nou salarii, dobîndă şi rentă funciară. 

Categoria III reprezintă reproducţia în ansamblul ei. 
Produsul total al categoriei II apare aici drept capital constant 

al întregii societăţi, iar produsul total al categoriei I ca acea parte a 
produsului care înlocuieşte capitalul variabil (fondul de salarii) şi 
veniturile claselor sociale, care îşi împart plusvaloarea între ele. 

Sub tabloul meu am pus Tabloul lui Quesnay, pe care ţi-l voi 
explica în cîteva cuvinte în scrisoarea viitoare 402• 

Al tău, 
K. M. 

Apropo, Edgar Bauer a primit un post în departamentul presei 
din Prusia. 

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

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germanii 
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Dragă Frederick, 

K. Marx şi P. Engels 

201 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 15 august 1863 

Să fiu al dracului, cum spunea Roşu 1) , dacă timp de o săptămînă 
nu m-am sculat în fiecare dimineaţă cu intenţia fermă de a-ţi scrie. 
Dar cum intram în camera de lucru îmi linişteam conştiinţa spu
nîndu-mi că nu vreau decît să adaug şase rînduri la ceea ce am 
scris ieri. Şi, odată abătut de pe calea cea dreaptă, se făcea simţit 
blestemul faptei rele care în permanenţă generează răul 2). 

Familia mea a plecat vinerea trecută la Hastings. Au plecat atît 
de tîrziu deoarece Lenchen 3) a trebuit să se ducă pentru două săp
tămîni în Germania din pricina unor chestiuni de familie. 

Fotografiilor alăturate (copiii m-au silit să mă fotografiez şi 
eu) le vor urma în curînd fotografiile lui Jenny şi Laura. 

Cu lucrul meu (pregătirea manuscrisului pentru tipar) 403 într-o 
anumită privinţă înaintez destul de bine. La ultima redactare, lu
crarea capătă, după cum mi se pare, o formă destul de populară, 
abstracţie făcînd de cîteva B-M şi M-B inevitabile. Pe de altă 
parte, deşi scriu toată ziua, treaba nu înaintează atît de repede 
cum aş dori în nerăbdarea mea, mult pusă la încercare. In orice 
caz, va fi cu 1000/o mai uşor de înţeles decît prima parte 4) . De 
altfel, cînd mă uit acum la acest spanac şi-mi amintesc cum a tre
buit să răstorn absolut totul şi să prelucrez chiar şi partea istorică 5) 
pe baza unui material cu totul necunoscut pînă atunci, mi se pare 
pur şi simplu caraghios acest Itzig, care a şi terminat economia „sa• .  
Or, din tot ce-a scris pînă acum reiese că nu e decît un licean care, 
cu cea mai respingătoare vorbărie de cumătră, trîmbiţează în lume 
- ca pe nişte descoperiri recente - teze pe care noi le-am pus în 
circulaţie încă cu douăzeci de ani în urmă - şi de zece ori mai 
bine - printre adepţii noştri în calitate de adevăruri curente. Acelaşi 
Itzig în genere culege excrementele partidului nostru, pe care le-am 
eliminat acum 20 de ani, în fabrica sa de manure 6) , cu care vrea să 
îngraşe istoria universală. De pildă, el a pus să se tipărească în 

•) Wolff cel roşu, respectiv Ferdinand Wolff. - Nota red. 
1) F. Schiller. „Piccolomini •, actul V, scena I. - Nota red. 
1) Helene Demuth. - Nota red. 
') K. Marx. „Contribuţii la critica economiei politice ' .  - Nota red. 
1) K. Marx. „Teorii asupra plusvalorii ' .  - Nota red. 
1) - îngrăşăminte. - Nota trad. 
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„Nordstern• o adeziune scrisă a lui „Herwegh• (care, sigur, şi-a 
păstrat amorul platonic pentru „principiul muncii" ) .  „Nordstern • 
este revista redactată de Bruhn, care s-a ruinat în petreceri şi pe 
care Lassalle l-a cumpărat de la Blind. Astfel, Itzig l-a numit pe 
„Moses Hess• „rezidentul său în Provincia renană" etc. Şi se pare 
că încă nu a scăpat de ideea sa fixă de a fi proslăvit de Freiligrath.. 
Iar acesta îşi bate joc de el. El i-a trimis iarăşi lui F[reiligrath] , 
prin „rezidentul" său de la Leipzig, o summon 1) insistentă de a 
trece la fapte, înfăţişîndu-i bunul exemplu al lui G. Herwegh. Dacă 
ar şti cum a rîs F[reiligrath] împreună cu mine de acest nou atentat I 

„O, Itzig, Itzig, ce planuri ai urzit. 
Cu Hess şi Herwegh de te-ai înfrăţit ?" 2) 
Filistinii de aici sînt foarte furioşi împotriva lui „Times• pentru 

că i-a păcălit zdravăn cu împrumutul confederaţilor. Ar fi fost 
timpul ca aceşti filistini să ştie că „Times•, după cum a dezvăluit 
Cobbett încă, nu este altceva decît un „concern comercial" căruia 
puţin îi pasă cum iese bilanţul, numai să fie un bilanţ in its own 
favour 3) 404• Indivizii de la „Times• ,  de felul lui J. Spence - „that 
man" 4) , cum spune „Richmond Enquirer•,  „whon we hawe paid in 
solid gold 1) -, au obţinut Ioan scrips 8) în parte pe gratis, în parte 
cu 508/o rabat faţă de preţul nominal. Deci ei n-au făcut o afacere 
proastă ridicînd cursul, cu ajutorul reclamei1 la 105. 

După părerea mea, pentru Statele Unite este foarte important 
ca în primul rînd să caute să pună stăpînire pe celelalte porturi, 
Charleston, Mobile etc. ; acest lucru e necesar din cauza conflictului 
pe care în fiecare zi îl pot avea cu Boustrapa 7) . Acest Lazarillo 
de Tormes imperial este acum caricatura nu numai a unchiului 8) 
său, dar şi a lui însuşi. Căci „plebiscitul" din Mexic este caricatura 
minunată nu numai a plebiscitului prin care s-a făcut el francez, 
dar şi al aceluia cu ajutorul căruia a făcut franceze Nisa şi Savoia co:;, 
Pentru mine nu încape îndoială că îşi va frînge gîtul cu politica 
lui în Mexic, dacă nu va fi spînzurat înainte. 

Povestea din Polonia a fost dată complet peste cap de acelaşi 
Boustrapa şi de influenţa pe care a căpătat-o, datorită intrigilor 
lui, partidul Czartoryski. Colonelul Lapifzski, întors abia de cîteva 

1) - somaţie. - Nota trad. 
I) „O ltzig, o ltzig, was hast Du gedenkt, 
Da Du Dich an den Herwegh und den Moses H{P.ss) gehenkt 1• - Nota red. 
I) - in favoarea lui. - Nota trad. 
•) - „acest om•. - Nota trad. 
1) - „pe care noi l-am plătit în aur curat•. - Nota trad. 
') - obligaţii ale împrumutului. - Nota trad. 
7) Napoleon al Iii-lea. - Nota red. 
1) Napoleon I. - Nota red. 
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zile din pribegia în care a fost cu Bakunin şi căreia Palmerston 
i-a pus atît de frumos capăt pe coasta suedeză 400, deplînge foarte 
mult faptul că comitetele din Varşovia, Londra şi Paris sînt cu totul 
sub influenţa bonap[artistă]-czartor[yskistă) . 

Patria noastră are o înfăţişare extrem de jalnică. Fără nişte 
ghionţi din afară nu e nimic de făcut cu aceşti cîini. 

Apropo. De la apariţia cărţii tale despre Anglia 1) abia acum 
a apărut, în sfîrşit, al doilea Children's Employment Commission 
Report 407• El arată că toate mîrşăviile îndepărtate din anumite 
ramuri industriale datorită factory acts 2) s-au aruncat cu o furie 
sporită spre ramurile libere I De îndată ce vor apărea toate ra
poartele în întregime, se va putea face o minunată completare la 
cartea ta. 

Felicitări lui Gumperto. S-a îngrijit în orice caz să nu aibă o 
căsătorie fără copii. 

Se pare că, sub aspectul cărnii, Borchardt este mai tare decît 
s-ar cuveni în funcţia lui preoţească. Va trezi gelozia tuturor 
celorlalte evreice. 

Lupus s-a întors ? In caz că s-a întors, transmite-i salutări cor
diale din partea mea. Nu-mi doresc nimic mai mult decît să te pot 
avea aici măcar două zile, să stăm de vorbă şi să tragem un chef. 
E atîta vreme de cînd n-am mai fost împreună I 

Salut. 

Al tău, 
K. M. 

I-am răspuns lui „Pi" .  
Apropo. Printre lucrurile interesante pe care le-am găsit la  

British Museum este ş i  următorul : 
„Verum inventum, hoc est, munera Germaniae, ab ipsa primitus 

reperla, non ex vino, ut calumniator (un oarecare englez) [quidam] 
sceptice invehit, sed vi inami et corporis et reliquo orbi communi
cata etc., auctore Michaelo Maiero, Francfurti, 1619 " 3) . 

Invenţiile şi munera Germaniae 4) sînt : „titlul de împărat ro
man, praful de puşcă, tipărirea cărţilor, îmbunătăţirea religiei, me-

') F. Engels. „Situaţia clasei muncitoare din Anglia" (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 2, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 239-532. - Nota trad.). -
Nota red. 

1) - legilor cu privire Ia organizarea muncii în fabrici. - Nota trad. 
•) - „Adevărata inven/ie, sau realizările Germaniei, descoperite pentru prima 

oară de ea nu datorită vinului, aşa cum a susţinut cu scepticism un calomniator ( ... ) , 
ci datorită forţei spiritului şi a trupului şi transmisă de ea restului lumii etc. 
Autor Michael Maier, Frankfurt, 1 61 9 " .  - Nota trad. 

•) - aportul Germaniei - Nota trad. 
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dicamente descoperite de Theophratus Paracelsus, secretele Rosen
kreuzerilor 408 - Inventum politicum, bellicum, litteraricum, theolo
gicum, medicum, chymicum 1) " .  

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

202 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

(Londra] 12 septembrie 1863 

Dragă Frederick, 
Familia mea s-a întors acasă acum vreo 10 zile. Jennychen 

s-a refăcut foarte bine şi nu mai tuşeşte. Face acum acasă băi de 
mare, adică băi cu sare de mare. Şi eu am început de vreo două luni 
să fac baie acasă în fiecare dimineaţă şi să-mi torn apă rece din 
cap pînă în picioare, şi de atunci mă simt mult mai bine. 

Omul cel mai interesant pe care l-am cunoscut aici este colonelul 
Lapiflski. E, fără discuţie, cel mai spiritual polonez - şi, în plus, 
homme d'action 2) - pe care l-am întîlnit vreodată. Intreaga lui 
simpatie este de partea germanilor, deşi ca maniere şi limbă este 
francez. In locul luptelor naţionale, el nu recunoaşte decît lupta 
dintre rase. Ii urăşte pe toţi orientalii, categorie în care îi include 
deopotrivă pe ruşi, turci, greci, armeni etc. Cîtva timp a avut de-a 
face aici cu Urquhart, iar acum nu numai că spune despre el că e 
un „şarlatan" ,  dar se îndoieşte chiar, pe nedrept, de sinceritatea 
acestuia. 

Principii „cerchezi" pe care Urquhart şi Lapinski i-au expus 
în Anglia erau doi lachei. Lapinski susţine că Urquhart este dus 
de nas de Zamoyski, care, la rîndul lui, este un simplu instrument 
al lui Palmerston, deci, în mod indirect, un instrument al Amba
sadei ruse. Deşi dintr-o familie de catolici, lui Lap [inski] i s-au 
părut foarte suspecte relaţiile dintre Urquhart şi episcopii catolici 
din Anglia. Cînd trebuia „să acţioneze" - de pildă să înarmeze un 

1) - Descoperiri în domeniul politicii, războiului, literaturii, teologiei, medi
<:inei şi chimiei. - Nota trad. 

'l - om de aciiune. - Nota trad. 
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corp de armată polonez pentru a ataca Cerchezia, ceea ce şi 
L[apinski] consideră una dintre cele mai bune diversiuni -, Urqu
hart, sub influenţa lui Zamoyski, a refuzat să sprijine această ac
ţiune. In genere, la el totul se reduce la „vorbărie " .  Este un „mare 
mincinos" ,  iar el (Lap[inski]) nu poate să-i ierte îndeosebi că 1-â 
făcut şi pe el (pe L[apinski]) părtaş la minciunile sale, fără să-i 
ceară părerea în prealabil. In Cerchezia nimeni nu-l cunoaşte pe 
Urquhart, care, fără să ştie limba, a stat acolo numai 24 de ore. 
Ca exemplu de fantezia lui U [rquhart] mi-a prezentat faptul că 
acesta s-a lăudat că el (Urq[uhart] ) a zdrobit cartismul în Anglia l 

La Varşovia din nou a avut loc o purificare a guvernului na
ţional 409• In urma intrigilor lui Bonaparte-Palmerston, în guvern 
s-au strecurat pe ascuns adepţii lui Czartoryski. Trei dintre ei au 
fost înjungheaţi, ceea ce pro nune 1) i-a intimidat pe ceilalţi. (In 
frunte se afla Majewski 2) din partidul lui Czartoryski) . Cit de 
puternic este guvernul naţional se vede din faptul că însuşi marele 
duce Constantin a primit de la el un paşaport pentru a călători în 
străinătate. Herzen şi Bakunin, spune L[apmski] , sînt complet chap
fallen 8) , fiindcă, dacă-l zgîrii puţin pe rus, dai de tătar. 

Bakunin a devenit un colos, a huge mass of flesh and fat 4} 
care abia mai poate merge. In plus, este de o gelozie turbată pe 
poloneza lui de 17 ani, care s-a căsătorit cu el în Siberia din cauza 
martiriului lui. In prezent se află în Suedia, unde face „revoluţie" 
cu finlandezii. 

L[apinski] spune că în Polonia ţăranii, această „adunătură reac
ţionară de cînd lumea" r la început au trebuit să fie lăsaţi în pace. 
Dar acum s-au maturizat şi, la chemarea guvernului, se vor ridica 
în masă. 

După cum spune el, fără Austria mişcarea ar fi pierit de mult. 
iar dacă Austria şi-ar închide graniţele în mod serios, în trei săp
tămîni răscoala s-ar duce de ripă. Dar Austria trişează Polonia. 
Franz Joseph a plecat la Frankfurt numai din desperare, întrucît 
ştia că îl ameninţă o bombă ruso-sîrbo-româno-italiano-franco
ungaro-prusiană, şi din acelaşi motiv a trimis şi papa 5) ultimul său 
mesaj pentru Polonia 410• 

L[apinski] mi-a spus că nu încape nici cea mai mică îndoială că 
nu numai BangYa, dar şi Stein, Tiirr, Klapka şi Kossuth au o înţe
legere cu Rusia. 

1) - pentru un moment. - Nota lrad. 
1) ln manuscris : Melinski. - Nota red. 
1) - turtiţi. - Nota trad. 
') - o masă enormă de came şi grăsime. - Nota trad. 
1) Pius al IX-iea. - Nota red. 
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Scopul pe care-l urmăreşte el la Londra acum este formarea 
unei legiuni germane chiar şi numai de 200 de oameni, care, sub 
steagul negru-roşu-galben 4 1 1, să pornească împotriva ruşilor din 
Polonia, în parte pentni a-i „exaspera • pe parizieni, în parte pentru 
a vedea dacă nu cumva e posibil să le bage germanilor din Ger
mania minţile în cap. 

Ceea ce lipseşte sînt banii. S-au făcut aici încercări de a exploat� 
toate asociaţiile germane etc. în acest scop. Tu eşti cel mai în mă
sură să ştii dacă la Manchester este ceva de făcut în această di
recţie. Chestiunea, ca atare, e excelentă. 

Salută-l pe Lupus şi spune-i că am trimis scrisoarea sa lui 
Eccarius. 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•,  Bd. III, 
Stuttgart, 1913 ; în întregime 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 
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Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germanli 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 24 noiembrie 1863 

Dragul meu Maur, 
Intrucît soţia ta nu mi-a mai scris nimic, sper că îţi este mai 

bine şi că ai terminat cu abcesele. Continuă să bei vin şi să mănînci 
carne, asta e principalul. In ultimele zile am fost foarte deranjat 
seara la birou, singurul loc în care mă pot ocupa în linişte de cores
pondenţa particulară, altfel ţi-aş fi scris mai de mult. 

Situaţia din Germania devine critică. Istoria cu Danemarca 4 12, 
pe de o parte, este inoportună, dar pe de altă parte poate numai 
să grăbească criza. E nostim că presa engleză găseşte dintr-o dată 
-că problema Schleswig-Holstein este neobişnuit de simplă şi de 
clară, după ce ani de zile a susţinut că este confuză, că „no fellow 
can understand that" 1) , după cum spune Dundreary. De altfel, 

1) - „nici un om nu o poate fnţelege•, - Nota lrad. 
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sîntem sătui de mărturisirile presei engleze. Dar ce lovitură de 
maestru din partea ruşilor a fost protocolul din 1852 1413 Cînd am 
citit despre acest lucru numai în stupidul „Free Pressu nu mi-am 
putut da seama despre ce este vorba în fond ; cu talentul lor de 
a încurca totul, dobitocii ăştia îl întrec chiar şi pe Dundreary. 
Faptul că Prusia şi Austria au semnat protocolul este o infamie 
nemaiauzită, şi vor trebui s-o plătească cu sînge. 

Cu totul caraghios este şi faptul că întreaga problemă a succe
siunii la tron se reduce la problema dacă Augustenburg 1) poate 
urma la tron, avînd în vedere originea lui morganatică. 

In Prusia se pare că, totuşi, impertinenţa lui Bismarck a mai 
scăzut. Faptul că şi-a exprimat dezaprobarea în legătură cu abu
zurile săvîrşite de landraţi în timpul alegerilor şi anularea legii 
cu privire la presă sînt indicii serioase 414• J'espere qu'ils ne reculent 
que pour mieux sa uter 2) . In dezbaterile cu privire la presă, un 
oarecare rol are şi Lassalle. Wagener a avut lipsa de tact (faţă de 
tovarăşul lui de uniune Lassalle, care a tăcut chitic} să se refere la 
părerea exprimată de Lassalle despre presa liberală în scopul justi
ficării legii cu privire la presă 416• Drept ripostă au urmat nişte 
asurzitoare hohote de rîs şi glume proaste din partea lui Virchow 
şi Gneist. Lassalle şi-a compromis cu desăvîrşire campania, ceea ce, 
fireşte, nu-l va împiedica s-o ia de la capăt. Or, ar fi fost timpul 
ca dobitocul ăsta să înveţe din „Manifest" 8) cum trebuie să te 
comporţi faţă de burghezie într-o asemenea perioadă. 

Multe salutări soţiei tale şi fetelor. 

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

1) Friedrich von Augustenburg. - Nota red. 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăr�te după manuscris 

Tradus din limba germană 

•) - Sper că nu dau înapoi decit pentru a sări mai departe. - Nota trad. 
'l K. Marx şi F. Engels. „Manifestul Partidului Comunist" (vezi K. Marx şi 

F. Engels. Opere, voi. 4, Bucureşti, Editura politică, ed. a II-a, 1 963, p. 461-500. -
Nota trad.}. - Nota red. 
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[Londra) 2 decembrie 1 863 

Acum două ore a sosit o telegramă că mama mea a murit. 
Soarta a cerut pe unul din familie. Şi eu sînt cu un picior în 
groapă. Dar, în împrejurările actuale, sînt în orice caz mai necesar 
<lecit bătrîna. 

Pentru a reglementa problema moştenirii trebuie să plec la 
Trier. Era foarte îndoielnic că Allen îmi va încuviinţa plecarea, 
căci abia de trei zile am început să fac zilnic cite o plimbare de o 
jumătate de oră ca să-mi revin. 

Dar Allen m-a aprovizionat cu două sticle uriaşe cu medica
mente şi a socotit că această călătorie îmi va face chiar bine. Rana 
încă nu a încetat să supureze, dar pe drum voi găsi destule sama
ritence ca să-mi pună pansamentul. 

De aceea te rog să-mi trimiţi urgent o sumă suficientă de bani 
ca să pot pleca imediat spre Trier. 

Salut. 

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

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 3 decembrie 1863 

Dragul meu Maur, 
Iţi trimit alăturat pentru călătoria ta la Trier două bilete de 

cite 5 l. st. U/O 16 055 şi 56, datate Manchester, 13 ianuarie 1863. 
Sper că entuziasmul compatrioţilor pentru Schleswig-Holstein nu-ţi 
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va amărî prea mult şederea acolo. Eu am studiat întreaga problemă 
şi am ajuns la concluzia 

1) că teoria cu Schleswig-Holstein este o aiureală ; 
2) că în problema Holstein, de fapt, Augustenburg are, pare-se, 

dreptate ; 
3) că în ceea ce priveşte Schleswig e greu de spus cine are 

dreptul la succesiune, dar, dacă ramura bărbătească are în general 
vreun drept, asta este numai în calitate de vasal al Danemarcii ; 

4) că Protocolul de la Londra 1) este neapărat valabil pentru 
Danemarca, dar nu neapărat pentru Schleswig şi Holstein, deoarece 
reprezentanţii stărilor nu au fost întrebaţi ; 

5) că dreptul germanilor asupra regiunii Schleswig se limitează 
numai la partea de sud, care, prin compoziţia ei naţională, şi prin 
voinţa ei liber exprimată, este germană ; prin urmare Schleswig 
trebuie împărţit ; 

6) că în momentul de faţă singura şansă a Germaniei de a 
elibera ducatele este de a porni un război împotriva Rusiei, în 
favoarea Poloniei. Atunci Ludovic-Napoleon va deveni sluga noastră 
supusă, Suedia ni se va arunca imediat în braţe, iar Anglia, hoc: 
est Pam 2) , va fi paralizată ; atunci vom putea lua nestingheriţi 
tot ce dorim de la Danemarca. 

Them is my sentiments 3) . Mi-ar plăcea să dezvolt această pro
blemă într-o broşură dacă tu ai găsi în Germania un editor pentru 
ea 418• Se înţelege că o semnez cu numele meu. Qu'en dis-tu ? 4} 

Lupus e ceva mai bine, dar tot se simte destul de rău. 
Multe salutări familiei tale. Am fost teribil de încîntat să revăd 

mîzgăleala labelor tale. 

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

1) Vezi volumul de faţă, p. 332. - Nola 
1) - adică Palmerston. - Nola lrad. 
1) - Aceasta e părerea mea. - Nola lra<,(, 
'l - Ce spui de asta ? - Nola lrad. 

red. 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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{Londra) 4 decembrie 1863 

Multe mulţumiri pentru cele 10  1. st. Ditto 1) , cu întîrziere, pen
tru vinul de Porto. A făcut minuni în ce mă priveşte. In afară de 
vin, mi s-a dat zilnic (pînă acum) cite t1/2 oca din cea mai tare 
Stout 2) londoneză. Mi se pare un subiect bun pentru o nuvelă. 
Omul din afară care îşi ospătează his inner man 3) cu Porto, Bor
deaux, Stout şi hălci masive de came. Pe dinafară - epicurianul. 
Dar în spate pe cocoaşa outer man 4) se află blestematul de carbun
'CUl. Dacă dracu ar încheia un pact cu cineva, obligîndu-se să-l 
hrănească după pofta inimii în asemenea condiţii, acela l-ar trimite 
pe drac la dracu. De altfel, capul îmi este încă slab şi genunchii 
'îmi mai tremură, dar cred că această călătorie va lichida cu toate 
acestea. Tussychen mi-a spus în legătură cu outer man 4) : „But 
it is your own flesh I "  5) Atitudinea dr-ului Allen faţă de mine e 
mai presus de orice laudă. De altfel, în legătură cu operaţia a 
remarcat că filozofii germani rămîn mereu aceiaşi. 

In ce priveşte 1 1scăleatele de marea 8) sînt întru totul de acord 
cu tine. Se înţelege de la sine că toată problema dreptului la succe
siune nu are decît o importanţă diplomatică. As to 7) Danemarca, 
consider că Protocolul de la Londra 417 nu este obligatoriu pentru 
ea, deoarece vasele militare ruseşti au terorizat Riksdagul danez în 
timpul votării. Alăturat îţi trimit, pe lingă toate absurdităţile lui 
Urquhart, absurdităţile lui R. Schramm 8) şi, în sfîrşit, un pamflet 
danez interesant cel puţin în două puncte : 1) în legătură cu tinerii 
care au fost iniţiatorii mişcării pentru Schleswig-Holstein ; 2) în 
legătură cu situaţia ţăranilor în Holstein. 

1) - De asemenea. - Nota trad. 
") - bere neagră. - Nota trad. 
1) - omul său interior. - Nota trad. 
') - omului exterior. - Nota trad. 
5) - „Dar este propria ta came 1• - Nota trad. 
1) „SchlPswig-Holstein scăldate de mare• (cuvinte dintr-un cintec patriotic ger

man răspindit în anii 1 648-1850) . - Nota red. 
7) - ln ce priveşte. - Nota trad. 
1) R. Schramm. „Die rothe Fahne von 1848 und dle schwarze Fahne von 1863" 

(„Steagul roşu din 1848 şi steagul negru din 1863"). - Nota red. 
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In „Times• de astăzi găseşti la rubrica „Schleswig-Holstein" un 
articol al doctorului Thudichum, un articol caracteristic pentru 
cîrpacii germani ai istoriei. 

Cu siguranţă îţi voi găsi un editor în Germania. Aşa că tu apu
că-te imediat de lucru. 

Iţi voi scrie cîteva rînduri de îndată ce ajung la Trier. Trebuie 
să mă duc şi în Olanda, întrucît unchiul meu este monster 1) meu 
creditor 418• 

Salut. 
Al tău, 

K. M. 

Numai nu trebuie să-i irităm pe danezi. E necesar ca ei sa m
ţeleagă că scandinavii şi germanii au aceleaşi interese împotriva 
Rusiei şi că pentru ei înşişi nu este nimic mai folositor decît ca 
elementul german să se despartă. 

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

Tradus din limba germanii 

Marx către Engels 
la Manchester 

Zalt-Bommel, 22 decembrie 1863 

Dragă Engels, 
După cum vezi din adresă, sînt din nou în Olanda, unde am 

sosit ieri cu bine. La Trier, unde hîrtiile şi lucrurile rămase de la 
mama mea erau sigilate, nu se poate scoate încă sigiliul, deoarece 
tot nu s-a primit din Olanda împuternicirea, care mai are de făcut 
un drum foarte lung pe la diverse instanţe. Am lăsat o împuter
nicire pentru tribunalul din Trier pe numele cumnatului meu Con
radi şi am sosit aici la „statul-major",  căci, în primul rînd, în mina 
unchiului meu 2) se află cea mai importantă parte din avere şi, 
în al doilea rînd, el este executorul testamentar. In orice caz, va 
mai dura cel puţin cinci-şase săptămîni pînă cînd îmi vor da banii. 
Or, cum la 10 ianuarie 1864 soţia mea trebuie să achite măcelarului 

1) - marele. - Nota trad. 
1) Lion Philips. - Nota red. 
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o datorie de 10 I. st. (adică o poliţă), aş dori foarte mult să te ocupi 
tu de acest lucru. 

Carbunculul meu a avut soarta tuturor lucrurilor pieritoare, dar 
cocoaşa mea mai are multe de îndurat din cauza furunculelor, aşa că, 
de pildă, noaptea trecută nu am putut închide ochii din cauza păcă
toşeniilor astea, şi tare bine mi-ar fi prins somnul după călătoria de 
la Frankfurt pe Main pînă aici. Soţul uneia dintre verişoarele mele 1) 
este unicul medic de aici şi medicul oraşului, aşa incit ajutorul 
esculapilor nu-mi lipseşte. 

In toată Provincia renană, de la Trier pînă la Frankfurt pe Main 
şi de aici prin Giessen spre Kăln, pînă la graniţa olandeză am auzit 
numai înjurături la adresa prusienilor. Puţin, foarte puţin în legă
tură cu problema Schleswig-Holstein. De cele mai multe ori e privită 
ca o „stratagemă prusiană" .  

La  Frankfurt (unde am vizitat două mătuşi bătrîne 2) ) am stat 
numai o zi şi de aceea n-am putut să găsesc nici un editor. Dar 
m-am înţeles cu un cunoscut care îmi va scrie aici (după ce va discuta 
în numele meu cu un editor) . 

Dacă lucrezi acum la broşura ta 3) ar fi bine s-o completezi cu 
unele evenimente, fără să pierzi din vedere eşecurile sistematice 
ale guvernului prusian, ale progresiştilor şi ale incorigibililor din 
1 815, şarlatani legitimi din Schleswig-Holstein. 

Salut. 
Al tău, 

K. M. 

Scrie-mi cîteva rînduri. Adresa mea : Mr. Lion Philips, care of 4) 
Charles Marx, Zalt-Bommel, Olanda. 

„Tu nu eşti un yankeu, strigă fanaticul... De cînd ai venit aici te 
observ. Figura saxonului are ceva de taur şi de lup ; a ta, ceva 
de maimuţă şi cîine. Tu te temi de libertate, vorbeşti de ceea ce nu 
ştii şi înşiri vorbe goale. Tu eşti un francez ! "  5) (p. 195-196, „Paris 
en Amerique• 6) de Edouard Laboulaye). (Paris 1863.) 

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

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) Dr. A. van Anrooy, soţul lui Henriette Philips. - Nota red. 
2) Esther Kosel şi Babette Blum. - Nota red. 
1} Vezi volumul de faţă, p. 334. - Nota red. 
') - pentru. - Nota trad. 
1) ln original pasajul in limba franceză. - Nota red. 
1) - „Parisul în America• ,  - Nota trad. 
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Dragă Frederick, 

K. Marx şi P. Engels 

208 

Marx către Engels 
la Manchester 

Zalt-Bommel, 27 decembrie 1863 

Miercurea trecută ţi-am scris despre furunculele care mi-au 
apărut din nou şi despre noaptea „groaznică" petrecută. A doua 
zi, dr. van Anrooy a descoperit că pe lingă furuncule a mai apărut 
un afurisit de carbuncul exact pe locul unde a fost primul. De 
atunci - abstracţie făcînd de neplăcuta impresie asupra mora
lului produsă de această descoperire - şi pînă acum am avut 
nişte dureri îngrozitoare, mai ales noaptea. Unchiul meu 1) , un bă
trîn extraordinar, îmi pune plasture şi cataplasme, iar drăguţa şi 
spirituala mea verişoară 2) , care are nişte ochi negri teribili, stă pe 
lingă mine şi mă îngrijeşte cit poate de bine. Totuşi, într-o ase
menea situaţie, aş fi preferat să plec acasă, dar din cauza stării 
mele fizice nici vorbă nu poate fi de aşa ceva. Doctorul mi-a anun
ţat plăcuta perspectivă că, avînd în vedere că boala asta scîrboasă 
se prelungeşte, o să mai am încă o bună parte din ianuarie de furcă 
cu ea. lmi va spune el cînd starea sănătăţii îmi va permite o depla
sare pînă la Londra. Deocamdată, acest al doilea coşmar de p e  
cocoaşa mea nu e b y  far 3) atît d e  insuportabil cum a fost primul 
la Londra. După cum vezi, pot să scriu. 

De vreo două luni şi jumătate am renunţat complet la fumat 
şi nu cred că voi mai reîncepe curînd. 

Dacă vrei să ţi se întoarcă maţele de scîrbă din cauza poli
ticii, trebuie să înghiţi în fiecare zi pilulele telegrafice pe care le 
oferă cititorilor micile ziare olandeze. 

De altfel, va avea loc un mare spectacol, şi este foarte ciudat 
pentru Germania că acesta se deschide cu o mişcare în favoarea du
celui „legitim" 4) în care va fi zgomotos manifestată dorinţa de a 
avea un suveran de 36 de ani 410. 

Cîinii cretinismului parlamentar, care s-au întrunit la Frankfurt 
pe Main, au respins, fără a o pune în discuţie, rezoluţia prezentată 
de un german din Poznan în care problema relaţiilor dintre Ger
mania şi Rusia 420 era raţional pusă. 

1) Lion Philips. - Nota red. 
1) Antoinette Philips. - Nota red. 
1) - nici pe departe. - Nota trad. 
'l Friedrich von Augustenburg. - Nota red. 
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Cele mai calde urări de Anul nou. Transmite-i şi lui Lupus 
urările mele. 

Al tău, 
K. M. 

P.S. Apropo. Verişoara mea are un album, aşa cum au toate 
„doamnele" ,  şi i-am promis că o voi ajuta să strîngă fotografii, 
printre altele, i-am promis şi fotografia ta. Deci, dacă mai ai la 
îndemînă una, fii b'un şi pune-o în scrisoarea pe care sper că pină 
la urmă mi-o vei trimite. 

P.S. Tocmai voiam să închid scrisoarea către tine, cînd a intrat 
doctorul 1) şi, fără multă vorbă, m-a operat din nou. Operaţia s-a 
terminat in no time şi now things will go on swimmingly 2) . 

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

1) A. von Anrooy. - Nota red. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germani 

I) - Intr-o clipă şi acum lucrurile vor merge ca pe roate. - Nota lrad. 
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Dragul meu Maur, 

1 8 6 4  

209 

Engels către Marx 
la Zalt-Bommel 

Manchester, 3 ianuarie 1864 

Repetatele chefuri de cracmn, precum şi în general unfitness 
for businnes 1) care le-a urmat m-au împiedicat să-ţi răspund mai 
devreme. Din fericire, toate acestea au trecut. 

Soţiei tale îi trimit ceea ce am convenit 2) . Sînt foarte bucuros 
că ţi-ai operat cel de-al doilea buboi şi că deci ai trecut şi acest 
ultim hop. Din cauza acestei istorii plicticoase trebuie să fi slăbit 
al naibii de mult. 

Cu Schleswig-Holstein lucrurile din nou s-au încurcat de tot. 
Dacă, aşa cum cred eu, primăvara izbucneşte războiul, vom avea 
împotriva noastră Danemarca, Suedia, Franţa, Italia şi, eventual, 
Anglia. In Ungaria şi Polonia este în floare plon-plonismul, căruia 
i-a pus bazele Kossuth. In situaţia asta nu văd decît două ieşiri : 
1) sau în Berlin, de îndată ce trupele se retrag, începe revoluţia, iar 
la Viena are loc o mişcare corespunzătoare cu anumite concesii 
făcute Ungariei şi poate chiar şi Poloniei. Asta ar fi cea mai bună 
soluţie, şi în cazul acesta n-am avea de ce să ne temem. Dar în 
starea de haos care există, soluţia aceasta e şi cea mai puţin proba
bilă. Sau 2) o refacere a Sfintei alianţe, care, ca întotdeauna, va 
fi consolidată de împărţirea Poloniei. (Rusia este mai interesată 
în Polonia decît în Danemarca şi, în plus, are şansa ca, în momentul 
încheierii păcii, să aibă în mină Austria şi Prusia, şi astfel să-şi 
poată impune propriile ei condiţii.) - In cazul acesta la Berlin ruşii 
ar lua locul prusienilor şi ar juca rolul de jandarmi ; noi am fi trădaţi, 
iar Bonaparte ar deveni persoana cea mai importantă. 

Războiul demonstrativ din Schleswig, sub conducerea lui Wran
gel, nu poate continua mult 421• In primul rînd, din pricina fortăre
ţelor daneze, primele lupte sînt deja prea sîngeroase şi, în al doilea 

1) - totala incapacitate de muncă. - Nota lrad. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 336-337. - Nota red. 
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rînd, Boustrapa 1) prea are nevoie de un război popular pentru a 
pierde această ocazie. Ce poate el să-şi dorească mai mult decît 
refacerea Sfintei alianţe şi un război pentru Rin şi Polonia, în 
acelaşi timp, în care să aibă de partea lui Anglia şi Italia, precum 

. şi toate statele mici din Europa ? 
Apropo I Bravul nostru Faucher, care în Camera comunelor s-a 

pronunţat ca partizan înfocat al lui Schleswig-Holstein-Sonderburg
Augustenburg, scrie totodată în „Manchester Guardian" articole 
antigermane în care se linguşeşte pe lingă cîinii englezi de la „Ti
mesu .  N-ar trebui să facem ceva pentru a-l demasca pe acest 
păcătos ? 

Dacă ar fi avut acum curaj în Camera din Prusia, cîinii ăştia ar 
fi putut în şase săptămîni să aplaneze toată povestea. Răspunsul 
frumosului Wilhelm dovedeşte că guvernul e la mare ananghie 422• 

Nimeni nu dă împrumut, nici măcar bunul von Heydt, şi ei ştiu 
bine că prin forţă nu pot obţine nici un ban. 

Chiar acum a venit Lupus să mă ia de aici şi-ţi trimite salutări 
•cordiale. 

Cele mai bune urări şi la mulţi ani I 

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

2 1 0  

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Zalt-Bommel, 20 ianuarie 1864 

Dragă Frederick, 
După cum vezi, tot mai sînt aici şi „îţi voi spune mai mult" -

de fapt din nou nu pot to move about 2) . Este o perfidă boală creştină. 
Cînd am primit scrisoarea ta, mă felicitam eu singur că m-am vin
decat de rănile vechi, dar în aceeaşi seară a mai apărut un furun
cul mare pe piept, în partea stingă, lingă gît, şi altul - antipodul 
lui - pe spate. Mă simt prost, dar cel puţin nu mă jenează la 

') Napoleon .al III-iea. - Nota red. 
•J - să mă .mişc. - Nota trad. 
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mers şi, într-adevăr, am făcut o plimbare pe jos pe Rin (Waal) 
în tovărăşia unchiului 1) şi verişoarei 2) mele. Dar după cîteva zile 
mi-a mai apărut un furuncul pe piciorul drept exact sub locul 
despre care Goethe spune : „Şi dacă nu are şezut, pe ce să stea 
cavalerul u 3) . 

Iar acesta este cel mai dureros şi mai incomod dintre toate 
pe care le-am avut ; sper că, în sfîrşit, cu el se va încheia seria. 
Deocamdată nu pot nici să merg, nici să stau, nici să mă aşez 
şi chiar să stau culcat îmi e al naibii de greu. Vezi, dragul meu, 
cum mă încearcă înţelepciunea naturii. Nu era mai raţional ca, 
asemenea încercări să fie hărăzite vreunui bun creştin, unor oameni 
de tipul lui Silvio Pellico ? Trebuie să-ţi spun că, în afară de furun
culul de sub şezut, a apărut unul nou pe spate, iar cel de pe piept 
abia a început să se vindece, astfel că sînt lovit din toate părţile 
dintr-o dată ca un adevărat Lazarus (alias Lassalle) . 

ln legătură cu Lazarus mi-am amintit de cartea lui Renan „Viaţa 
lui Iisus " ,  în multe privinţe un simplu roman, plin de vedenii 
mistice-panteiste. Cartea are totuşi şi cîteva avantaje în compa
raţie cu predecesoarele ei germane şi, cum nu e voluminoasă, 
ar trebui s-o citeşti şi tu. Ea e, fireşte, un rezultat al lucrărilor 
germane. Foarte ciudat. Aici, în Olanda, orientarea critică-teologică 
este în aşa măsură a l'ordre du jour 4) , incit pastorii o predică 
deschis din amvon. 

Cit despre povestea cu Schleswig-Holstein, sper că va duce 
la un conflict în Germania însăşi. Cit de bine îşi cunoaşte Rusia 
acoliţii, austi i�ci i şi prusienii, se vede din cool impudence 5) cu 
care publică în momentul de faţă Protocolul de la Varşovia 423 
în „Petersburger Journal" 6) . 

Micii principi germani iau foarte în serios aparenta mişcare pentru 
Schleswig-Holstein. Ei, într-adevăr, iş1 închipuie că sînt prea puţini 
în Germania şi, de aceea, doresc cu înflăcărare să urce pe tron 
pe cel în vîrstă de 35 424• 

lţi scriu numai cîteva rînduri, dar şi pentru asta fac un mare 
efort, deoarece statul pe scaun e un chin. Aştept cu nerăbdare 
răspunsul tău ; cînd văd scrisul tău, mi se ridică moralul. 

Nu uita să anexezi fotografia ta. I-am promis verişoarei mele, 
dar cum poate ea crede că între noi este o prietenie ca a lui Oreste 

1) Lion Philips. - Nota red. 
') Antoinette Philips. - Nota red. 
1) Dm epigrama lui Goethe „Totalitat• („Totalitate") . - Nota red. 
') - la ordinea zilei. - Nota trad. 
1) - nerus.narea rece. - Nota trad. 
1) „Journal de Saint-Petersbourg•. - Nota red. 
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:şi Filade dacă nu te pot convinge să trimiţi o fotografie ? Adrese1 
.e aceeaşi, care of Mr. L. Philips. Salutări ţie şi lui Lupus. 

. Publicat pentru prima oară 
in : „Der Briefwechsel zwischen 

·F. Engels und K. Marx•, Bd. III, 
:Stuttgart, 1913 

2 1 1  

Al tău, 
K. M . 

Se tipăreşte după. manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Londra, 25 februarie 1864 

Dragă Frederick, 
Iţi trimit deocamdată aceste rînduri pentru a-ţi anunţa întoar

icerea mea 425• 
'
oe îndată ce vremea va permite, vin pentru două 

zile la Manchester ca să te văd şi, totodată, să te pun la curent 
-cu afacerile mele. 

Sînt complet vindecat şi numai în cîteva locuri (mai ales sus, 
,pe picior) mă mai supără a little 1) procesul final de vindecare. Cu 
toată boala, n-am slăbit, ci, dimpotrivă, m-am mai împlinit. E drept 
-că a trebuit să renunţ definitiv la fumat. 

O adevărată surpriză a fost apariţia pe neaşteptate a lui Pieper. 
A venit aici pentru a o aranja pe sora lui într-un post de guver
nantă. Timp de patru ani a fost învăţător la o şcoală din Bremen. 
1n ultimul an „a mîncat pîinea Uniunii naţionaleu 426 şi chiar a fost 
în Italia pe cheltuiala lui Augustenburg 2) . A rămas acelaşi imbe
cil anost. 

Salutări cordiale ţie şi lui Lupus. 

Publicat pentru prima oară 
in : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Enge1s und K. Marx•,  Bd. III, 
Stuttgart, 1913 

1) - puţin. - Nota trad. 
'I Fr.ederk von Augustenburg. - Nota red. 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Dragă Frederick, 

K. Marx şi F. Engels 

212 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] vineri (1 1 martie] 1864-

Mîine la ora 10 dimineaţa plec de aici din gara Euston şi după
amiază pe la ora 5 sînt la Manchester 427• 

Would be foolish 1) să aştept o vreme mai bună. 
Ceea ce m-a mai reţinut aici during the two last weeks - some 

new and unexpected furuncles breaking through different parts 
of the body 2) . 

Publicat pentru prima oară 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

2 1 3  

Yours 3), 
Mohr 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limbile germană 
şi engleză 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Frederick, 

19 aprilie 1864: 
1 ,  Modena Villas, Maitland Park, 

Haverstock Hill, N. W. Londra. 

Furunculoza a durat pma aproape acum o săptămînă, ceea ce 
m-a „enervatu foarte mult şi abia de cîteva zile mi-am putut relua 
lucrul. 

Privilegiul lui întîi aprilie, all fool's day 4) s-a extins de data 
asta, cel puţin la Londra, pe toată luna aprilie. Garibaldi şi Pal
merston sînt imortalizaţi pe zidurile caselor din Londra. Garibaldi 
la Pam, Clanricarde şi proslăvirea poliţiştilor englezi în Palatul 
de cristal I ln Anglia nu există spioni I Fraţii Bandiera ar fi putut 
spune cite ceva despre asta 428• Garibaldi şi „Karl Blind u I Ce 

1) - Ar fi fost o prostie. - Nota trad. 
1) - in ultimele două săptămini - citeva furuncule noi apărute pe neaşteptate

şi în diverse părţi ale corpului. - Nota trad. 
a) - Al tău. - Nota trad. 
'J - ziua tuturor proştilor. - Nota trad. 
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talent de a-şi da importanţă mai are şi Blind, păduchele ăsta 
nărod : „D-l Karl Blind - scrie „Athenaeumu - a intrat în Comi
tetul Shakespeare I "  429 Şi doar individul nu înţelege nici o iotă 
din S [hakespeare] . Eu am opus mare rezistenţă şi, probabil, am 
pierdut toată consideraţia lui Weber 1) . De fapt, Asociaţia munci
torilor voia (instigată fiind de W[eber]) ca eu să întocmesc adresa 
către Garibaldi şi apoi să mă duc la el cu o delegaţie. I refused 
flatly 2) .  

Cînd vii p e  aici ? Toată familia t e  aşteaptă. 
Mîine se deschide conferinţa 430 şi teutonilor le va cădea vălul 

de pe ochi. Collet m-a anunţat că vine joi la mine şi totodată mi-a 
trimis un pachet mare cu opere germane în legătură cu rahatul 
Schleswig-Holstein-Lauenburg. De aceea, mîine dimineaţă va trebui 
să mă apuc serios de studierea acestui material antipatic, pentru 
a mă pregăti să discut cu tînărul ăsta, care cunoaşte pe de rost 
întreaga genealogie etc. Ai observat, desigur, că lamentabilul 
Disraeli caută să-l scutească pe Pam de osteneala de a răspunde 
la interpelările lui Osborne şi Kinglake în problema Schleswig
Holstein la apropiata conferinţă. Disraeli a declarat ieri că el va 
face o previous question 3) . De vreo doi, trei ani el îl scoate pe 
bătrînul Pam din încurcătură în toate problemele serioase (cum 
a fost, de pildă, istoria cu Afganistanul 431) .  

Cit de jalnic (adică prost) este Garibaldi - de altfel este aproape 
sufocat de îmbrăţişarea lui John Bull - poţi vedea din următorul 
fapt, care, of course 4) , nu este cunoscut : 

La congresul secret al revoluţionarilor de la Bruxelles (septem
brie 1863) - la care Garibaldi a fost conducătorul nominal - s-a 
hotărît ca G[aribaldi] să vină la Londra, incognito însă, pentru 
a lua astfel oraşul prin surprindere. Apoi el trebuia să ia atitu
dine în sprij inul Poloniei in the strongest possible way 5) . In loc 
să facă acest lucru, individul fraternizează cu Pam I „Mi-ar părea 
mai bine să fiu un păduche de oaie, decît un viteaz atît de nepri
ceput I " ,  spune Shakespeare în 11 Troilus şi Cressida" 6) .  

Multe salutări lui Lupus şi lui Lizzy 7) . 

1) Josef Valentin Weber. - Nota red. 
:i - Am refuzat net. - Nota trad. 
•) - interpelare preliminară. - Nota trad. 
') - fireşte. - Nota trad. 
') - în modul cel mai hotărit. - Nota trad. 

Al tău, 
K. M. 

1) W. Shakespeare. „Troilus şi Cressida",  actul III, scena a 3-a, Bucureşti, 
E.S.P.L.A. 1960, p. 491 .  - Nota trad. 

7) Lizzy Bums. - Nota red. 
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Jennychen tot mai tuşeşte, dar am impresia, totuşi, că îi este 
cu mult mai bine. Casa cea nouă a înviorat-o efectiv 482• 

Publicat pentru prima oară 
in : ,,Der Briefwechsel zwischen 
P. Engels und K. Marx" ,  Bd. III, 
Stuttgart, 1913 

2 1 4  

S e  tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
Ia Londra 

Manchester, 29 aprilie 1864 

Dragul meu Maur, 
Sper că pînă Ia urmă ai reuşit să scapi de furunculoză. In tot 

acest timp Lupus a suferit cumplit de dureri reumatice de cap, 
care au început încă de pe cînd erai tu aici 1) , şi de atunci nu I-au mai 
lăsat, dimpotrivă, au devenit tot mai puternice, aşa că de cîteva 
săptămîni n-a mai dormit ca lumea. A trebuit din nou să stea 
cîteva zile în pat, iar porcul de Borchardt nu face nimic pentru 
asta, îl tratează cu colhicum pentru podagra neînsemnată pe care 
-0 are Ia picior (şi care acum nu-I jenează, în v · eme ce durerile de 
cap şi lipsa de somn îl distrug definitiv) şi nici măcar nu-i dă din 
dnd în cînd puţin opiu. Am stat de cîteva ori destul de serios de 
vorbă cu Lupus despre asta, dar tu ştii cit de puţin ajută. EI se 
socoteşte obligat faţă de B [orthardt] şi în privinţa asta nu e nimic 
de făcut. Singurul lucru pe care I-a făcut acest quack 2) a fost să-i 
ia alaltăieri 10 uncii de sînge r Diseară mă duc din nou la Lupus 
să văd cum îi mai merge. Acum trei săptămîni am avut şi eu o 
criză puternică şi foarte dureroasă de reumatism la muşchii res
piratori, dar Gumpert m-a vindecat în 24 de ore. 

Garibaldiana a sfîrşit în mod demn. Modul în care individul 
ăsta a fost dat afară, după ce swells 3) au căscat gura la el o săp
tămînă întreagă, este extraordinar şi nu se poate întîmpla decît 
în Anglia. Pentru oricare alt om, în afară de Garibaldi, acest lucru 
ar fi însemnat sfîrşitul, dar chiar şi pentru el este o ruşine nemai
pomenită ca timp de nouă zile să fi servit drept curiozitate aristo
craţiei engleze, pentru ca apoi să fie aruncat pe uşă afară. L-au 

'l Vezi volumul de faţă, p. 344. - Nota red. 
11 - şarlatan. - Nota trad. 
'I - filfizonii. - Nota lrad. 
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tratat ca pe un adevărat romantic. Cum poate un asemenea om 
să accepte aşa ceva şi cum a fost atît · de prost incit să-i ia pe 
aceşti Dundrearys drept poporul englez l Orice ar fi fost, pentru 
cine nu e nici acum limpede caracterul total burghez al acestui 
domn, aceluia nu-i poate fi nimic limpede. Căci respectul faţă de 
presa engleză este, poate, mai profund decit faţă de poliţişti. Dar 
părăsirea, părăsirea scenei le întrece pe toate m, 

Prietenul nostru Bismarck este şi el o lumină. Despre el chiar 
se poate spune : n'est pas Soulouque qui veut 1) .  La început l-a 
înfuriat pe Bonaparte cu avertismentele prin presă, iar acum îl 
trimite la Schleswig pe bunul caporal Wilhelm ca să determine 
poporul să voteze anexarea la Prusia I m Măgarul ăsta îşi închi
puie, evident, că Savoia şi Nisa se găsesc în drum şi că nu trebuie 
decit să le ridice. De altfel, „Dagblad[et] " observă foarte just că, 
după cucerirea fortăreţei Diippel 435, în presa prusiană reacţionară 
domneşte o asemenea însufleţire şi indivizii sînt atît de înfumu
raţi, incit se poate prevedea cu certitudine că această bandă va 
decădea foarte curînd şi foarte jos. 

Trebuie să recunosc că am fost cam surprins de această reu
şită a armatei prusiene. Atacul a fost săvîrşit de patru brigăzi 
(24 batalioane) împotriva a patru brigăzi daneze (16 batalioane) ; 
pentru un asemenea atac nu era nicidecum o superioritate nume
rică exagerată. E drept, danezii au fost slăbiţi zdravăn prin focul 
de artilerie ; ceea ce însă - şi încă în şi mai mare grad - s-a 
întîmplat şi cu ruşii la Sevastopol. Dar faptul că în 20 de minute 
prusienii au cucerit primele şase fortificaţii şi apoi, în decurs de 
două ore - nota bene, fără ordin, căci bunul prinţ 2) voia să se 
mulţumească cu atît -, întreaga peninsulă 3) , inclusiv capetele de 
pod, şi au cauzat celor 13 OOO de danezi o pierdere de 5 OOO de 
oameni este mai mult decit ne puteam aştepta de la ei. De altfel, 
îţi aminteşti că eu întotdeauna am considerat armele de foc pru
siene - atît puştile cit şi tunurile - cele mai bune din lume, şi 
acum asta s-a confirmat. Dar în schimb, conferinţa va arăta în 
curînd ce marionete sînt diplomaţii prusieni. Prinşi între Rusia, 
Boustrapa 4) şi Palmerston, precum şi cu ajutorul „înaltei" poli
tici a lui Bismarck, cred că „lovitura" care se va da trufiei lor 
nu se va lăsa prea mult aşteptată. Dar cum stau lucrurile în pri
vinţa banilor ? Cele 22 de milioane stoarse din vistieria statului şi 

1\ - nu este Soulouque cine vrea (Victor Hugo. „Napoleon le petit"). -
Nota trad. 

•) Friedrich Karl von Preussen. - Nota red. 
1) Iutlanda. - Nota red. 
4) Napoleon al III-iea. - Nota red. 
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cele 6 milioane obţinute prin împrumutul căilor ferate s-au şi 
irosit, probabil ; şi mai departe 1 

Voi veni curînd la voi, într-o vineri seara, dar, bineînţeles, 
nu fără să te anunţ în prealabil. 

Scrie-mi cît mai repede şi salutări familiei. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, Bd. III, 
Stuttgart, 19 13  

2 1 5  

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 

la Londra 

Dragul meu Maur, 

[Manchester! duminică 1 mai 1 864 
ora 6 � 30 seara 

Chiar acum vin de la Lupus, unde au fost şi Gumpert şi Borchardt. 
Aceştia nu sînt de acord între ei în privinţa diagnosticului, dar, 
deocamdată, asta nu are importanţă, căci acum principalul e ca 
Lupus să-şi recapete puterile, şi Gumpert a luat imediat măsuri 
energice. Ieri l-am întrebat pe B [orchardt] în legătură cu vinul de 
Porto, dar el mi-a spus că, întrucît L[upus] mai are ameţeli, e 
mai bine să nu-i dăm, iar azi dimineaţă mi-a cerut să-i aduc o can
taridă ! Astăzi lui Lupus i se dă din două în două ore cite un pahar 
cu şampanie şi, în afară de asta, în timpul nopţii i se dă rachiu, 
pe lingă supa de carne pe care o mănîncă între timp. Şi cîinele 
de Borchardt, care miercuri i-a luat 10 uncii de sînge l l ln gene
ral, situaţia este foarte serioasă, căci, indiferent care ar fi diag
nosticul exact, şi unul şi celălalt sînt deopotrivă de proaste. 
Diagnosticul lui B [orchardt] este meningită, congestia meningelui cu 
tendinţă de exudat. Azi dimineaţă G[umpert] n-a putut încă pune 
un diagnostic, dar crede că, în afară de cele de mai sus, mai este 
şi uremie (pătrunderea urinei în sînge în urma degenerării rini· 
chilor) sau anemie cu afecţiuni locale ale sistemului nervos. lntru
cît după consultaţie mai avea de făcut o vizită, nu am putut vorbi 
mai pe larg cu el ; îndată ce aflu părerea lui îţi scriu. 

Aş vrea, dacă poţi, să vii mîine aici pentru cîteva zile 436• 
Prevăd că voi fi foarte ocupat săptămîna aceasta, or, trebuie ca 
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cel puţin unul dintre noi să se vadă cu medicii de două ori pe zi 
şi să aibă grijă de aplicarea recomandărilor lor. Şi în afară de 
aceasta mi-ai face o mare bucurie. Dacă vii, telegrafiază-mi de la 
gara de unde iei trenul pe adresa : 7 Southgate, St. Marys ; nu 
costă decît un şiling. 

Am fost nevoit ieri să-i spun lui B [orchardt] , pentru a-l deter
mina să accepte un consult, că şi tu ai încredere în G[umpert] ca 
şi mine şi că niciodată nu mi-ai ierta, dacă Lupus ar muri, că nu 
l-am adus pe G[umpert] să-l consulte. A fost foarte neplăcut pen
tru el. dar nu puteam îngădui ca Lupus să fie omorît de dragul 
vanităţii păcătosului ăstuia. 

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

216 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 2 mai 18� 

Dragul meu Maur, 
Situaţia lui Lupus se înrăutăţeşte pe zi ce trece. Starea de 

inconştienţă în care se află se prelungeşte tot mai mult. li recu
noaşte destul de bine pe toţi cei care vin la el, dar uneori vorbeşte 
complet incoerent şi nu are momente de luciditate decît după ce ia 
doze serioase de excitante. Dar şi aceste momente devin tot mai 
ceţoase şi mai scurte. Gumpert nu mai are prea multă speranţă ; 
diagnosticul său este : ramolisment cerebral ca urmare a dure
rilor de cap prelungite, cauzate de hiperemia creierului şi de 
insomnia legată de aceasta. De meningita lui Borchardt nici nu 
mai este vorba, el a adoptat diagnosticul lui G[umpert] şi, în 
general, face tot ce propune G[umpert] , dar se pare că el este 
foarte nelămurit în privinţa originii acestor dureri de cap. 

Fiecare zi pe care Lupus o petrece în această stare de incon� 
ştienţă - nici excitantele nu-l mai pot ajuta - îi înrăutăţeşte, 
fireşte, starea şi, dacă în următoarele 3-4 zile nu apare vreo îmbu� 
nătăţire, nenorocitul va muri ori de slăbiciune, ori de apoplexie, 
ori, dacă supravieţuieşte, rămîne idiot. Această alternativă -
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moarte sau idioţenie - este îngrozitoare. Gumpert vorbeşte des
pre colegul său, bineînţeles, cu foarte multă precauţie, dar eu sînt 
sigur că L(upus) ar fi fost salvat dacă durerea lui de cap ar fi fost 
tratată cum trebuie şi dacă ar fi reuşit să-l facă să doarmă. Dar 
abia joia trecută, după o insomnie de cinci săptămîni, B [orchardt] 
i-a dat puţin opiu. Şi în plus i-a mai luat şi sînge miercuri. In toată 
această perioadă a continuat să-l trateze de podagră şi nu i-a 
dat altceva decît colhicum etc. Abia cînd Lupus a început să-şi 
piardă cunoştinţa, asta i-a dat de gîndit. 

Mîine dimineaţă la ora 9 fac din nou un consult, mă duc şi eu 
.să văd cum stau lucrurile. B [orchardt] vrea să-i găsească un infir
mier. Numai de ar scăpa, bietul de el I 

Publicat pentru prima oară 
in : „Der Briefwechsel zwiscb.en 
F. Engels und K. Marx' ,  Bd. III, 
Stuttgart, 1913 

2 1 7  

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Dragă Marx, 

(Manchester, 2 mai 1864) 
luni seara, ora 8 şi 30 

Boala lui Lupus progresează rapid. Are halucinaţii, una-două 
sare din pat etc. Nu avem pe cineva care să vegheze asupra lui 
şi să-l împiedice să-şi facă vreun rău. Aici există un singur infir
mier de profesie, dar este angajat. Borchardt putea să angajeze 
unul de la ospiciu, dar cit timp mai există cea mai mică speranţă 
de însănătoşire nu vrea, fireşte, să aducă un om din aceştia, pen
tru ca apoi să nu se dea prilej de clevetiri care ar putea să-i dăuneze 
lui Lupus. De aceea el întreabă dacă n-ai putea tu să găseşti un 
om de încredere pe care să-l trimiţi aici mîine ; nu e nevoie să fie 
infirmier de profesie, e chiar mai bine dacă nu este, dar să putem 
avea încredere că va face ce i se spune şi că va veghea. Deocam-
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dată sîntem asiguraţi numai pma mîine, şi periculum in mora 1). 
S'il s'en trouve 2) , trimite-l rapid la Borchardt, la adresa : Rusholme 
Road, Manchester. 

Dacă nu găseşti pe nimeni, Borch[ardt] te roagă să-i telegra� 
fiezi mîine dis-de-dimineaţă (costă un şiling) , pentru ca el şi 
Gump[ert] să ştie dacă să mai caute aici pe cineva. 

Ţi-am telegrafiat în legătură cu asta şi-ţi trimit şi această scri
soare ca să înţelegi telegrama. 

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

2 1 8  

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Imputernicire pentru primirea moştenirii lăsate de Wilhelm 
Wolff. 

23 mai 1864 
1 ,  Modena Villa:;, Maitland Park, 

Haverstock Hill, Londra, N. W. 

Prin prezenta vă rog şi vă împuternicesc să faceţi toate demer
surile necesare pentru executarea testamentului prietenului nostru 
comun Wilhelm Wolff. 

Fr. Engels, Esq. 
6, Thorncliffe Grave, Oxford Street, 

Manchester 

Publicat pentru prima oară 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

') - o intirziere este primejdioasă. - Nola lrad. 
1) - Dacă găseşti pe cineva. - Nola lrad. 

Karl Marx, Dr. Ph. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba engleză 
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Dragă Frederick, 

K. Marx şi F. Engels 

2 1 9  

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra) joi, 26 mai 1864 

Spre foarte „plăcuta" mea surpnza, astăzi dimineaţă (noaptea 
trecută n-am putut să dorm) am descoperit alte două „drăgălaşe"  
furuncule pe piept. Intreabă-1 pe Gumpert ce să fac. Fier nu vreau 
să iau acum, fiindcă şi aşa simt un aflux de sînge în cap. Nici lui 
Allen nu mai vreau să mă adresez, deoarece cel mai mult mă tem 
să nu trebuie să reîncep un tratament serios care m-ar împiedica 
acum de la lucru, căci trebuie totuşi să termin lucrarea. Deşi mi se 
spune că arăt bine, totuşi am continuat să mă simt something 
wrong 1) , şi efortul mare pe care a trebuit să-l depun la tratarea 
unor teme relativ mai grele se datoreşte, evident, acestei stări de 
inadecvare. Y ou ex cuse this spinozistic term 2) .  Cărţile of aur 
poor 3) Lupus au fost trimise la Londra ?437 Mă nelinişteşte întîr
zierea lor, deoarece, dacă am înţeles bine, oamenii tăi de la depozit 
trebuiau să le expedieze încă de joi (care a trecut) . 

What do you say of Grants operations ? 4) „Times•, of course 5) , 
nu admiră decît strategia lui Lee, care se ascunde în spatele acestor 
retrageri 438• „lt - a spus Tussy astăzi dimineaţă - considers 
this very canny, I dare say0 6) . Nimic nu doresc atît de mult decît 
ca Butler să aibă succes. Ar fi extraordinar dacă el ar intra primul 
în Richmond. Ar fi prost dacă Grant ar trebui să se retragă, dar 
cred că tipul ştie ce vrea. In orice caz, prima campanie din Ken
tucky, Vicksburg şi lovitura pe care a primit-o Bragg în Tennessee 
sînt opera lui. 

Iţi trimit alăturat biletul de la Jones ; ca urmare, l-ai putea invita 
în una din zile 439. 

Salutări de la întreaga familie. 

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

1) - cam rău. - Nota trad. 
"l - Scuză acest termen spinozist. - Nota trad. 
'l - sărmanului nostru. - Nota trad. 
'l - Ce spui de operaţiile lui Grant ? - Nota trad. 
5) -fireşte. - Nota trad. 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) - „El. .. consideră acest lucru, cred eu, foarte şiret•. - Nota trad. 
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(Manchester] 30 mai 1864 

Cărţile încă n-au fost trimise, de asemenea nici vinul, vor sosi 
•O dată. Nu am nici o veste de la Borchardt şi nici de la avocat ; la 
acesta voi merge poimîine şi-i voi preda împuternicirea 1) . 

Gumpert spune că nu trebuie să mai faci absolut nimic contra 
acestor furuncule care nu sînt decît ultimele zbateri ale bolii. Am 
vorbit cu el despre Jennychen, el e de părere că are probabil o 
stare de anemie, că în asemenea situaţii apare adeseori brusc o 
apăsare astmatică determinată de tulburări ale circulaţiei sîngelui. 
Intr-un asemenea caz se recomandă numai măsuri generale şi nu 
socoate necesar să mai adauge ceva la tratamentul lui Allen, de 
..altfel nu pare să considere situaţia îngrijorătoare. 

Ceea ce caracterizează campania din Virginia este din nou 
nehotărîrea sau, mai exact, greutatea, în general, de a se ajunge 
la o hotărîre pe acest teritoriu. Veştilor primite prin Scoţia nu le 
acord prea mare importanţă, ele nu dovedesc decît că o săptămînă 
de ploi l-a salvat pe Lee de necesitatea de a da bătălii neîntrerupte, 
în genul celei de la Solferino 440• Iar pentru el, asta înseamnă mult. 
lncă două lupte ca aceasta şi armata lui, nevoită să se retragă în fie
<:are seară pe noi poziţii, ar avea, în orice caz, un moral foarte scăzut, 
-ţ;i nu cred c-ar fi în stare să se mai oprească undeva înainte de Rich
mond. Grant, fără îndoială, a cîştigat şi el ceva datorită acestei 
opriri, dar nu în aceeaşi măsură. Intăririle primite acum nu au prea 
mare importanţă. Totuşi nu m-ar mira dacă Lee s-ar retrage spre 
Richmond. In acest caz, acolo s-ar da lupta decisivă. 

Bismarck pare să aibă un noroc colosal ; se pare că se va în
cheia o pace cu Augustenburg 441• Eu nu sînt încă în stare să înţe
leg acest lucru, dar articolul foarte alarmant apărut ieri în „M[orning] 
Postu îmi întăreşte convingerea. (In ziar se spune, printre altele, că 
Schleswig va fi împărţit şi că Eider va forma noua graniţă între 
Schleswigul danez şi cel german I) Dar, oricît de plauzibil ar părea 
totul, nu pot să-mi închipui că ruşii vor renunţa atît de uşor la toate 
-succesele lor din anii [18)51-1852 442, cu atît mai mult cu cît nu se 
vede nici un echivalent pentru ele. 

1) Vezi volumul de faţă, p. 351 .  - Nota red. 
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Citind exemplarul lui Francoeur pe care-l am de la tine, m-am, 
afundat în aritmetică, de care, pare-se, tu te-ai ţinut destul de· 
departe, judecind după ridicolele greşeli de tipar la cifre rămase
necorectate. Unele pasaje sînt foarte elegante, dar partea practică 
a aritmeticii este, dimpotrivă, tratată teribil de prost şi de super
ficial ; în oricare din şcolile germane poţi găsi o elaborare mai 
bună. De asemenea, mă îndoiesc că e practic, chiar într-o formă 
elementară, să expui asemenea teme ca rădăcină, putere, pro
gresie, logaritmi etc. numai în cifre (fără a recurge de loc la algebră 
şi, in fact, fără a presupune că cititorul are măcar noţiuni elemen
tare de algebră) . Oricît de bine pot fi folosite exemplele în cifre 
pentru ilustrare, totuşi, eu cred că, în cazul de faţă, limitarea la> 
cifre este un mod mai puţin pregnant decît o simplă expunere al
gebrică cu ajutorul lui a + b, tocmai pentru că expresia algebrică 
în general este mai simplă şi mai pregnantă, iar în această chesti
une nu te poţi lipsi de o expresie generală. E drept că tocmai 
aceasta este partea din algebră pe care matematicienii par ex
cellence 1) o consideră sub demnitatea lor. 

Ziarele daneze ţi le voi trimite mîine. Potrivit relatărilor lor, 
în cîteva oraşe din Iutlanda ofiţerii prusieni s-au opus foarte mult 
înainte de a executa ordinul de rechiziţii ; în general, nimeni nu.. 
se plînge de soldaţi, ci numai de generali şi de ordinele lor. In 
„D[ag]blfadet] " înjurăturile la adresa Angliei sînt mai vehemente· 
decît în Germania. 

Incolo, nimic nou, în afară de faptul că este îngrozitor de frig_ 
Salutări cordiale soţiei tale şi fetelor. I hope Tussy îs content with. 
the cotton 2) . 

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

1) - prin excelenţă. - No/a /rad. 

Al tău, 
F. E-

Se tipăreşte după manuscris. 

Tradus din limba Q'1!rman& 

1) - Sper că Tussy este mulţumită de fire1e de bumllac. - Nota lrad. 
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[Londra] 3 iunie 1864 

1 )  o mîzgăleală pe care măgarul de Kertbeny mi-a trimis-o 
astăzi sub banderolă de la Bruxelles 443 ; 

2) un extras din „Rhein[ische] Zeitungu cuprinzînd necrologul 
lui Lupus scris de Elsner, care este acum unul dintre redactorii lui 
„Breslauer Zeitung" ,  din care l-a şi reprodus „Rheinische Zeitung" ; 

3) un alt extras din „Rhein[ische] Zei [tung] " ,  în care îţi atrag 
.atenţia asupra articolului „Socialismul feudal" 444 ; 

4) o scrisoare de la un anume Klings din Solingen către un 
anume Mall de aici. Ca să poţi înţelege scrisoarea îţi spun urmă
toarele : Mall (şi încă un camarad al acestuia 1) ) este un muncitor 
din Solingen care (împreună cu camaradul pe care l-am amintit) au 
fugit pentru a nu executa pedeapsa de patru luni închisoare (ur
mare a discursului lui Lassalle de anul trecut) . Klings, ditto 2) mun
citor, este împuternicitul baronului Itzig pentru Solingen 445• 

Cei doi fugari din Solingen au venit să mă viziteze ; mi-au îm
părtăşit entuziasmul lor pentru Itzig şi mi-au povestit că mun
citorii s-au înhămat la trăsura lui cînd a fost ultima oară la Solin
gen. Ei considerau ca un lucru de la sine înţeles că noi doi sîntem 
în deplin acord cu Itzig (care cu prilejul ultimei sale vizite la 
Elberfeld a ţinut un discurs despre Lupus 446) . Mi-au declarat că 
Klings a fost membru al Ligii 3) şi la fel sînt în Provincia renană toţi 
conducătorii mişcării lui Itzig din rîndurile muncitorilor, cu toţii 
sînt, ca şi pînă acum, adepţii noştri hotărîţi. Mall mi-a arătat 
şi scrisoarea lui Klings şi l-am întrebat dacă nu vrea să mi-o lase 
ca să ţi-o trimit ţie. A fost de acord. De aceea, nu trebuie să mi-o res
titui. Natural, nu m-am apucat să le explic pe larg care sînt rela
ţiile noastre cu Itzig sau, mai degrabă, lipsa unor relaţii, ci le-am 
făcut numai aluzii foarte vagi. 

Oamenii ăştia sînt acum aruncaţi în stradă. De la Solingen li 
se trimit 50 de taleri, de la Asociaţia muncitorilor 4) de aici li se 
dă 2 1. st. ; noi vom mai strînge aici ceva şi ar fi bine dacă s-ar 

1) Julius Melchior. - Nota red. 
1) - de asemenea. - Nota trad. 
1) Liga comuniştilor. - Nota red . 
'l Asociaţia culturală a muncitorilor germani de la Londra. - Nota red. 
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mai putea strînge cîteva lire la Manchester. Oamenii ăştia trebuie· 
trimişi în America, deoarece ei, ca muncitori de fabrică (de la 
fabrica de cuţite din Solingen) , nu-şi găsesc nici o întrebuinţare 
în meseriile de la Londra. 

„Ce-o fi cu asta M, m-am întrebat eu în repetate rînduri cin eh 
am citit „Muncă salariată şi capital• 1) a lui Itzig. Mi s-a părut 
că temele fundamentale ale acestei lucrări îmi sînt cunoscute cuvînt 
cu cuvînt (deşi înflorite în stilul lui Itzig) , şi, totuşi, nu erau luate 
direct din „Manifest" 2) . Acum cîteva zile m-am uitat întîmplător 
prin seria mea de articole despre muncă salariată şi capital din 
„N[eue) Rh[einische] Z[eitung] u (1849) - într-adevăr este o simplă 
reproducere a discursurilor pe care le-am ţinut în 1847 la Asociaţia 
muncitorilor de la Bruxelles. Şi aşa am găsit sursa directă de inspi
raţie a lui Itzig al meu. Dintr-un sentiment de prietenie deosebită 
faţă de el voi publica în anexă la cartea mea, ca o notă, tot acest 
articol din „N[eue) Rh[einische] Z[eitung] u, fireşte, on false preten
ces 8) , fără nici o aluzie la Itzig 447• Nu cred c-o să-i placă. 

Au sosit cărţile 4) , ditto vinul, pentru care îţi mulţumesc foarte 
mult. Tussy mă roagă „to give you her Iove and to tell you that 
your cotton has somewhat improvedu 5) . 

Borkheim - sub patronajul lui Oppenheim, „Evreul Siissu din 
Egipt - a cîştigat about 8) 2 OOO 1. st. Oppenheim - pentru care 
el, după propria-i descriere, a jucat în ţara piramidelor rolul de 
măscărici - a vrut neapărat să-l reţină. Dar europenii mor acolo 
ca muştele şi de aceea B[orkheim] a preferat să primească din cînd 
în cînd cite o însărcinare din partea lui Abul Haim, cum îi spun 
arabii lui Oppenheim. La sfîrşitul verii va pleca din nou la Con
stantinopol în acest scop. 

Fetele şi madame îţi transmit salutări cordiale. 
My compliments to Lic[cy] 7) . 

Al tău, 
K. M. 

') F. Lassalle. „Herr Bastiat-Schulze von Delitzsch, der okonomische Julian. 
oder : Capital und Arbeit" („D-l Bastiat-Schulze von Delitzsch, Jufian economist. 
sau : Capital şi Muncă") ,  Berlin 1864. - Nota red. 

•) F. Engels şi K. Marx. „Manifestul Partidului Comunist". - Nota red. 
•) - sub un fals pretext. - Nota trad. 
•) Vezi volumul de faţă, p. 352. - Nota red. 
'l - „să-ţi transmit salutările ei şi să-ţi spun că firele tale de bumbac aD 

devenit ceva mai bune". - Nota trad. 
1) - vreo. - Nota trad. 
7) - Complimente lui Lizzy (Burns). - Nota trad. 
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Apropo. 
Prietenul Freiligrath nu poate, fireşte, să lipsească atunci cind 

e vorba de un omagiu. Vezi necrologul lui Elsner 1). Aminteşte-ţi 
de cuvîntarea rostită de Hamey la mormîntul lui Schramm 448• Acum 
apare la New York o foarte costisitoare „Record of the Revolu
tionu 2) , editată de o societate din New York, în care sînt consem
nate toate evenimentele şi documentele etc. actualului război civil 
de la începutul lui. Well I 8) Această cronică a fost trimisă gratuit 
unui număr de vreo 20-30 de persoane (inclusiv diverselor bi
blioteci din Europa) , printre care : Reginei Angliei, lui J. St. Mill, 
Cobden, Bright şi Freiligrath. Mi-a comunicat acest lucru, spu
nîndu-mi că yankeii „i-au făcut o mare bucurie şi o mare cinsteu ,  
mi-a dat să citesc scrisoarea însoţitoare, care cuprindea lista ferici
ţilor. Aş vrea să ştiu ce a făcut viteazul acesta pentru yankei sau 
ce poate şi ce vrea să facă ? Dar asta e legea generală : Freiligrath 
trebuie să primească onorurile în numele naţiunii germane, deoa
rece acest nobil cetăţean se menţine cu atîta nobleţe în neutralitate ; 
de altfel, într-adevăr „n-a învăţat nimicu 449• 

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

Tradus din limba german� 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 3 iunie 1864 

Dragul meu Maur, 
Referindu-mă cu toată stima la ultima Ill€a respectuoasă scri

soare 4) , pot să-ţi comunic astăzi că testamentul lui Lupus a trecut 
alaltăieri prin court of probate 450 şi mă aflu în posesia documen
tului respectiv. L-am prezentat şi la bancă pentru înregistrare, iar 
luni sau marţi voi primi banii (pot să fac acest lucru singur, fără 
Borchardt) şi-i voi transfera pe numele tău. Sînt vreo 230 1. st. 
Miine sau luni voi încerca să-l văd pe B [orchardt] şi voi face tot 
posibilul ca să grăbesc lucrurile. Suma aproximativă pentru taxa 

1) Vezi volumul de fată, p. 355. - Nota red. 
1) - „Cronică a revoluţiei". - Nota trad. 
'l - Bine I - Nota trad. 
'l Vezi volumul de fată, p. 353. - Nota red. 
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de moştenire este de 12 1) I. st. - o voi reţine, precum şi încă ceva 
mărunţiş pentru plătirea avocatului etc. Acesta mi-a spus că, pentru 
a ne asigura împotriva unor eventuale pretenţii ulterioare, trebuie. 
la vreo lună după ce testamentul intră în vigoare (deci începînd 
cu 1 iulie) , să se publice de trei ori la rînd în „Gazete" 2) , „Times " 
şi în ziarele locale o înştiinţare către creditorii necunoscuţi, indi
cîndu-se termenul pentru a se prezenta. Acest lucru presupune 
deci încă o amînare a încheierii formalităţilor. Prin septembrie va 
sosi somaţia pentru plata impozitelor (deci pînă atunci trebuie 
salvate dobînzile la această sumă) , după aceea trebuie să facem 
socoteala cu Wood, să plătim, şi atunci problema poate fi consi
derată definitiv încheiată. 

Am descoperit omul la care s-a fotografiat Lupus şi am găsit 
la el negativul ; am comandat 24 de fotografii, din care îţi trimit 
alăturat 4, ca să dai cite una lui Pfănder şi lui Eccarius, iar dacă 
mai ai nevoie îţi stau la dispoziţie. Cu această ocazie m-am foto
grafiat şi eu din nou, şi rezultatul îl vezi din poza alăturată ; lumea 
de aici spune că e foarte bună. 

Am primit „Free Press• şi-ţi mulţumesc. Ce va face acum poor 3) 
Collet cînd rolul de Otello s-a terminat ? Dar bietul copil deştept 4) 
care este iniţiat în toate secretele înaltei diplomaţii ? 

Multe salutări. Cum o mai duci cu furunculele ? 
Al tău, 

F. E. 
Publicat pentru prima oară Se tipăreşte după manu�cris 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, Bd. III. 
Stuttgart, 1913 

Tradus din limba germană 

Dragă Frederick, 

223 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 1 iunie 1864 

Am primit fotografia ta, ditto a lui Lupus. Din ultima am nevoie 
de at least 5) încă patru copii. Fotografia ta este foarte bună. Copiii 

l) In original este evident greşit : 120 I. st. - Nota red. 
•) „London Gazette". - Nota red. 
1) - sărmanul. - Nota !rad. 
') David Urquhart. - Nota red. 
1) - cel puţin. - Nota trad. 
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spun că ai o „înfăţişare plăcută" . Deoarece nu am făcut încă, aşa 
cum intenţionam, o nouă fotografie, Jennychen ţi-a trimis ieri 
dagherotipul. Am primit „Dagblad[et] " şi-ţi mulţumesc. 

Scrisoarea de la Liebknecht pe care am primit-o ieri şi pe care 
ţi-o anexez te va interesa în oarecare măsură. Trebuie s-o pui, ca 
şi pe celelalte scrisori de genul ăsta pe care ţi le trimit, la arhivă. 
I-am răspuns imediat lui L[iebknecht], lăudîndu-1 în genere pentru 
atitudinea lui ; l-am dojenit numai pentru condiţia absurdă - co
laborarea noastră - pe care a pus-o cind a fost vorba de o editare, 
propusă de Lassalle, a unui ziar ; la ideea asta, din fericire, a re
nunţat. l-am explicat că, deşi noi considerăm că din punct de vedere 
politic e bine ca, deocamdată, să nu-l împiedicăm pe Lassalle să ac
ţioneze, totuşi, în nici un caz nu ne putem identifica cu el... In 
cursul acestei săptămîni ii voi trimite (lui Liebknecht) ceva bani. 
Se pare, bietul de el, că-i merge al naibii de prost. A avut o atitu
dine foarte bună, şi faptul că a rămas în continuare la Berlin este 
foarte important pentru noi. 

Borkheim mi-a arătat scrisoarea marelui Orges, care în pre
zent se află la Viena. O[rges] a declarat că „ramolismentul cere
bral" de la „A[llgemeine] Z[eitung] " din Augsburg „a învins ", 
că la ziar domină „particularismul" în locul „germanismului • ,  că 
unul dintre cei patru proprietari ai lui „Allgemeine Zeitung" din 
Augsburg „aproape că l-a insultat" pe el („marele Orges") ,  că 
multă vreme a avut mîinile legate, dar că acum, în sfîrşit, a luat 
atitudine etc. Serves O [rges) right 1) .  tn povestea cu Vogt 2) , tipul 
ăsta a avut o comportare extrem de josnică faţă de noi. 

Borkheim mi-a comunicat amănunte foarte precise, verificate la 
faţa locului, în legătură cu construcţia Canalului Suez. li voi tri
mite o notă despre aceasta lui Daud Pasha 3) 451• 

Cit despre povestea daneză, poziţia ruşilor este foarte dificilă. 
Ei i-au tîrît pe prusieni în război, făcîndu-le promisiuni foarte mari 
şi dindu-le mari speranţe în ceea ce priveşte Schleswig-Holstein, 
ca un echivalent pentru ajutorul care încă mai continuă al Pru
siei în istoria cu Polonia 452• Acum, cînd frumosul Wilhelm 4) apare 
în rolul lui William the Conqueror 5) , nu te poţi scăpa de el, fireşte, 
tot atît de uşor ca de genialul său predecesor 8). La rîndul său, 

') - O [rges] are ceea ce merită. - Nota trad. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 12-15. - Nota red. 
") David Urquhart. - Nota red. 
4) Wilhelm I. - Nota red. 
') - Wilhelm Cuceritorul. - No/a /rad. 
1} Wilhelm Frederic al IV-iea. - Nota red. 
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Palmerston are miinile legate din cauza reginei 1) . Bonaparte, pe 
care ruşii şi Pam al lor vor să-l împingă împotriva germanilor în 
calitate de ţap ispăşitor, has reasons of his own Z) să facă pe surdo
mutul. De altfel, independent de faptul că există probabil un tratat 
secret cu Prusia, ruşii trebuie acum în primul rind să caute să 
ciştige „simpatia germaniloru.  De aceea, în such circumstances S) 
este posibil ca ei „să sacrifice"  Schleswig-Holstein, întocmai aşa cum 
Ecaterina a II-a a declarat ca fiind o mare jertfă din partea ei faptul 
că a dat Prusiei, în timpul celei de-a treia împărţiri a Poloniei, 
actualul regat al Poloniei 453, fireşte sub rezerva de a-şi lua înapoi 
„jertfau la momentul potrivit. Pasul extraordinar pe care l-au făcut 
acum ruşii în Caucaz 464 şi pe care Europa îl priveşte cu o indi
ferenţă idioată ii sileşte aproape să închidă ochii la ceea ce se 
intimplă de cealaltă parte, şi le şi uşurează situaţia. Aceste două 
probleme : înăbuşirea răscoalei poloneze şi luarea în stăpinire a 
Caucazului, le consider cele mai serioase evenimente care au avut 
loc în Europa, incepind din 1815. Pam şi Bonaparte pot spune acum 
că n-au guvernat degeaba, iar dacă războiul pentru Schleswig
Holstein a servit numai pentru a distrage atenţia Germaniei şi 
Franţei de la aceste evenimente importante, apoi el şi-a îndeplinit 
pe deplin misiunea în ceea ce-i priveşte pe ruşi, oricare ar fi re
zultatul Conferinţei de la Londra 433• Din scrisoarea lui L[iebknecht] 
vei vedea că ziarele liberale prusiene sint prea laşe pentru ca 
măcar să constate faptul că Prusia extrădează în permanenţă pe 
emigranţii polonezi. Cu problema Schleswig-Holstein, Bism[arck] 
le-a închis complet gura. 

Ştirile din America mi se par foarte bune ; îndeosebi m-a amuzat 
editorialul de astăzi din „Times•,  în care se demonstrează că Grant 
e tot timpul bătut şi că pentru infringerea lui va fi, probabil, „pe
depsit" cu luarea Richmondului. 

Salut. 

Publitat pentru prima oară 
ln : „Der Briefwechsel zwischen 
F. l!ngels und K. Marx•, Bd. III, 
Stuttgart, 1913 

1)  Victoria. - Nota red. 
•) - are propriile lui motive. - Nota trad. 
'I - asemenea condiţii. - Nota trad. 

Al tău, 
Maur 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Engels către Marx 
la Londra 

Dragul meu Maur, 

361 

Manchester, 9 iunie 1864 

Am primit telegrama, şi alăturat primeşti cealaltă jumătate din 
bancnota de 5 l. st. Am mai curăţat puţin dagherotipul l) şi acum 
îl găsesc foarte bun ; diseară i-l voi arăta lui Gumpert şi soţiei lui. 

Faptul că Liebknecht stă la Berlin are, de bună seamă, o mare 
importanţă pentru noi, asta ne dă posibilitatea să-l luăm pe Itzig 
pe neaşteptate şi, la momentul potrivit, să explicăm muncitorilor 
care e poziţia noastră faţă de el. In orice caz, trebuie să-l ţinem 
acolo şi să-i acordăm un oarecare ajutor. Dacă îi trimiţi acum bani, 
asta îl va încuraja foarte mult, şi dacă vei considera că mai este 
şi altă dată necesar, scrie-mi şi-ţi voi trimite pentru el o bancnotă 
de 5 l. st. 

Apropo de necrologul lui Lupus. Trebuie să întocmim un fel de 
biografie ; cred că o vom putea publica în Germania sub formă de 
broşură, la care să anexăm toată cuvîntarea lui în parlament 458• 
Să nu tărăgănăm lucrurile. 

Cum mai stau lucrurile cu Canalul Suez după informaţiile lui 
Borkheim ? S-a făcut într-adevăr ceva care să ne îndreptăţească 
speranţele într-un sfîrşit apropiat ? 

Sînt foarte curios să ştiu cum se vor desfăşura evenimentele în 
Virginia I Forţele continuă, pare-se, să fie aproape egale, şi o în
tîmplare neînsemnată, posibilitatea de a distruge vreun detaşa
ment izolat al lui Grant, îi poate reda lui Lee superioritatea. Lupta 
de la Richmond poate fi reeditată în cu totul alte condiţii, căci Butler 
este cu siguranţă mai slab decît Beauregard, altminteri n-ar fi îngă
duit să i se impună o tactică defensivă, şi chiar dacă sînt amîndoi 
de forţe egale, totuşi, la Richmond, Lee, unindu-se cu Beaur(egard] , 
este mai puternic decît Grant, cu toată unirea acestuia cu trupele lui 
Butler, deoarece, din tabăra sa fortificată, Lee poate să apară cu 
toate forţele sale pe oricare dintre malurile rîului James, în timp 
ce Grant trebuie să detaşeze o parte din forţele sale (spre partea de 
sud a fluviului) . Dar sper că Grant va face totuşi ceea ce trebuie ; 
în orice caz, este sigur că, după prima bătălie, de la Wilderness, Lee 
s-a arătat mai puţin dispus să dea lupte decisive în cîmp deschis 457 ; 
dimpotrivă, şi-a păstrat în permanenţă cea mai mare parte din forţe 

1) Vezi volumul de faţă, p. 358. - Nota red. 
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pe poziţii întărite şi se mulţumea numai cu scurte lovituri ofensive. 
Imi place, de asemenea, desfăşurarea metodică a operaţiilor lui 
Grant. Pentru terenul respectiv şi pentru inamicul respectiv este 
singura metodă corectă. 

Pentru cei de la Solingen 1) nu s-a strîns nimic prin colectă, dar 
se înţelege că eu îţi voi trimite ceva pentru ei. Anunţă-mă, cind va 
fi cazul, cit s-a strîns pentru călătoria lor şi cit costă aceasta. 

Bătrînul nostru Hill a predat, în sfîrşit, acum patru zile casa, 
dar, bineînţeles, nu se poate deloc despărţi de birou ; continuă să 
vină aici în fiecare zi, întocmai ca şi pînă acum. Numai astăzi, cel 
puţin dimineaţă, nu a venit, dar după-amiază nu va mai putea 
rezista. 

Multe salutări. 

Publicat pentru prima oară 
intr-o formă prescurtată 
in : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, Bd. III, 
Stuttgart, 1913 ; în întregime 
in : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 
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Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 16 iunie 1864 

Dragă Frederick, 
Thanks for 2) 1 1Dagblad[et] u .  
Inainte d e  a începe scrisoarea - c a  s ă  nu uit - vreau s ă  te 

întreb dacă au vreo valoare următoarele combinaţii de cuvinte pe 
care le-am găsit într-o etimologie belgiană. 

Cuvîntul sanscri t Wer (a acoperi, a proteja, a respecta, a venera, 
a iubi ,  a mîngîia) . adjectivul Wertas (excelent, respectabil) , cuvîn
tul gotic Wairths, anglosaxon Weorth, englez worth, lituanian wert
has, german Werth. 

1) Vezi volumul de faţă, p. 355-356. - Nota red. 
t) - Mulţumesc pentru. - Nota !rad. 
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Cuvîntul sanscrit Wertis, latin virtus, gotic Wairthi, german 
Werth. 

Cuvîntul sanscrit Wal (a acoperi, a fortifica) , Valor, Value. (???) 
Strohn este aici. A sosit ieri. Mîine se întoarce la Bradford. 

Am impresia că s-a întremat serios. De asemenea e mai plucky 1) . 
Pentru cei doi muncitori de la Solingen 2) , eu, împreună cu alţi 

cîţiva, am strîns aici, prin autoimpunere, atîta, incit mai lipsesc 
numai 2 l. st. pentru ca băieţii să poată pleca de aici cu un vas 
cu pînze pînă la New York şi să nu ajungă acolo cu buzunarele 
complet goale. Le voi da şi cîteva rînduri către dr. Jacobi, cu care 
prilej vom afla şi în ce ape se scaldă acum acest om modest. 

De la Liebknecht am primit scrisoarea pe care ţi-o anexez, 
impreună cu un extras din „Grenzboten" referitor la Lupus 4•9• 
L[iebknecht] va primi acum cea de-a doua scrisoare de la mine 
ca „un semn real de atenţie " (cum numeşte d-l Patkul asta în de
peşele sale secrete) 3). 

Ruşii, pare-se, cer pentru ei Schleswig-Holstein sub egida di
nastiei Oldenburg, iar Prusia va primi pentru asta o oarecare „des
păgubire" .  Această tranzacţie would be too dever 4) . 

Un orientalist olandez, profesorul Dozy din Leyden, a publicat 
o carte 5) în care dovedeşte că „Abraham, Isaac şi Iacob sînt pro
duse ale fanteziei ; că israeliţii erau idolatri ; că ei au tîrît după ei 
«O piatră>> în «Chivot» ; că seminţia lui Simeon (alungat pe timpul 
lui Saul) a pornit spre Mecca şi aici a construit un templu păgîn 
şi s-a rugat la pietre ; că după eliberarea din robia Babilonului, 
Esra a inventat întreaga legendă de la geneză pînă la Iosua şi 
apoi a scris legile şi dogmele care au pregătit reforma, monoteis· 
mul etc." 

Aşa mi s-a scris din Olanda, precum şi că lucrarea face multă 
vîlvă printre teologii de acolo, mai ales pentru că Dozy este cel 
mai mare orientalist din Olanda şi, în plus, profesor în Leyden I 
In orice caz, în afara graniţelor Germaniei are loc o remarcabilă 
mişcare împotriva religiei (Renan, Colenso, Dozy etc.).  

1) curajos. - Nota trad. 
2) Vezi volumul de faţă, p. 355-356. - Nota red. 
"l Patkul Joh. Reinho/d. „Berichte an das Zaarische Cabinet in Moscau" („Ra· 

poarte către cabinetul ţarist la Moscova"). - Nota red. 
'l - ar fi prea ingenioasă. - Nota trad. 
•) Dozy Reinhart. „De Israeleten te Mekka" („Israeliţii la Mecca") ,  Haarlem 

1 864. - Nota red. 
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Copiii te salută cordial, iar soţia mea, în plus, îţi aminteşte de 
lanţul ei.  

Salut. 
Al tău, 

K. M. 

(Poţi să-mi trimiţi „adresa ta particulară" pentru cazul că am 
anything 1) să-ţi comunic încă sîmbătă seara.) 

Trimite-mi adresa lui Ernst Jones. 

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

Tradus din limba germană 

Marx către EngP.ls 
la Manchester 

[Londra] 1 iulie 1864 

Dragă Frederick, 
Ai primit scrisoarea pe care ţi-am trimis-o 2) acum about 2 

weeks 3) , la care am anexat scrisoarea lui Liebknecht etc. ? 
De la Elsner nici un răspuns 480• 
De vreo 10 zile sînt din nou în tratament şi, în plus, astăzi mai 

am şi un fel de influenţă. De aceea not able to-day for better 
writing 4) . 

Thanks for 5) „Dagblad[et] " .  
Salut. 

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

1) - cite ceva. - Nota trad. 
') Vezi volumul de faţă, p. 358-359. - Nota red. 
3) - vreo două săptămini. - Nota trad. 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte supă manuscris 

Tradus din limba germană 

'l - nu sint în stare astăzi să scriu mai bine. - Nota trad. 
SJ - Mulţumesc pentru. - Nota trad. 
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Marx către Engels 
la Manchester 
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[Londra] 4 iulie 1864 

La 3 iunie mi-ai scris că a doua zi vei putea settlen 1) cu Bor
chard chestiunea bănească. Sînt trei motive pentru care aş dori ca 
această problemă să fie rezolvată : 

1 )  Din cauza lui Borchardt 1 
2) Nu ştiu de unde mi s-a dus faima (probabil din Germania, 

din Trier) că sînt „moştenitor". Notele de plată din ancient times 2) 
pe care le primesc (inclusiv de pe timpul lui „N[eue) Rheinische 
Z[eitung] ") iau proporţii fabuloase ; 

3) Dacă aş fi avut bani în ultimele 10 zile, aş fi putut cîştiga la 
bursa de aici. Acum este iarăşi momentul cînd, dacă ai wit şi very 
little money 3) , poţi face bani la Londra. 

Din aceste motive aş vrea ca problema să se rezolve scăzînd, of 
course 4) ,  suma necesară pentru acoperirea impozitelor, onorariul 
avocatului etc. din partea care-mi revine. 

You will much oblige me by settling these things before Jule 15 5) . 
Scuză-mă că te plictisesc, deşi eşti charge of business, but there 
are very serious interests at stake 6) . 

Multe mulţumiri pentru rezolvarea povestei cu Freilig[rath] 7) . 
Portretul pe care ţi l-a trimis el este poza aceea sumbră-faustiană 
pe care o are Jennychen în album ? 

Soţia mea, care a cumpărat la o licitaţie nişte lucruri de care 
avea nevoie, ţi-a procurat şi ţie un fix carving knife and fork 8) , 
pe care ţi le trimite astăzi. Ii spusesem eu că nu ai aşa ceva în 
gospodărie. 

Salut de la Emperor of China 9) et Co. 

1) - aranja. - Nota trad. 
1) - vremuri străvechi. - Nota trad. 
3) - pricepere şi foarte putini bani. - Nota trad. 
') - fireşte. - Nora trad. 

Al tău, 
K. M. 

6) - Iţi voi rămîne foarte îndatorat dacă vei aranja aceste lucruri pînă la 
15 iulie. - Nota trad. 

1) - supraaglomerat cu treburi, dar sint în joc interese foarte serioase. -
Nota trad. 

7) Vezi volumul de faţă, p. 589-590. - Nota red. 
8) - cuţit mare de carne şi o furculiţă mare. - Nota trad. 
') - împăratul Chinei (poreclă a lui Jenny, fiica lui Marx). - Nota trad. 
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Tot mai am influenţă, care a cuprins şi nasul şi gura etc . ,  aşa 
că mi-am pierdut şi mirosul şi gustul. 

In această perioadă, cînd sînt total inapt de muncă, citesc : 
Carpenter, 11Physiologyu ,  ditto Lord, Kolliker, 1 1Gewebelehre" 1) , 
Spurzheim, „Anatomie des Hirn und Nervensystemsu 2) , Schwann 
und Schleiden despre celule. In „Fiziologia populruă u a lui Lord 
este o critică bună a frenologiei, deşi individul este religios. Unul 
dintre pasaje aminteşte de „Fenomenologia" lui Hegel şi anume ur
mătorul : 

1 1Ei încearcă să atribuie spiritului o serie de însuşiri presupuse 
iniţiale, pe care nici un metafizician nu va consimţi să le recu
noască nici măcar pentru un moment ; de asemenea, ei încearcă 
să descompună şi creierul într-un număr tot atît de mare de organe, 
pe care zadarnic îi va ruga anatomistul să le indice ; apoi ei trec 
la stabilirea uneia dintre premisele mai sus pomenite (nerecunos
cute) ca mod de acţiune, cu unul dintre organele menţionate (ne
demonstrate) " 3) 461 • 

Tu ştii că, în primul rînd, la mine totul ajunge cu întîrziere şi 
în al doilea rînd că eu îţi calc întotdeauna pe urme. De aceea, e 
posibil ca acum, în timpul liber, să mă ocup temeinic de anatomie 
şi fiziologie şi, în plus, voi audia nişte prelegeri (unde obiectul se 
demonstrează ad oculos 4) şi se fac disecţii) . 

Publicat pentru prima oară 
in : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", Bd. III, 
Stuttgart, 1913 
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Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 5 iulie 1864 

Dragul meu Maur, 
Cînd ţi-am scris la 3 iunie că pe 4 voi aranja chestiunea bă

nească 5) , m-am referit numai la banii care se află la bancă, cu 

'I - „Studiul ţesuturilor•.  - Nota trad. 
z1 - „Anatomia creierului şi a sistemului nervos" .  - Nota trad. 
11 In original în limba engleză. - Nota red. 
'I - în mod pregnant. - Nota trad. 
51 Vezi volumul de faţă, p. 357-358. - Nota red. 
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care am rezolvat imediat. Că vrei să primeşti chiar acum o sumă 
mai mare de bani, nu m-am gîndit. Doar am stabilit că, dacă vrei mai 
mult, să-mi scrii ; de aceea am lăsat liniştit banii la filistinul Stein
thal, care, oricum, plăteşte 5°/o. 

Dar settlen 1) moştenirea într-o zi - din 3 pînă în 4 iunie -, 
asta este mai mult decit ţi-aş fi putut promite eu sau oricare altul. 
Mi se pare că ţi-am scris chiar că toată povestea poate dura încă 
destul de mult, întrucit depinde de o serie întreagă de formalităţi 
legale (înştiinţarea publică a creditorilor necunoscuţi ai lui Lupus, 
achitarea impozitelor de moştenire etc.) , care cer mult timp. ln 
ce mă priveşte, fireşte voi face totul ca să termin cu toate cit mai 
repede. 

Dar asta nu te împiedică nicidecum să primeşti suma aproxi
mativă a părţii tale de moştenire cit de curînd vrei. lţi vor reveni 
minimum 600 I. st., poate chiar mai mult, deci îţi mai putem trimite 
vreo 350 I. st., şi voi avea grijă să-i primeşti încă săptămîna aceasta. 
De asemenea, mă voi duce la Borchardt să-i cer să facă socoteala 
cit îi datorăm, întrucît şi asta face să se tărăgăneze reglementarea 
definitivă a problemei. 

Dacă mi-ai fi scris mai de mult măcar două rînduri, aş fi putut 
să-ţi procur imediat aceste 350 I. st., adică în citeva zile. Astăzi 
nu mai pot face nimic. Toată ziua am muncit din greu la birou, am 
discutat cu avocatul şi G. Ermen (actul cu privire la asociere nu 
este încă gata 462 ,  şi pînă atunci G. E[rmen] nu vrea să-mi recunoască 
dreptul de asociat) şi, in plus, a fost şi Dronke pe la mine. Acum 
este aproape 7, iar eu n-am luat încă masa de prînz şi tot n-am 
terminat. Vezi în ce situaţie sînt. 

Multe salutări. 

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

1 )  - a pune in ordine. - N1,1a l rnd. 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

\radus din limba germană 



370 K. Marx şi P. Engels 

229 

Marx către Engels 
la Manchester 

25 iulie 1864 

46, Hardres Street, Ramsgate 

Dragă Frederick, 
După cum vezi din adresă, mă aflu la Ramsgate de cîteva zile. 
Spre surpriza mea, departe de a fi plăcută, s-a dovedit că îmi 

apare în mod neruşinat nu un furuncul, ci, mai curînd, un carbun
cul chiar pe penis. Astfel că timp de about 1) 10 zile am fost nevoit să 
stau mai mult în pat, şi asta pe o asemenea căldură I Rana se vin
decă �epede, dar am pierdut realmente orice speranţă din cauza 
neaşteptatelor recidive ale bolii în forme atît de grave. 

Jenny şi Tussy sînt aici cu mine ; Laura vine poimîine şi peste 
8-10 zile plecăm în Olanda, iar soţia mea în timpul ăsta va pleca 
la mare. 

Apropo. Nu uita să-i trimiţi lanţul, care îi trebuie la ceas cînd 
pleacă la mare. Ea spune că pentru asta trebuie să iei numai o cu
tiuţă şi s-o predai la poştă, aşa că expedierea nu-ţi va da prea mult 
de lucru. 

Sper că ai aranjat totul cu Ermen şi lawyers 2) nu te mai bot
hered 3) . 

Cit despre istoria cu Schleswig-Holstein nu sînt încă pe deplin 
convins că povestea nu se va sfîrşi printr-o uniune sub aceeaşi per
soană a ducatelor cu Danemarca. Rivalitatea dintre Prusia şi Aus
tria şi a ambelor cu Uniunea germană, cearta dintre Augustenburg 4) 
şi Oldenburg 5) propus de Rusia etc., totul face ca în momentul de 
faţă această rezolvare să fie mai puţin probabilă. De altfel, Pal
merston încă din 1851 l-a propus en passant 6) şi ca pis aller 7) pe 
ducele de Oldenburg drept candidat pentru Schleswig-Holstein. 

Ii voi scrie Laurei să-ţi trimită „Free Press• .  

•) - vreo. - Nota trad. 
l) - avocaţii. - Nota trad. 
1) - siciie. - Nota trad. 
'l Frederich von Augustenburg. - Nota red. 
1) Peter Nikolaus Frederich, duce de Oldenburg. - Nota red. 
'l - în treacăt. - Nota trad. 
') - răul cel mai mic. - Nota trad. , ,  
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Aici domnesc filistinii care se amuză, şi mai ales jumătăţile şi 
odraslele lor. E foarte trist să-l vezi pe bătrînul Oceanus, titanul 
din vechime, îngăduind acestor omuleţi să-i joace pe sub nas, 
servindu-le de distracţie. 

Best compliments 1) de la Jenny şi Tussy. Viaţa la mare le face 
foarte bine amîndurora. Adio. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•,  Bd. 111, 
Stuttgart, 1913 
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Maurul 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra) 31 august 1 864 

Dragă Frederick, 
Astăzi se împlinesc exact trei săptămîni de cînd m-am înapoiat 

de la Ramsgate. Cu călătoria în Olanda n-a ieşit nimic, fiindcă o 
servitoare din casa unchiului meu 2) s-a îmbolnăvit pe neaşteptate de 
vărsat. 

Soţia mea a avut săptămîna trecută o puternică criză de hole
rină, care la un moment dat părea să devină periculoasă. Ieri a ple
cat (solo) la Brighton. 

Am aici cîteva scrisori de la Liebknecht pe care totuşi nu ţi le 
expediez pentru că nu ştiu dacă eşti la Manchester. Alăturat îţi tri
mit mîzgăleala lui Collet, care te va amuza, iar dacă nu te va găsi 
acolo, nu este nici o nenorocire. C[ollet) este de o mare naivitate : 
după ce (pentru a mă exprima ca austriecii) i-am făcut un articol 
mare despre Russian claims 3) , pe care nu l-a tipărit 411, crede că tre
buie să mă interesez de avortonul său insipid. Scrisoarea de la 
Elsner pe care ţi-o anexez este răspunsul către soţia mea, care-i ce
ruse note biografice despre Lupus 4). 

De cîteva zile m-am apucat din nou de lucru. Pînă acum am 
fost mereu torturat de boală şi n-am fost apt de muncă. Dacă n-ai 
plecat încă, dă-ne imediat de ştire. ln orice caz, sperăm că în trecere 

1) - Multe salutări. - Nota trad. 
') Lion Philips. - Nota red. 
'I - pretenţiile Rusiei. - Nota trad. 
4) Vezi volumul de faţă, p. 6 1 1 .  - Nota red. 
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ne vei face o vizită. Copiii îţi transmit calde salutări. Jenny e ne
răbdătoare să-ţi arate green house 1) a ei. 

In privinţa poveştii cu Schleswig-Holstein, lucrurile nu-mi sînt 
prea clare şi am nevoie de noi fapte pentru a mă lămuri. Ai avut 
dreptate cînd ai prevăzut renaşterea Sfintei alianţe 2) . Bonaparte 
pare foarte „înclinatu să fie cel puţin „al patrulea în Uniune" 3) . 
lntreaga ticăloşie a acestui individ s-a arătat în această perioadă 
- de la izbucnirea răscoalei din Polonia şi pînă acum - în cea mai 
pură, cea mai nefalsificată lumină. 

Mi-a căzut în mină lucrarea lui Groves „Correlation of physical 
forces u 4) . Este, fără îndoială, cel mai filozof dintre cercetătorii 
naturii englezi (şi chiar germani !). Prietenul nostru Schleiden are 
o înclinaţie înnăscută pentru lipsa de gust, deşi din greşeală a des
coperit celula. 

Invitaţia de logodnă a lui Pieper, pe care o anexez, a căzut din 
greşeală în mina lui Liebknecht, iar acesta mi-a expediat-o mie. 

Salut. 
Al tău, 

K. M. 

Fii atît de bun şi trimite-mi adresa lm Ernst Jones de la Man
chester. Don't forget I 6) 

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

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 2 septembrie 1864 

Dragul meu Maur, 
Judecind după ultima ta scrisoare 8) , eram convins că te-ai îm

potmolit în mlaştinile olandeze, aşa se explică tăcerea mea persis-

') - sera. - Nota trad. 
•) Vezi volumul de fată, p. 340-341 .  - Nota trad. 
1) Parafrazarea cuvintelor din balada lui Schiller „Chezăşia". - Nota red. 
4) - „Corela\ia tortelor fizice",  - Nota trad. 
•) - Nu uita I - Nota trad. 
•) Vezi volumul de fală, p. 370-371 .  - Nota red. 
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tentă. Iar adresa ta din Olanda n-o puteam nicicum găsi. Pe 6 august 
i-am trimis soţiei tale prin poştă, recomandat, lanţul şi ceasul într-o 
cutiuţă şi sper că au sosit cu bine. 

Joia viitoare, în 8, sau sîmbătă, 1 0  septembrie, sper că voi pleca de 
la Hull la Hamburg şi voi arunca o privire asupra our new property 1) 
din Schleswig şi Holstein şi, în cazul cînd nu voi avea nici un fel de 
dificultăţi cu paşaportul, din Liibeck plec la Copenhaga. Nu mă 
întorc pînă la sfîrşitul lunii septembrie, iar la întoarcere, dacă se 
va putea, voi rămîne o zi la Londra. 

Istoria cu asociaţia mea la întreprindere, pînă la urmă s-a aran
jat, contractele au fost semnate, şi astfel sper ca în această privinţă 
să am linişte vreo 5 ani. 

Am renunţat la locuinţa din Tennant Street şi de două săptă
mîni ne-am mutat la vreo 500 de paşi mai departe, într-o casă ceva 
mai mare, avînd şi două camere la parter ; astfel am realizat aproape 
aceeaşi îmbunătăţire în condiţiile de locuit pe care ai realizat-o şi 
tu cu prilejul ultimei mutări. Adresa este : 86, Mornington Street, 
Stockport Road, Manchester. Scrisorile trebuie adresate pe numele 
meu, ca şi pînă acum. 

Adresa lui Jones este : 52, Cross Street, Manchester. 
Danezii consideră sau, mai degrabă, tot se mai tem că se va 

constitui Uniunea personală şi, cum redactorii Bille de la 
„Dagbl[adeW şi Ploug de la „F[ae]drel[andeW sînt amîndoi deputaţi 
şi au, desigur, surse bune de informaţie, iar actualii miniştri sînt 
rusofili, sînt convins că în chestiunea asta Rusia urzeşte o intrigă 
complicată. Monsieur Bismarck are, fireşte, în vedere cu totul 
altc.eva şi, pentru a obţine rezultate pozitive, adică să medieze în 
problema Schleswig-Holstein, are, după părerea mea, o foarte mare 
nevoie de Augustenburg 2). ln orice caz, un lucru este sigur, că 
politica tradiţională a Prusiei de împărţire a Germaniei pe linia 
Mainului nu a fost niciodată propovăduită cu atîta impertinenţă ca 
în prezent şi că adunătura de liberali pare să se împace foarte bine 
cu asta. Dacă aşa stau lucrurile - iar asta voi vedea cînd voi fi în 
Germania -, atunci burghezia prusiană ne oferă un atu grozav în 
viitoarea set-to 3) . De altfel, eu sînt convins că Elsner are dreptate 
şi că, cel puţin în vechile provincii, bucuria pricinuită de victorie 
este insuportabilă 464• Mă voi feri să trec pe acolo. Chiar şi la Rin 
va fi destul de prost. 

1) - noii noastre proprietăţi. - Nota trad. 
') Frederich von Augustenburg. - Nota red 
1) - bătălie. - Nota trad. 
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Că Monsieur Bonaparte doreşte teribil de mult să intre în Sfînta 
alianţă i-am spus viteazului Gottfried 1) chiar în ziua cînd această 
istorie a devenit, spre marea lui spaimă, cunoscută 465• Tipul ăsta 
o s-o sfîrşească rău. Veşnica bătaie de cap în legătură cu „afacerea"  
îmbătrîneşte foarte mult, după cum văd eu la Gottfried, care are 
aproape aceeaşi linie în negoţ pe care o are B[onaparte] în politică 
şi un fel de a gîndi analog. Cu anii apare dorinţa de a te retrage 
din activitate, şi, dacă nu se poate, suferă sănătatea. N'est pas 
Palmerston qui veut 466• Ce cher 2) B [onaparte] am impresia că 
merge rapid spre declin. Cu atît mai bine ; dacă începe să dea 
semne de istovire, se va termina repede cu el. 

Multe salutări fetelor. De ce nu mi-ai scris două rînduri ca să 
mă anunţi că nu pleci în Olanda şi că soţia ta a fost bolnavă ? 

Al tău, 
F. E. 

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

Se tipăreşte după manuscris 
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Marx către Engels 
la Manchester 

(Londra) 2 septembrie 1864 

Dragă Frederick, 
Ieri după-amiază am primit o scrisoare de la Freiligrath a cărei 

copie ţi-o reproduc mai jos ; din ea vei afla că Lassalle a fost rănit 
grav într-un duel la Geneva şi viaţa lui e în primejdie. Chiar în 
aceeaşi seară m-am dus la Freiligr[ath] . Dar nu mai primise alte 
telegrame. Mi-a spus în treacăt - entre nous 3) - că banca sa se 
află într-o stare de criză provocată de istoria de la Geneva şi de 
rolul pe care l-a jucat Fazy în aceasta 467• 

Salut. 

1) Gottfried Ermen. - Nota red. 
2).- Nu oricine vrea este Palmerston. Acest scump. - Nota lrad. 
1) - intre noi. - Nota lrad. 

Al tău, 
K. M. 
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[Scrisoarea lui Freiligrath] 

„Dragă Marx, 
Am primit chiar acum o scrisoare de la Klapka din Geneva con

ţinînd trista veste că la 30 august, la Geneva, Lassalle a fost rănit 
mortal într-un duel cu un pseudoprinţ valah 1) . Iată amănunte din 
scrisoarea lui Kl[apka] „ .  

«Lassalle avea aici o poveste de dragoste, dar absolut nevino
vată, căci intenţiona să se căsătorească cu fata 2) , fiica ambasado
rului bavarez von Donniges. Tatăl se opunea căsătoriei, dar fata 
îl amăgea pe bietul Lassale ; un fost logodnic al ei, pseudoprinţul 
de care ţi-am pomenit mai sus, a venit de la Berlin, s-a ajuns la 
explicaţii, un schimb neplăcut de scrisori, şi a urmat provocarea 
la duel. Secundanţii lui Lassalle au fost colonelul Riistow şi con
cetăţeanul meu, generalul conte Bethlen. Lassalle s-a comportat 
aşa cum se cuvine unui om cu reputaţia şi cu situaţia lui politică 
- curajos şi demn. A fost împuşcat în abdomen, şi acum zace între 
viaţă şi moarte la hotelul «Victoria».  Ghinionul lui este că glontele 
a pătruns adînc în corp, de aceea rana se poate inflama foarte 
uşor. lndată după sosirea mea, m-am dus pe la el şi l-am găsit dic
tîndu-şi testamentul, dar pregătit să înfrunte moartea liniştit. Imi 
pare neînchipuit de rău pentru el ; adesea reuşeşti să cunoşti omul 
abia în ultimele lui clipe. Să sperăm că, în pofida sentinţei de rău 
augur a medicilor, va supravieţui acestei crize» . 

Atît scrie Klapka u. 

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

' )  Racoviţă. - Nota red. 
1) Helene von Donniges. - Nota red. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Engels către Marx 
la Londra 

Dragul meu Maur, 

Manchester, 86 Mornington Street, 

Stockport Road, 4 septembrie 1864 

Telegrama ta 468 a sosit ien mcă înainte de a reuşi să deschid 
scrisoarea ta, căci mi-au căzut deodată pe cap tot felul de treburi. 
Poţi să-ţi închipui cit m-a impresionat această ştire. Oricum ar fi 
fost Lassalle ca individ, ca publicist, ca om de ştiinţă, dar, în ce 
priveşte politica, era, desigur, unul dintre cei mai importanţi oa
meni din Germania. Pentru noi era în prezent un prieten nesigur, 
iar în viitor un duşman destul de sigur, totuşi e foarte dureros 
să vezi cum îşi distruge Germania toţi oamenii intrucîtva 
capabili din partidul extremist. Ce vor mai triumfa fabricanţii şi 
cîinii :progresişti, căci în Germania propriu-zisă Lassalle era totuşi 
singurul om de care se temeau. 

Dar ce mod original de a-ţi sfîrşi zilele : să te îndrăgosteşti 
serios - el care se pretindea un Don Juan - de fata unui diplomat 
bavarez 1), să vrei să te căsătoreşti cu ea, să intri în conflict cu 
un rival concediat şi c are, pe deasupra, mai este şi un şarlatan 
valah 2) şi să te laşi omorît de acesta. Aşa ceva nu se putea întimpla 
decît lui L(assalle) din cauza amestecului ciudat de frivolitate şi sen
timentalism, de mercantilism şi obiceiuri cavalereşti, care ii erau 
proprii numai lui. Cum poate un om politic ca el să se bată în duel 
cu un aventurier valah I 

Cu ce rapiditate s-a răspîndit această veste îţi poţi da seama, de 
altfel, după faptul că ştirea despre moartea lui a apărut joi seara în 
„Kălnisrhe Zeitung", care a sosit aici ieri la prînz, două ore după 
sosirea telegramei tale. 

Ce părere ai de evenimentele din America ? Lee foloseşte ma
gistral tabăra sa fortificată de la Richmond ; nu e de mirare, căci 
este a treia campanie care se duce împotriva acestui punct 469• El re
zistă cu forţe relativ puţine în faţa maselor militare ale lui Grant 
şi foloseşte cea mai mare parte din oamenii săi pentru o acţiune 
ofensivă în vestul Virginiei şi pentru a ameninţa Washingtonul şi 
Pennsylvania. Iată un model excelent de studiu pentru prusieni, 

') Helene von Donniges. - Nota red. 
1) Racoviţă. - Nota red. 
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care pot învăţa din el, pînă în cele mai mici amănunte, cum trebuie 
dusă campania sprij inindu-se pe tabăra fortificată de la Koblenz, 
dar ei, fireşte, sînt prea înfumuraţi ca să înveţe ceva de la  acest 
general improvizat. Grant - un locotenent destituit din armată cu 
şase ani în urmă pentru beţie şi apoi inginer beţiv la St. Louis -
are unity of purpose 1) şi un profund dispreţ pentru viaţa celor aflaţi 
la dispoziţia lui în calitate de carne de tun. Pare să fie foarte în
zestrat şi pentru mica strategie (adică pentru deplasări d� la o zi 
la alta) , dar zadarnic caut indicii care să dovedească că are un 
orizont suficient pentru a cuprinde întreaga campanie. Campania 
împotriva Richmondului începe, pare-se, să eşueze ; nerăbdarea cu 
care G[rant] îşi atacă adversarul cind ici, cind colo, fără a putea 
să înainteze în mod temeinic cu ajutorul tranşeelor şi minelor, în 
vreun punct, este un semn rău. La yankei lucrările de geniu sînt, 
pare-se, în general, prost organizate ; în afară de cunoştinţe teoretice, 
pentru aceasta e nevoie de o practică şi tradiţii care nu e prea uşor să 
le înlocuieşti cu improvizaţia. Dacă Sherman o va scoate la cap cu 
Atlanta e problematic, totuşi cred că are multe şanse 470• Nu cred că 
incursiunile partizanilor şi ale cavaleriei în spatele frontului său îi vor 
dăuna prea mult. Căderea Atlantei ar fi o lovitură grea pentru Sud, 
după ea ar cădea imediat şi Roma, unde se găsesc fabricile lor de tu
nuri etc. ; în plus, ei ar pierde linia de cale ferată dintre Atlanta şi Ca
rolina de Sud. - Farragut e acelaşi. Individul ştie ce are de făcut. 
Dacă va cădea şi Mobile, asta încă nu se ştie. Oraşul este foarte bine 
fortificat şi, după cite ştiu, nu poate fi luat decit dinspre uscat, deoa
rece vasele care au nevoie de apă adîncă nu se pot apropia suficient 
de mal. Dar ce prostie este această fărîmiţare a forţelor care duc ofen
siva pe coastă I Vor cu orice preţ să ia o dată şi Charleston şi 
Mobile, în loc să le atace pe rînd, dar de fiecare dată cu toate 
forţele. 

Pe zvonurile despre pace, care sînt acum atît de răspîndite, nu 
pun nici un temei. Nu cred nici în zvonurile despre tratativele di
recte pe care le-ar duce Lincoln. Toate astea le consider mane
vre electorale. Deocamdată, după cum se prezintă situaţia, socot 
că realegerea lui Lincoln este mai mult sau mai puţin sigură 47 1• 

Mama mea este la Ostende şi sîmbătă se întoarce acasă ; pri
mind această veste, mi-am schimbat planul de călătorie 2) şi joi 
seara plec la Ostende. Mă tem că voi sosi Ia Londra cu un tren de 
noapte care ajunge acolo în jurul orei 6 dimineaţa. Dar, dacă va fi 
posibil, voi pleca la 4 şi 15, astfel incit la 9 şi 15 să fiu în gara 

1 - conştiinţa clară a scopului. - Nota !rad. 
'l Vezi volumul de faţă, p. 373. - Nola red. 
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Euston şi sau plec spre Dover (s'il y a moyen 1) ) ,  sau ramm peste 
noapte la hotelul de la staţia London Bridge. In acest caz îţi voi 
scrie în prealabil ca să ne putem, eventual, întîlni 472• Scrie-mi ce 
părere ai despre America. 

Salutări cordiale fetelor. 

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

234 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra) 7 septembrie 1864 

Dragă Frederick, 
Gîndul la nenorocirea întîmplată cu L[assalle] m-a torturat 

toate aceste zile. Oricum, el făcea parte din vechea gardă şi era 
duşmanul duşmanilor noştri. Apoi, toate acestea s-au întîmplat 
atît de neaşteptat, că e greu să crezi că un om atît de zgomotos,  
stirring, pushing 2), acum a tăcut pentru totdeauna şi nu va mai 
rosti nici un cuvînt. Cit despre împrejurările în care a avut loc 
moartea sa, ai perfectă dreptate. E una din nenumăratele lipse de 
tact pe care le-a comis în viaţa lui. With all that 3) îmi pare rău 
că în ultimii ani relaţiile noastre au fost umbrite - e drept, din 
vina lui. Pe de altă parte, sînt foarte bucuros că am rezistat imboldu
ri lor primite din diverse părţi şi nu l-am atacat niciodată în timpul 
„anului său de creaţie" 473. 

La dracu, detaşamentul devine tot mai mic, alţii noi nu mai 
vin. De altfel, eu sînt convins că, dacă L[assalle] nu s-ar fi învîrtit 
în cercul aventurierilor militari şi al revoluţionarilor en gants 
jaunes 4) în Elveţia, n-ar fi ajuns la acest deznodămînt tragic. Dar 

1) - dacă e posibil. - Nola lrad. 
'l - agitat, impulsiv. - Nola lrad. 
1) - Cu toate acestea. - Nola lrad. 
1) - aici : cu mănuşi giacă. - Nota lrad. 
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tot timpul acest Koblenz al revoluţiei europene 474 a exercitat o 
atracţie fatală asupra lui. 

„Fiica ambasadorului bavarez" 1) nu este alta decît fiica berli
nezului Dănniges, unul dintre demagogii universitari grupaţi în 
jurul lui Rutenberg et Co., care iniţial a făcut parte din grupul 
jeunes gents 2) sau, mai degrabă, deoarece nu erau nobili autentici, 
dintre jeunes gens 3) care îl înconjurau pe micul şi pipernicitul 
Ranke şi pe care acesta i-a silit să scoată oribilele anale ale ve
chilor împăraţi germani 475• Ceea ce jucăuşul pitic Ranke considera 
că are legătură cu „spiritul" - culegerea de anecdote şi reducerea 
tuturor marilor evenimente la fleacuri şi nimicuri -, le era interzis 
cu stricteţe acestor young men from the country 4) . Ei nu trebuiau 
să se abată de la „problemele obiective" ,  iar domeniul „spiritului u 
trebuia să fie lăsat la dispoziţia maestrului lor. Prietenul nostru Dăn
niges se bucura oarecum de reputaţia de rebel, deoarece îi contesta lui 
Ranke monopolul în domeniul spiritului, cel puţin în fapt, şi, prin 
diverse procedee, demonstra ad oculos că el poate fi un „servitor 
al istoriei" înnăscut 478 cel puţin tot atît de bine ca şi Ranke. 

Acum sînt curios să ştiu ce se va întîmpla cu organizaţia în
cropită de L[assalle] 5) . Herwegh, acest prieten platonic al „muncii" 
şi, practic, al „muzei",  nu este omul indicat. In general, toţi cei care 
aveau rolul de subşefi nu sînt rubbish 8) . Liebkn[echt] îmi scrie că 
Uniunea Schulze-Del[itzsch] de la Berlin numără numai 40 de mem
bri 477• Care este situaţia generală acolo reiese clar din faptul că 
Wilhelm Liebknecht al nostru este un personaj politic important. 
Dacă moartea lui L[assalle] va servi unor tipi ca Schulze etc. drept 
prilej pentru a se deda la insolenţe la adresa răposatului, ar fi de 
dorit ca partizanii oficiali ai lui L[assalle] să se comporte în aşa fel, 
incit, if necessary 7) ,  să-i putem lua apărarea. Trebuie să mă informez 
cine i-a moştenit scrisorile şi imediat voi interzice publicarea fie 
şi a unui singur rînd din partea mea sau a ta. Mai ales că în jurul 
acestei moşteniri se învîrteşte o adunătură lacomă de memorii cum 
este Ludmilla 8) etc. In Prusia, lucrul acesta îl putem obţine, la ne
voie, pe cale juridică. 

11 Helene von Diinniges. - Nota red. 
') - tinerilor nobili. - Nora !rad. 
•) - tinerilor. - Nota trad. 
'l - tineri de la ţară. - Nora trad. 
'l Uniunea generală a muncitorilor germani. - Nota red. 
0) - buni de nimic. - Nora trad. 
7} - dacă e necesar. - Nota lrad. 
"l Ludmilla Assing. - Nora red. 
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In ce priveşte America, entre nous 1) , consider momentul actual 
foarte critic. Dacă totul se termină cu o mare înfrîngere a lui Grant 
sau o mare victorie a lui Sherman, atunci all right 2) . Periculoasă este 
o serie neîntreruptă de checks 3) mici tocmai acum, în perioada elec
torală. Sînt absolut de părerea ta că pînă acum realegerea lui Lin
coln este aproape sigură, cam 100 contra 1 .  Dar perioada de alegeri 
în această clasică ţară a escrocheriei democratice e plină de sur
prize, care absolut pe neaşteptate pot răsturna întreaga 1 1raţiune a 
evenimentelor" (o expresie pe care magnus Urquhartus o consi
deră tot atît de absurdă ca şi 11the justice of a locomotiveu 4) ) .  
Sudul are, pare-se, o mare nevoie de armistiţiu pentru a evita o 
totală epuizare a forţelor. El a fost primul care a lansat acest cry 5) 
nu numai în presa lui din Nord, dar şi direct în ziarele din Rich
mond, deşi acum, cind a găsit ecou la New York, 11Rich[mond] 
Examineru atribuie în bătaie de joc acest zvon yankeilor. Foarte 
caracteristic e faptul că d-l Davis s-a hotărît să trateze soldaţii 
negri ca 11prizonieri de război", acesta e ultimul ordin oficial al 
ministrului său de război 6) . 

Lincoln dispune de mijloace importante pentru înfăptuirea ale
gerilor. (Propunerile de pace făcute de el sînt, fireşte, doar o ma
nevră.) Alegerea candidatului partidului advers ar duce, probabil, 
la o adevărată revoluţie. Dar, în orice caz, nu trebuie să scăpăm 
din vedere că în următoarele opt săptămîni, în cursul cărora se va 
hotărî problema, multe vor depinde de schimbările intervenite în 
situaţia militară. Acesta este, fără îndoială, momentul cel mai 
critic de la începutul războiului. Dacă trece cu bine, atunci old 7 ) 
Lincoln poate continua să blunder on 8) după pofta inimii. De alt
fel, bătrinul nu se pricepe de loc 11să facă" generali. Miniştri ştie să 
aleagă mai bine. Dar şi ziarele confederaţilor îşi atacă miniştrii 
cu aceeaşi furie ca şi yankeii pe cei din Washington. Dacă Lincoln 
reuşeşte şi de data asta, ceea ce e foarte posibil, va fi numai pe 
baza unei platforme mai radicale şi în condiţii complet schimbate. 
De aceea bătrînul, potrivit vechii sale maniere de jurist, va hotărî 

1) - textual „intre noi" ; aici : „ca să vorbim deschis". - Nola lrad. 
•) - totul e în ordine. - Nola lrad. 
1) - eşecuri. - Nota lrad. 
•1 - „dreptatea unei locomotive•. - Nota lrad. 
5) - zvon. - Nola rrad. 
1) James Alexander Seddon. - Nola red 
TJ - bătrinul. - Nola lrad. 
'l - comită greşeli. - Nola lrad 
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atunci că mijloacele mai radicale nu vin în contradicţie cu con
ştiinţa sa. 

Sper să te văd mîine I Salutări lui mad[ame] Liz[zy] 1) .  Alăturat 
îţi trimit o fotografie a Laurei. Cea a lui Jenny, pe care o aştept 
din ceas în ceas, din păcate, n-a fost adusă. Salut old boy 2) . 

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

1 )  Lizzy Bums. - Nota red. 
11 - Salutare, bătrine. - Nota trad 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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1 

Marx către Bertalan Szemere 
la Paris 

Londra, 12  ianuarie 1860 

My dear Sir, 
Vă mulţumesc pentru străduinţele depuse în chestiunea care mă 

priveşte 478• Am întîrziat cu această scrisoare deoarece am dus tra
tative în privinţa cărţii dv. cu un editor care, după ce m-a amînat cu 
r ăspunsul de la o zi la alta, în cele din urmă însă a refuzat 479• 

Bentley nu este omul indicat pentru dv. lncercaţi cu John 
Murray. Cînd scrieţi acestor indivizi, nu uitaţi să semnaţi : fost 
ministru. Unor asemenea oameni servili asta le impune. 

Al dv. devotat, 
A. w. 1) 

Aţi vrea să  fiţi atît de amabil ca în următoarea dv. scrisoare 
să mă informaţi asupra adevăratei stări de lucruri din Ungaria ? 

Publ icat pentru prima oară 
in limba engleză 
in : „Revue d'histoire comparee•, 
t. IV, nr. 1-2, 1946 

2 

Se tipăreşte după manus cris 

Tradus din limba engleză 

Marx către Ferdinand Lassalle 
la Berlin 

Londra, 30 ianuarie 1860 

Dragă Lassalle, 
Scrisoarea ta m-a bucurat foarte mult. Credeam - i-am scris 

despre asta şi lui Engels 2) - că nu scrii pentru că te-a înfuriat 
ultima mea scrisoare 480, 

') A. Williams - pseudonimul lui Marx. - Nota red. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 8. - Nota red. 
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Dispun doar de cîteva minute, deoarece astăzi trebuie să scriu 
un editorial pentru „N[ew] Y[ork] Tribuneu. Prin urmare voi fi 
foarte scurt. 

1. Broşura despre „Procesul comuniştilor" 1) am să ţi-o trimit 
neîntîrziat. După cite îmi amintesc, ţi-am mai dat un exemplar 
în urmă cu cîtva timp. 

2. Vogt a avut grijă ca maculatura 481 sa scrisă în spiritul lui 
Tellering, respectiv prima ei ediţie, să nu ajungă aici. Nu au pri
mit-o nici Freiligrath (la care am fost chiar acum) , nici Kinkel, nici 
„Hermann" şi nici unul dintre librarii de aici. Ticălosul imperiu
lui 482 vrea, of course 2 ) ,  să cîşl1ge timp. 

Tot ce ştiu am aflat din „National-Zeitung" 483, Nu sînt decît 
minciuni în spiritul lui Stieber. Am scris la Berlin avocatului 3) 
meu să dea în judecată 11National-Zeitung" pentru calomnie. Ce 
părere ai despre o asemenea procedură ? Scrie imediat despre acest 
lucru. 

Din scrisoarea ta reiese că Vogt însuşi mărturiseşte că a fost 
cumpărat indirect de Bonaparte, căci cunosc eu manevrele revolu
ţionarilor tăi unguri. Le-am demascat la Londra într-un ziar engle
zesc 484 şi i-am trimis domnului Kossuth cinci exemplare din ziarul 
respectiv. El a tăcut chitic. La New York etc. emigranţii unguri 
au adoptat rezoluţii împotriva lui. 

Argumentaţia ta ad vocem Vogt n-o pricep 485• De îndată ce 
primesc mîzgăleala lui, am să scriu o broşură, totodată însă am 
să declar în prefaţă că nu-mi pasă de părerea publicului tău german. 

Liebknecht este un om respectabil. In ochii mei, „A(llgemeine} 
Z(eitung]" din A(ugsburg] nu este cu nimic mai prejos decît 11Na
tional-Zeitung" şi „ Volks-Zeitung". 

Din extrasele pe care le-am văzut în „National-Zeitung" reiese 
că Vogt este un fel de Chenu sau de la Hodde 488• 

3. Lucrarea mea de economie politică - cînd va apărea fascicula 
a 2-a - va cuprinde abia sfîrşitul secţiunii întîi a cărţii I, iar în 
total sînt şase cărţi. Prin urmare nu poţi aştepta sfîrşitul lucrării 487• 
Totuşi este în interesul tău să aştepţi fascicula următoare, care 

lj K. Marx. „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia• (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 429-501. -
Nola lrad.). - Nola red. 

1) - desigur. - Nola lrad. 
1) Eduard Fischel. - Nota red. 
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conţine chintesenţa. Dacă această fasciculă nu se găseşte încă la 
Berlin, de vină sînt condiţiile groaznice. 

Publicat pentru prima oară 
în : F. Lassalle, „Nachgelassene 
Briefe und Schriften", Bd. III, 
Stuttgart-Berlin, 1922 

3 

Salut. 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Bertalan Szemere 
la Paris 

My dear Sir, 

31 ianuarie 1860 
9, Grafton Terrace, Maitland Park, 

Haverstock Hill, Londra 

Judecind după tăcerea dv., ajung la concluzia că v-a supărat 
ultima mea scrisoare, dar îndrăznesc să afirm că nu aveţi motiv. 
Doar n-o să negaţi faptul că prin penultima dv. scrisoare m-aţi 
dezlegat de făgăduiala pe care v-am făcut-o 488, Pe de altă parte, 
puteţi să scrieţi oricînd la Berlin şi să aflaţi de la d-l Duncker, edi
torul, că mi-a cerut să nu mai întîrzii cu trimiterea manuscrisului 
pe care-l aştepta 489• In sfîrşit, propunerea mea în legătură cu d-l 
Cavanagh urmărea, bineînţeles, să vă facă dv. un serviciu, şi nu 
.mie, şi l-am propus pe el numai în lipsă de ceva mai bun. 

Intre timp am avut grijă ca, prin intermediul unuia dintre prie
tenii mei , să apară în „Weser-Zeitung• un anunţ cu privire la bro
şura dv. (sau, mai exact, cu privire la apariţia ei iminentă) . De 
îndată ce o să-mi parvină broşura dv. am să scriu bucuros un articol 
amplu despre ea în „New York Tribune•.  Kossuth a încercat prin
tr-o nouă scrisoare adresată lui McAdam, la Glasgow, să atragă 
asupra lui atenţia opiniei publice din Anglia. De data aceasta ten
tativa lui a suferit un eşec total. 

Există o problemă în privinţa căreia  am neapărată nevoie de 
o informaţie de la dv., şi consider că sînt îndreptăţit să v-o cer. 

Profesorul Vogt (unealta lui James Fazy la Geneva, care, ca 
şi Vogt, este în strînsă legătură cu Klapka şi cu Kossuth) a pu
blicat o broşură despre procesul său cu „A[llgemeine] Zeitung" din 
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Augsburg 1). Această broşură cuprinde cele mai absurde calomnii 
la adresa mea, aşa că mă văd obligat să dau o ripostă acestei scrieri 
calomnioase, deşi îmi pare rău că trebuie să-mi pierd timpul cu 
un lucru atît de josnic. Iată despre ce e vorba. Acum el afirmă că 
banii pentru propaganda sa i-a primit de la revoluţionarii unguri, 
şi lasă mai mult sau mai puţin să se înţeleagă că aceşti bani provin 
direct din Ungaria. Lucru absolut neverosimil, deoarece nici chiar 
Kossuth n-a putut obţine nimic din această sursă. Aţi putea să-mi 
daţi unele informaţii precise despre situaţia materială a lui Klapka 
înainte de izbucnirea războiului din Italia 490 ? Intrucît în pamfletul 
pe care am de gînd să-l scriu 1) voi fi nevoit să mă ocup mai pe 
larg de Kossuth & Co., v-aş rămîne foarte îndatorat dacă mi-aţi 
putea comunica unele date noi în legătură cu recentele sale tran
zacţii financiare. Nu cumva a cheltuit o parte din cele 3 OOO OOO 
pentru plata sau înarmarea unui corp de armată ungar ? (Bineînţe
les, abstracţie făcînd de banii pe care i-a dat demnitarilor militari 
şi civili.) 

Se anunţă o perioadă foarte critică şi nădăjduiesc că nici un 
fel de neînţelegeri nu vor împiedica acţiunile noastre comune. 

Publicat pentru prima oară 
în original 
în : „Revue d"histoire comparee", 
t. IV, nr. 1-2, 1946 

4 

Al dv. devotat, 
A. W. a) 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba engleză 

Marx către Joachim Lelewel 
la Bruxelles 

(Ciornă) 

Dragul meu Lelewel, 

3 februarie l 860 
9, Grafton Terrace, Maitland Park, 

Haverstock Hill, Londra 

Din 1848, de cînd un polonez ') mi-a adus la Koln o scrisoare 
de recomandaţie din partea dv., n-am mai avut plăcerea să întreţin 

1) K. Vogt. „Procesul intentat de mine lui cAllgemeine Zeitung»". - Nota reci. 
I) K. Marx. „Domnul Vogt• (vezi K. Marx şi f. Engels. Opere, voi. 14, Bucu

reşti, Editura politică, 1963, p. 421-738. - Nota trad.). - Nota red. 
1) A. Williams - pseudonimul lui Marx. - Nota red. 
•) Probabil Ko5cielski. - Nota red. 



Scn>ori din t8CO 389 

legături cu dv. Vă scriu această scrisoare într-o împrejurare deo
sebită. 

Un oarecare Vogt, profesor la Geneva, a publicat un pamflet 1) 
care abundă în cele mai josnice calomnii la adresa mea şi a acti
vităţii mele politice. Pe de o parte, mă prezintă ca pe un om de 
nimic, iar pe de altă parte îmi atribuie cele mai mîrşave motive. 
El denaturează tot trecutul meu. Intrucît în timpul şederii mele la 
Bruxelles am avut plăcerea să fiu în relaţii de prietenie cu dv. 
- n-am să uit niciodată onoarea pe care mi-aţi făcut-o la 22 februa
rie 1848 491, cu prilejul aniversării revoluţiei poloneze, cînd m-aţi 
îmbrăţişat în văzul tuturor -, vin cu rugămintea de a-mi scrie 
o scrisoare particulară în care să mă asiguraţi de prietenia ce mi-o 
purtaţi şi totodată să atestaţi că la Bruxelles am fost în relaţii ami
cale cu emigraţia poloneză 492• 

Salutări frăţeşti. 
Al dv., 
Karl Marx 

D-na Marx, care speră că vă mai amintiţi de ea, a transcris 
această scrisoare, deoarece eu am un scris neciteţ. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere. voi. XXV, ed. rusă, 1934 
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Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba franceză 

Marx către Franz Duncker 
la Berlin 

Londra, 6 februarie 186() 
Stimate domn, 
Vă rog să fiţi atît de amabil şi să publicaţi alăturata declaraţie 

scrisă 2) , pe care o trimit concomitent la Berlin pentru „National
Zeitung• şi „Publicist" (orientarea acestui ziar n-o cunosc, dar se 
spune că acolo are mulţi cititori) , precum şi la„Kolnische Zeitung•, 
„Frankfurter Journal•, la „Reform• din Hamburg şi la „A[llgemeine/
Z[eitungr din A[ugsburg/. 

V-aş rămîne foarte îndatorat dacă i-aţi comunica lui Lassalle 
următoarele : 

1) K. Vogt. „Procesul intentat de mine lui cAllgemeine Zeitung»". - Nota red. 
•) K. Marx : „Declaraţie trimisă redacţiilor ziarelor germane• (vezi K. Marx 

şi F. Engels. Opere, voi. 14, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 748-749. - Nota 
lrad.). - Nota red. 
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Astăzi ntl am timp să-i răspund. 
Articolul despre Kossuth 1), pe care i l-am trimis lui Szemere 

la Paris, on the express condition 2) de a mi-l înapoia imediat, e 
reţinut de acesta de luni de zile. Acum îl voi executa, la figurat, 
of course 3) . 

Lassalle mi-ar face un mare serviciu dacă ar trimite cartea lui 
Vogt 4) prin poştă direct lui Engels pe adresa lui de acasă: 6, Thorn
diffe Grove, Oxford-Road, Manchester, unde voi pleca şi eu 493• 
In sfîrşit, aş dori foarte mult să trimită pe aceeaşi adresă cîteva 
exemplare din ziarele berlineze care îmi publică declaraţia. 

Cu cea mai profundă consideraţie. 

Publicat pentru prima oară 
în : F. Lassalle. „Nachgelassene 
Briefe und Schriften •, Bd. III, 
Stuttgart-Berlin, 1 922 
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Al dv., 
K. Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Ferdinand Freiligrath 
la Londra 

Dragă Freiligrath, 

8 februarie 1860 
9, Grafton Terrace, Maitland Park, 

Haverstock Hill, Londra 

Ca vechi tovarăş de partid şi ca vechi prieten personal, con
sider de datoria mea să te informez asupra unor acţiuni pe care 
le-am întreprins în interesul procesului de la Berlin şi care vor 
trebui deci în curînd, dar nu imediat, să devină cunoscute publi
cului. 

Probabil că-ţi aminteşti sau ai aflat în orice caz, din circulara 
tipărită în engleză care ţi-a fost trimisă 5 ) ,  că în Allgemeine Zeitung 
din Augsburg (etc.) Blind s-a referit, în afară de declaraţia lui 

1) K. Marx. „Kossuth şi Ludovic-Napoleon• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 13, Bucureşti, Editura politică, 1967, p. 539-546. - Nota trad.). - Nota red. 

11 - cu condiţia expresă. - Nota trad. 
1) - bineînţeles. - Nota lrad. 
') K. Vogt. „Procesul intentat de mine lui «Allgemeine Zeitung»". - Nota red. 
1) K. Marx. „Procesul împotriva lui cAllgemeine Zeitung»" din Augsburg. -

Nota red. 



Scrisori din 1860 391 

Hollinger şi la declaraţia scrisă a zeţarului Wiehe, ca probă că am 
spus „un neadevăr evident", că „era o minciună acuzaţia" că el, 
Blind, ar fi autorul foii volante ,.Avertisment" şi că aceasta ar fii 
fost tipărită pentru el de Hollinger, şi că, în genere, ar proveni. 
din tipografia lui Hollinger. Iţi trimit aici o copie textuală a decla
raţiei făcute sub jurămînt de acest Wiehe la judecătoria din Bow 
Street. Am primit o copie legalizată a acestei declaraţii. Un alt 
exemplar se află deja în drum spre Berlin pentru dosarul procu
raturii. 

Socot că orice comentariu la acest document este de prisos. 

Al tău, 
K. M. 

„Anul trecut, într-una din primele zile ale lunii noiembrie 
- nu-mi amintesc exact data -, între orele 9 şi 10 seara, am fost! 
trezit din somn de d-l F. Hollinger, în a cărui casă locuiam pe 
atunci (3, Litchfield Street, Soho) şi la care lucram ca zeţar. El1 
mi-a întins o declaraţie în care se spunea că în decursul ultimelo17 
11 luni am lucrat în permanenţă în tipografia lui şi că în tot acest 
timp nu a fost cules şi tipărit în tipografia d-lui Hollinger 494, 3, Litch
field Street, Soho, nici un pamflet în limba germană intitulat „zur 
Warnung» («Avertisment»). Buimăcit cum eram şi fără să-mi dau 
seama de importanţa a ceea ce fac, i-am satisfăcut cererea, copiin� 
şi semnînd această declaraţie. D-l Hollinger mi-a promis bani, dar 
n-am primit nimic. In timpul acestei tranzacţii, d-l Karl Blind, după
cum m-a informat mai tîrziu soţia mea, aştepta în camera d-lui 
Hollinger. După cîteva zile, în timp ce luam masa, d-na Hollinger 
(soţia d-lui F. Hollinger) m-a chemat şi m-a condus în camera soţu
lui ei, unde se afla numai d-l Blind. El mi-a prezentat aceeaşi de
claraţie pe care mi-o prezentase înainte d-l Hollinger şi m-a rugat 
insistent să scriu şi să semnez o a doua copie, deoarece are nevoie 
de două exemplare, unul pentru el personal şi altul pentru a-l da 
publicităţii. El a adăugat că mă va răsplăti. Am copiat şi am semnat 
din nou declaraţia. 

Declar prin prezenta că cele spuse de mine mai sus sînt ade
vărate şi că : 

1. In cursul celor 11 luni menţionate în declaraţie, timp de 
6 săptămîni nu am lucrat la d-l Hollinger, ci la un domn Ermani. 

2. Nu am lucrat în tipografia lui Hollinger atunci cînd a fost 
publicat pamfletul «Zur Warnung» («Avertisment») .  

3. Atunci am auzit de la d-l Vogele, care lucra pe atunci la d-J 
Hollinger, că el, Vogele, împreună cu d-l Hollinger în persoană 
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au cules pamfletul în chestiune şi că manuscrisul aparţinea lui 
Blind. 

4. Atunci cînd am început să lucrez din nou la d-l Hollinger, 
zaţul pamfletului mai exista. Eu însumi l-am repaginat pentru a fi 
reprodus în ziarul german «Das Volk», tipărit la Londra la d-l 
Fidelio Hollinger, 3, Litchfield Street, Soho. Pamfletul a apărut în 
«Das Volk» nr. 7 din 18 iunie 1859. 

5 .  Am văzut cînd d-l Hollinger i-a dat d-lui Wilhelm Liebknecht, 
domiciliat în Church Street nr. 14, Soho, Londra, corecturile pam
fletului «Avertisment» , în care d-l Karl Blind îndreptase cu mîna lui 
4 sau 5 greşeli de tipar. D-l Hollinger a ezitat să-i dea d-lui Lieb
knecht corecturile, şi imediat după plecarea d-lui Liebknecht şi-a 
exprimat faţă de mine şi faţă de colegul meu Vogele regretul că a 
dat din mină corecturile. 

Declarat şi semnat de numitul 
Johann Friedrich Wiehe 
in faţa Tribunalului politiei 
din Bow Street la 6 februarie 1660, 
in faţa mea, Th. Henry, judecător 
la acest tribunal•, 

Johann Friedrich Wiehe 

Tribunalul politiei 

Stema Angliei 

Bow Street IJ 

Te rog să nu arăţi deocamdată nimănui copia acestui affidavit 2 ) .  
Ştiţi, probabil, ce consecinţe penalo-judiciare au asemenea depoziţii 
aici, în Anglia. 

Publicat pentru prima oară 
în K. Marx şi F. Engeli, 
Opere, voi. XXV, ed. rusă, 1934 

7 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din liml;iile germană 
şi engleză 

Marx către Justizrat Weber 
la Berlin 

Stimate domn, 

Londra, 13 februarie 1660 
9, Grafton Terrace, Maitland Park, 

Haverstock Hill 

Săptămîna trecută i-am scris unui prieten 3) la Berlin, cu rugă
mintea de a-mi recomanda un avocat pentru un proces de calomnie 

11 ln original în limba eagleză. - Nota trad. 
'I - declaraţie făcută în fata unui magistrat, echivalentă cu o mărturie depusă 

sub prestare de jurămint. - Nota trad. 
") Eduard Fischel. - Nota rsd. 
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pe care trebuie să-l intentez lui „National-Zeitung• 495 din Berlin. Azi 
am primit răspunsul, în care prietenul meu vă recomandă pe dv. , 
d-le Justizrat, ca pe cel mai bun avocat din Berlin. 

Prin urmare îndrăznesc să vin cu rugămintea de a mă repre
zenta în calitate de avocat în procesul de calomnie ale cărui amă
nunte le voi expune mai jos. 

Dacă avansul de 15 taleri, pe care îl trimit alăturat, nu este 
suficient, vă rog să-mi telegrafiaţi - am să trimit imediat suma 
pe care o veţi cere. 

Vă trimit alăturat procura mea şi nădăjduiesc că acest docu
ment va fi suficient. Vă rog insistent să intentaţi acţiunea imediat, 
ca să nu expire termenul de prescripţie, şi de asemenea să aveţi 
amabilitatea de a mă înştiinţa printr-o telegramă dacă vă angajaţi 
să faceţi demersurile necesare. 

Totodată, eu am intentat aici, la Londra, un action for libel 1) 
împotriva lui „Daily Telegraph•, întrucît acest ziar a reprodus în 
limba engleză articolele calomnioase din „National-Zeitung•. 

Cu deosebită stimă, 
Al dv. devotat, 

dr. Karl Marx 
(verte 2) ) 

Articolele  din „National-Zeitung• despre care este vorba în 
scrisoarea de faţă sînt publicate în nr. 37 (de duminică 22 ianua
rie 1860) şi nr. 41 (de miercuri 25 ianuarie 1860). Ambele sînt edi
toriale. Voi mai avea prilejul să caracterizez, prin comunicări ulte
rioare, animus 3) de care sînt străbătute aceste articole. In ceea ce 
priveipte însă punctele concrete pe baza cărora vreau să intentez 
procesul de calomnie şi care, după părerea mea, sînt din punct de 
vedere juridic cele mai importante, ele sînt următoarele : 

1. In nr. 41 (articolul este intitulat „Cum se fabrică pamfletele 
radicale-), la sfîrşitul coloanei a treia se spune : 

„Blind a declarat de două ori în mod categoric în «Allgemeine 
Zeitung» că nu el este autorul" (pamfletului „Avertisment•) „şi că 
el afirmă acest lucru nu pentru a-l dezvinovăţi pe Vogt, cu care 
nu este de acord, ci împotriva lui Marx-Liebknecht-Biscamp„. Evi
dent că el " (Blind) „nu face parte dintre acei membri ai partidului 
lui Marx care erau în imediata lui apropiere. Credem că acestui 
par.tid nu i-a fost prea greu să facă din Blind ţapul ispăşitor, iar pen
tru ca acuzaţia împotriva lui Vogt să aibă greutate, ea trebuie să 

1) - prooes de calomnie. - Nota trad. 
1) - vezi verso. - Nota trad. 
1) - spiritul. - Nota trad. 
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emane neapărat de la o anumită persoană care sa-ş1 asume răs
punderea„. Partidul lui Marx putea acum atribui foarte uşor lui 
Blind paternitatea pamfletului tocmai deoarece şi după ce acesta 
din urmă, într-o discu/ie avută cu Marx şi în articolul din «Free 
Press» , exprimase păreri similare ; folosind aceste declaraţii şi 
formulări ale lui Blind, pamfletul putea ii ticluit în aşa fel, încît 
să pară opera acestuiau (adică a lui Blind). 

Prin urmare sînt acuzat aici direct că am „ticluit" în numele 
altei persoane un pamflet. Mai departe : întrucît chiar „National
Zeitung•,  în acelaşi articol (vezi aceeaşi coloană, mai sus) , declară 
cititorilor săi că eu am trimis lui „A[llgemeine] Z[eitungr din 
Augsburg o „mărturie a zeţarului Vogele• în care acesta afirmă 
că 11el cunoaşte scrisul lui Blind din unele manuscrise anterioare 
şi că el însuşi a cules prima parte a pamfletului în tipografi a  lui 
Hollinger, iar Hollinger însuşi - partea a doua 496 ; prin urmare 
„National-Zeitung• insinuează, în pasajul citat mai sus, nu numai 
că eu, cu scopul de a induce în eroare, am ticluit un pamfl et în aşa 
fel încît să pară o 1 1creaţieu a lui Blind, dar afirmă de-a dreptul că 
eu am trimis cu bună ştiinţă lui „Allg[emeine] Zeitung• din 
Augsb [urg] un document fals. Şi pentru a-şi încununa animus calum
niandi 1), ziarul continuă : 

,.In legătură cu aceasta Hollinger declară la 2 noiembrie că 
pamfl etul a fost cules în tipografia lui şi că afirmaţia că Blind ar fi 
autorul este o născocire răuvoitoare, iar zeţarul Wiehe, care lucrează 
la el de 11 luni, atestă această declaraţie. Marx, gata întotdeauna 
de luptă, răspunde în «Allgemeine Zeitung» la 15 noiembrie : 

«Declaraţia lui Hollinger este pur şi simplu ridicolă. Hollinger 
ştie că el a încălcat formal legile engleze publicînd pamfl etul fără 
a specifica locul unde a fost tipărit>> . ln afară de aceasta, Marx se 
referă în repetate rînduri la faptul că încă înainte de apariţia pam
fletului Blind i-a comunicat verbal conţinutul acestuia şi a scris 
ceea ce ulterior a intrat în pamflet ; prin urmare, avînd în vedere 
analogia conţinutului şi a formei, s-a considerat de prime abord 2 )  
că Blind este autorul" .  Pentru a insera pasajul citat mai sus, com
promiţător pentru mine, „National-Zeitung• omite aici în mod 
intenţionat partea cea mai importantă după părerea juriştilor -
şi mai cu seamă a juriştilor englezi - a declaraţiei mele, publicată 
în suplimentul la „A[llgemeine] Z[eitungr din Augsburg din 21 

1) - intenţia calomniatoare. - Nola lrad. 
I) - de la bun începui. - Nola lrad. 
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noiembrie 1859 1) . Anexez un extras din „A[llgemeine] Z[eitung]• 
în care am subliniat pentru dv. pasajul din declaraţia mea omis în 
mod intenţionat de „National-Zeitung• . 

Potrivit tuturor uzanţelor juridice, „National-Zeitung• este obli
gat să dovedească că acuzaţia infamantă pe care mi-a adus-o este 
adevărată. Eu însă am să vă trimit probe juridice din care să reiasă 
că acuzaţia este falsă. Veţi vedea că, potrivit dreptului englez, aş 
putea chiar - dacă aş vrea - să-l trimit acum pe d-l Blind la muncă 
silnică pentru „conspiracy• 2) împotriva mea. 

2. In nr. 37 din „National-Zeitung•, în articolul de fond intitu
lat : „Karl Vogt şi «Allgemeine Zeitung» •, în coloana a 2-a se spune 
textual următorul lucru : „Vogt declară la p. 1 36 şi urm. : 

Sub numele de banda pucioasei sau şi sub acela de Biirstenhei
meri erau cunoscuţi în rîndurile emigranţilor din 1849 un grup de 
oameni care iniţial erau risipiţi prin Elveţia, Franţa şi Anglia, iar 
apoi s-au adunat, încetul cu încetul, la Londra, unde îl venerau, 
în calitate de şef suprem recunoscut, pe domnul Marx" .  

Vă voi trimite dovezi din care va  reieşi că aici sînt confundate 
deuă asociaţii din Geneva complet diferite, care n-au avut şi n-au 
stabilit niciodată vreo legătură cu mine 497• Dar acest lucru îl con
sider neesenţial. Pasajul cel mai important pe care vreau să-mi 
bazez punctul doi din acuzaţia de calomnie se află ceva mai departe 
şi acolo se spune textual : 

„Una din principalele îndeletniciri ale bandei pucioasei" (con
dusă, chipurile, de mine) „era de a compromite în aşa măsură o serie 
de persoane din patrie, încît acestea trebuiau să plătească bani 
pentru ca banda să nu dea în vileag faptele lor compromiţătoare. 
Au fost trimise în Germania nu una, ci sute de scrisori conţinînd 

ameninţarea făţişă că, dacă pină la un anumit termen o anumită 

sumă de bani nu va ajunge la adresa indicată, persoana respectivă 

va fi denunţată că a participat la o &cţiune sau alta a revoluţiei". 

Pentru  a dovedi faptele infamante pe care mi le impută, nu-i 
c er lui „National-ZeHung• să prezinte în faţa instanţei sute de scri
sori, mc1 măcar una, ci un singur rînd din care să reiasă că s-au 
făcut asemenea extorcări de bani, un singur rînd despre care să 
se poată afirma că aparţine, dacă nu mie însumi, măcar unei per
soane care a fost vreodată în legătură cu mine. Pasajul citat mai 
sus continuă precum urmează : 

1) K. Marx. „Declaraţie trimisă redacţiei lui cAllgemeine Zeitung•" (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, vsl. 14, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 744-745.
Nota trad.). - Nota red. 

l) - oomplot. - Nota trad. 
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„Potrivit principiului «cine nu este cu trup şi suflet alături de 
noi este împotriva noastră»,  oricine se opunea acestor intrigi• (adică 
scrisorilor de ameninţare sus-menţionate prin care se urmărea extor
carea unor anumite sume de bani) „nu numai că era compromis 
în rîndurile emigranţilor, dar era «nimicit» în presă. «Proletarii» " 
(al căror şef se spune că eram eu) „umpleau coloanele presei reac
ţionare din Germania cu denunţurile lor împotriva democraţilor 
care nu se plecau în faţa lor ; ei au devenit aliaţii poliţiei secrete din 
Franţa şi din Germania". 

Lui „National-Zeitung• îi va fi, desigur, uşor să indice în „coloa
nele ticsite ale presei reacţionare" măcar un singur rînd care să-mi 
aparţină mie sau prietenilor mei şi care să cuprindă „denunţuri• 
împotriva vreunuia dintre „democraţi". 

Este foarte adevărat - şi acesta constituie singurul caz - că 
Ferdinand Freiligrath a scris o poezie satirică 1) la adresa împru
mutului pentru sprijinirea revoluţiei lansat de d-l Kinkel şi a călă
toriei pentru sprijinirea revoluţiei întreprinse de el în Statele 
Uni te 49s ; el a publicat această poezie mai întîi într-un ziar din 
New York 2) ,  editat de prietenul meu Weydemeyer, iar apoi în 
„Morgenblatt• 3) . Desigur că ea n-a fost un „denunţ• .  Fapt este că 
aşa-zisa emigraţie democrată (germană) a umplut presa germană 
cu cele mai absurde clevetiri împotriva mea. O singură dată am 
considerat necesar să ripostez, dar atunci ziarul la care am trimis 
o dezminţire nu a publicat-o m. 

Singurul ziar german la care am colaborat după ce am fost nevoit 
să emigrez a fost „Neue Od[er]-Zeitung". Corespondenţele mele au 
fost publicate în acest ziar aproximativ de la începutul lunii ianua
rie pînă în luna iulie 1855. In ele n-am pomenit niciodată un cuvînt 
despre emigraţie. 

In ceea ce priveşte corespondenţele trimise de Liebknecht la 
„Allgemeine Zeitung• din Augsb[urg], în care, de asemenea, nu se 
spunea nici un cuvînt despre emigraţie, ceea ce de altfel îi face 
cinste (mă refer la conţinutul lor) ,  ele nu mă privesc cîtuşi de puţin. 
Despre aceasta vă voi scrie mai amănunţit 4) . 

Alianţa mea cu poliţia secretă din Germania şi din Franţa este, 
fireşte, o noutate picantă pentru mine. 

3. In nr. 41 citat mai sus, în articolul „Cum se fabrică pam
fletele radicale", „National-Zeitung• acuză „partidul proletarilor" , 

1) F. Freiligrath. „Lui Joseph Weydemeyer• (prima epistolă în versuri). -
Nota red. 

I) „Die Revolution•. - Nota red. 
�) „Morgenblatt fiir gebildete Leser•. - Nota red. 
4) Vezi volumul de faţă, p. 415-416. - Nota red. 
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al cărui şef se spune că sînt eu, deci şi pe mine, de „un complot infam 
urzit" ,  chipurile, în Elveţia în 1852 , „complot însoţit de falsificarea 
masivă de bancnote etc. 11 , şi, de asemenea, că în 1859 a recurs la 
„manevre" similare în urma cărora statele germane, „după încheie
rea păcii de la Villafranca 11, ar fi fost nevoite să facă o interpelare 
la „Consiliul federal 11 1) elveţian. 

Mai jos am să mă refer mai amănunţit la faptul că nu am avut 
nimic comun cu toate acestea, că din septembrie 1850 am pus capăt, 
în genere, oricărei activităţi agitatorice, şi că încă din perioada în 
care a avut loc procesul comuniştilor de la Koln (1851-1852) am 
dizolvat asociaţia comuniştilor, din care făceam parte şi eu 500, şi 
c5. de atunci n-am mai făcut parte din nici o asociaţie secretă sau 
publică. Calomnia premeditată a lui „National-Zeitung• reiese şi aici 
din faptul că încă din materialele procesului comuniştilor de la Koln 
ar fi trebuit să ştie că eu însumi, prin intermediul avocaţilor din 
Koln, l-am demascat, ca agent de poliţie, pe individul care activa, 
chipurile, în Elveţia în 1852 , şi că acest individ - lucru pe care 
a fost nevoit să-l recunoască însuşi Stieber - din 1850 îmi era 
adversar. Dacă va fi nevoie, vă voi aduce dovezi cu privire la 
lipsa totală a oricărei legături, chiar şi înainte de 1850, între mine 
şi acest individ (Cherval, pe adevăratul său nume Cramer) . 

4. Ultimul punct din acuzaţia de calomnie ar trebui fundamen
tat pe următorul pasaj din nr. 4 1 ,  din articolul „Cum se fabrică 
pamfletele radicale 11 , coloana a doua, în care se spune : 

„De unde proveneau banii pentru acest ziar distribuit cu 
atîta dărnicie" (este vorba de „Volk• ,  care apărea la Londra), 
„numai dumnezeu ştie ; oamenii ştiu că Marx şi Biscamp n-au 
bani de prisos" .  

Această frază, dacă ne gîndim l a  spiritul în care sînt scrise 
cele două articole de fond, unde sînt prezentat ca o persoană 
care conlucrează cu poliţia secretă, cu reacţionarii şi cu banda 
pucioasei, care extorchează bani prin şantaj şi ameninţări cu 
demascarea activităţii revoluţionare, lasă să se înţeleagă că am 
procurat bani pentru ziarul „Volk 11 pe o cale necinstită şi josnică. 
„National-Zeitung• n-are decît să facă dovada acestei calomnii. 
Am să vă dau unele date în privinţa banilor pe care i-am procurat 
ziarului „Volk" ,  precum şi, la nevoie, în privinţa situaţiei mele 
financiare care-i dă de bănuit d-lui Zabel, date care să poată dovedi 
contrarul insinuărilor infamante ale lui „National-Zeitung11 • 

') - Denumirea guvernului ElveUei. - Nota lrad. 
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Vă rog ca în răspunsul dv. să menţionaţi totodată punctele asu
pra cărora aveţi nevoie de lămuriri suplimentare. 

P. S. Pentru a nu întîrzia cu expedierea acestei scrisori, am să 
vă trimit procura mai tîrziu - mîine, dacă nu cumva reuşesc s-o 
trimit încă în seara asta într-un alt plic. 

Publicat pentru prima oară 
in: K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXV, ed. rusă, 1934 
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Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Franz Duncker 
la Berlin 

Stimate domn, 

6, Thorncliffe Grave, Oxford Road, 
Manchester, 20 februarie 1860 

Am primit scrisoarea dv. din 1 3  februarie, dar, spre regretul 
meu, abia astăzi vă pot trimite alăturat manuscrisul 501• Cred că nu 
va depăşi trei coli de tipar. 

Rezerva dv. cauzată de unele considerente de ordin principial 
nu o înţeleg prea bine, în afară de cazul cind, în genere, nu vreţi 
să luaţi o hotărîre înainte de a vedea manuscrisul. Nu pot să cred 
că doriţi să vă asumaţi răspunderea pentru latura morală, logică 
şi estetică a tot ce apare în editura dv., începînd cu Marx şi termi
nînd cu Jacobus Venedey şi începînd cu Lassalle şi terminînd cu 
Palleske, sau că vreţi să adaptaţi editura dv. la tendinţele lui „Volks
Zeitung" ,  asupra cărora nu mă pot pronunţa deoarece la Man
chester nu primim acest ziar. Dar dacă considerentele dv. de ordin 
principial sînt legate de broşura lui Lassalle cu privire la Italia, 
care, ce-i drept, nu corespunde punctului meu de vedere în această 
problemă 502, desigur că am tot respectul pentru asemenea consi
derente din partea dv. Mai ştiu însă că Lassalle ar fi ultimul care 
ar admite să se ţină seama de aceste considerente. De aceea am 
să-i scriu lui Lassalle, întrucit sînt convins că s-ar simţi j ignit dacă 
s-ar crede despre el că ar fi în stare să împiedice cit de cit publi
carea unei lucrări care nu concordă cu concepţia sa asupra subiec
tului dat. 
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In cazul în care vi se pare însă că dimensiunile broşurii sau 
principiile enunţate în ea sînt inacceptabile pentru editura dv., vă 
rog ca în termen de 24 de ore de Ia primirea broşurii s-o trimiteţi 
d-lui sculptor B. Afinger, 
Linienstrasse 173, Berlin. 

Am expediat scrisoarea către Borkh[eim]. 
Cu respect. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, vol. XXV, ed. rusă, 1934 
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Al dv. devotat, 
Friedrich Engels 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Ferdinand Lassalle 
la Berlin 

Dragă Lassalle, 

6, Thomcliffe Grove, Oxford Road, 
Manchester, 20 februarie 1860 

Multe mulţumiri pentru că mi-ai trimis maculatura lui Vogt 1 ) .  
Mai jos o să vorbesc mai amănunţit despre asta. 

Duncker ţi-a comunicat, probabil, că i-am oferit un fel de conti
nuare la broşura „Padul şi Rinul" 2) , pe care el a acceptat-o sub 
rezerva unor „considerente de ordin principial". Deşi pentru mine 
este oarecum o noutate faptul că pentru principiile enunţate într-o 
lucrare sau alta răspunde editorul, şi nu autorul, m-am străduit, 
totuşi, dar inutil, să aflu ce înţelege el prin asta. Doar n-o să pre
tindă Duncker că editura sa este o simplă anexă a lui „Volks-Zei
tung" pe care eu, de altfel, aici, nici nu-l văd. In cele din urmă mi-a 
dat prin minte că Duncker a prins probabil de veste că în problema 
italiană părerea mea diferă de a dumitale, şi această rezervă pro-

1) K. Vogt. „Procesul intentat de mine lui «Allgemeine Zeitung» •. - Nota red. 
') F. Engels. „Savoia, Nisa şi Rinul" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 13, 

Bucureşti , Editura politică, 1962, p. 609-653. - Nota trad.). - Nota red. 
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venea dintr-o excesiva delicateţe faţă de broşura d-tale 1 ) .  Sînt 
convins că dacă într-adevăr aşa stau lucrurile, nu-mi rămîne decit 
să-ţi atrag atenţia asupra acestui lucru, iar dumneata să-l liniş
teşti pe Duncker în privinţa asta. Ştiu că, dată fiind obiectivitatea 
dumitale, te-ai considera jignit dacă cineva ar presupune că ai fi 
în stare să manifeşti chiar cea mai vagă dorinţă ca o lucrare să nu 
se tipărească numai pentru că într-o asemenea problemă nu cores
punde punctului dumitale de vedere. Drept să-ţi spun, am stat mult 
pe gînduri pînă să mă hotărăsc să-ţi vorbesc despre acest lucru, 
deoarece mă temeam că mi-ai putea lua în nume de rău faptul că  
am putut admite posibilitatea unor asemenea prezumţii chiar ş i  Ia 
alţii. Dar cum nu-mi pot explica altfel reticenţele lui D[uncker] , 
nu-mi rămîne altceva de făcut. 

Lui Vogt îi putem veni uşor de hac. O să isprăvim o dată cu 
această maculatură străveche care este scoasă din nou la iveală 
şi cu care nu am fost de acord nici acum 8 ani 503 (ceea ce filis
tinul genevez, care trăieşte în bir logul său, nu ştie) , o să isprăvim 
în aşa fel, incit n-o să mai rămînă decit duhoarea specifică pe care 
o răspîndeşte Vogt în jurul său. De altfel, declaraţiile lui Blind, 
Biscamp şi mai cu seamă ale lui Lupus l-au compromis în asemenea 
măsură pe acest individ, incit dacă lucrurile continuă astfel, noi 
n-o să mai avem, la drept vorbind, nimic de făcut. La toate astea 
se mai adaugă declaraţia lui Schaible cu privire la apariţia pam
fletului „Avertisment" .  Această declaraţie anulează întregul proces 
de la Augsburg 504 şi îl va sili în cele din urmă pe Vogt să intenteze 
proces la Londra dacă vrea să dovedească contrarul. Cu ocazia asta 
a trebuit, desigur, să scotocim din nou toată arhiva noastră, unde 
avem istoria întregii bande democratice, istorie cu ajutorul căreia 
putem distruge pe oricare din ei. O să-i arătăm noi acestui igno
rant de Vogt cu scrisoarea lui Techow 505 {pe care, pe deasupra, a 
şi furat-o) şi cu bîrfelile sale mărunte de la Geneva, deşi el îşi închi
puie că noi, ceilalţi, sîntem la fel de ignoranţi, la fel de josnici 
şi la fel de laşi ca el. 

Cu salutări prieteneşti. 

Publicat pentru prima oară 
in : F. Lassalle. „Nachgelassene 
Briefe und Schriften • ,  Bd. Ill, 
Stuttgart-Berlin, 1922 

Al d-tale, 
Engels 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) F. Lassalle. „Războiul din Italia şi misiunea Prusiei" .  - Nota red. 
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1 0  

Marx către Justizrat Weber 
la Berlin 

6, Thorncliffe Grove, Oxford Road, 
Manchester, 21 februarie 186(} 

Stimate domnule Justizrat, 
Nu v-am trimis procura imediat după prima mea scrisoare 1) 

deoarece în scrisoarea respectivă vă rugasem insistent să-mi tele
grafiaţi. Am mai aşteptat cîteva zile, după care am considerat că 
e mai bine să aştept pînă la data (adică pînă ieri, 20 februarie) 
cînd scrisoarea dv. de răspuns ar fi putut ajunge de la Berlin la 
Londra. 

Intrucît scrisoarea nu a sosit, iar pe de altă parte nu mi-aţi 
telegrafiat că refuzaţi rugămintea de a vă prezenta în calitate de 
avocat al meu, consider că aţi acceptat propunerea mea, şi pentru 
a nu mai pierde timpul, vă trimit în această scrisoare recomandată : 

1 .  Procura ; 
2 .  7 anexe împreună cu traducerea lor în cazurile în care ori-

ginalul este în engleză. 
Aceste anexe sînt următoarele : 
1 .  Affidavit-ul lui Vogele 2) . 
2 .  Affidavit-ul lui J. F. Wiehe 3) . 
3. Circulara mea în limba engleză împotriva lui Blind 4) . 
4. şi 5. Două scrisori pe care mi le-a adresat „A[llgemeine] Z[ei

tungr din A[ugsburg] în această chestiune. 
6. Declaraţia dr. Schaible publicată în ziarul londonez „Daily 

Telegraph• din 15 februarie 1860, p. 5, coloana a 5-a, paragraful in
titulat „Pamfletul împotriva lui Vogt".  

7. O scrisoare a lui K. Blind către Liebknecht din 8 septembrie 
1 859 508• 

Mîine, cînd voi fi, probabil, în posesia unei scrisori de la dv., 
îmi voi permite să vă trimit un comentariu la aceste documente. Dar 
de la prima privire veţi vedea că acuzaţia infamantă care mi se 
aduce în nr. 41 al lui „Nat[ional]-Zeit[ungr, unde sînt prezentat 
drept autorul anonim al documentelor puse în circulaţie de mine 

'I Vezi volumul de faţă, p. 392-398. - Nota red. 
'I Vezi volumul de faţă, p. 38. - Nota red. 
•1 Vezi volumul de faţă, p. 33. - Nota red. 
'l K. Marx. „Procesul împotriva lui «Augsburger Zeitung•" (vezi K. Marx şi 

F. Engels. Opere, voi. 14,  Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 746-747. - Nota 
trad.). - Nota red. 
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în numel e altor persoane, poate fi dovedită în mod incontestabil în 
faţa instanţei ca o calomnie infamă. 

In legătură cu affidavit-urile (declaraţii făcute în faţa tribuna
[ului, echivalente cu mărturii făcute sub prestare de jurămînt) am 
:să relev doar următoarele : 

Veţi vedea că în affidavit-ul de la  anexa 2 cuvintele „upon 
oath" („sub jurămîntu) au fost şterse de judecător. Acesta ne-a 
explicat că declaraţia făcută în faţa lui este echivalentă cu o de
daraţie dată sub prestare de jurămînt, şi că o declaraţie falsă atrage 
după sine aceleaşi consecinţe legale ca şi un sperjur şi se pedepseşte 
.cu deportarea, dar că, potrivit legilor engleze, un jurămînt adevă
rat poate fi depus numai în prezenţa inculpatului. 

Toate celelalte chestiuni le amin pe mîine. 

Cu toată stima 
Rămîn al dv. devotat 

dr. K. Marx 

Nu ştiu cit timp voi rămîne aici, aşa că vă rog să trimiteţi toate 
scrisorile pe adresa locuinţei mele : 

9. Grafton Terrace, Maitland Park, Haverstock Hill , Londra. 
In procură am lăsat necompletat locul unde trebuie trecute 

numele redactorilor de la „National-Zeitung" .  

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXV, ed. rusă, 1934 

1 1  

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germanii 

Marx către Ferdinand Freiligrath 
la Londra 

Dragă Freiligrath, 

23 februarie 1860. Manchester 
6, Thorncliffe Grove, Oxford Road 

Iţi trimit o nouă scrisoare, ultima, în chestiunea Vogt. Nici 
măcar nu ai acknowledged 1) primirea primelor mele două scri
sori 507, ceea ce ai fi făcut faţă de oricare filistin. Nu pot să înţeleg 
cum ai putut să-ţi închipui că aş vrea să-ţi smulg o scrisoare pentru 
a o da publicităţii. Ştii că posed cel puţin 200 de scr isori de-ale 

1) - confirmat. - Nota trad. 
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tale, care cuprind suficient material pentru ca la nevoie să poată 
fi constatată atitudinea ta faţă de mine şi de partid. 

lţi scriu această scrisoare deoarece tu, ca poet şi ca om copleşit 
de treburi, pari să ai o imagine eronată asupra importanţei pro
ceselor pe care le-am intentat la Berlin şi la Londra 508• Ele sînt 
decisive pentru justificar�a istorică a partidului şi pentru poziţia 
lui viitoare în Germania ; însemnătatea procesului de la Berlin este 
cu atît mai mare, cu cît acolo se va judeca concomitent procesul 
Eichhoff-Stieber, care va gravita mai ales în jurul procesului co
muniştilor de la Kăln 509• 

Poţi avea eventual împotriva mea următoarele grievances 1) : 
1 .  Am abuzat de numele tău (cum i-ai spus lui Faucher) . 
2. Ţi-am făcut în biroul tău un fel de „scenă" .  
Ad. 1 .  Eu personal nu am folosit niciodată numele tău, cu sin

gura excepţie că am spus la „A[llgemeine) Z[eitung) " din A[ugs
burg) că Blind ţi-a relatat cam acelaşi lucru pe care mi l-a relatat 
şi mie 2) . Este un fapt. Mi-am dat seama de la bun început cit este 
de important să indic adevărata provenienţă a pamfletului şi eram 
în drept să citez un martor care a auzit afirmaţiile lui Blind. 

In ceea ce priveşte scrisoarea lui Liebknecht către redacţia 
lui „A. Z." din A, în care el se referă la tine şi la mine (în legătură 
cu Blind) 510, el va putea confirma în caz de nevoie, sub prestare 
de jurămînt, că aceasta s-a întimplat fără ş tirea mea, după cum tot 
fără ştirea mea şi în timp ce mă aflam la Manchester a trimis 
pamfletul „Avertisment" lui „Allg. Zeit. " din Augsb. Cînd „A. Z." 
din A., dat în judecată de Vogt, i s-a adresat lui Liebknecht, el se 
mai întreba dacă mă voi folosi de posibilitatea de a-l dezavua, şi 
a fost chiar uimit cînd i-am declarat imediat că voi face pentru el 
tot ce-mi stă în putere. 

I-am luat apărarea în scrisoarea pe care ţi-am adresat-o 511, ex
primîndu-mi dezacordul faţă de scrisoarea ta, pur şi simplu pentru 
că mi s-a părut că e o lipsă de mărinimie din partea ta, care eşti 
un om cu nume şi cu poziţie socială, să-i scrii în această formă dură 
unui membru de rînd al partidului care locuieşte într-o mansardă 
şi cu care ai fost pînă atunci în relaţii cordiai'e. 

ln ceea ce priveşte tonul plin de iritare al scrisorii mele, aceasta 
se explică prin mai multe motive. 

lntîi, m-a rănit profund că păreai să-i dai lui Blind mai multă 
crezare decît mie. 

Al doilea, dintr-o scrisoare pe care mi-ai scris-o pe un ton 
foarte iritat în legătură cu „Morning Advertiser• (articolul despre 

1) - plingeri. - Nota trad. 
') „Declaraţia" din 15 noiembrie 1859. - Nota red. 
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festivităţile Schiller) părea să reiasă că mă socoţi capabil de in
famia nu numai de a strecura pe ascuns în articolul lui Blind o 
injurie la adresa ta, ci şi de a ţi-o prezenta apoi ca fiind opera lui 
Blind 512• Nu înţeleg prin ce am meritat o bănuială atît de infamantă. 

Al treilea, i-ai arătat lui Blind scrisoarea mea care îţi era desti
nată personal. 

In sfîrşit, aveam tot dreptul să mă aştept ca mai ales după arti
colul din „Gartenlaube• 1) să adaugi la declaraţia ta din „A. Z. " din 
A. o aluzie aricit de discretă care să risipească impresia că decla
raţia ta ar fi o ruptură personală cu mine şi o dezicere publică de 
partid. Apoi, nu putea de loc să mă bucure că a doua declaraţie a 
ta a apărut o dată cu cea a lui Blind 513 şi că numele tău i-a servit 
ca paravan pentru minciuni şi falsuri. De altfel, îţi dau cuvîntul meu 
de onoare că pînă la publicarea lor, toate declaraţiile lui Liebknecht 
din „A. Z. " din A. îmi erau absolut necunoscute sa. 

Ad. 2. In ziua în care am venit la tine la birou, tocmai sosiseră 
la mine acasă, de la Berlin, cele două numere din „Na(tional]
Zeitung" (primul conţinea extrasele şi comentariile infame apă
rute ulterior în „Telegraph• ). In casa mea domnea o iritare gene
rală, iar biata mea soţie era într-o stare de-a dreptul îngrozitoare. 
Totodată am primit din Germania o scrisoare în care eram anun
ţat că, în afară de declaraţiile tale apărute în „A. Z. " din A., mîr
şava carte a lui Vogt 515 ar cuprinde şi o scrisoare de a ta din care 
ar reieşi legăturile tale intime cu Vogt şi că numele tău ar fi sin
gurul nume important din care el îşi face capital politic şi care 
conferă infamiilor sale prestigiu în faţa publicului. Pune-te în această 
situaţie şi întreabă-te dacă într-un asemenea moment nu ţi-ai pierde 
poate şi tu raţiunea. 

lţi repet din nou : în această scrisoare nu este vorba d� interese 
particulare. In procesul de la Londra am posibilitatea de a obţine 
citarea ta ca martor şi fără să-ţi dai acordul. Pentru procesul de 
la Berlin sînt în posesia unor scrisori de-ale tale pe care, la nevoie, 
le pot depune la dosar. Totodată, nu sînt singur în această chestiune. 
Infamul atac al lui Vogt mi-a adus din toate ţările - Belgia, Elve
ţia, Franţa şi Anglia - aliaţi neaşteptaţi, chiar printre oameni 
de orientare cu totul diferită. 

Dar, în sfîrşit, ar fi oricum mai bine pentru ambele părţi şi pen
tru cauză să acţionăm de comun acord. 

Pe de altă parte, îţi spun deschis că nu mă pot hotărî ca, din 
pricina unor neînţelegeri nesemnificative, să pierd pe unul dintre 

1) Vezi volumul de faţă, p. 127. - Nota red. 
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puţinii oameni pe care i-am iubit ca prieten în cel mai înalt sens 
al cuvîntului. 

Dacă am greşit vreodată faţă de tine, sînt dispus în orice clipă 
să-mi recunosc greşeala. Nihil humani a me alienum puto 1) . 

lmi dau foarte bine seama, fireşte, că în situaţia ta actuală 
orice încurcătură de felul acesteia nu poate să-ţi fie decît penibilă. 

La rîndul tău trebuie să recunoşti că este imposibil să fii cu 
totul scos din joc. 

ln primul rînd, pentru că Vogt îşi face capital politic din numele 
tău şi face lumea să creadă că are încuviinţarea ta atunci cînd 
împroaşcă cu noroi întregul partid, care se mîndreşte că te numără 
în rîndurile sale. 

Totodată, întîmplător eşti singurul membru al fostei conduceri 
centrale de la Koln 2) care a fiinţat de la sfîrşitul anului 1849 pînă 
în primăvara lui 1851 la Koln, iar de atunci şi pînă acum la Londra. 

Dacă sîntem amîndoi conştienţi că fiecare în felul său, trecînd 
peste orice fel de interese personale şi animaţi de cele mai curate 
intenţii, am purtat ani de-a rîndul stindardul pentru „la classe la 
plus laborieuse et la plus miserable " 3) , ridicîndu-l la o înălţime 
inaccesibilă filistinilor, consider că am greşi într-un mod nedemn 
în faţa istoriei dacă ne-am despărţi din cauza unor fleacuri care 
se reduc la neînţelegeri. 

Cu cea mai sinceră prietenie. 

Publicat pentru prima oară 
în revista : „Die Neue Zeit" , 
Ergănzungshefte, nr. 12, 191 1-1912 

Al tău, 
Karl Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

'l - Nimic din ce e omenesc nu-mi este strain (Publius Terentius. „Omul care 
se pedepseşte singur• ,  actul I, scena intii). - Nola lrad. 

I) Este vorba de „Liga comuniştilor•. - Nota red. 
') Marx parafrazează expresia lui Saint-Simon „clasa cea mai numeroasă şi 

mai săracă" expresie care se intilneşte într-o serie de lucrări ale lui Saint-Simon. -
Nota red. 
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1 2  

Marx către Ferdinand Lassalle 

Dragă Lâssalle, 

la Berlin 

23 februarie 1860 
6, Thorncliffe Grove, Oxford Road, Manchester 

Acum, cînd trebuie să mă ocup de două procese, unul la Ber
lin, celălalt la Londra 1) , şi, pe de altă parte, să muncesc numai ca 
să cîştig bani, nu-ţi pot scrie decît cîteva rînduri. 

După ce am răsfoit cartea, m-a uimit pur şi simplu faptul că 
ai descoperit în romanul lui Vogt 2) 1 1mult adevăr" ,  după cum m-au 
uimit şi sfaturile timide pe care mi le dai. 

Singurul fapt care nu e total născocit este scrisoarea lui Techow 516. 

Or, această scrisoare sau, mai bine zis, conţinutul ei l-am combătut 
în aşa fel acum şapte ani într-un pamflet apărut la New York sub 
titlul „cavalerul nobilei conştiinţe " ,  incit toţi flecarii care pe atunci 
mai erau coalizaţi şi-au pus lacăt la gură şi n-au îndrăznit să ripos
teze cu nici un cuvînt. 

Ceea ce vreau de la tine şi ceea ce este deosebit de important 
pentru mine este să aflu cine este corespondentul din Berlin al 
ziarului „Daily Telegraph" şi unde locuieşte această vită la Berlin 
- strada şi numărul locuinţei. Cred că e un evreu pe care îl cheamă 
Meier. Dată fiind poziţia ta la Berlin, n-o să-ţi fie în nici un caz 
greu să afli acest lucru. Te rog să-mi comunici imediat datele res
pective. 

Iţi trimit alăturat broşura despre procesul comuniştilor 3) . 

Al tău, 
K. M. 

P. S. In ceea ce priveşte neîncrederea mea (mă obligi să mă ex
prim în limbajul bărbatului de stat Blind - vezi 1 1A[llgemeine] 
Z[eitung] • din A[ugsburg]) 517, în nici un caz nu poţi să te plîngi 
de aşa ceva. Iţi trimit, de pildă, împreună cu această scrisoare un 

1) Vezi volumul de faţă, p. 407-425. - Nota red. 
') K. Vogt. „Procesul intentat de mine lui «Allgemeine Zeitung»" .  - Nota red. 
3) K. Marx. „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia" (vezi 

K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1 960, p. 429-501 . -
Nota trad.). - Nota red. 
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bilet din Baltimore (Statele Unite) . Acest bilet l-am primit pe cale 
particulară 518• Acuzaţiile oficiale aduse împotriva ta (printre altele, 
depoziţiile unei delegaţii de muncitori din Diisseldorf 1) ) se află 
în documentele Ligii, care nu sînt în posesia mea şi de care nu pot 
dispune. 

Publicat pentru prima oară 
în : F. Lassalle. „Nachgelassene 
Briefe und Schriften" ,  Bd. III, 
Stuttgart-Berlin, 1 922 

1 3  

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Justizrat Weber 
la Berlin 

Stimate domn, 

24 februarie 1860, 
6, Thorncliffe Grove, Oxford Road, Manchester 

Mă surprinde că mc1 ieri n-a sosit de la Berlin confirmarea de 
primire a scrisorii recomandate pe care v-am trimis-o la 13 fe
bruarie 2) . 

Ieri v-am trimis de aici - din Manchester - o a doua scrisoare 
recomandată împreună cu procura şi şapte anexe 3) . Azi îmi per
mit, referitor la anexele menţionate, pe care le-am numerotat, să 
vin cu unele lămuriri la acele puncte principale asupra cărora, 
după părerea mea, trebuie concentrată atenţia în procesul de ca
lomnie intentat lui „National-Zeitung" din Berlin. Anexez totodată 
o scrisoare din 19 noiembrie 1852 519 şi un exemplar din „Dezvă
luiri" 4) publicate de mine în 1853. 

1. a) Pamfletul anonim „Avertisment" .  
ln  nr. 4 1  al  ziarului berlinez „National-Zeitungu ,  în  articolul de 

fond intitulat „Cum se fabrică pamfletele radicale " ,  la p. 1 ,  coloana 
a 3-a, se spune textual : 

„Partidul lui Marx putea acum atribui foarte uşor lui Blind 
paternitatea pamfletului, tocmai deoarece şi după ce acesta din 
urmă, într-o discuţie avută cu Marx şi în articolul din «Free Press> , 

') Vezi volumul de faţă, p. 31 .  - Nota red. 
') Vezi volumul de faţă, p. 392-398. - Nota red. 
3) Vezi volumul de faţă, p. 401-402. - Nota red. 
'l K. Marx. „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia". -

Nota red. 
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exprimase păreri similare ; folosind aceste declaraţii şi formulări 
ale lui Blind, pamfletul putea fi ticluit în aşa fel, incit să pară opera 
acestuia" (adică a lui Blind) . 

De altfel în această coloană nu se urmăreşte decit să fiu pre
zentat ca omul care a ticluit respectivul pamflet şi să se arunce 
totodată asupra mea vina infamă de a fi scris acest pamflet în aşa 
fel, incit să apară o creaţie a lui Blind. 

Inainte de a trece la dovezile cuprinse în anexele pe care le-am 
trimis ieri, consider necesar să vă expun pe scurt istoria acestei 
controverse. 

„Allgemeine Zeitungu din Augsburg, în timpul procesului său 
cu Vogt, a publicat printre alte documente următoarea scrisoare 
a mea : 

Stimate domn, 

19 octombrie 1859, 
9, Grafton Terrace, Maitland Park, 

Haverstock Hill, Londra 

In tot timpul cit am colaborat la presa germană, am atacat 
«Allgemeine Zeitung», care, la rîndul său, m-a atacat. Acest lucru 
nu mă împiedică, fireşte, ca atît cit îmi stă în putinţă să sar în 
ajutorul acestui ziar atunci cind, după părerea mea, el şi-a înde
plinit prima îndatorire a presei : aceea de a denunţa şarlatanismul. 
Aici, la Londra, documentul anexat ar constitui un document judi
ciar. Nu ştiu dacă la fel ar fi considerat la Augsburg. Mi-am pro
curat menţionatul document pentru că Blind a refuzat să confirme 
afirmaţiile făcute mie şi altora, pe care eu le-am relatat lui Lieb
knecht şi care nu au lăsat acestuia nici o îndoială în privinţa de
nunţului cuprins în pamfletul anonim. Al dv. devotat, dr. K. Marx" 1) . 

Documentul anexat la această scrisoare către „Allgemeine 
Zeitung" şi publicat totodată de acesta din urmă glăsuieşte astfel : 

„Declar prin prezenta în faţa dr. Karl Marx şi a lui Wilhelm 
Liebknecht că pamfletul intitulat «Avertisment» ,  apărut anonim, 
fără a se specifica locul unde a fost tipărit şi publicat în nr. 7 al 
ziarului «Volk», 

1) a fost cules şi tipărit în tipografia lui Fidelio Hollinger, 3, 
Litchfield Street, Soho, întrucit eu însumi am cules o parte din 
manuscris, iar F. Hollinger - cealaltă parte ; 2) că manuscrisul era 
scris de mina lui Karl Blind, al cărui scris îmi este cunoscut din 

1) K. Marx. „Scrisoare către redactorul lui «Allgemeine Zeitung•" (vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 14, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 139. - Nota 
trad.). - Nota red. 
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manuscrisele lui Karl Blind pentru «Hermann» şi din pamfletele 
anonime ale lui Karl Blind, tipărite, chipurile, la «Frankfurt pe 
Main» ,  dar în realitate culese şi tipărite la F. Hollinger, 3, Litch
field Street, Sobo ; 3) că însuşi Fidelio Hollinger mi l-a indicat 
pe Karl Blind ca autor al pamfletului «Avertisment» îndreptat îm
potriva profesorului Vogt. August Vogele, zeţar. Autenticitatea sem
năturii de faţă o certifică W. Liebknecht, dr. K. Marx. Londra, 17 
septembrie 1859" m .  (Vezi broşura lui Vogt „Procesul intentat 
de mine lui «Allgemeine Zeitung» " ,  Documente, p. 30, 3 1 .) 

Ca răspuns la aceasta, în nr. 313 al lui „Allgemeine Zeitung" 
şi în „Kolnische Zeitung• a apărut următoarea scrisoare a lui Karl 
Blind împreună cu depoziţiile lui Hollinger şi Wiehe anexate la 
această scrisoare : 

„Londra, 23, Townshead Road, St. John's Wood, 3 noiembrie 1859. 
Pentru a dezminţi declaraţia că eu aş fi, chipurile, autorul pamfle
tului «Avertisment» ,  public documentul de mai jos. Fac acest lucru 
numai pentru a mă autoapăra, şi nu pentru a-l justifica pe Karl 
Vogt, al cărui mod de a acţiona, după toate cele aflate în ultimele 
şase luni, eu şi prietenii mei din partidul republican îl condamnăm 
iără drept de apel. Eu pot să atest exactitatea celor comunicate de 
d-l Julius Frăbel, şi anume că din partea lui Vogt s-a făcut aici. 
într-adevăr, oferta unor recompense în bani cu scopul de a-i de
termina pe germanii de aici să influenţeze în sensul cunoscut asupra 
presei din patrie. Karl Blind•. 

a) „Declar prin prezenta că afirmaţia zeţarului Văgele, publicată 
în nr. 300 al lui «Allgemeine Zeitung» ,  cum că amintitul pamflet 
«Avertisment» ar fi fost tipărit în tipografia mea sau că d-l Karl 
Blind ar fi autorul lui este o născocire răuvoitoare. Fidelio Hollin
ger, 3, Litchfield Street, Sobo, Londra, 2 noiembrie 1859" .  

b )  „Subsemnatul, care locuiesc ş i  lucrez de 1 1  Juni î n  casa de la  
nr . 3, Litchfield Street, atest, la rîndul meu, exactitatea afirmaţiilor 
d-lui Hollinger. Londra, 2 noiembrie 1859. J. F. Wiehe, zeţar" .  (Com
pară cartea lui Vogt, Documente, p. 37 şi 38 521.) 

La aceasta am răspuns în nr. 325 al lui „Allgemeine Zeitung• 1) .  
ExtrAsul corespunzător din „A[llgemeine] Z[eitung]" din A[ugsburg/ 
l-am anexat la prima mea scrisoare pe care v-am expediat-o din 
Londra 2) . 

Karl Blind, la rîndul său, a dat o nouă ripostă în suplimentul la 
„Allgemeine Zeitung• din 1 1  decembrie. In acest supliment redac
ţia declară : 

1) K. Marx. „Declaraţia trimisă redacţiei lui «Allgemeine Zeitung• • (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14, Bucureşti, Editura politică. 1 963, p. 744-745. 
- Nota trad.). - Nota red. 

') Vezi volumul de faţă, p. 394-395. - Nota red. 
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„D-l Karl Blind spune în fond următoarele : Referindu-mă încă 
o dată la documentele semnate de proprietarul tipografiei, d-l Hollin
ger, şi de zeţarul Wiehe, declar pentru ultima oară că afirmaţia, 
care acum are pur şi simplu caracterul unei insinuări, cum că eu 
aş fi autorul pamfletului menţionat în repetate rînduri este o min
ciună patentă. Celelalte afirmaţii făcute în legătură cu persoana 
mea conţin denaturări cit se poate de grosolane. Repet încă o dată 
că declar acest lucru numai cu scopul de a mă autoapăra împotriva 
lui Marx-Biscamp-Liebknecht, şi nu pentru a-l justifica pe Vogt, 
împotriva căruia am luat deja atitudine mai înainte" .  

I n  legătură c u  această declaraţie, redacţia lui „Allgemeine Zei
fung• remarcă următoarele : 

„Intrucît orice alte explicaţii în legătură cu aceste împrejurări 
'Şi cu discuţiile despre ele purtate în coloanele acestui ziar nu mai 
prezintă de mult un interes public, noi rugăm persoanele în cauză 
să renunţe la o eventuală continuare a disputei• 522 (cf. cartea lui 
Vogt, Documente, p. 4 1 ,  42). 

Cu aceasta s-a pus capăt deocamdată publicării documente
lor. De îndată ce am văzut articolele din „National-Zeitung• unde 
au fost reproduse extrase din pamfletul lui Vogt şi comentariile la 
acest pamflet, am publicat întîi circulara în limba engleză (anexa III), 
adresată redactorului ziarului londonez „Free Press• 1) . Am făcut 
acest lucru cu scopul de a-l determina pe K. Blind să intenteze 
împotriva mea un proces de calomnie, ceea ce mi-ar fi dat posi
bilitatea, în primul rînd, să prezint în faţa unui tribunal din Londra 
dovezi cu privire la tipărirea şi paternitatea pamfletului „Avertis
ment• , iar în al doilea rînd, să-l oblig pe autorul real al acestui 
pamflet să prezinte unui tribunal englez probele pe care le deţine 
împotriva lui Vogt. 

Consecinţa imediată a acestei circulare (anexa III) ,  pe care, de 
îndată ce a fost tipărită, i-am trimis-o lui Karl Blind, a fost decla
raţia lui K. Blind, care a apărut în „Allgemeine Zeitung• din 13 fe
bruarie, în suplimentul la nr. 44. In această declaraţie, intitulată 
.,1mpotriva lui Karl Vogt• ,  Blind repetă din nou că el nu este .�uto
ru1 • pamfletului „Avertisment" îndreptat împotriva lui Vogt, dar, 
silit de circulara mea, el aduce cîteva argumente pentru a arăta 
că Vogt este agent al propagandei bonapartiste la Londra. Aceasta 
a fost consecinţa nemijlocită a primului pas pe care l-am făcut prin 
publicarea circularei (anexa III). 

1) K. Marx. „Procesul împotriva lui cAugsburger Zeitung»" (vezi K. Marx şi 
I'. Engels. Opere, vel. 14, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 746-747. - Nota 
trad.). - Nota red. 
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Intre timp mi-am procurat cele două affidavit-uri 1) : al zeţarului 
Vogele şi al lui Wiehe (anexa I şi II) . Aceste affidavit-uri dovedesc : 
în primul rînd, că afirmaţia mea referitoare la faptul că pamfletul 
„Avertisment" a fost tipărit în tipografia lui Hollinger şi a fost scris 
de mina lui Blind este adevărată. ln al doilea rînd, că declaraţiile lui 
Hollinger şi Wiehe, publicate de Blind în nr. 313 al lui „Allgemeine 
Zeitung" şi în „Koln[ische] Zeit[ungr şi apoi menţionate din nou de 
Blind în suplimentul la „Allgemeine Zeitung" din 1 1  decembrie, sînt 
Jalse. In al treilea rînd, că Blind şi Hollinger (vezi anexa II - affi
davit-ul zeţarului Wiehe) au pus la cale o conspiracy 2) , pentru a 
obţine declaraţii false împotriva mea şi a mă defăima în ochii opi
niei publice prezentîndu-mă ca pe un mincinos şi calomniator. Potri
vit dreptului englez, o asemenea conspiraţie este un delict  penal. 
Numai fiindcă m-am gîndit la familia lui Blind nu am intentat ac
ţiune penală împotriva lui Hollinger şi Blind. 

Copiile affidavit-urilor (anexa I şi II) celor doi zeţari, Vogele 
şi Wiehe, le-am trimis unor emigranţi care întreţin legături cu 
Blind şi care i le-au arătat. Consecinţa imediată a acestui lucru 
a fost declaraţia dr. Schaible publicată în „Daily Telegraph" din 1 5  
februarie 1860, î n  care Schaible afirmă c ă  e l  este autorul pamfletu
lui „Avertisment" şi că îşi asumă răspunderea pentru acuzaţiile 
aduse lui Vogt (vezi anexa VI) . Prin urmare, dacă Vogt doreşte 
să-şi dovedească nevinovăţia, el trebuie să redeschidă procesul - şi 
încă la Londra. Declaraţia lui Schaible potrivit căreia el este autorul 
pamfletului „Avertisment" nu schimbă cu nimic lucrurile în ceea 
ce priveşte faptul că pamfletul a fost tipărit în tipografia lui Hollin
ger, că Blind l-a dat la tipărit, că a fost scris de mina lui Blind, că 
declaraţiile lui Hollinger şi ale lui Wiehe prezentate de Blind erau 
false, şi, în sfîrşit, că Hollinger şi Blind încercau să iasă basma 
curată şi să mă compromită pe mine recurgînd la declaraţii false. 

Este inutil să vă arăt că cele două affidavit-uri ale zeţarilor 
Vogele şi Wiehe (anexa I şi II) şi declaraţia d-lui Schaible apărută 
în „Daily Telegraph• din 15 februarie (anexa VI) vă oferă dovezi 
peremptorii în ceea ce priveşte Jalsitatea calomniei de care mă 
acuză „National-Zeitung• şi pe care am menţionat-o la punctul I a) 
al acestei scrisori. 

b) Relaţiile mele cu „Allgemeine Zeitung•.  
Cele două scrisori pe care mi le-a adresat redacţia lui „Allge

meine Zeitung• datate 16 octombrie 1859 (anexa IV şi V) şi scri
soarea mea de răspuns la acestea, datată 19 octombrie 1859 şi pe 

1) - declaraţii facule în faţa unui magistrat, echivalente cu mărturiile depuse sub 
prestare de jurămînt. - Nota trad. 

") - conspiraţie. - Nota trad. 
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care am citat-o mai sus la punctul I a), constituie întreaga mea 
corespondentă cu „Allgemeine Zeitung•.  Ea s-a limitat, aşadar, la 
faptul că am pus la dispoziţia lui „Allgemeine Zeitung• un docu
ment scris care trebuia să clarifice provenienţa pamfletului pentru 
a cărui reproducere „Allgemeine Zeitung• a fost dat în judecată 
de către Vogt. 

La 9 mai 1859, la un miting organizat de David Urquhart, 
K. Blind mi-a relatat toate acuzaţiile aduse lui Vogt, reproduse 
ulterior în pamfletul „A vertisment" ,  care a văzut lumina tiparului 
abia în luna următoare, în iunie. El m-a asigurat că dovezile acestor 
acuzaţii se află în mîinile lui. Nu am dat prea mare importanţă 
celor spuse de el. Broşura lui Vogt intitulată „Studii asupra situa
ţiei actuale din Europa" ,  apoi relaţiile lui Vogt cu Fazy, „tiranul 
din Geneva" ,  şi relaţiile lui Fazy cu Ludovic Bonaparte m-au con
vins deja de mai multă vreme că Vogt este agent bonapartist. Dacă 
o făcea cu bună sau rea intenţie, plătit sau neplătit, mi-era ab
solut indiferent. La două sau trei zile după cele comunicate de 
Blind, şi-a făcut apariţia la mine acasă, adus de Liebknecht, d-l 
Biscamp, cu care nu am avut niciodată nici un fel de relaţii perso
nale sau politice. Biscamp m-a rugat ca eu şi prietenii mei să spri
jinim ziarul „Volk" ,  fondat de el, trimiţîndu-i contribuţii băneşti 
şi articole. La început am respins propunerea lui, arătînd, pe de o 
parte, că nu dispun de timp, iar pe de altă parte că trebuie întîi 
să cunosc mai îndeaproape ziarul „Volk" ,  din care nu apăruse 
decît primul număr, şi apoi să le propun prietenilor mei să colaboreze 
la acest ziar. Am subliniat cu acest prilej că pînă atunci evitasem 
din principiu să colaborez la ziarele germane care apăreau la Lon
dra. In timpul acestei întrevederi i-am relatat lui Liebknecht, în 
prezenţa lui Biscamp, cele comunicate de Blind la mitingul organizat 
de Urquhart. Am relevat totodată faptul că germanilor din sud le 
place să exagereze lucrurile din dorinţa de a-şi da importanţă. Ulte
rior, în nr. 2 al ziarului „Volk" din 14 mai, d-l Biscamp a scris şi 
a inserat, pe propria să răspundere şi cu unele completări care-i 
aparţineau exclusiv, un articol intitulat „Regentul imperiului -
trădător al imperiului " 523• Acest articol este citat în broşura lui 
Vogt „Procesul intentat de mine etc. " în secţiunea „Documente",  
p. 17,  18, 19 .  Mai tîrziu, cam pe la mijlocul lunii iunie, cind eu 
lipseam din Londra - eram la Manchester - Liebknecht a primit 
de la Hollinger, în tipografia acestuia din urmă, corecturile pamfle
tului „Avertisment" ; Liebknecht a recunoscut imediat dezvăluirile 
pe care mi le făcuse Blind verbal şi a mai aflat de la zeţarul Vogele 
că Blind a fost acela care i-a predat lui Hollinger spre tipărire ma
nuscrisul pamfletului. Liebknecht a trimis corecturile lui „Allge-
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meine Zeitung" ,  care le-a publicat, şi, ca urmare, Vogt a dat ziarul în 
judecată pentru calomnie. Liebknecht era cu atît mai îndreptăţit să 
facă acest lucru (eu nu ştiam nimic, deoarece nu mă aflam la Lon
dra) cu cit el ştia că Blind, acuzatorul lui Vogt, a fost solicitat de 
însuşi Vogt să participe la înfăptuirea propagandei proiectate. Im
potriva unui om care-şi asuma obligaţia să plătească premii pentru 
toate articolele din presa germană favorabile planurilor lui Bo
naparte (vezi mărturia lui Vogt în această privinţă în cartea sa 1) , 
scrisoarea către dr. Loening, Documente, p. 36) era necesar să se 
folosească în scopul „avertizării" asemenea ziare larg răspîndite 
ca „Allgemeine Zeit ung•.  

De îndată ce Vogt a intentat procesul său de calomnie lui „All
gemeine Zeitung• din Augsburg pentru reproducerea pamfletului 
„Avertisment " ,  redacţia lui „Allgemeine Zeitung• i-a scris lui Lieb
knecht, rugindu-l insistent să aducă dovezi. Liebknecht mi s-a 
adresat mie. Eu i l-am indicat pe Blind, şi, la cererea sa, l-am înso
ţit eu însumi la Blind, după cum se poate vedea din scrisoarea lui 
Blind (anexa VII) . Pe Blind nu l-am găsit acasă, era plecat la băi 
la St . Leonards. Liebknecht i-a scris două scrisori. Timp de cîteva 
săptămîni ele au rămas fără nici un răspuns, pînă în momentul 
cînd, după calculele lui Blind, procesul de la Augsburg se apropia 
de sfîrşit. (Aceste calcule au fost zădărnicite de amînarea procesu
lui pe care a reuşit să o obţină între timp „Allgemeine Zeitung• .) _ 
ln sfîrşit, în scrisoarea din 8 septembrie (anexa VII) Blind i-a răs
puns cu cea mai mare neruşinare lui Liebknecht că, „aşa cum a 
mai arătat " ,  el „nu a avut nici o contingentă cu chestiunea men
ţionată" ,  iar în ceea ce priveşte „observaţiile pe care le-a făcut în 
timpul unei convorbiri particulare„ . "  intenţionează „să discute ul
terior, cu prima ocazie" .  Liebknecht a venit la mine cu această 
scrisoare. 

Mi-am dat seama că acum era necesar să se recurgă la con
strîngere pentru a dezlega limba lui Blind. Mi-am amintit că în 
ziarul londonez „Free Press• din 27 mai am citit un articol anonim 
(„The Grandduke Constantine to be King of Hungary" 524) care 
reproducea în esenţă conţinutul pamfletului „Avertismentu şi cele 
ce mi-a comunicat Blind verbal. După stilul şi conţinutul acestui 
articol nu am avut nici cea mai mică îndoială că autorul lui era 
Blind. Pentru a mă convinge de acest lucru m-am dus împreună 
cu Liebknecht la d-l Collet, redactorul lui „Free Press" .  După unele 
ezitări el a declarat că autorul articolului menţionat este Blind. 

I) K. Vogt. „Procesul intentat de mine lui cAllgemeine Zeitung• ".  - Nota red. 
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Curînd după aceea am obţinut declaraţia scrisă a zeţarului Vogele, 
în care se spunea că pamfletul a fost tipărit în tipografia lui Hollin
ger şi că manuscrisul a fost scris de mina lui Blind. 

Liebknecht i-a scris atunci din nou lui Blind o scrisoare mai 
lungă prin care îl înştiinţa că deţinem dovezi că el a participat la 
editarea pamfletului „Avertisment" şi, referindu-se printre altele 
la articolul din „Free Press•, i-a cerut încă o dată să prezinte datele 
de care dispunea. K. Blind nu a răspuns nimic, ba mai mult, a păs
trat aceeaşi tăcere atît înainte, cit şi în timpul procesului de la 
Augsburg. Prin urmare era limpede că K. Blind se hotărîse definitiv 
să adopte un sistem de negare şi de ignorare diplomatică. Date 
fiind aceste împrejurări, i-am declarat lui Liebknecht că sînt dispus, 
dacă „Allgemeine Zeitung• mi-o va cere în scris, să-i trimit declaraţia 
lui Vogele care se afla în posesia mea. După ce am primit cele două 
scrisori din 16 octombrie ale lui „Allgemeine Zeitung•, am procedat 
intocmai, anexînd declaraţia la scrisoarea mea de răspuns din 19 oc
tombrie. 

Motivele care m-au determinat să fac acest pas au fost urmă
toarele : 

ln primul rînd : consideram că sînt dator faţă de Liebknecht, 
care aflase de la mine prima oară cele spuse de Blind cu privire 
la Vogt, să dovedesc că el n-a răspîndit acuzaţii împotriva unor 
terţe persoane fără a avea temeiuri suficiente. 

Jn al doilea rînd : consideram că „Allgemeine Zeitung• era com
plet îndreptăţit să reprnducă pamfletul „A vertisment" ,  deoarece 
ştia că pamfletul provenea de la o persoană căreia însuşi d-l Vogt 
îi propusese să participe la înfăptuirea operei sale de propagandă. 
Faptul că „Allgemeine Zeitung• aparţine unui partid care-mi este 
ostil şi că a avut întotdeauna o atitudine ostilă faţă de mine per
sonal, ba chiar a publicat în repetate rînduri cele mai absurde in
trigi la adresa mea, n-a schimbat nimic, după cum nu schimbă 
lilimic nici faptul că întîmplător eu mă aflu în afara jurisdicţiei tri
bunalului din Augsburg, iar „Allgemeine Zeitung• nu a putut să 
mă silească să depun ca martor. 

1n al treilea rînd : în suplimentul la nr. 150 al lui „HandeJs
Courier• din Biel, apărut la 2 iunie (cf. p. 31 din Documente în 
cartea lui Vogt) , Vogt a publicat un pamflet împotriva mea 1) pre
supimînd, evident, că eu sînt autorul articolului îndreptat împotriva 
lui şi publicat de Biscamp în nr. din 14 mai al ziarului „Volku .  In 
acuzaţia care o aduce lui „Allgemeine Zeitung• el a pornit, ee ase
menea, de la presupunerea că eu sînt autorul pamfletului „A vertis-

13 Vezi volumul de faţă, p. 22. - Nota red. 
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ment" .  Blind, evident, a hotărît să eternizeze acest quiproquo atît 
de binevenit pentru Vogt. 

1n al patrulea rînd : şi aceasta era pentru mine esenţial : voiam 
să-i pun faţă în faţă pe Vogt şi pe acuzatorii săi, şi încă pe un 
teren unde lucrurile trebuiau să ajungă la un deznodămînt şi unde 
ambele părţi erau lipsite de posibilitatea de a recurge la vreun sub
terfugiu. Pentru aceasta era important să silesc pe adevăratul autor 
şi editor al pamfletului „Avertisment" să iasă la lumină. Că am 
avut dreptate - o dovedesc declaraţia dr. Schaible (anexa VI) şi 
scrisoarea lui Blind citată mai sus, care a fost publicată în „All
gemeine Zeitung• din 13 februarie, în suplimentul la nr. 44. 

Corespondenţa mea cu „Allgemeine Zeitung• se limitează la 
cele două scrisori ale dr. Orges (anexa IV şi V) şi la scrisoarea mea 
de răspuns din 19 octombrie citată mai sus (la punctul I a) ) .  Aceasta 
a fost suficient ca d-l Vogt (şi „National-Zeitung•) să mă declare co
laborator al lui „Allgemeine Zeitung• şi să se prezinte pe sine însuşi 
publicului german ca victimă nevinovată a unei conspiraţii urzite 
de „reacţionari" şi de extrema stingă. 

Liebknecht este corespondentul lui „Allgemeine Zeitung• din 
1855, aşa cum însuşi Vogt fusese înainte corespondentul acestei 
publicaţii. La rigoare Liebknecht va declara sub prestare de jură
mînt că eu nu m-am folosit niciodată de el pentru a strecura măcar 
un singur rînd în „Allgemeine Zeit ung•.  Relaţiile sale cu „Allge
meine Zeitung• nu m-au interesat şi nu mă interesează cîtuşi de 
puţin. De altfel, corespondenţele sale se mărginesc exclusiv la poli
tica engleză, şi părerile pe care le susţine în „Allgemeine Zeitung", 
el le-a susţinut şi le susţine şi în ziarele germano-americane radicale. 
In corespondenţele sale nu există un singur rînd care să nu exprime 
vederile sale şi pe care deci să nu-l poată susţine oriunde. In do
meniul politicii externe a Angliei, Liebknecht promovează aproxi
mativ aceleaşi vederi anti-palmerstoniene pe care le promovează 
şi Bucher în „National-Zeitung" din Berlin. In domeniul politicii en
gleze interne, el a susţinut în permanenţă vederile celui mai pro
gresist partid englez. El n-a scris niciodată în „Allgemeine-Zeitung• 
nici un rînd despre intrigile emigranţilor de la Londra. 

Atît despre pretinsele mele legături cu „Allgemeine-Zeitung". 
II. In nr. 41 al lui „National-Zeitung•, în articolul de fond inti

tulat 11Cum se fabrică pamfletele radicale" ,  p. 1 ,  coloana a 2-a, rîn
dul 45 de sus şi următoarele, se spune textual : 

11In luna mai a anului trecut, sus-menţionatul Biscamp a fondat 
la Londra ziarul «Das Volk»„.  De unde proveneau banii pentru acest 
ziar distribuit cu atîta dărnicie, numai dumnezeu ştie ; oamenii 
ştiu că Marx şi Biscamp nu au bani de prisos• .  
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Avînd în vedere întregul articol din nr. 41 şi articolul de fond 
din nr. 37 al lui „National-Zeitung•, în care sînt prezentat ca „aliat 
al poliţiei secrete din Franţa şi din Germania", şi mai cu seamă pa
ragraful pe care îl voi cita la punctul III, pasajul citat mai sus insi
nuează că banii pentru „Das Volk" i-am procurat pe căi necinstite. 

In legătură cu aceasta menţionez următoarele : 
Vogt însuşi, în broşura sa despre care se vorbeşte în „National

Zeitung", citează la p. 41 a „DocumeRtelor" ,  care constituie în
ceputul cărţii sale, următoarea notiţă din partea redacţiei, publicată 
în nr. 6 al ziarului „Volk" din 1 1  iunie : 

„Avem satisfacţia de a putea comunica cititorilor noştri că 
K. Marx, Fr. Engels, Ferd. Freiligrath, W. Wolff, H. Heise etc. sînt 
hotărîti să acorde sprijinul lor ziarului «Das Volk» " 525• 

Prin urmare, pînă la mijlocul lunii iunie eu nu acordasem încă 
nici un sprijin ziarului „Das Volk" ,  iar situaţia lui financiară pînă 
la această dată nu mă priveşte cîtuşi de puţin. ln treacăt pot totuşi 
să menţionez următoarele : Biscamp, care trăia pe atunci la Londra 
dind lecţii, redacta întotdeauna ziarul „Das Volk" pe gratis. De ase
menea, toţi ceilalţi colaboratori, începînd cu primul număr al zia
rului şi pînă la încetarea apariţiei lui, şi-au oferit articolele pe 
gratis. Prin urmare singurele cheltuieli care trebuiau acoperite 
erau cele de tipărire şi expediere a ziarului. Dar aceste cheltuieli 
erau întotdeauna cu mult mai mari decît veniturile încasate din 
vînzarea ziarului. Inainte de a începe colaborarea mea la ziar, 
deficitul era acoperit prin colecte publice organizate în rindurile 
germanilor care trăiau la Londra, Ulterior am procurat 20-25 l. st. 
(1 33-166 de taleri) , care au fost oferite exclusiv de dr. Borchardt, 
medic practician, dr. Gumpert, tot medic practician, dr. Heckscher, 
tot medic practician, Wilhelm Wolff, profesor, Friedrich Engels, co
merciant (cu toţii domiciliaţi la Manchester) , şi de mine însumi. 
O parte din persoanele menţionate nu împărtăşesc concepţiile poli
tice împărtăşite de mine, de Engels şi de W[ilhelm] Wolff ; dar cu 
toţii au considerat că e foarte oportun să ia atitudine împotriva in
trigilor bonapartiste din rîndurile emigraţiei (şi aceasta era prin
cipala sarcină a ziarului „Volk") . 

In cele din urmă ziarul „Das Volk" a rămas, mi se pare, cu o da
torie de 8 l. st. (93 de taleri) , pentru care răspunde Biscamp. Chi
tanţa pentru această datorie se află la Hollinger. 

Aşa stau lucrurile cu întreaga istorie financiară a ziarului „Volk" .  
In ceea ce-l priveşte pe d-l Biscamp, în suplimentul la nr. 46 al 

lui „Allgemeine-Zeitung• din 15 februarie 1860, el însuşi a declarat 
următoarele : 
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„Legătura mea politică cu d-l Marx se reduce la cîteva articole 
pe care el le-a scris pentru săptămînalul «Volk„„. fondat de mine " .  

In ceea ce priveşte propriile mele surse de venit, vreau s ă  men· 
ţionez doar faptul că, începînd din 1851 ,  sînt colaboratorul per
manent al lui „New York [Daily] Tribune" ,  cel mai bun ziar anglo· 
american, pentru care scriu nu numai corespondenţe, ci şi articole 
de fond. Ziarul are 200 OOO de abonaţi şi plăteşte în mod corespun
zător. In afară de aceasta colaborez de cîţiva ani la „Cyclopaedia 
Americana• 1 ) ,  editată de d-l Dana, unul dintre redactorii lui „New 
York Tribune•. Cred că pentru dezbaterile judiciare voi primi şi o 
scrisoare în această privinţă de la d-l Dana din New York 526, Dacă 
totuşi această scrisoare nu va sosi la timp, va fi suficient să vă 
referiţi la d·l Ferdinand Freiligrath, directorul lui General Bank 
of Switzerland, 2, Royal Exchange Buildings, London, care timp de 
mai mulţi ani a avut amabilitatea să încaseze poliţele trase de 
mine asupra Americii. 

Neruşinarea lui Vogt şi a lui „National-Zeitung•, care este de 
partea lui, de· a mă suspecta din cauza colaborării mele la un ziar 
care nu plătea nimic este cu atît mai mare cu cit acelaşi Vogt, la p. 226 
a cărţii sale, despre care se vorbeşte în „National-Zeitung•, spune 
deschis că „el va lua şi în viitor" banii de care are nevoie pentru 
scopurile sale „de oriunde îi va putea obţine• .  

III. In nr. 37 al  lui „National-Zeitung•, în articolul de fond inti
tulat „Karl Vogt şi «Allgemeine-Zeitung„ • (pag. 1 ,  coloana a 2-a, 
rîndul 22 de sus şi urm.) se spune textual următorul lucru, şi eu 
consider că acest pasaj este punctul cel mai grav al acuzaţiei de 
calomnie : 

„Vogt declară la p. 136 şi urm. : Sub numele de banda pucioasei 
sau �i sub acela de Biirstenheimeri erau cunoscuţi în rîndurile emi· 
granţilor din 1849 un grup de oameni care iniţial erau risipiţi prin 
Elveţia, Franţa şi Anglia, iar apoi s-au adunat, încetul cu încetul, 
la Londra, unde îl venerau, în calitate de şef suprem recunoscut, 
pe domnul Marx„. Una din principalele îndeletniciri ale bandei 
pucioasei era de a compromite în aşa măsură o serie de persoane 
din patrie, inci t acestea trebuiau să plătească bani pentru ca 
banda să nu dea în vileag faptele lor compromiţătoare. Au fost 

trimise în Germania nu una, ci sute de scrisori conţinînd amenin

ţarea făţişă că, dacă pînă la un anumit termen o anumită sumă 

de bani nu va ajunge la adresa indicată, persoana respectivă 

va fi denunţată că a participat la o acţiune sau alta a revoluţiei„. 

1) „Noua enciclopedie americană " („New American Cyclopaedia"). - Nota trad. 
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«Proletarii» u (al căror şef se spunea că sînt eu) „umpleau coloanele 
presei reacţionare din Germania cu denunţurile lor împotriva de
mocraţilor, care nu se plecau în faţa lor. Ei au devenit aliaţii poli
ţiei secrete din Franţa şi din Germania u .  

l n  legătură cu acest pasaj infam, p e  care „National-Zeitung• şi 
l-a însuşit fără nici un fel de reticenţe de la d-l Vogt şi pe care 
l-a pus în circulaţie în rîndurile celor 9 OOO de abonaţi ai lui, voi 
face următoarea remarcă : 

1n primul rînd : aşa cum am arătat încă în prima scrisoare pe 
care v-am adresat-o, obligaţia lui „National Zeitung• va consta 
în a indica din „sutele" de scrisori de ameninţare o singură scri
soare sau un singur rînd al cărui autor să fiu eu sau vreo per
soană care să fi întreţinut realmente legături cu mine. 

1n al doilea rînd : repet ceea ce am spus şi în prima mea scri
soare : din iulie 1849 nu am mai scris la nici un ziar german, cu 
excepţia lui „Neue Oder-Zeitung•, care apărea la Breslau 1) (1854) 
în perioada cînd acesta era redactat de dr. Elsner şi de dr. Stein. 
Aşa cum arată înseşi numerele ziarului şi aşa cum vor hinevoi, 
desigur, să ateste domnii Elsner şi Stein, niciodată nu am considerat 
necesar să amintesc măcar un cuvînt despre emigraţie. 

„National-Zeitung• va trebui să indice măcar o singură coloană 
din acele coloane ale „presei reacţionare u care erau pline de „de
nunţuri" făcute de mine sau de prietenii mei. Ceea ce este, în 
schimb, adevărat şi poate fi dovedit este faptul că o mare parte 
din emigraţia germană de la Londra a umplut ani de-a rîndul, în 
mod sistematic, ziarele germane de toate nuanţele cu intrigi îm
potriva mea. Eu nu m-am folosit niciodată de relaţiile mele cu „New 
York Tribune•, cu ziarele cartiste sau cu „Free Press• pentru a-mi 
lua revanşa. 

Cît despre „legătura cu poliţia secretă din Franţa şi din Ger
mania" ,  Horfel, un cunoscut agent de poliţie francez, a fost mult 
timp la Paris principalul agent al Uniunii emigranţilor a lui Kinkel. 
La rîndul său, acesta era în legătură cu Beckmann, care era în 
acelaşi timp agent de poliţie prusian şi corespondent al lui „Kolni
sche Zeitung•.  Pe de altă parte, Englănder, tot un cunoscut agent de 
poliţie francez, a fost mult timp corespondentul din Paris al clicii 
lui Ruge. In felul acesta „emigraţia democrată" de la Londra a 
stabilit pe deplin, fireşte, fără ştirea ei, „legătura cu poliţia secretă 
din Franţa şi din Germania" .  

I n  sfîrşit Vogt, ş i  o dată cu e l  „National-Zeitung", vorbeşte des
pre „un grup de oameni care erau cunoscuţi în rîndurile emigran-

1) Denumirea poloneză : Wroclaw. - Nota red. 
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ţilor din 1849 sub numele de banda pucioasei sau şi sub acela de 
Biirstenheimeri, care iniţial erau risipiţi prin Elveţia, Franţa şi 
Anglia, iar apoi s-au adunat, încetul cu încetul, la Londra, unde î l  
venerau, în calitate de şef suprem recunoscut, pe domnul Marx•. 

După părerea mea, acest pasaj este lipsit de importanţă, dar pen
tru a lămuri şi a demasca intenţia calomniatoare a lui Vogt şi a lui 
„National-Zeitung• am să fac totuşi următoarea remarcă : 

Banda pucioasei era numele unei asociaţii a tinerilor emigranţi 
germani care în anii 1849-1850 s-au stabilit la Geneva şi şi-au 
instalat cartierul general la Cafe de !'Europe. Această asociaţie 
nu avea nici caracter politic şi nici caracter socialist ; era pur şi 
simplu o „asociaţie de cheflii• care încercau să învingă prin tot 
felul de extravaganţe prima amărăciune a exilului. Ea era alcă
tuită din : Eduard Rosenblum, student în medicină ; Max Cohn
heim, funcţionar comercial ; Korn, chimist şi farmacist ; Becker, 
inginer, şi L. S. Borkheim, student şi tunar. Nu văzusem niciodată 
pe vreunul dintre ei, cu excepţia d-lui Becker, pe care l-am întîlnit 
o singură dată la Congresul democraţilor de la Koln din 1848 527• 
La mijlocul anului 1 850 membrii acestei asociaţii, cu excepţia lui 
Kom, au fost expulzaţi din Geneva. Asociaţia s-a împrăştiat în 
cele patru vînturi. 

Informaţiile de mai sus cu privire la această asociaţie, care înainte 
îmi era complet necunoscută, le-am primit prin bunăvoinţa d-lui 
Borkheim, actualmente director al unei mari întreprinderi comerciale 
din City (44, Mark Lane) . Pe d-l Borkheim l-am cunoscut personal 
abia acum vreo două săptămîni, după ce îi adresasem în scris ru
gămintea de a-mi trimite aceste date &28• 

Atît despre banda pucioasei. 
In ceea ce priveşte Biirstenheimerii, aceasta era porecla pe 

care un anume Abt, actualmente secretar al episcopului de Frei
burg, a dat-o Asociaţiei culturale a muncitorilor din Geneva. La 
o adunare generală a emigranţilor, la care au participat alături 
de foştii parlamentari din Frankfurt şi membri (emigranţi) ai Aso
ciaţiei culturale a muncitorilor, Aht a fost declarat necinstit. Drept 
răzbunare, el a scris un pamflet în care a botezat Asociaţia cultu
rală a muncitorilor „Biirstenheimeri•, deoarece preşedintele ei era 
pe atunci un perier (Biirstenmacher) pe nume Sauerllheimer 529• 
Această Asociaţie culturală a muncitorilor din �eneva n-a avut legă
turi nici cu mine, nici cu Asociaţia comunistă de la Londra 1) , din 
care făceam parte. In vara anului 1851 doi membri ai acestei aso
ciaţii din Geneva, avocatul Schily, care se află acum la Paris, şi 

") Liga comuniştilor. - Nola red. 
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P. Imandt, actualmente profesor la seminarul din Dundee, au fost 
expulzaţi de autorităţile elveţiene ; ei au plecat la Londra, unde 
au intrat în Asociaţia muncitorilor 530 condusă pe atunci de Willich 
şi Schapper, pe care însă după cîteva luni au părăsit-o. Atitudinea 
lor faţă de mine era atitudinea unor compatrioţi şi vechi prieteni. 
Singurul om din Geneva cu care am mai ţinut legătura după expulza
rea mea ( 1849) din Prusia a fost Dronke, actualmente negustor la 
Liverpool. Aşadar, denumirile de banda pucioasei şi Biirstenheimeri, 
ca şi cele două asociaţii distincte pe care le desemnează ele se 
referă exclusiv la Geneva. Aceste două asociaţii nu au avut nici
odată nimic comun cu mine. La Londra s-a aflat prima oară despre ele 
din editorialul lui „National-Zeitung• repmdus în rezumat de ziarul 
londonez „Daily Telegraph• .  

Legătura mea cu „banda pucioasei" ş i  cu „Biirstenheimerii • 
este o minciună născocită cu bunăştiinţă de Vogt, pe care o răs
pîndeşte şi „National-Zeitung• . 

IV. „National-Zeitung•, în nr. 4 1 ,  în articolul de fond intitulat 
„Cum se fabrică pamfletele radicale" ,  pag. 1 ,  coloana 1 ,  rîndul 49 
de sus scrie : 

La început Vogt vorbeşte numai despre „partidul proletarilor•, 
„de sub şefia lui Marx". Acest ziar mă identifică cu „partidul pro
letarilor• şi de aceea tot ce spune el despre acest partid se referă 
şi la mine personal. 

Mai departe, în acelaşi articol, coloana a 2-a, rîndul 19 de sus şi 
urm. se spune : 

„In felul acesta, în 1 852 împotriva asociaţiilor muncitoreşti din 
Elveţia s-a urzit un complot de cea mai abjectă speţă, urmînd să 
se fabrice masiv bancnote false (amănunte vezi la Vogt), un com
plot care ar fi pricinuit autorităţilor elveţiene cele mai mari neplă
ceri dacă nu ar fi fost descoperit la timp " .  

Mai departe, î n  aceeaşi coloană, rîndul 33 d e  sus s e  spune : 
„Partidul «proletarilor» nutreşte o ură deosebită faţă de Elveţia• etc. 

Din lucrările procesului comuniştilor de la K6ln, care a avut 
loc în octombrie 1 852, „National-Zeitung• ar fi trebuit să ştie (aşa 
cum a ştiut şi Vogt din lucrarea mea „Dezvăluiri asupra procesului 
comuniştilor de la Colonia0) că eu nu am avut niciodată legături 
cu Cherval, care în 1852 a urzit, chipurile, aceste intrigi în Elveţia 
(d-l Karl Schapper, care locuieşte la Londra, 5, Percy Street, Bed
ford Square, cu care Cherval era în legătură înainte de procesul de 
la K6ln, este gata să dea toate lămuririle în această privinţă) . „Na
tional-Zeitung• ar fi trebuit să ştie că în timpul procesului comu
niştilor de la K6ln l-am demascat pe Cherval, prin intermediul 
avocaţilor, ca aliat al lui Stieber ; că, potrivit propriilor depo-
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ziţii ale lui Stieber, obţinute prin constrîngere, în 185 1 ,  adică 
în perioada cînd a organizat la Paris, sub conducerea lui Stieber, 
complotul franco-german 531, Cherval făcea parte dintr-o asocia
ţie ostilă mie. Din cartea lui Vogt, căruia „National-Zei
tung" i-a consacrat două articole de fond, acest ziar ar fi trebuit 
să ştie că şi după terminarea procesului de la Kâln, într-o broşură 
t;rimisă spre tipărire în Elveţia şi intitulată „Dezvăluiri asupra pro
cesului comuniştilor de la Colonia" , eu îl demascasem pe Cherval 
ca mouchard 1) .  Cînd în timpul procesului de la Koln Cherval a 
evadat, chipurile, din închisoarea de la Paris, dar în realitate a ple
cat la Londra în calitate de spion, a fost primit cu braţele deschise 
în asociaţia muncitorilor condusă pe atunci de Willich-Schapper, 
dar în urma interpelării cu privire la Cherval, pe care, la indicaţia 
mea, avocaţii din Koln (mai cu seamă Schneider II) i-au făcut-o 
lui Stieber în timpul dezbaterilor judiciare, Cherval a fost exclus 
din asociaţia respectivă. 

Aşadar, cea mai neruşinată calomnie proferată cu bună ştiinţă 
de Vogt şi de „National-Zeitung", care s-a aliat cu el, a fost aceea 
de a mă face răspunzător pentru faptele săvîrşite, chipurile, în 
Elveţia de acest individ, care, după cum se ştie, mi-e ostil şi pe 
care eu însumi l-am demascat şi l-am urmărit. Vogt vorbeşte despre 
acoliţii lui Marx din Geneva, cu care Cherval a întreţinut relaţii. 
Dar şi acum, ca şi în 1852, eu nu întreţin legături cu nici o persoană 
din Elveţia. 

Repet ceea ce v-am mai scris 2) : la 15 septembrie 1850, eu şi 
prietenii mei ne-am separat de acea parte a Comitetului Cent-ral 
de la Londra al asociaţiei germane comuniste existente pe atunci 
(denumită „Liga comuniştilor") , de acea parte care, sub conducerea 
lui Willich, se ocupa cu jocul „emigraţiei democrate " ,  de-a revo
luţia şi conspiraţiile (un joc, de altfel, extrem de pueril şi de ino
fensiv) . Noi am mutat sediul Comitetului Central la Koln şi nu am 
mai purtat nici un fel de corespondenţă cu nici o altă localitate de 
pe continent în afară de Koln. Această corespondenţă, după cum 
a dovedit procesul de la Koln, nu conţine nimic cu caracter crimi
nal. Din primăvara anului 185 1 ,  de îndată ce la Koln au fost ares
taţi unii membri ai asociaţiei, noi (adică partea londoneză a aso
ciaţiei) am rupt orice legături cu continentul. Am continuat să co
respondez numai cu un prieten al celor arestaţi, pe care de altfel 
nu-l cunoşteam personal (d-l Bermbach, fost deputat în Adunarea 
naţională de la Frankfurt) , în problema mijloacelor de apărare. 
Prietenii mei din Londra se întîlneau o dată pe săptămînă pentru 

') - spion. - Nota trad. 
2) Vezi volumul de faţă, p. 397. - Nota red. 
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a lua măsuri menite să zădărnicească manevrele poliţieneşti neru
şinate şi mereu noi ale lui Stieber. Pe la mijlocul lunii noiembrie 
( 1852), după terminarea procesului de la Koln, eu, cu consimţă
mîntul prietenilor mei, am declarat „Liga comuniştilor" dizolvată, şi 
de atunci şi pînă în momentul de faţă nu am făcut parte din nici o 
asociatie secretă şi cu atît mai puţin din una publică. Ferdinand 
Freiligrath, care a fost membru al asociaţiei comuniste şi care din 
toamna anului 1848 pînă în primăvara anului 1851  s-a aflat la Koln, 
iar din primăvara anului 1 85 1  pînă în momentul de faţă la Londra, 
poate să ateste că cele afirmate mai sus corespund întru totul adevă
rului. De altfel, o dovadă suficientă în această privinţă o consti
tuie scrisoarea din 19 noiembrie 1852 1) , pe care v-o trimit alăturat, 
scrisoare care poartă ştampilele poştelor din Londra şi din Manches
ter şi pe care prietenul meu F. Engels a găsit-o printre hîrtiile sale. 

Broşura alăturată 2), citată de Vogt şi de „National-Zeitung•, a 
fost tipărită de mine la Boston (în America) . după ce prima ei ediţie, 
care a apărut la Basel în editura lui Schabelitz într-un tiraj de 
2 OOO de exemplare, fusese confiscată la graniţa badeneză. Din 
această broşură veţi vedea, ca şi din procesul Stieber-Eichhoff m, 
care a avut loc ulterior la Berlin, că asociaţia comunistă din care 
am făcut parte pînă la mijlocul lunii noiembrie 1852 n-a comis 
nici un fapt culpabil care să poată fi incriminat. Pe de altă parte, 
deşi dispuneam de mijloace limitate, eu şi prietenii mei din Londra 
am distrus atît de energic întreaga intrigărie poliţienească, incit în 
cele din urmă - aşa cum afirmă în destăinuirile sale apărute în 
„New Yorker Criminal-Zeitung" din 22 aprilie 1853 un anume 
Hirsch 533, fost agent al lui Stieber, care în momentul de faţă se află 
într-o închisoare din Hamburg -, pentru a asigura condamnarea 
deţinuţilor, Hirsch urma să plece la Koln sub numele de Haupt şi, 
acţionînd în numele lui Haupt, să facă mărturii false sub prestare 
de jurămînt. Dar, după spusele lui Hirsch, în momentul cînd acest 
plan era pe punctul de a fi înfăptuit, domnul von Hinckeldey a 
scris : 

„Procurorul speră că, dată fiind componenţa fericită a juraţilor, 
va obţine verdictul de condamnare fără a mai fi nevoie de măsuri 
extraordinare, şi de aceea el• (Hinckeldey) „roagă să nu se între
prindă deocamdată nimic" .  

1) Vezi textul scrisorii respective a lui Marx către Engels în volumul de faţă, 
p. 432-433. - Nota red. 

1) K. Marx. „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia". -
Nota red. 
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Se înţelege de la sine că broşura alăturată prezintă valoare juri
dică numai în măsura în care aruncă lumină asupra luptei duse 
de mine împotriva lui Stieber-Hinckeldey şi a sistemului poliţienesc 
prusian de atunci. Asociaţiile menţionate în această broşură apar
ţin de mult istoriei. 

V. In sfîrşit, pentru a vă explica importanţa pe care o are pentru 
mine acest proces de calomnie intentat lui „National-Zeitung• am 
să mă refer pe scurt la consecinţele pe care le-au avut la Londra 
articolele de fond din „National-Zeitung•. 

In „Daily Telegraph" (un cotidian londonez) din 6 februarie 
1860 a apărut un articol pe două coloane şi jumătate intitulat „The 
Journalistic Auxiliaries of Austria" („Complicii din presă ai Aus
triei" ) .  

Acest articol, scris, chipurile, la Frankfurt pe  Main, dar redactat 
de fapt la Berlin, reprezintă, aşa cum reiese la cea mai superficială 
comparaţie, în parte o simplă parafrazare, în parte o traducere 
textuală a celor două articole de fond apărute în „National-Zeitung• 
nr. 37 şi nr. 41 pe care le imput acestui ziar. Intr-una din zilele 
următoare vă voi trimite numărul respectiv din „Daily Telegraph• .  
I n  acest articol din „Telegraph", c a  ş i  î n  „National-Zeitung", î n  pri
mul rînd, eu şi prietenii mei sîntem calificaţi drept „aliaţi ai poli
ţiei secrete " ,  iar în al doilea rînd este tradus cuvînt cu cuvînt pa
sajul din „National-Zeitung• pe care l-am reprodus la punctul IV, 
pasaj referitor la banda pucioasei, la scrisorile de ameninţare şi 
de şantaj , la amestecul meu în fabricarea de bancnote false în 
Elveţia întreprinsă de Cherval etc. 

De îndată ce a apărut acest articol, i-am scris redactorului lui 
„Daily Telegraph• 1) , cerindu-i, sub ameninţarea de a-l da în jude
cată pentru calomnie (action for libel}, să publice o amende hono
rable 2). Mi-a răspuns că a trimis scrisoarea mea corespondentului 
său din Germania şi că va aştepta răspunsul lui. Acest răspuns a 
apărut în numărul din 13 februarie 1 860 al ziarului „Daily Telegraph•, 
şi în traducere textuală (originalul îl veţi primi peste cîteva zile) el 
sună astfel : 

„Frankfurt pe Main, 8 februarie. Am să răspund pe scurt la 
observaţiile făcute de d-l Marx în legătură cu una din corespon
denţele pe care vi le-am trimis. Numai că el a greşit adresa. Dacă 
acest erudit ar fi adresat observaţiile sale dr-ului Vogt în per-

1) K. Marx. „Scrisoare către redactorul ziarului «Daily Telegraph»" (vezi 
K. Marx şi F. Enge/s. Opere, voi. 1 4, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 750. -
Nota trad.). - Nota red. 

') - amendă onorabilă. - Nota trad. 
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soană sau unuia din cei o sută de redactori germani care au citat 
cartea dr-lui Vogt, atunci comportarea sa ar fi conformă cu ceea 
ce se cere în cazul dat. Dar d-l Marx nu ripostează la numeroasele 
acuzaţii care i se aduc în propria sa ţară şi preferă să-şi verse minia 
asupra singurului ziar englez care a inserat în paginile sale o de
claraţie care a fost publicată şi răspublicată în aproape toate ora
şele germane mai importante. Eruditul domn Marx pare să fi uitat 
cu desăvîrşire faptul că nu are nici cel mai mic drept să reclame 
publicarea într-un ziar englez a unor ştiri neplăcute pentru el 
atîta timp cît nu consideră necesar să-i tragă la răspundere pe 
cei ce lansează şi răspîndesc zvonuri calomnioase la adresa lui 
în propria sa ţară. In încheiere declar că sînt gata să recunosc 
falsitatea afirmaţiilor cuprinse în declaraţiile respective de în
dată ce d-l Marx va fi convins lumea de falsitatea lor. Dacă se 
află în posesia dovezilor necesare în acest scop, nimic nu poate 
fi mai uşor pentru el decît să obţină lucrul pe care îl doreşte atît 
de mult. El are la dispoziţ1e cel puţin 50 de oraşe germane unde 
poate intenta procese şi poate obţine sancţionarea corespunzătoare 
a redactorilor respectivi. Dacă nu doreşte să urmeze această cale, 
corespondentul englez nu este obligat să dezmintă declaraţii care 
nu-i aparţin şi pe care el nu a făcut decît să le repete bizuindu-se 
pe autoritatea incontestabilă a unor surse foarte respectabile•. 

En passant 1) vreau să atrag atenţia numai asupra exagerărilor 
la care recurge corespondentul de la Berlin al ziarului „Daily Te
legraph• (se pare că e un evreu pe care-l cheamă Meier 2) ) pentru 
a disimula plagiatul său din „National-Zeitung•. La început el 
vorbeşte de o sută de redactori germani, apoi de mai multe mii 
(de fapt este vorba de un număr de redactori corespunzător cu nu
mărul oraşelor importante din Germania) , iar în cele din urmă spune 
că ar trebui să ddu în judecată cel puţin SO de redactori. Prin surse 
foarte respectabile el înţelege, de altfel, unica sa sursă, „National
Zei lung• din Berlin. 

Menţionez tot în treacăt că în scrisoarea mea din 6 februarie 
adresată redactorului ziarului „Daily Telegraph•, pe care, după cum 
mi-a scris el însuşi, a trimis-o corespondentului său din Germania, 
îl înştiinţam pe redactorul lui „Telegraph • ,  iar prin el şi pe cores
pondentul său că voi intenta un proces de calomnie împotriva lui 
„National-Zeitung• din Berlin. 

Singurul lucru care, după părerea mea, are aici o importanţă 
hotărîtoare este faptul că „Daily Telegraph•, ascunzîndu-se îndă-

l) - ln treacăt. - Nota !rad. 
•) Corespondentul de la Berlin al ziarului ,,Daily Telegraph" era Abel (vezi 

volumul de fală, p. 474-475). - Nota red. 
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rătul corespondentului său, refuză să-mi dea satisfacţie atîta timp 
cit nu intentez procesul împotriva unuia dintre ziarele germane. 
;liarul se referă la autoritatea „respectabilă • a lui „National-Zeitung•, 
ţ>ingurul care a reprodus declaraţiile publicate de „Daily Telegraph• 
}n legătură cu acest fapt. 

Vă daţi seama ce scandal a provocat la Londra articolul din 
,,Telegraph• .  Acest scandal îl datorez lui „National-Zeitung•.  Chiar 
şi numai în interesul familiei mele trebuie să deschid procesul de 
i::alomnie (action for libel) împotriva ziarului „Telegraph • ,  proces 
.ale cărui cheltuieli preliminare - pînă la terminarea procesului -
,se ridică aici la cel puţin 200 1. st. Mîrşăvia fără margini de care e 
în stare Vogt se poate vedea din insinuarea josnică pe care o răs
pîndeşte cum că pretinsa mea legătură cu „Neue Pr[eussische/ 
Zeit[ungr s-ar explica prin faptul că soţia mea este sora fostului 
ministru prusian von Westphalen. 

Aştept confirmarea imediată (dacă nu mi-aţi trimis deja vreo 
,1>crisoare) a primirii următoarelor scrisori : 

1) O scrisoare din Londra, datată 13 februarie, împreună cu un 
.avans de 15 taleri. 

2) O scrisoare din Manchester, datată 21 februarie, împreună 
.cu o procură şi 1 anexe. 

3) Această scrisoare din Manchester, datată 24 februarie, la 
.care anexez broşura „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de 
la Colonia• ,  şi o scrisoare pe care i-am scris-o la 19 noiembrie 
1852 lui F. Engels şi care poartă ştampilele poştelor din Londra şi 

.din Manchester. 
Cu toată stima. 

.Publicat pentru prima oară 
j.n : K. Marx şi F. Engels. 
J]pf'J P., voi. XXV, ed. rusa, 1934 

Al dv. devotat, 
dr. Karl Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germand 
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1 4  

Marx către Wilhelm Liebknecht 

Dragă Liebknecht, 

la Londra 

(Ciornă) 

21 februarie 1860, 
6, Tbomchfle Grove, Oxford Road, 

Manchester 

Pune-I la curent pe Schapper în ceea ce priveşte cartea lui 
Vogt 1) , Treci pe la el. O să-ţi spună ce i-am scris. 

Judecind după scrisoarea pe care am primit-o ieri de la avo
catul meu din Berlin 2) , totul e în ordine. In informaţiile pe care 
i le-am dat, am expus totodată şi cele necesare în ceea ce te pri
veşte. Fă o analiză completă a părţii referitoare la tine din cartea 
lui Vogt, în aşa fel incit să mă pot folosi de ea în orice moment. 
Ţine-te însă cu toată rigurozitatea de fapte. 

Mai departe, este necesar ca rezoluţia împotriva lui Vogt, adop
tată întru apărarea mea de Asociaţia culturală a muncitorilor la 6 
februarie 1860 534 şi semnată de preşedintele asociaţiei 8) , să fie cer
tificată imediat de un magistrat (adică semnătura) . La nevoie discută 
cu Weber 4) . 

Salutări călduroase soţiei tale şi ţie. 

Publicat pentru prima oară 
ln : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXV, ed. rusă, 1934 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) K. Vogl. „Procesul intentat de mine lui cAllgemeine Zeitung• " .  - Nota red. 
1) Justizrat Weber. - Nota red. 
1) Georg Miiller. - Nota red. 
') Josef Valentin Weber. - Nota red. 
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15 

Marx către Karl Schapper 
la Londra 

(Ciornă) 

Dragă Schapper, 

27 februarie 1860 
6, Thomchffe Grove, Oxford Road, 

Manchester 

I-am scris lui Liebknecht să te pună la curent cu cartea lui 
Vogt 1) , ca să te convingi tu însuţi cit de important este procesul 
intentat la Berlin împotriva lui „Nat[ional]-Zeit[ung] • (procesul 
împotriva lui „Telegraph • 2) are o importanţă secundară) pentru 
justificarea istorică a partidului nostru şi pentru poziţia pe care o 
va avea el în viitor în Germania. Am primit ieri o scrisoare de la 
avocatul meu din Berlin 3), din care reiese că d-l Zabel de la „Natio
nal-Zeitung• va plăti pentru zelul său faţă de Vogt făcînd cunoştinţă 
mai îndeaproape cu închisoarea. Avocatul meu consideră că e impor
tant ca tu să prezinţi cit mai repede cu putinţă unui magistrat din 
Londra (cel din Bow Street este omul nostru, îl cunoaşte pe Lieb
knecht, care poate merge cu tine) affidavit-ul 4) de mai jos sau 
unul asemănător : 

„Declar prin prezenta că în anul etc. ,  Cherval (alias Crămer 
etc.) a intrat la recomandarea mea în filiala londoneză a societăţii 
germane de ajutor reciproc cunoscută sub numele de «Der Bund» 
(Liga) 5) (o societate care, în treacăt fie spus, îşi încetase de mult 
existenţa) ; că în 1848 sus-numitul Cherval, trecînd prin Koln, a 
avut o scurtă întrevedere cu mine, despre care eu nici măcar nu 
i-am vorbit dr-lui Karl Marx. In acea vreme Cherval era pentru 
acesta din urmă o persoană complet necunoscută ; că în 1851-1852, 
în timpul şederii sale la Paris, Cherval a făcut parte din acea filială 
a societăţii germane de ajutor reciproc cunoscută sub numele de 
«Der Bund» şi a întreţinut corespondenţă cu ea, societate condusă 
în acea perioadă de mine şi de d-l Willich, care actualmente s-a 
stabilit la Cincinnati, în Statele Unite ; că în toamna anului 1852, 
după ce s-a reîntors de la Paris la Londra, Cherval a intrat în aso-

1) K. Vogt. „Procesul intentat de mio.e lui «Allgemeine Zeitung•". - Nota red. 
1) „Daily Telegraph". - Nota red. 
1) - Justizrat Weber. - Nota red. 
') - declaraţie făcută in faţa uo.ui magistrat, echivalentă cu o mărtwie de

pusă sub prestare de jurăm.int. - Nota trad. 
6) Este vorba de Liga comuniştilor. - Nota red. 
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ciaţia legală a muncitorilor germani numită «Asociaţia culturală 
a muncitorilor», al cărei membru fusese şi mai înainte şi care, 
pe vremea aceea, era condusă de mine şi de sus-menţionatul domn 
Willich ; că în urma dezvăluirilor publice făcute Ia Koln în timpul 
procesului dr-ului Becker 1) şi al celorlalţi şi în urma unor infor
maţii provenite şi din alte surse, sus-numitul Cherval a fost exclus 
în mod public din sus-menţionatul club al muncitorilor germani 
şi curînd după aceea a dispărut din Londra" 2) 535, 

Engels îţi transmite cele mai cordiale salutări ; de altfel la pri
măvară va veni el însuşi la Londra. 

Te rog să nu pierzi timpul. 
Salut. 

Al tău, 
K. M. 

In affidavit se vorbeşte despre o 1 1friendly society" 3) , deoarece 
aşa ceva nu va părea nicidecum suspect unui magistrat englez ; de 
altfel, prin 1 1friendly society" se poate înţelege orice. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXV, ed. rusă, 1934 

1 6  

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Muzembini 
la Londra 

(Ciornă) 

Dragul meu Muzembini, 

Manchester, 27 februarie 1 860 
6, Thomcliffe Grave, Oxford Road 4J 

D-l Faucher ţi-a spus, probabil, că în momentul de faţă sînt 
ocupat cu două procese de calomnie, dintre care unul la Berlin 
împotriva lui 1 1National-Zeitung" ,  iar celălalt la Londra împotriva 
lui 11DailY Telegraph" .  Amîndouă sînt legate de broşura scrisă de 
agentul bonapartist Vogt împotriva mea 5) . 

1) Hermann Becker. - Nota red. 
2) In original în limba engleză. - Nota trad. 
3) -„societate de ajutor reciproc•. - Nota trad. 
'J Sub dată notita lui Marx : „Anexată la scrisoarea către solia mea ; adre

sată lui Muzembini sub data sus-menţionată precum urmează".  - Nota red. 
5) K. Vagi. „Procesul intentat de mine lui «Allgemeine Zeitung»" .  - Nota red. 
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In legătură cu aceasta este extrem de important pentru mine 
să am informaţii exacte asupra legăturilor generalului Klapka cu 
Banca generală elveţiană şi cu Banca otomană, asupra relaţiilor 
dintre aceste două bănci, asupra relaţiilor Băncii otomane cu Musu
rus şi relaţiilor acestuia din urmă cu Rusia. 

Ţi-aş fi foarte îndatorat dacă mi-ai furniza informaţiile de care 
am nevoie şi mi le-ai trimite pe actuala mea adresă din Manchester. 

Complimente doamnei Muzembini. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXV, ed. rusă, 1934 

17 

Al d-tale devotat, 
K. Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba engleză 

Marx către Ferdinand Freiligrath 
la Londra 

Dragă Freiligrath, 

29 februarie 1860 
6, Thorncliffe Grave, Oxford Road, 

Manchester 

Scrisoarea ta mi-a prilejuit multă bucurie dat fiind că leg prie
tenie numai cu foarte puţini oameni, dar atunci o păstrez. Cei ce 
mi-au fost prieteni în 1844 îmi mai sînt şi acum. Cit priveşte însă 
partea propriu-zis oficială a scrisorii tale, ea se întemeiază pe 
cîteva mari neînţelegeri. De aceea îţi dau următoarele lămuriri : 

1 .  Procesul Eichhoff-Stieber 536 
„Materialul" pe care i l-am furnizat lui Juch (cu care prilej 

i-am declarat că nici el, nici Eichhoff nu meritau să-i sprijin din 
două motive : întîi, pentru felul cum au prezentat în „Hermann• 
procesul de la Kăln ; al doilea, pentru că aveam convingerea că 
Eichhoff este o simplă unealtă a fostului consilier de poliţie Dun
cker, .care vrea să se răzbune pe Stieber, întocmai cum pe vremuri, 
la Paris, Vidocq voise să se răzbune pe Gisquet, dar că voi contribui 
pe cit îmi va sta în putinţă la căderea şi la pedepsirea lui Stieber, 
fie şi numai pentru a răzbuna moartea prietenului meu, doctorul 
Daniels), acest „material" se reduce la următoarele : 

I-am dat lui Juch un exemplar din „Dezvăluiri asupra procesu
lui comuniştilor de la Colonia" ,  care, nota bene, este scrierea mea 
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tipărită întîi în Elveţia, apoi la Boston şi citată de Vogt ca o carte 
cunoscută, nicidecum ca „ceva secret• .  

I-am spus lui J111ch c ă  această carte conţine tot ceea c e  ştiu. 
ln sfîrşit, i-am atras atenţia că Lewald (apărătorul lui Eichhoff} 

ar trebui să-l citeze ca martor pe Hirsch, care se află într-o închi
soare din Hamburg. Aşa s-a şi procedat. Hirsch a recunoscut sub 
prestare de jurămînt că „Dosarul de procese-verbale" era o plăs
muire prusiană, şi nicidecum o bază pentru punerea sub urmărire 
judiciară. 

Aşadar, „dezvăluirile" ,  care vor fi făcute la acest proces pe 
baza „materialului • meu, fac să dispară pînă şi aparenţa de culpă 
juridică a foştilor membri ai Ligii şi demască sistemul politienesc 
prusian, care, odată instaurat prin „procesul de la Koln" şi prin 
infama laşitate a juraţilor de la Koln, a ajuns în Prusia la o domi
naţie care acum a devenit, în sfîrşit, insuportabilă chiar şi pentru 
burghezi şi pentru guvernul Auerswald. Voila tout I 1) 

De altfel, mă uimeşte cum de ţi-a putut trece prin minte că i-aş 
putea oferi ceva pe tavă poliţiei. Adu-ţi aminte de o serie de scri
sori din Koln (1 849-1 850) pe care le cunoşti şi în care mi se repro
şe•ză direct că am lăsat baltă activitatea agitatorică a Ligii (ceea 
ce am făcut atunci din motive foarte temeinice şi, fireşte, nu din 
considerente personale) . 

2. Procesul meu împotriva lui „National-Zeitung• 
Menţionez d'abord 2) că după ce, în noiembrie 1852, „Liga" a 

fost dizolvată în urma propunerii mele, nu am mai făcut şi nu mai 
fac parte din nici o societate secretă sau legală şi, prin urmare, 
partidul, în acest sens absolut efemer al cuvintului, a încetat să 
existe pentru mine de 8 ani. Prelegerile de economie politică pe 
care le-am ţinut după apariţia lucrării mele 1) (din toamna anului 
1859) în faţa unor muncitori înaintaţi, dintre care şi unii foşti membri 
ai Llgii, nu aveau nimic comun cu o societate închisă, chiar mai 
puţ.in decît, bunăoară, conferinţele d-lui Gerstenberg la Comitetul 
Schiller. 

Iţi aminteşti, cred, că am primit de la conducătorii asociaţiei 
destul de ramificate a comuniştilor din New York 517 (printre care 
Albrfecht] Komp, directorul lui General Bank, 44, Exchange Place, 
New York) o scrisoare, care ţi-a trecut prin mină şi în care eram 
oarecum invitat să reorganizez vechea Ligă. A trecut un an întreg 
pînă am răspuns, şi atunci am scris că din 1 852 nu mai am relaţii 

I) - Asta-1 tot I - Nota trad. 
1) - mai întil. - Nota trad. 
1) J<. Marx. „Contnbuţii la critica econom1e1 politice• (vezi K. Marx şi F. Engela. 

Opere, vol. 13 ,  Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 3--175. - Nota trad.}. - Nota red. 
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cu nici o asociaţie şi că sînt ferm convins că lucrările mele teore
tice sînt de mai mare folos clasei muncitoare decît angajarea în 
asociaţii, care, pe continent, constituie ceva depăşit. Ulterior, în 
„Neue Zeit" din Londra al d-lui Scherzer am fost atacat în repetate 
rînduri cu înverşunare pentru această „inactivitate" ,  nu nominal. 
dar totuşi fără echivoc. 

Cînd Levy a venit (pentru prima dată) de la Diisseldorf - te-a 
frecventat mult şi pe tine atunci -, a căutat să mă ademenească 
cu o insurecţie a muncitorilor din fabrici la Iserlohn, Solingen etc. 
M-am opus vehement unei asemenea nebunii inutile şi periculoase. 
In afară de asta, i-am declarat că nu mai fac parte din nici o „Ligă" ; 
că nu mă pot angrena nicidecum în astfel de asociaţii, fie şi din 
cauză că asemenea legături prezintă un pericol pentru oamenii 
noştri care se află în Germania. Levy s-a întors la D[iisseldorfJ şi 
a vorbit, aşa cum mi s-a comunicat imediat în scris, foarte elogios 
despre tine şi m-a acuzat de indiferenţă „doctrinară" 538, 

Aşadar, despre „partid•, în sensul pe care îl dai cuvîntului în 
scrisoarea ta, nu ştiu nimic din 1852. Dacă tu eşti poet, eu sînt 
critic, şi, la drept vorbind, experienţa mea din anii 1849-1852 îmi 
ajunge. „Liga" a fost, ca şi „Societatea anotimpurilor" 539 de la Paris, 
ca şi sute de alte societăţi, numai un episod în istoria partidului, 
care apare spontan pretutindeni pe tărîmul societăţii moderne. 

La Berlin am de dovedit două lucruri (mă refer la această veche 
şi învechită poveste cu Liga) : 

întîi, că din 1852 nu există o societate al cărei membru aş fi eu ; 
apoi, că domnul Vogt este un calomniator infam, întrucît îm

proaşcă cu noroi societatea comuniştilor, care a existat pînă în noiem
brie 1852, mai rău decît o împroşcase Tellering. 

In ceea ce priveşte ultimul punct, eşti în orice caz şi tu martor, 
iar scrisoarea ta către Ruge (vara anului 1851)  demonstrează că 
în perioada despre care este vorba aici tu considerai că aceste 
atacuri sînt îndreptate şi împotriva ta. 

Declaraţiile din „Morning Advertiser•, „Specta tor• , „Examiner•, 
„Leader•, „People' s Paper• au fost semnate şi de tine. O copie se 
află în dosarele procesului de la Koln. 

De asemenea nu ai avut nici un fel de obiecţii atunci cînd această 
chestiune a fost reamintită în „Dezvăluirile " mele (p. 47) (ediţia 
Boston) 540 • 

In plus, ai figurat în calitate de casier pe apelul nostru tipărit 
pentru o colectă în favoarea condamnaţilor 541 • 

De altfel nici nu este cazul să reamintim toate acestea. 
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Este însă indispensabil ca avocatul meu 1) de la Berlin să pri
mească scrisoarea de mai jos, adresată de mine lui Engels, care. 
datorită faptului că nu a fost trimisă în plic şi poartă ambele ştam
pile poştale, de la Londra şi de la Manchester, este un document 
juridic. 

„28, Dean Street, Soho, Londra, 19 noiembrie 1852 

Dragă Engels, 
Liga 2) s-a dizolvat, la propunerea mea, miercurea trecută a) . 

iar existenţa în continuare a Ligii pe continent a /ost declarată de 
asemenea inoportună. Pe continent ea nu mai există, de fapt, de la 
arestarea lui Biirgers şi Roser. Iţi trimit alăturat o declaraţie pentru 
ziarele engleze etc. ln afară de aceasta, mai fac o corespondenţă 
litografiată amănunţitău (în locul ei am publicat la Schabelitz bro
şura 4) „despre porcăriile poliţiei etc., iar pentru America un apel 
pentru o colectă în folosul celor arestaţi şi al familiilor lor. Casier : 
Freiligrath. Semnat de toţi ai noştri. (Cele citeva rînduri care ur
mează sînt nesemnificative.) Al tău, K. M. • M2 

Natural, într-un astfel de document nu pot tăia nici un 11ume. 
Acesta este singurul caz cind am folosit numele tău pentru stabi
lirea unui /apt, anume dizolvarea Ligii, întrucît el figurează întîm
plător în scrisoarea mea din 1852. Nu văd ce ar fi aici compromi
ţător pentru tine. 

Una dintre scrisorile tale din 1851 aş vrea să o utilizez pentru 
broşura 5} care va apărea după proces. Ea nu conţine absolut nimic 

compromiţător din punct de vedere juridic. Dar, deoarece procesul 
va mai dura multe săptămîni, voi sta de vorbă cu tine personal 
despre aceasta. 

Din cele de mai sus rezultă : 
„lntrunirile, hotărî rile şi acţiunile partidului " de după 1 852 sînt 

de domeniul ianteziei, lucru pe care, de altfel, l-ai putea şti şi fără 
mine şi, judecind după numeroasele scrisori pe care mi le-ai adresat, 
chiar îl ştiai. 

Unica acţiune pe care am continuat-o după 1852, atîta timp cit 
a fost necesar, anume pînă la sfîrşitul anului 1 853, cu unii tovarăşi 

1) Justizrat Weber. - Nota red. 
2) Liga comuniştilor. - Nota red. 
8) li' noiembrie 1852. - Nola red. 
'l K. Marx. „Dezvăluiri asupra procesulm comun1ş!Jlor de la Colonia" (vezi 

K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 429-501 . � 
Nota trad.). - Nota red. 

'l K. Marx. „Domnul Vogt• (vezi K. Marx ş1 F. Engels. Opere, voi. 14, Bucu
reşti, Editura politică, 1963, p. 421-?38. - Nota trad.). - Nota red. 
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de idei de peste ocean a fost „system of mockery and contempt" 1) , 
cum l-a denumit d-l Ludwig Simon în 1 85 1  în „Tribune• 543, faţă de 
escrocheriile democratice ale emigraţiei şi faţă de jocul de-a revo
luţia. Poezia ta împotriva lui Kinkel 2) , ca şi corespondenţa ta cu 
mine din acel timp, atestă că erai întru totul solidar cu mine. 

De altfel , acestea nu au nici o legătură cu procesele. 
Tellering, Bangya, Fleury ş. a. nu au făcut niciodată parte din 

„Ligă" .  Că furtuna ridică în văzduh şi murdării, că nici o epocă 
revoluţionară nu miroase a parfum de trandafiri, că din cînd în 
cînd cite unul este împroşcat cu noroi - e neîndoielnic. Aut, aut 3) . 
De altfel, dacă ne gîndim la imensele eforturi depuse în lupta împo
triva noastră de întreaga lume oficială, care, pentru a ne distruge, 
nu numai că n-a acţionat potrivit Codului penal, ci l-a şi încălcat 
în mod flagrant ; dacă ne gîndim la calomniile „democraţiei stu
pidităţii • ,  care n-a putut ierta niciodată partidului nostru că are 
mai multă minte şi mai mult caracter decît ea : dacă cunoaştem 
istoria tuturor celorlalte partide din aceeaşi perioadă ; dacă, in fine, 
ne punem întrebarea ce anume i se poate reproşa în fapt (şi nu 
mlamiile unui Vogt sau Tellering, care pot fi infirmate în faţa unui 
tribunal) întregului partid, ajungem la concluzia că în acest secol 
al XIX-lea partidul nostru se remarcă prin puri tatea sa. 

Pot fi oare evitate porcăriile în relaţiile sociale burgheze sau 
în trade 4) ? Doar locul lor firesc e tocmai acolo. Exemplu, sir 
R. Carden (vide Parliamentary Blue Book 5) despre corupţia elec
torală) 544• Exemplu, domnul Klapka, despre ale cărui personalia 1) 
sint acum bine edificat. Kl [apka] nu este cu nimic mai bun (ba 
poate chiar mai rău) decît Bangya, pe care, de altfel, el şi Kossuth, 
îl protejează pînă în ziua de azi la Constantinopol, în ciuda vite
jiilor sale circasiene şi în ciuda dezvăluirilor 7) mele oficiale, numai 
pentru că a reuşit să le sesizeze prea bine jocul. Ca individ, Bangya 
a fost mai cumsecade decît Klapka. El a întreţinut o amantă ; Klapka 
s-a lăsat întreţinut ani de-a rîndul de o amantă etc. Murdăria lui 
Tellering ar putea fi compensată de puritatea lui Beta şi chiar dez
măţul lui Reiff şi-ar putea găsi echivalentul în cuminţenia Paulei, 
care, în orice caz, nu a fost membră a partidului şi nici nu a pre
tins a fi. 

1)  - „sistem de batjocură şi dispreţ• .  - Nota trad. 
'l F. Freiligrath. „Lui Joseph Weydemeyer• (epistola I în versuri). - Nota red. 
9) - Ori, ori. - Nota trad. 
41 - afaceri. - Nota trad. 
•) - vezi Cartea albastră parlamentară. - Nota trad. 
1) - date biografice. - Nota trad. 
7) K . .Marx. „Un trădător în Cerkasia •. „O ciudată pagmă de istorie". „Incă 

un capitol ciudat din istoria contemporană". 
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Mîrşăvia respectabilă sau respectabilitatea mîrşavă a moralei 
solvabile (de altfel şi aceasta, cum arată orice criză comercială, 
cu rezerve foarte ambigue) nu este pentru mine cu nici o iotă mai 
presus de mîrşăvia nerespectabilă de care nu s-au putut feri cu 
totul nici primele comunităţi creştine, nici clubul iacobinilor, ni'Ci 
defuncta noastră „Ligă u .  Numai că în relaţiile sociale burgheze ne 
obişnuim să nu mai fim sensibili la mîrşăvia respectabilă sau la 
respectabilitatea mîrşavă. 

3. Chestiunea specială Vogt-Blind. 
După affidavit-urile lui V6gele şi Wiehe (affidavit-urile false 

se pedepsesc, după cum se ştie, cu deportarea) , după explicaţiile 
pe care au fost nevoiţi să le dea din această cauză Blind în „A[llge
meine] Z[eitungr din A[ugsburg] şi dr. Schaible („Daily Telegraph• 
din 15 februarie) 546, chestiunea a fost elucidată în asemenea 
măsură, incit mărturia ta referitor la acest punct a devenit acum 
total superfluă. In cazul Blind mă încurcă doar un embarras de 
richesses 1 ) .  M-am adresat în această chestiune lui Ernest Jones, 
pe care nu-l mai frecventasem de doi ani din cauza poziţiei sale 
stupide faţă de Bright, Gilpin etc., poziţie la care a renunţat acum 
în mod public 546• M-am adresat lui, în primul rînd pentru că ime
diat după apariţia lui „Telegraph• din 6 februarie mi-a comunicat 
din proprie iniţiativă - ca multe alte persoane, printre care 
şi unele pe care nici nu le cunosc - adinca sa indignare faţă 
de infamia lui Vogt 547, care a avut neruşinarea de a susţine că 
Liga comuniştilor ar fi fost înfiinţată şi ar fi acţionat din 1849 
pînă în 1852 cu scopul de a stoarce bani, sub ameninţarea de
nunţării, de la cei comptomişi în Germania, care deduce din 
„incuscrireau mea cu von Westphalen 2) „legăturau mea cu 
„N[eue] Pr[eussische] Zeit[ungr etc. (acest gest al lui Jones m-a 
bucurat din pricina soţiei mele, deoarece nu li se poate pretinde 
doamnelor să fie insensibile la neplăcerile vieţii politice şi deoa
rece, de obicei, ele măsoară seriozitatea sau neseriozitatea prieteniei 
tocmai după atitudinea în momentele de catastrofă) ; al doilea, 
pentru că în cazul juridic foarte dubios al lui Blind nu am vrut să 
consult un adevărat jurist englez, gindindu-mă nu la el, ci la soţia şi 
la copiii lui. Din aceleaşi motive nu am trimis circulara în engleză 3) 
lui „Morning Advertiser• şi nici unui alt cotidian englez, cu ex
cepţia lui „Telegraph• .  

Jones mi-a spus următoarele : 

1) - prea multe posibilităţi de a alege. - Nota trad 
•) Ferdinand von Westphakm. - Nota red. 
1) K. Marx. „Procesul împotriva lui cAugsburger Zeitung•" ,  - Nota red. 
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„Ai posibilitatea - şi voi merge eu însumi cu tine la tribu
nal - să obţii imediat un mandat de arestare a lui Blind pentru 
conspiracy 1) împotriva ta pe baza affidavit-ului făcut de Wiehe. 
Dar ţine seama că acţiunea este penală, şi, odată deschisă, nu mai 
& tă în puterea ta s-o retragi• .  

L-am întrebat atunci p e  Jones (care-ţi poate confirma totul ; 
locuieşte în 5, Cambridge Place, Kensington, W.) dacă nu ar fi 
posibil să-l avertizeze el pe Blind, determinindu-1 astfel să declare 
tot ce ştie despre Vogt şi să recunoască falsitatea mărturiilor sale 
din „A[llgemeine/ Z[eitungr din Augsburg. 

Jones mi-a răspuns : 
„tn conspiracy cases !) , dat fiind caracterul lor penal, orice în

cercare a avocatului de compound or bring about a compromise 3) 
ar fi de asemenea pasibilă de o pedeapsă penală" .  

Jones va fi  avocatul meu în povestea cu „Telegraph• .  
După explicaţiile lui Jones m-am aflat într-o dilemă dintre cele 

mai penibile, deoarece, pe de o parte, am faţă de Jamilia mea obli
gaţia să silesc „Telegraph• să publice o dezminţire, iar pe de altă 
parte, nu voiam să întreprind nici un pas care să afecteze juridic 
Jamilia Blind. Soluţia a fost că i-am trimis lui Louis Blanc, prietenul 
lui Blind, o copie a celor două affidavit-uri, împreună cu o scrisoare 
în care, printre altele, spuneam textual următoarele : 

„Not for Mr. Blind who has richly deserved it, but for his 
family, I should regret being forced to lodge a criminal action 
against him" 4) . 

Acest din urmă pas a determinat declaraţia lui Schaible (poor 
dear ! 5) ), tot aşa cum circulara mea tipărită, pe care i-am trimis-o 
imediat după apariţie lui Blind, l-a făcut să publice în aceeaşi zi 
declaraţia sa împotriva lui Vogt în „A[Ilgemeine] Z[eitung]• din 
Afugsburg/. Blind, cu vicleşugurile lui badeneze, uitase că are de-a 
face cu un om care ştie să fie necru/ător cind este în joc onoarea 
sa ori a partidului său. 

Situaţia este acum următoarea : procesul împotriva lui „Daily 
Telegraph• este în curs, dar va fi tărăgănat de avocatul meu pînă 
se va termina procesul împotriva lui „National-Zeitung• .  Dacă 
Scnaible mi-ar comunica sincer ceea ce ştie despre Vogt (Schaible 

'I - complot. - Nota lrad. 
•) - cazuri de complot. - Nota lrad. 
1) - de a ajunge la o conc1here sau la un compromis. - Nota lrad. 
') - „Nu pentru d-l Blind, care o mentă pe deplin, c1 pentru familia sa a, 

regreta să fiu silit să-i intentez un proces penal". - Nota lrad. 
•) - sărmanul I - Nota Irod. 
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este, fireşte, un tame elephant 1) în mina lui Blind) , atunci, după 
declaraţia sa din „Telegraph• din 15 februarie, ar fi absolut inutil 
să depun aceste affidavit-uri la dosarul procesului de la Londra. 
La Berlin însă, unde aceasta nu poate avea urmări judiciare pentru 
Blind, depunerea nu trebuie evitată. Că Schaible este sau nu ade
văratul autor (literar) al „pamfletului" 2) nu modifică întru nimic 
faptele stabilite în cele două affidavit-uri, anume că mărturiile 3) 
lui Blind din „A[llgemeine/ Z[eitungr din Augsburg sînt false, că 
au fost procurate printr-un complot, că pamfletul a fost cules în 
tipografia lui Hollinger, fiind scris de mina lui Blind şi predat de 
el lui Hollinger spre a fi tipărit. 

Fără îndoială, toate aceste chestiuni sînt repugnante, dar nu 
mai repugnante decît întreaga istorie a Europei de după 185 1 ,  cu 
toate progresele înregistrate în domeniul diplomaţiei, artei militare, 
literaturii şi creditului. 

1 1Cu toate astea şi cu toate astea" 4 ) ,  noi vom prefera întot
deauna deviza filistinii dau peste noi 5) devizei noi sub călcîiul 
filistinilor. 

Mi-am expus cu sinceritate punctul de vedere, pe care sper că-l 
împărtăşeşti în esenţă şi tu. In afară de aceasta am căutat să înlă
tur confuzia că aş înţelege prin „partid • o „Ligă" decedată acum 
8 ani sau o redacţie de ziar desfiinţată acum 12 ani 6) . Prin partid 
înţeleg partidul în sens istoric larg. 

Cu sinceră prietenie. 
Al tău, 

K. Marx 

P.S. Tocmai am primit o scrisoare de la soţia mea din care 
reiese că ar fi, poate, de dorit să-mi trimiţi sîmbătă (poimîine) (nu 
vineri, căci mai socotesc şi articolul de marţi) 16 lire în contul lui 
.,Tribune• .  Imputernicitul meu 7) te va vizita ca de obicei. 

· 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă mult prescurtată 
în revista 11Die Neue Zeit", 
Ergănzungshefte, nr. 12,  191 1-1912, 
şi integral 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXV, ed. rusă, 1934 

1) - elefant domesticit. - Nota trad. 

Se tipăreşte du[lă manuscris 

Tradus din limba germană 

1) Pamfletul „Avertisment". - Nota red. � 
1) Vezi volumul de faţă, p. 409. - Nota red. 
'l Din poezia lui F. Freiligrath „Cu toate astea I " .  - Nota red. 
5) Parafrazarea unei expresii dm Biblie (Cartea judecătorilor, cap. 1 6) .  -

Nota red. 
1) 11Neue Rheinische Zeitung".  - Nota red. 
7) Helene Demuth. - Nota red. 
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1 8  

Marx către Ferdinand Lassalle 
la Berlin 

Dragă Lassalle, 

3 martie 1 860 
6, Thorncliffe Grove, Oxford Road, 

Manchester 

Iţi răspund imediat, dar pe scurt (sper, totuşi, că voi fi clar) , 
deoarece sînt ocupat pînă peste cap cu pregătirea celor două pro
cese. 

1. Jn legătură cu procesul meu împotriva lui „National-Zeitung• . 
Asupra rezultatului procesului tu nu te poţi pronunţa, deoarece 

nu ştii, în primul rînd, de ce documente dispun, iar în al doilea 
rînd nu ştii că minciunile debitate de Vogt sînt pure născociri. 
Dar tu trebuia să fii de la bun început gata de atac. Cel de-al doilea 
proces este intentat de mine ziarului londonez „Daily Telegraph• 
pentru faptul că a reprodus şi răspîndit articolele din „N[ational/
Z[eitungr . „Telegraph• este cel mai infam cotidian din Londra, 
ceea ce spune mult, nu e însă nicidecum un ziar mic. Dintre toate 
cotidianele londoneze, el are cel mai mare tiraj. Este subvenţionat 
în mod special de către Palmerston. Iată de ce a publicat cu lux 
de amănunte această mîrşăvie îndreptată împotriva mea. „Cava
lerul nobilei conştiinţe " 1) urmează să-l primeşti. 

2. „Superbe gestus " 2) există numai în imaginaţia ta 548, iar 
faptul că în ambele tale scrisori adresate mie, pe care le-am arătat 
lui Engels, Wolff şi soţiei mele, se observă, după părerea lor una
nimă, un fel de confuzie din cauza broşurii infame a lui Vogt 3) , 
este, pe cit se pare, cert, dacă tres faci unt collegium 4) . 

Ţi-am trimis biletul etc. 5) spre a te convinge ad oculos 6) cit 
te poate înfuria o asemenea mîrşăvie, deşi biletul nu este tipărit şi 
nu suferă nici o comparaţie cu născocirile calomnioase ale lui Vogt. 

Vogt m-a învinuit de fapte pasibile de sancţiune penală. In 
scrisorile tale nu am observat nici un dram de indignare faţă de 
filistin, mai mult, după părerea ta, ar trebui să fac o amende hono-

1) K. Marx. „Cavalerul nobilei conştiinţe• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi 9 ,  Bucureşti, Editura politică, 1959, p .  507-538. - Nota trad.). - Nota red. 

l) - „Gestul măreţ•. - Nota trad. 
3) K. Vogt. „Procesul intentat de mine lui «Allgemeine Zeitung•" .  - Nota red. 
•1 - trei alcătuiesc un consiliu. - Nota trad. 
S) Vezi volumul de faţă, p. 406. � Nota red. 
") - cu propriii tăi ochi. - Nota trad. 
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rable 1) publică. Dacă Vogt ar fi ştiut care e atitudinea ta faţă de
mine şi ar fi fost în posesia biletului lui Wiss, el l-ar fi tipărit ca 
document autentic din istoria „bandei pucioasei" 549• Cînd ai pre
supus că eu am mai menţionat undeva (în afară de o scrisoare adre
sată /ie 556) în mod public probele pe care le are Blind împotriva lui. 
Vogt, te-ai pripit. Că Vlogt] este un agent bonapartist, este un lucru. 
de care m-am convins pe deplin citindu-i cartea 2). Cînd în 1853. 
în Statele Unite, Willich (Techow n-a scris decit ce i-a şoptit Willich. 
în 1850) a debitat aceleaşi injurii la adresa mea, Weydemeyer, dr. 
Jacobi şi Cluss au declarat în mod public, înainte ca eu să fi aflat. 
că toate acestea sînt nişte calomnii infame 551• In Germania, nici 
unul dintre prietenii mei de acolo nu au protestat împotriva acestor
atacuri mîrşave, în schimb mi-au scris dindu-mi sfaturi părinteşti. 

De aceea era absolut oportun ca, trimiţîndu-ţi acest bilet etc . •  
să te pun în situaţia mea sau, mai bine zis, să procedez în aşa fel 
incit să-ţi faci o părere exactă, ceva mai pătimaşă şi mai puţin doc
trinară despre situaţia mea. 

Nu ţi-am trimis o copie a scrisorii dr. Wiss, ci originalul (adică 
copia care mi-a fost trimisă mie din America) . Dronke nu ştie nimic 
de acest bilet. Cit priveşte condica de purtare - nici vorbă de 
aşa ceva 552• Intr-o scrisoare particulară trimisă persoanei 3) căreia 
îi era adresat biletul lui Wiss te-am prezentat ca pe unul dintre 
oamenii cei mai capabili ai partidului nostru şi ca pe un prieten 
intim al meu şi al lui Engels. Destinatarul scrisorii, al cărui nume 
nu-l pot da fără să-i cer aprobarea în prealabil, a arătat, după cit 
se pare, această scrisoare lui Wiss sau, cel puţin, i-a relatat conţi
nutul. Hinc die lacrimae 4) lui Wiss. Nu am şi nu am avut niciodată 
legături cu Wiss. Pe vremuri el şi-a oferit serviciile lui „N[eue] 
Rhfeinische} Zfeitungr şi a trimis o corespondenţă, pe care am 
aruncat-o la coş, fără să-i răspund nimic. La New York el a publicat 
(în ziarul lui Weitling „Republik der Arbeiter") o jumătate de du
zină de articole stupide îndreptate împotriva mea. 

Expresia acuzaţii „oficiale• 5) am folosit-o numai în opoziţie cu 
scrisoarea „confidenţială• a lui Wiss. Acum acest cuvînt mi se 
pare şi mie extrem de amuzant, dar atunci am scris în mare grabă. 

Nu pot să spun cine sînt aceste persoane din Diisseldorf, fără a 
comite un abuz de încredere 6) . Va fi însă suficient să menţionez că 

1) - amendă onorabilă. - Nota trad. 
1) K. Vogt. „Studii asupra s1tuaţie1 actuale a Europei" .  - Nota reci. 
"l Adolf Cluss. - Nota red. 
'I - De a1c1 lacnmile. - Nota trad. 
•1 Vezi volumul de fata, p. 406. - Nola red. 
'I Vezi volumul de fată, p. 406. - Nota red. 
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eu nu am avut nici un fel de legături cu aceste persoane. In ceea 
ce priveşte nerecunoştinţa muncitorilor, apoi nert:!cunoştinţa faţă de 
tine este un joc de copii în comparaţie cu ceea ce am simţit eu pe 
propria mea piele. In orice caz, Levy nu este această persoană sau 
una din aceste persoane. Becker, Bermbach, Erhard, Uhlendorff 
(ultimul nume îmi este necunoscut) nu mi-au scris niciodată măcar 
un singur rînd împotriva ta sau referitor la tine 353• 

Eu nu „am intrat în legătură" cu Becker 1 ) .  Comitetul Central al 
Ligii 2) a fost mutat la Kăln. Hotărîrile definitive au fost luate 
acolo. (Această „Ligă" ,  ca şi tot ce e legat de ea, aparţine de mult 
trecutului. Documentele ei, cu excepţia a două sau trei, se află în 
America.) La Kăln a fost primit în Ligă şi Becker. In felul acesta a 
intrat el în liaison 3) cu mine. 

Dacă compari acum faptele menţionate cu interpretarea pe 
care le-o dai tu, te vei convinge că ai un talent deosebit de a da 
dovadă de „neîncredere " .  

In
·
· ceea ce priveşte neîncrederea mea, în cei optsprezece ani 

de activitate publică nu cunosc decît două cazuri (ţi-aş rămine 
îndatorat dacă mi-ai indica şi altele) în care s-ar putea certifica 
oarecum această boală psihică : 

a) ln „N/eue/ Rh[einische] Zeit[ungr am inserat un denunţ pri 
mit din Paris cu privire la Bakunin. Acesta provenea din două surse 
complet independente una de alta. Una din aceste surse era un po
lonez 4) pe care-l cunoşteam. Cealaltă sursă era buletinul litografmt 
din Paris, care ar fi strecurat denunţul în redacţiile tuturor ziare
lor, chiar dacă nu l-aş fi tipărit eu. Acuzaţia publică era în inte
r�sul cauzei şi în interesul lui Bakunin. Dezminţirea dată de Baku
nin în „N[eue] Qder-Zeitung" am tipărit-o şi eu imediat. Koscielski, 
pe care Bakunin l-a trimis la Kăln pentru a-mi transmite provo
carea la duel, după ce a văzut scrisorile din Paris, s-a convins că eu, 
ca redactor, eram dator să public acest denunţ (publicat ca o cores
pondenţă, fără comentarii) , şi i-a scris imediat lui Bakunin că nu 
mai poate fi reprezentant al său. Koscielski a devenit unul dintre 
cei mai buni şi mai valoroşi prieteni ai lui „N[eue] Rh[einische] 
Z[eitung] " .  Lui Bakunin i-am dat satisfacţie publicînd o dezminţire în 
„N[eue] Rh[einische] Z[eitungr, m-am împăcat personal cu el la 
Berlin .. (în august 1848) , iar ulterior în „Tribune• (în 1851 )  am tras 
spada în apărarea lui 554• 

1) Hermann Becker. - Nora recl 
1) Liga comuniştilor: - Nota red. 
1) - legătură. - Nota trad. 
') Ewerbeck. - Nota red. 
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b) In „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia• 1� 
unele persoane, în special Schapper, O. Dietz şi mai puţin Willich,. 
au fost atacate pe nedrept, dar 

Schapper însuşi (şi Dietz într-o scrisoare adresată lui Schapper� 
a recunoscut că principial atacul împotriva lor a fost îndreptăţit ; .  

că ei au făcut prostii şi că numai printr-o minune ar fi putut. 
fi în afara oricăror suspiciuni ; 

că pe atunci Willich se scrintise şi era în stare să facă orice· 
împotriva mea, şi chiar s-a făcut vinovat de unele lucruri infame
faţă de mine şi de prietenii mei. 

In sfîrşit : 
Fraza „în ceea ce priveşte neîncrederea mea, în nici un caz: 

nu poţi să te plingi de aşa cevau 2) , 
a fost replica justă la fraza ta : (citez din memorie) 11In ochiii 

celor care te cunosc, broşura lui Vogt nu-ţi poate dăuna etc. u La. 
această asigurare liniştitoare am răspuns deja. 

In ceea ce priveşte cuvintele „mult adevăru 3) , va trebui ca. 
mai tîrziu, la Londra, să citesc încă o dată scrisoarea ta. 

Sper că acum am epuizat toate punctele. 
,, Al tău, 

K. M� 

lncă un lucru. M-ai sfătuit să nu 1 1intentez procesulu pma nu. 
voi fi citit cartea lui Vogt. Oare extrasele publicate în „N[ational]
Z/eilungr nu erau suficiente ? Oare cineva care este „integer 
vitae scelerisque purusu 4) mai poate aştepta după toate astea ?' 

Adolf Stahr nu-l cunoaşte pe corespondentul ziarului „Tele
graph• 5) . In orice caz, în legătură cu moartea doamnei Kinkel. 
acesta din urmă a publicat nişte lucruri în care se simte pana lui 
Fanny Lewald 555• 

Publicat pentru prima oară 
în : F. Lassalle. „Nachgelassene 
Briefe und Schnften" ,  Bd. 111, 
Stuttgart-Berlin, 1922 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

') K. Marx. „Dezvălmn asupra procesului comumştilor de la Colonia" .  -
Nota red. 

2) Vezi volumul de faţă, p. 406. - Nota red. 
3) Vezi volumul de faţă, p. 406. - Nota red. 
•) - „un om cmstit, cu suflet fără pată" (Horatiu. „Ode ' ,  cartea întîi, oda 32. 

Bucureşti, Editura tmf'retulm, p. 33). - Nota trad. 
5) „Daily 1 eleor n1 1h".  - Nota 1ed. 
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Ia Berlin 
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3 martie 1 860', 
6, Thomcliffe Grove, Oxford Road, 

Manchester. 

Stimate domn, 
Am primit scrisoarea dv. din 22 februarie ş1, m primul rînd„ 

ţin să vă exprim cele mai sincere mulţumiri pentru faptul că aţi 
acceptat să vă ocupaţi de procesul meu. 

Mă declar perfect de acord cu modul în care intenţionaţi să 
conduceţi acţiunea. Dacă capul de acuzare menţionat de mine nu 
poate avea, din motive de procedură, consecinţe juridice, în orice 
caz pentru opinia publică este foarte important ca el să fie for
mulat. 

Ca un comentariu la anexele de mai jos 1) şi pentru a vă da 
toate informaţiile îmi permit să vin cu unele lămuriri, menţionînd 
în prealabil că, întrucît nu am copia scrisorii pe care v-am trimis-o 
la 13 februarie, numerotarea capetelor de acuzare corespunde ulti
mei mele scrisori, din 24 februarie 2) .  

L a  punctul lV, î n  legătură cu Cherval. 
După cum aţi putut vedea din lucrarea pe care v-am trimis-o, 

intitulată „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia•, 
d-l Karl Schapper a fost unul din cei doi conducători ai acelei părţi 
a „Ligii comuniştiloru care în 1 850 mi-a devenit ostilă şi pe care 
am învinuit-o de faptul că a înţeles greşit scopul societăţii secrete 
existente pe atunci ; după părerea mea, această societate trebuia 
să se ocupe de răspîndirea unor anumite concepţii, dar să se ţină 
departe de orice activitate conspirativă. Am acuzat deschis pe d-l 
Schapper şi compania, atît prin avocatul 3) , care a pledat la tribu
nalul din Koln, cit şi mai tîrziu, în sus-menţionata mea broşură, 
apărută în Elveţia şi America, de faptul că au creat pretexte pentru 
manevrele poliţieneşti ale lui Stieber şi ale agenţilor săi, ducînd 
în felul acesta la urmărirea judiciară a prietenilor mei din Koln. 

Oricît de greu trebuie să fi fost pentru orgoliul d-lui Schapper 
să-şi recunoască greşelile în faţa justiţiei, ştiam totuşi că el este un 
om de onoare (în 1 848-1849 a fost corector la „Neue Rheinische 

1) Vezi volumul de faţă, p. 444. - Nota red. 
2) Vezi volumul de faţă, p. 407-425 - Nota red. 
3) Schneicer II. - Nota red. 
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Zeitung• ), şi de aceea l-am rugat printr-o scrisoare trimisă de a1c1 
să dea un affidavit în legătură cu acest punct 1) în faţa unui ma
gistrat din Londra. El mi-a îndeplinit imediat rugămintea. (Vezi 
anexa a) Traducere : anexa i, 1 .) 

Ca şi mine, d-l Schapper nu mai desfăşoară de mulţi ani muncă 
de agitaţie. 

Affidavit-ul lui Schapper înlătură şi ultima neclaritate în pri
vinţa legăturilor mele cu mizerabilul de Cherval ; de altfel, „Natio
nal-Zeitung• n-ar fi avut nici o îndoială asupra acestui lucru dacă 
ar fi citit chiar şi superiicial dările de seamă oiiciale cu privire la 
procesul comuniştilor de la Kăln (octombrie-noiembrie 1852) , pu
blicate în cele mai iniluente ziare prusiene. El era însă obligat să 
facă acest lucru înainte de a-mi aduce o acuzaţie atît de gravă. 
Era cu atît mai obligat să facă acest lucru cu cît în editorialele sale a 
amintit adesea el însuşi de acest proces. Affidavit-ul lui Schapper 
dovedeşte că Cherval nu a avut niciodată vreo legătură cu mine şi 
că a avut legături numai cu adversarii mei de atunci. Referitqr la 
Cherval aş mai putea adăuga următoarele, reproducînd un extras 
dintr-o scrisoare pe care i-am trimis-o lui Friedrich Engels la Man
chester (28 octombrie 1852) şi pe care el a păstrat-o : 

„Că Cherval este un spion al poliţiei o dovedesc următoarele : 
1n primul rînd : miraculoasa lui evadare din închisoarea de la 

Paris imediat după condamnare ; 
1n al doilea rînd : şederea nestingherită la Londra, deşi e consi

derat un criminal ordinar ; 
1n al treilea rînd : d-l de Remusat (l-am împuternicit pe Schnei

der II ca, în caz de nevoie, să-i dezvăluie numele) mi-a comunicat 
că Cherval şi-a oferit serviciile în calitate de agent al prinţului 
de Orleans şi că el a scris după aceea la Paris şi a primit docu
mente (mi-a arătat copiile) din care reiese că Cherval a fost iniţial 
agent de poliţie prusian, iar acum este agent bonapartist" ssr. 

Conţinutul pasajului de mai sus va fi coniirmat de d-l avocat 
Schneider II din Kăln dacă veţi considera necesar să-l citaţi la 
Berlin ca martor. Domnul de Remusat, menţionat în pasajul res
pectiv din scrisoarea adresată lui Engels, era, dacă nu mă îÎlşel, 
ministru în timpul lui Ludovic-Filip şi, în orice caz, unul dintre 
cei mai remarcabili deputaţi din timpul lui Ludovic-Filip şi unul 
dintre cei mai de seamă scriitori ai aşa-numitului partid al doctri
narilor din acea perioadă. 

La punctul II (în legătură cu banii pentru ziarul „Volk") .  

1) Vezi volumul de faţă, p .  427. - Nota red. 
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Vă trimit la anexa b (traducere : anexa J, 2) propria mea decla
raţie, echivalentă cu o declaraţie făcută sub prestare de jurămînt 558• 
cu privire la provenienta banilor pe care i-am pus la dispoziţia 
ziarului „ Volk• .  

Avînd în vedere că a trebuit să rămîn un timp la Manchester, 
deoarece acolo locuieşte avocatul meu angajat pentru procesul 
de calomnie intentat ziarului londonez „Daily Telegraph" ,  am fost 
nevoit să depun affidavit-ul în faţa unui Justice ol the Peace (jude
cător de pace) din Manchester. Din această cauză, potrivit legii 
engleze, declaraţia nu poartă nici o ştampilă. 

La punctul I nu am nimic de adăugat. 
ln legătură cu punctul III menţionez următoarele : 
In ceea ce priveşte „legătura" mea cu „poliţia secretă" aş putea 

cere să fie citat ca martor cumnatul meu, fostul ministru prusian von 
Westphalen. Soţia mea, sora acestuia, doreşte însă, dacă e posibil, 
să se evite un scandal în familie. Las prin urmare această chestiune 
cu totul la aprecierea dv. 

Anexa c) traducere : anexa f, 3) conţine o declaraţie echiva
lentă cu o declaraţie făcută sub prestare de jurămînt, a lui G. Mul
ler, preşedintele „Asociaţiei culturale a muncitorilor germani" de 
la Londra, asociaţie legală. Aceasta e singura asociaţie muncito
rească (în afară de asociaţia secretă amintită - Liga comuniştilor -, 
dizolvată, la propunerea mea, în noiembrie 1 852) din care am făcut 
parte la Londra de la sosirea mea acolo (septembrie sau august 
1 849) şi pînă la ieşirea mea din asociaţie (mijlocul lunii septembrie 
1850) - pe care am anunţat-o atunci public în diverse ziare ger
mane 1) (inclusiv în „Deutsche Londoner Zeitung*, care fiinţa pe 
atunci) . Aceasta este de altfel singura asociatie a muncitorilor 
germani cu care am avut oarecare legături în timpul şederii mele 
la Londra. La aniversarea înfiinţării ei (6 februarie 1860) , această 
asociaţie (articolul din „National-Zeitung* a fost reprodus de ziarul 
londonez „Daily Telegraph* tocmai în acea zi) a adoptat în unani
mitate o rezoluţie împotriva lui Vogt, în apărarea mea, deşi de 10 ani 
nu mai eram în rîndurile ei. 

Aşa cum veţi vedea din anexă, preşedintele acestei asociaţii 
a formulat rezoluţia de la Londra în aşa fel, incit ea putea figura 
în faţa instantei ca document oficial. 

La punctul V. Adaug aici (la anexa d) relatarea articolului din 
„National-Zeitung* apărută în „Daily Telegraph*, precum şi răs
punsul corespondentului (berlinez) al lui „Daily Telegraph* (la anexa 

1) K. Marx. „Declaratie de ieşire din Asociatia culturală a muncitorilor ger
maw dm londra• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 7, Bucureşti, Editura poli
tică., 1960, p. 449. - Nota trad.). - Nota reci. 
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e),  trimis ca urmare a protestului meu, răspuns tradus în scrisoarea 
mea din 24 februarie 1). 

Am considerat absolut inutil să menţionez în cursul procesului, 
într-un fel sau altul, numele prietenului meu Ferdinand Freiligrath, 
cu o singură excepţie - cînd l-am menţionat în scrisoarea mea 
către Friedrich Engels din 19 noiembrie 1852, pe care v-am trimis-o 
în scrisoarea din 24 februarie 2). Consider că această scrisoare este 
esenţială pentru stabilirea faptelor din punct de vedere juridic. 

In afară de informaţiile suplimentare de mai jos adaug la această 
scrisoare următoarele anexe : 

Anexa a) affidavit-ul lui Schapper ; b) propriul meu affidavit ; 
c) affidavit-ul lui G. Muller ; d) „Daily Telegraph• din 6 februarie, 
p. 5, coloana 1 ,  articolul intitulat „The Journalistic Auxiliaries of 
Austria" („Complicii din presă ai Austriei") ; e) „Daily Telegraph• 
din 13 februarie, p. 2, coloana a 6-a, corespondenţa intitulată „Ger
many•. (From our own correspondent) �) , Frankfurt pe Main, 8 fe
bruarie ; f) traducerea celor trei affidavit-uri ; g) broşura „Cavalerul 
nobilei conştiinţe " ,  New York, decembrie 1853 ; h) scrisoarea lui 
Plocon, membru al guvernului provizoriu, Paris, 1 martie 1848 ; 
i) scrisoarea lui Lelewel, Bruxelles, 10 februarie 1860 ; k) : 1 )  scri
soarea lui L. Jottrand, Bruxelles, 19 mai 1849 şi 2) scrisoarea acestuia, 
Bruxelles, 25 februarie 1848 ; l) 1 exemplar din broşura „Două pro
cese politice. Desfăşurate în februarie în faţa Curţii cu juri din Koln" ,  
Koln 1 849 ; m) scrisoarea lui Ernest Jo  nes, Londra, 1 1  februarie 1860 ; 
n) scrisoarea Comitetului din Sheffield pentru probleme externe 
din 6 mai 1860, Sheffield 559 ; o) scrisoarea lui David Urquhart. 
Glasgow, 9 decembrie 1854 ; p) traducerea anexelor m) , n) şi o) . 

Singurul document pe care mai trebuie să vi-l trimit este scri
soarea redactorului ziarului „New York [Daily/ Tribune• privind 
relaţiile mele cu acest ziar, care de la mijlocul anului 1851 şi pma 
în prezent 560 se află în fruntea presei anglo-americane. Aştept 
această scrisoare de la o zi la alta. 

Cu toată stima. 
Al dv., 

dr. Karl Marx 

Date suplimentare 

Se înţelege de la sine că în procesul cu „National-Zeitung• mă 
refer numai la acele puncte din pamfletul lui Vogt pe care „National-

1) Vezi volumul de fată, p. 423. - Nota red. 
1) Vezi volumul � fată, p. 407, 421 şi 432. - Nota red. 
1) - „Germania' .  (De la corespondentul nostru). - Nota trad. 
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Zeitung" Ie-a inclus în articolele lui de fond, fie sub formă de ci
tate, fie sub formă de comentarii ale acestora ; de asemenea, în 
ceea ce priveşte „Nalional-Zeilung" mă refer numai la acele fapte 
care sînt pasibile de sancţiune penală. Toate celelalte Ie rezerv 
pentru răspunsul pe care îl voi da lui Vogt într-o lucrare ; ea va 
putea să vadă lumina tiparului abia după terminarea procesului. 

Aceste date suplimentare urmăresc exclusiv următoarele : 
1 .  La o eventuală replică dată avocatului părţii adverse am 

să adaug unele observaţii în legătură cu acele pasaje din „National
Zeitung" care pentru rechizitoriul propriu-zis nu prezintă nici o 
importantă. 

2. Intrucit eu însumi sînt fiu de avocat (al raposatului Justizrat 
Heinrich Marx din Trier, care a fost mult timp decanul baroului 
de acolo şi s-a remarcat atît prin caracterul său ireproşabil, cit şi 
prin talentele sale juridice) , ştiu cit de important este pentru un 
avocat scrupulos să fie perfect edificat asupra clientului său. In 
afară de aceasta, veţi vedea că o parte din cele prezentate Ia punc
tul 2 vor putea fi utile în cursul procesului. 

La punctul 1). 1n „National-Zeitung•, după pasajul pe care l-am 
citat în scrisoarea din 24 februarie, Ia punctul III 1) se spune : (nr. 
37 din „National-Zeitung", coloana a 2-a, rîndul 65 de sus şi urm.) : 

„Pentru o caracterizare mai amplă Vogt reproduce, printre altele, 
o scrisoare amplă a fostului locotenent Techow, datată 26 august 
1850, în care" ş.a.m.d. 

Dar această scrisoare nu conţine, aşa cum ar fi înclinaţi să 
creadă cei care citesc numai „National-Zeitung", dar nu şi pamfletul 
lui Vogt, nimic, nici un rînd din ceea ce susţinea cu pu/in înainte 
„National-Zeitung• împreună cu Vogt şi apoi „National-Zeilung•, 
şi anume despre „compromiterea unor persoane din patrie pentru 
ca, ameninţîndu-le cu denunţarea, să se obţină bani de Ia ele" ,  
despre „legătura cu poliţia secretă din Franţa şi  din Germania" 
ş.a.m.d. 

De fapt, cele spuse de Techow se reduc Ia aceea că el chefuia 
împreună cu mine, Engels şi Schramm (actualmente decedat, pe 
atunci (1850) redactor responsabil al revistei 2) editate la Hamburg 
de Engels şi de mine) şi că lua în serios glumele făcute de noi pe 
seama lui, cind încerca să ne epateze declarîndu-ne că e un trimis 
serios şi important al unei societăţi secrete din Elveţia 561• Aceasta 
este partea teoretică a scrisorii sale, în care relatează discuţia 
purtată cu noi (aşa cum nu a fost ea niciodată) în modul cel mai 
confuz cu putinţă şi cu cele mai ridicole denaturări. Nimeni n-o 

1) Vezi volumul de faţă, p. 417. - Nota red. 
•) „Neue Rheinische Zeitung. Politisch·iikonomische Revue".  - Nota .red. 
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să pretindă ca eu, după ce mai bine de 15 ani mi-am publicat con
cepţiile în limbile germană, franceză şi engleză, să iau în serios o 
expunere a teoriei mele făcută de un fost locotenent, care toată 
viaţa n-a petrecut decît cîteva ore în compania mea, şi asta într-o 
drciumă. Duplicitatea şi mauvais foi 1) manifestate atunci de d-l 
Techow reies limpede din faptul că înainte, în cele comunicate 
mie şi lui Engels din Elveţia, el l-a atacat pe Willich (vezi anexa g · 
„Cavalerul nobilei conştiinţeu ,  p. 3-4 562) , iar ulterior într-o scri
soare nepublicată a repetat fără rezervă născocirile şi calomniile 
proferate de Willich la adresa mea (Willich îşi făcea pe atunci iluzii 
absurde în privinţa importanţei propriei sale persoane şi era obse
<iat de cursele de tot felul pe care i le întindeau, chipurile , rivalii 
săi imaginari) . Or, Techow, dacă ar fi avut măcar un dram de minte, 
ar fi trebuit, fireşte, să-şi dea seama că, rămînînd la Londra numai 
dteva zile şi întreţinînd relaţii exclusiv cu adversarii noştri de 
.atunci, el nu se poate situa nici de o parte, nici de cealaltă. 

Pînă acum am vorbit numai de aşa-zisa parte teoretică a scri
sorii lui Techow (reproduse în lucrarea lui Vogt la p. 1 42 şi urm. 2) , 
.deşi, bineînţeles, nu ştiu dacă nu cumva e denaturată) . 

Am să trec acum la acea parte a scrisorii care, chipurile, îmi 
.agravează culpa, la acea parte în care Techow vorbeşte despre 
duelul care a avut loc între răposatul meu prieten Conrad Schramm 
.şi Willich. Dacă „National-Zeitung• ar fi reprodus această scrisoare, 
aş fi anexat o scrisoare a lui Schramm în care acesta din urmă îmi 
reproşa, mult timp după duel, că sînt influenţat de Willich, deoarece 
l-am sfătuit pe Schramm, deşi în zadar, să nu se bată în duel. 

Aici e suficient să ne referim la anexa g, p. 5-9 563• (Cînd 
.această broşură a apărut la New York în decembrie 1853, amîndoi 
- Willich şi C. Schramm - se aflau în America.) 

In ceea ce priveşte broşura (anexa g) este necesar să se spună 
.ceva despre istoria apariţiei ei. 

In decembrie 1852, la cîteva săptămîni după terminarea pro
cesului comuniştilor de la Koln, am trimis manuscrisul „Dezvăluiri
loru mele privind acest proces la Basel, editorului Scaabelitz. După 
ce a amînat luni de zile tipărirea manuscr�ului, Schabelitz a făcut 
nişte prostii atît de mari la expedierea broşurii, incit toate exem
plarele trimise în Germania au fost confiscate la graniţa badeneză. 

· Ca urmare a acestui lucru am trimis manuscrisul în Statele Unite 
. aie Americii de Nord, unde a fost tipărit la Boston, mai întîi în 
cîteva numere ale lui „Neue-England-Zeitungu în martie 1853, iar 
apoi în broşură. 

11 - reaua-credintii. - Nota trad. 
•) K. '\{ogl. „Procesul intentat de mine lui cAllgemeine Zeitung»• .  - Nota red. 
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ln momentul publicării „Dezvăluirilor" în America şi-au făcut 
apariţia acolo d-l Willich împreună cu Kinkel. Amîndoi au venit în 
vederea realizării unui împrumut pentru sprijinirea revoluţiei 564, 
deoarece, după părerea lui Kinkel, pe care şi-a exprimat-o în ziarele 
g.ermane din America, „revoluţiile se fac tot atît de uşor ca şi căile 
ferate" ,  cu condiţia să existe „banii necesari" 565• M-am ridicat ca
tegoric împotriva unor asemenea inepţii. După publicarea „Dezvă
luirilor" în America, Willich a aşteptat cel puţin 4 luni şi apoi a 
publicat un răspuns în „New Yorker Criminal-Zeitung" 566• 

Răspunsul cuprinde aceleaşi inepţii şi calomnii ca şi scrisoarea 
lui Techow (în 1 850 Techow a trimis o scrisoare în Elveţia care con
ţinea în fond numai ceea ce îi spusese Willich la Londra şi ceea ce 
tipărise Willich la New York în 1 853) . Eram cu atît mai mult obli
gat să răspund cu cit, datorită articolelor mele din „New York 
Tribune", mă bucuram încă de pe atunci de o consacrare oficială 
în presa anglo-americană. Am hotărît însă să lămuresc lucrurile 
într-o formă umoristică, aşa cum am făcut în „Cavalerul nobilei 
conştiinţe" .  Atît Techow, cit şi Willich ar fi putut, bineînţeles, 
să-mi răspundă, dar ei au considerat că e mai înţelept să tacă şi 
de 7 ani nu au rupt tăcerea. 

Cit de neloial şi de absurd este din partea lui „National-Zeitung• 
(care caută să se răzbune pentru critica pe care i-am făcut-o în 
1 848--1 849 în „Neue Rheinische Zeitung" 567) să prezinte cititorilor 
drept un adevăr autentic o calomnie dezminţită de multă vreme 
în mod public I 

De altfel, după ce cartea lui Vogt a sosit la Londra, am trimis-o 
împreună cu o scrisoare domnului Techow în Australia şi peste 
4 luni voi putea, probabil, să prezint cititorilor răspunsul său. 

Cele de mai jos, cu privire la publicarea scrisorii lui Techow 
sînt, de altfel, caracteristice pentru Vogt. 

Avocatul Schily din Paris, într-o scrisoare datată : Paris, 6 fe
bruarie 1 860, îmi scrie în legătură cu aceasta următoarele : 

„Această scrisoare" (scrisoarea lui Techow) , „după ce a trecut 
prin diverse mîini, a ajuns în cele din urmă şi la mine şi am păstrat-o 
pînă cind, în urma expulzării mele din Elveţia (în vara anului 1851) ,  
a ajuns, prin intermediul lui Ranickel (un muncitor care era în le
gătură cu Willich) , în posesia lui Vogt. N-am avut posibilitatea să-mi 
pun hîrtiile în ordine, deoarece, pe neaşteptate, fără să fi existat 
vreun ordin de expulzare sau să fi fost avertizat în vreun fel, am 
fost luat de pe stradă la Geneva, am fost internat şi imediat am 
fost trimis sub escortă, trecind prin diferite închisori, la Basel, şi 
de acolo mai departe. Hîrtiile mele au fost puse în ordine de prie
tenii mei, printre care şi Ranickel ; astfel a putut el să intre în po-
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.sesia acestei scrisori. Curînd după aceea i-am scris din Londra lui 
Ranickel să-mi trimită scrisoarea, dar n-am primit-o. Ca om de în
.credere al lui Willich (locuise înainte împreună cu el la Besanr;on) 
.se putea, desigur, să aibă alte proiecte sau alte instrucţiuni... Actual
mente Ranickel este proprietarul unui foarte bun atelier de legătorie 
.care lucrează pentru guvernul de la Geneva (în fruntea căruia se 
.află Fazy, patronul lui Vogt) . Adulîndu-1 pe Willich, Ranickel era 
.totodată informatorul lui Vogt" .  

Iată p e  ce cale onestă a obţinut d-l Vogt această scrisoare a 
Jui Techow. 

Dacă în genere vă veţi referi la acest punct, vă rog să nu men-
1ţionaţi numele lui Schily, deoarece Vogt, ca agent bonapartist, 
.are destulă putere pentru a obţine expulzarea lui Schily din Franţa. 

La acest punct trebuie să adaug că, de îndată ce Willich şi-a pu-
. .blicat inepţiile (în 1853) , reproduse acum în scrisoarea lui Techow, 
jn acelaşi „New Yorker Criminal-Zeitung•, înainte ca eu să fi putut 
.afla ceva de acest lucru în Anglia, a apărut răspunsul vehement 
.al lui Joseph Weydemeyer (fost locotenent de artilerie prusian, 
.ulterior unul dintre redactorii lui „Neue Deutsche Zeitung" din 
_Frankfurt, iar actualmente deputy-surveyor 1) în statul Iowa) , care 
în tot timpul sciziunii de la Londra şi în perioada procesului co

_muniştilor de la Koln s-a aflat la Frankfurt pe Main şi a fost mem
.bru al „Ligii comuniştilor" .  Această declaraţie a fost semnată şi 
,de dr. A.. Jacobi, care a fost de asemenea printre acuzaţii de la 
Jfoln, dar .a fost achitat, şi în momentul de faţă este medic practi
.cian la New York ses, 

ln legătură cu pasajul de mai jos din „National-Zeitung• nr. 37, 
.coloana a 2-a, rîndul 31 şi urm. de sus : 

„In rîndul emigranţilor, ei " (adică eu şi prietenii mei) „au con
.tinuat oper_a începută de ccRheinische Zeitung» ,  care în 1849 a făcut 
,agitaţie împotriva oricărei participări la mişcare şi i-a atacat neîn
,cetat pe toţi membrii parlamentului etc . " ,  

menţionez : 
Este to.arte adevărat că „Neue Rheinische Zeitung• n-a căutat 

.niciodată, ii.Şa cum a procedat „N ational-Zeitung0, să facă din revo
luţie o vacă de muls ; numai cu preţul unor mari sacrificii băneşti 
:şi înfruntînd _mari primejdii am reuşit să menţin ziarul pînă în 
momentul în c.are a fost suprimat de guvernul prusian. Acuzaţia 
ridicolă - _mai _cu seamă cînd vine de la „National-Zeitung• - cum 
,că „Neue _l,lhe{nische Zeitung• „în 1849 a făcut agitaţie împotriva 
.oricărei .Partic.ţp.ări la mişcare " este cel mai bine infirmată de în· 

1) - SJlbin_giner .i:;adastr.al. - NPl!J trad. 
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suşi conţinutul ziarului. De altfel, pentru a caracteriza felul cum 
a acţionat în timpul revoluţiei, trimit la anexa 1) („Două procese 
politice etc. ") .  

Este, de asemenea, adevărat că „Neue Rheinische Zeitung• a iro
nizat în permanenţă, şi pe bună dreptate, pe d-l Vogt şi pe cei ce 
·debitau fraze goale în Adunarea naţională de Ia Frankfurt. In plus, 
Vogt, care, după cum recunoaşte el însuşi în broşura sa, în 1846 
·era deja cetăţean elveţian naturalizat, deci cetăţean al unui stat 
.străin, n-avea ce căuta în Germania. Nu este adevărat că „Neue 
Rheinische Zei tung• „i-a atacat• pe toţi membrii parlamentului. 
El a avut legături de prietenie cu mulţi membri ai extremei 
stingi. Cit de mult au căutat însuşi Vogt şi acoliţii lui, pînă cu puţin 
înainte de suspendarea ziarului, să-i cîştige favoarea reiese din 
simplul fapt că, atunci cînd au întemeiat Uniunea din martie, ei 
-au trimis în toată Germania o circulară în care recomandau insis
tent cititorilor lor să se aboneze la anumite ziare, însemnînd ziarele 
„bune• cu o steluţă, iar pe „cele mai bune" - cu două. Lui „Neue 

.Rheinische Zeitung• i-au făcut cinstea de a-l însemna cu „două 
:steluţe" .  De îndată ce mi-a parvenit această foaie volantă am pro
testat într-un scurt articol de fond apărut în „Neue Rheinische Zei
.tung" (mi se pare că într-un număr din martie 1849) împotriva 
.acestei protecţii nesolicitate a unor oameni pentru ale căror în
:Suşiri personale şi înţelepciune politică nu am prea mare respect m, 

La punctul 2) . In 1842 (pe vremea aceea aveam 24 de ani) eram 
redactor-şef al vechiului „Rheinische Zeitung",  care la început a fost 

.supus unei cenzuri simple, apoi unei cenzuri duble şi în cele din 
urmă a fost suprimat cu forţa de guvernul prusian (în primăvara 
anului 1843) . Una din persoanele cu care am colaborat atunci a fost 

·d-l Camphausen, care după revoluţia din martie a fost preşedintele 
·guvernului Prusiei. Vechiul „Rheinische Zeitung" a înfrînt, fără 
îndoială, puterea cenzurii prusiene. (Menţionez confidenţial şi, fireşte, 
nu pentru publicitate : după suprimarea lui „Rheinische Zeitung" 
guvernul prusian mi-a făcut oferte prin consilierul secret de revizie 

.Esser, un prieten al tatălui meu. Esser se afla pe vremea aceea 
împreună cu mine în staţiunea balneară Kreuznach, unde m-am că
sătorit cu actuala mea soţie. După ce el mi-a vorbi t  de aceste oferte, 

-am părăsit Prusia şi am plecat la Paris.) 
La Paris am editat „Deutsch-Franzosische Jahrbiicher• împreună 

cu Friedrich Engels, Georg Herwegh, Heinrich Heine şi Arnold 
Ruge. (Cu Herwegh şi Ruge am rupt ulterior.) La sfîrşitul anului 
1844, la cererea Ambasadei prusiene din Paris, am fost expulzat 

'(de d-l Guizot) şi am plecat în Belgia 570• Poziţia pe care am avut-o 
in timpul şederii mele la Paris printre radicalii francezi reiese cel 
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mai bine din anexa h), adică din scrisoarea lui Flacon datată 1 mar
tie 1848, în care, în numele guvernului provizoriu, m-a rugat să 
mă reîntorc în Franţa şi m-a anunţat că ordinul de expulzare dat 
de Guizot a fost anulat. (Confidenţial : în vara anului 1844, după 
falimentul dat de editorul lui „Deutsch-Franzăsische Jahrbiicher• 
(Julius Frobel) , am primit la Paris o scrisoare (însoţită de 1 OOO de 
taleri) de la dr. Claessen, scrisă în numele lui Camphausen şi a 
celorlalţi acţionari ai lui „Rheinische Zeitung• .  In această scrisoare 
meritele mele au fost exagerate în aşa măsură, incit chiar şi din 
acest motiv nu o anexez aici.) 

La Bruxelles am stat de la începutul anului 1845 pînă la începu
tul lunii martie 1848, cînd am fost din nou expulzat şi, dind curs 
scrisorii lui Flacon, m-am reîntors în Franţa. La Bruxelles, în afară 
de unele articole neplătite pentru diverse ziare radicale din Paris 
şi din Bruxelles, am scris împreună cu Engels „Critica criticii critice• 
(o lucrare filozofică care a apărut în 1845 la Frankfurt pe Main în 
editura „Riittenu)  1) , „Misere de la Philosophie"  2) (o lucrare eco
nomică editată în 1847 de Vogler la Bruxelles şi de Frank la Paris) , 
„Discours sur le libre echange• 3) (Bruxelles 1848) , o lucrare în 
două volume despre filozofia germană modernă şi despre socia
lism 4) (nu a fost tipărită, vezi prefaţa mea la lucrarea „Contribuţii la 
critica economiei politiceu,  edit. F. Duncker, Berlin 1859 571) şi 
o serie de foi volante 572• In tot timpul şederii mele la Bruxelles am 
ţinut gratuit prelegeri pe teme de „economie politică" la Asociaţia 
culturala a muncitorilor germani de la Bruxelles. Tipărirea broşurii 
în care eu am adunat aceste prelegeri a fost întreruptă din cauza 
revoluţiei din februarie 573• Poziţia pe care am avut-o în rîndurile 
radicalilor din Bruxelles (de nuanţe foarte diferite) se poate vedea 
din faptul că am fost ales membru al comitetului Asociaţiei inter
naţionale legale 574 în calitate de reprezentant din partea germa
nilor. Lelewel (un octogenar) , veteran al revoluţiei poloneze din 
1830-1831 şi un istoric cu vaste cunoştinţe, a fost ales reprezen� 
tant din partea polonezilor. Jmbert (ulterior administrator al pala� 
tului Tuileries din Paris) - din partea francezilor şi Jottrand, avo-

1) K. Marx şi F. Engels. „Sfinta familie sau critica criticii critice" (vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 2, Bucureşti, Editura politică, 1 962, p. 3-238. - Nota trad.). 
- Nota red. 

1) K. Marx. „Mizeria filozofiei" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 4, 
Bucureşti, Editura politică, 1 963, p. 65-179. - Nota trad.). - Nota red. 

1) K. Marx. „Discurs asupra liber-schimbismului" (vezi K. Marx şi F. Engels, 
Opere, voi. 4, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 447-460. - Nota trad.). -
Nota red. 

4) K. Marx şi F. Engels. „Ideologia germană" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 3, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 9-572. - Nota trad.). - Nota red, 
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cal din Bruxelles, fost membru al Adunării constituante 575 şi şef 
-al radicalilor belgieni - din partea belgienilor, fiind totodată şi 
preşedinte. Din ambele scrisori pe care mi le-a trimis Jottrand (acum 
-e bătrîn) (anexele k, 1 şi k, 2) şi din scrisoarea lui Lelewel (anexa 1) 
veţi vedea care a fost atitudinea mea faţă de aceşti domni în timpul 
.şederii mele la Bruxelles. Scrisoarea lui Jottrand (anexa k, 2) a 
fost scrisă după un diferend pe care l-am avut cu el la un miting 
·din 22 februarie 1848, în urma căruia i-am prezentat demisia mea din 
Asociaţia internaţională 516• Cea de-a doua scrisoare mi-a scris-o 
-cînd am fondat la Koln „Neue Rheinische Zeitung• . 

A doua oară am stat la Paris din martie pînă la sfîrşitul lunii 
mai 1848 577• (Confidenţial : Flocon mi-a oferit mie şi lui Engels 
bani pentru fondarea lui „Neue Rheinische Zeitung• .  Noi am re
fuzat această propunere, deoarece ca germani nu voiam să primim 
·subsidii nici măcar din partea unui guvern francez prieten.) 

Din mai 1 848 pînă la sfîrşitul lunii mai 1 849 am editat la Koln 
„Neue Rheinische Zeitung• . Din anexa 1 veţi vedea că am fost ales 
·unul din cei trei conducători ai democraţilor din Renania şi West
falia 578 (Confidenţial : cind am sosit la Koln, unul din prietenii lui 
·Camphausen mi-a propus să plec la el la Berlin. Nu am dat nici o 
·atenţie acestei încercări de a mă influenţa.) 

:Oin iunie 1849 pînă în august 1 849 am fost la Paris. Am fost 
-expulzat în timpul preşedinţiei lui Bonaparte. 

De la sfîrşitul anului 1849 579 şi pînă acum în 1860 mă aflu la 
Londra. In această perioadă am editat : „Revue der Neuen Rh[ei
-llischen] Zeitung• 1) în 1850 la Hamburg, „Optsprezece brumar al lui 
Ludovic Bonaparte " (la New York în 1852) , „Diplomatic Revelations 
'Of the 1 8th Century" 2) (la Londra în 1856) , „Contribuţii la critica eco
nomiei politice• . Fascicula întîi, editura „Duncker" ,  Berlin 1 859 
:ş .a.m.d. Colaborez la „New York Tribune• din 185 1 .  Cit timp am 
fost membru al Asociaţiei muncitorilor germani (de la sfîrşitul anu
lui 1 849 pînă în septembrie 1850) am ţinut gratuit prelegeri. Din 
'Clllexa o (ea are un caracter confidenţial) veţi vedea cum am venit 
in contact cu David Urquhart .  De atunci colaborez la ziarul său 
.„Free Press • .  Părerile mele coincid cu ale lui în problemele de 
politică externă (opoziţia faţă de Rusia şi faţă de bonapartism), 
dar nu şi în problemele de politică internă, unde mă solidarizez cu 
.partidul cartist (ostil lui) . La ziarele acestui partid (mai cu seamă 
la „People's Paper") am colaborat gratuit timp de şase ani. (Vezi 
'CUlexa m.) 

1) „Neue Rheinische Zeitung. Politisch-okonomische Revue• .  - Nota red. 
1) „Dezvăluiri asupra istoriei diplomaţiei secolului al XVIII-iea".  - Nota trad. 
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Articolele mele împotriva lui Palmerston 1) , publicate în 1853 
în „New York Tribune•, au fost retipărite în broşură în Anglia 
şi în Scoţia într-un tiraj de 15 000-20 OOO de exemplare. 

Din anexa n, unde e reprodusă scrisoarea secretarului unuia 
din cluburile urquhartiste, care se ocupă numai cu probleme de 
diplomaţie - scrisoarea mi-a fost trimisă în 1856 din însărcinarea 
clubului din Sheffield -, veţi vedea în ce relaţii mă aflam cu 
urquhartiştii, în pofida faptului că în problemele de politică internă 
părerile noastre erau deosebite. 

Scrisoarea din anexa m aparţine avocatului (barrister-at-Iaw) 
londonez Ernest Jones, cunoscutul lider al partidului cartist, cu
noscut şi ca poet. 

Traducerea anexelor o, n, m se află în anexa p. 
In ceea ce priveşte calomniile răspîndite pe seama mea Ia Lon

dra de unele cercuri germane, este caracteristică scrisoarea prie
tenului meu Steffen 580 (fost locotenent prusian şi profesor Ia o 
şcoală de divizie, stabilit actualmente Ia Boston) , scrisoare repro
dusă în anexa g Ia p. 14 a lucrării „Cavalerul nobilei conştiinţeu .  

Deşi atacurile îndreptate împotriva mea au durat 1 0  ani fără 
întrerupere, nu mi-am plictisit niciodată cititorii germani cu nici un 
cuvînt referitor Ia biografia mea. Cînd e vorba însă de avocatul 
meu, într-un caz ca cel de faţă consider că e absolut necesar să 
vorbesc despre acest lucru. 

· 

In ceea ce priveşte războiul din I talia 581 trebuia să menţionez că 
părerile mele coincid întru totul cu părerile prietenului meu Fr. 
Engels, exprimate de el în cunoscuta sa broşură „Padul şi Rinur, 
care a apărut în 1859 în editura „Fr. Dunckeru la Berlin. Manuscrisul 
acestei broşuri mi-a fost trimis de Engels înainte de a fi expediat 
Ia Berlin. 

Noi sîntem pentru o Italie liberă şi independentă, aşa cum 
ne-am pronunţat în 1848 în „Neue Rheinische Zeitung• cu mai multă 
hotărîre decît toate ziarele germane ; aceeaşi atitudine o avem şi 
faţă de Ungaria şi de Polonia. Dar noi nu vrem ca Bonaparte (în 
înţelegere tacită cu Rusia) să facă din libertatea Italiei sau din 
oricare altă problemă naţională un pretext pentru distrugerea Ger
maniei. 

Publicat pentru prima oară 
in : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXV, ed. rusă, 1 934 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) K. Marx. „Lordul Palmerston• (vezi K, Marx şi F. Engels. Opere, vol. 1 1 ,  
Bucureşti, Editura politică, 1 961 , p .  66-72. � Nota trad.). - Nota red. 
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Marx către Charles Dobson Collet 
Ja Londra 

(Copie) 

My dear Sir, 

7 martie 1860 
6, Thornchffe Grove, Oxford Road, 

Manchester 

Deoarece am fost plecat pentru citeva zile, nu am putut să 
răspund imediat la scrisoarea dv. 

In ceea ce priveşte nota cheltuielilor de tipărire, pe care mi-am 
luat permisiunea de a vă ruga să mi-o remiteţi într-o scrisoare din 
6 februarie (dacă nu mă înşel) , aţi uitat să mi-o trimiteţi. Expediaţi-o. 
vă rog, d-nei Marx. 

ln ceea ce priveşte declaraţia lui Schaible (pe care el a fost ne
voit s-o facă în urma demersurilor mele împotriva lui Blind 582) . 
este suficient să menţionez următoarele : 

1 .  Dacă Blind este autorul pamfletului din punct de vedere 
„literar•, e o chestiune care nu mă priveşte. In faţa legii el este 
autorul. 

Declaraţia lui Schaible (în „Telegraph• 1) el afirmă că timp de 
trei luni anumite împrejurări l-au împiedicat să facă această de
claraţie, dar eu am obţinut-o ci t  ai bate din palme trimiţîndu-i lui 
Louis Blanc copiile celor două afiidavit-uri făcute în faţa tribuna
lului poliţiei din Bow Street) aduce multe dovezi împotriva lui Vogt. 
Ea nu aduce însă nici o dovadă în favoarea lui Blind. Nu-l dezvi
novăţeşte cîtuşi de puţin. El a scris manuscrisul (dacă nu l-a 
elaborat) ; el l-a tipărit în tipografia lui Hollinger ; el a achitat 
nota cheltuielilor de tipărire prezentată de Hollinger, el a publicat 
două declaraţii false în „Augsburger Zeitungu 2) ; el şi cu Hollinger 
au pus la cale un complot împotriva mea şi în acest scop l-au silit 
(şi dv. ştiţi cu ce succes) pe zeţarul Wiehe să depună o mărturie
falsă. Dar asta nu e totul. Blind, după cum ştiţi din scrisoarea pe
care i-a trimis-o în septembrie lui Liebknecht, a avut tupeul să 
afirme că el nu are absolut nici un amestec în toată povestea asta. 
ln definitiv, toate demersurile întreprinse acum de el şi de Schaible. 
el a fost nevoit să le facă deoarece era ameninţat de un proces 
penal în care era acuzat de „complot". 

1) „Daily Telegraph" .  - Nota red. 
1) „Allgemeine Zeitung• .  - Nota red. 
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2. Nu este exclus ca dr. Schaible să-i fi permis lui Blind să 
facă din el ţapul său ispăşitor. După cite ştiu, el face parte, ca să 
spun aşa, din obiectele de uz casnic ale lui Blind. 

3. Principalul scop politic pe care l-am urmărit a fost atins 
prin declaraţia lui Schaible. Ea anulează procesul de la Augsburg 583, 
care n-a fost decît o înscenare ; acolo nu au existat nici martori, nici 
acuzatori, nici acuzaţi (reali) şi, de fapt, nu a existat nici un tri
bunal, deoarece înţeleptul Vogt nu s-a adresat unui tribunal bava
rez, de competenţa căruia era, potrivit dreptului bavarez, să se 
pronunţe asupra acestui caz. In ceea ce-l priveşte pe Vogt, este 
de ajuns să se spună că la Geneva, unde locuia el, un ziar elveţian 
(„Neue Schweizer Zeitung•, în numărul din 12 noiembrie 1859) 
a declarat că a respins cu indignare tentativa lui Vogt de a-l corupe 
cu bani francezi. Intr-un articol de fond, acelaşi ziar i-a propus 
lui Vogt să-l dea în judecată, aşa cum şi eu, într-o declaraţie pu
blicată sub semnătura mea în „Augsburger Zeitung• şi în „Reform• 
din Hamburg, i-am propus lui Vogt să intenteze acţiune împo
triva lui „ Volk• la Londra 584• Deşi Vogt este membru al Consiliu
lui statelor de la Geneva şi, prin urmare, o persoană oficială, el 
nu a răspuns la aceste apeluri şi în acelaşi timp şi-a asigurat spri
jinul stupizilor liberali germani cu ajutorul comediei, sau, mai bine 
zis, al farsei de la Augsburg. 

Vă rog să fiţi atît de amabil să consideraţi această scrisoare 
confidenţială, deoarece avocaţii care conduc procesele mele de 
calomnie la Berlin şi la Londra consideră util ca, dacă nu este 
absolut necesar, să nu rup tăcerea decît după terminarea dezbate
rilor judiciare. 

Publicat pentru prima oară 
ln : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXV, ed. rusa, 1934 

Al dv. devotat, 
K. Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba engleză 
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2 1  

Marx către Bertalan Szemere 
la Paris 

(Copie) 

My dear Sir, 

13 martie 1860 
6, Thorncliffe Grove, Oxford Road, 

Manchester 

lncă nu am primit cartea dv. 1) , altminteri aş fi scris deja o 
compte rendu 2) la ea în „N[ew] Y[ork] D[aily] T[ribune]" .  

V-am trimis articolul împotriva lui Kossuth cu condiţia expresă 
de a mi-l restitui 585• Nu acord acestui articol nici cea mai mică im
portanţă, dar am nevoie de el în anumite scopuri. 

Am intentat la Berlin şi la Londra două procese de calomnie 
unor ziare 3) care au avut neobrăzarea de a reprnduce extrase din 
pamfletul lui Vogt 4) . Timp de zece ani am păstrat o tăcere neîn
treruptă în faţa celor mai deşănţate calomnii, dar acum consider 
că a sosit momentul să le dezmint în mod public. Prietenul meu, 
din casa căruia vă trimit aceste rînduri, ar putea eventual să vă 
fie de folos (este comerciant) . Trimiteţi-i (Mr. Frederick Engels, 
care of 5) Messrs. Ermen and Engels, Manchester) un catalog al 
vinurilor dv. Nu folosiţi însă ca reprezentanţi indivizi de felul lui 
Stoffregen. 

Al dv. devotat, 
Williams 8) 

Peste cîteva zile mă voi reîntoarce la Londra. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXV, ed. rusă, 1 934 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba engleză 

1) B. Szemere. „Problema ungară (1848-1860) " ,  Paris, 1860. - Nota red. 
1) - recenzie. - Nota trad. 
"l Este vorba de „National-Zeitung" şi de „Daily Telegraph". - Nota red. 
') K. Vogt . „Procesul intentat de mine lui •Allgemeine Zeitung» " .  - Nota red. 
&j - pe adresa. - Nota trad. 
1) A. Williams, pseudonimul lui Marx. - Nota red. 
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Marx către Lucien Leopold Jottrand 
la Bruxelles 

My dear Sir, 

13 martie 1860, 
6, Thomcliffe Grove, Oxford Road, 

Manchest>er 

Vă rog să mă scuzaţi că nu am confirmat pma acum pnm1rea 
'Scrisorii pe care aţi fost atît de amabil să mi-o trimiteţi de la 
'Bruxelles, Vă mulţumesc pentru această scrisoare, deşi nu o voi 
folosi în nici un fel. Dacă aş considera oportun să dau publicităţii 
vreun document oficial referitor la trecutul meu, atunci pentru 
-caracterizarea perioadei de la Bruxelles - în măsura în care este 
vorba de relaţiile mele cu radicalii belgieni - cel mai bun lucru ar 
fi să folosesc două scrisori ale dv. (din 25 februarie 1848 şi din 19 
mai 1 848 586) pe care le-am găsit acum printre hîrtiile mele. 

lntrucît dv. aparţineţi şcolii americane a republicanilor (cu 
ale căror concepţii sînt de acord numai în ceea ce priveşte unele 
probleme politice), este poate interesant să ştiţi că de vreo nouă 
ani eu sînt unul din principalii corespondenţi ai lui „New York 
JDaily] Tribune•, cel mai influent ziar anglo-american. M-am folosit 
de această legătură pentru a da d-lui Spilthoorn, cînd a trecut prin 
Londra, nişte scrisori de recomandaţie pentru Statele Unite. Dacă 
veţi dori vreodată să publicaţi în „Tribune• unele lucruri referi
toare la ţara dv., puteţi conta pe sprijinul meu. 

Atacurile neruşinate îndreptate recent împotriva mea (ele m-au 
determinat să intentez două procese de calomnie, unul la Berlin şi 
unul la Londra) pornesc toate din tabăra bonapartistă. D-l Ludovic 
Bonaparte, prin intermediul d-lui Mocquard, secretarul său personal, 
a mulţumit în mod public ziarului „New York Times• pentru faptul 
că acesta a făcut tot ce i-a stat în putinţă (şi acest „tot" al lui a 
avut un caracter extrem de mîrşav) pentru a combate critica adusă 
de mine „micului imperiu" 587 în  „New York Tribune• începînd 
din 1852. 

Cu toată stima, al dv. devotat, 
K Marx 

Mă aflu la Manchester numai pentru cîteva zile. Adresa mea 
este : 9, Grafton Terrace, Maitland Park, Haverstock Hill, London. 
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Dacă citiţi în germană, îmi voi permite să vă trimit un exemplar 
din prima fasciculă a lucrării mele „Contribuţii la critica economiei 
politice" ,  care se află acum sub tipar la Berlin. 

Publicat pentru prima oară 
în original şi în hmba rusă 
în revista „Voprosi istorn 
KPSS" nr. 4, 1 958 

23 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba engleză 

Engels către Ferdinand Lassalle 

la Berlin 

Manchester, 15 martie 1) 1 860 

Dragă Lassalle, 
Multe mulţumiri pentru demersurile făcute pe lingă Duncker 

1n legătură cu broşura mea 2) . Aş fi consimţit să mi se menţioneze 
numele dacă între timp broşura nu ar fi fost acceptată de un alt 
editor 3) (este posibil ca la data cînd vei primi această scrisoare, 
lucrarea să fi apărut) şi dacă n-aş fi considerat important ca înainte 
de a fi prezentat în mod oficial (adică pe copertă) locotenenţilor 
ca civil, autorul lucrării „Padul şi Rin ul• să aibă o anumită poziţie 
în literatura militară. D-ta spui că eşti convins că vei reuşi să ne 
faci să ne schimbăm părerea şi că de aceea nu e în interesul nostru 
.ca, dindu-ne numele, să ne compromitem prin interpretarea pe 
.care am dat-o pînă acum evenimentelor din Italia. Din punct de 
vedere subiectiv, argumentul este, desigur, incontestabil ; dar, la 
rîndul nostru, te asigurăm că te vom putea face să-ţi schimbi pă
rerea cu atît mai mult cu cit interpretarea noastră se bazează pe 
:Studierea amănunţită a unor documente diplomatice care, cel puţin 
în legătură cu unele probleme, la Londra pot fi consultate aproape 
integral, iar la Berlin sînt cu siguranţă inaccesibile publicului (şi, 
de altfel, cea mai mare parte din ele nici nu există la Berlin). 

1) ln manuscris : 15 februarie. - Nota red. 
IJ F. Enge/s. „Savoia, Nisa şi Rmul" (vezi K. Marx ş1 F. Engel�. Opere, voi. 

j3, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 609--653. - Nota tcad.). - Nota red. 
1) G. Behrend. - Nota red. 
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Marx a primit alaltăieri scrisoarea d-tale şi îţi va răspunde. 
Deocamdată îţi trimit „Cavalerul nobilei conştiinţe" 1) , pe care 
Marx a uitat să-l trimită. 

Apropo. Acum cîteva zile am primit o scrisoare de la Noth
jung. După ce a fost eliberat, nenorocitului i s-a luat dreptul 
de cetăţenie în Miilheim, locul său natal ; motivul : „absenţa înde
lungată" ( ! ! !) şi i s-a interzis să apară pe o rază de 6 mile de 
Koln. El s-a stabilit la Breslau 2) ca fotograf, unde cu greu a ob
ţinut dreptul de domiciliere. Acum trebuie să plătească taxa de 
intrare în oraş, taxa de înjghebare a unei gospodării şi alte taxe 
ale căror denumiri pot fi întîlnite numai în dicţionarele prusiene. 
Iţi poţi închipui că după o detenţiune îndelungată, de pe urma 
căreia a mai devenit şi apatrid (în ce altă ţară mai e posibil aşa 
ceva ?) , bietul om n-a fost în stare să facă toate astea, şi, date 
fiind legile năstruşnice care continuă să fie în vigoare acolo, el 
nu poate trăi dacă nu face faţă acestor absurdităţi. Nu s-ar putea 
să faceţi acolo la v0i ceva pentru el ? Pînă în 1848 asemenea lu
cruri n-au existat în Provincia renană şi chiar burghezii care au 
contribuit la promulgarea unei legi atît de ruşinoase sînt obligaţi 
să ajute un om nenorocit. Să rămîi fără patrie din cauza absenţei 
îndelungate, pricinuite de detenţiunea într-o fortăreaţă prusiană -
încearcă să spui asta unui englez I Adresa lui este : P. Nothjung, 
fotograf, Zwingergasse nr. 7, la baia comunală. Avînd în vedere 
relaţiile pe care le aveţi la Breslau, n-o să vă fie greu să faceţi 
ceva pentru el. De altfel, se pare că fostul nostru croitor s-a instruit 
mult în universitatea de închisoare şi acum scrie destul de civilizat. 

Acum scriu o lucrare de proporţii mici despre noua organizare 
militară prusiană ; am oferit această lucrare lui Duncker. 

Tout a vous 3) . 
F. Engels 

Să nu uit : lui Wolff cel roşu Marx i-a scris 588, dar de ani de 
zile n-am mai auzit nimic de el. Intre timp Vogt a prînzit din nou 
la Plon-Plon împreună cu escrocul şi venalul Klapka. 

Deschid din nou plicul pe care îl lipisem fără să pun „Cavalerul" ,  
ca să-ţi spun că nu am putut găsi unicul exemplar al  acestei lu
crări care se afla aici la Manchester ; se vede treaba că l-a şter
pelit cineva. Marx mai are cîteva exemplare la Londra şi scrie că 
va trimite imediat cîteva ; de îndată ce sosesc, îţi expediez un 
exemplar. 

11 K. Marx. „Cavalerul nobilei conştiinţe• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. 9, Bucureşti, Editura politică, 1959, p. 507-538. - Nota trad.J. - Nota red. 

1) Denumirea poloneză : Wroclaw. - Nota red. 
1) - Al d-tale. - Nota trad. 
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Mi-ai face un mare serviciu dacă mi-ai trimite imediat prin 
poştă, fără a le franca, cîteva numere din „Volks-Zeitung" şi „Na
tional-Zeitung" în care se dezbate problema organizării armatei, 
precum şi una sau două broşurele apărute în Germania pe această 
temă. Pune-le pe toate într-o singură banderolă. Altminteri, pînă 
le primesc durează o veşnicie, iar ziarele, în genere, nu le primesc. 

Publicat pentru prima oară 
în : F. Lassalle. „Nachgelassene 
:Briefe und Schriften •, Bd. IH, 
:Stuttgart-Berlin, 1922 
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Se tipăreşte după manuscris 

Tradus dm limba germană 

Marx către Justizrat Weber 
la Berlin 

Stimate domn, 

27 martie 1860 
9, Grafton Terrace, Maitland Park, 

Haverstock H11!, Londra 

Trimit alăturat ultimele două documente care completează ma
terialul expediat anterior. Primul document este o scrisoare pe 
care mi-a adresat-o redactorul lui „New York [Daily] Tribune• 5811• 
Am anexat traducerea în germană. 

Al doilea document este foarte important pentru a dovedi că 
mizerabilul de Cherval, alias Nugent, alias Cramer, n-a întreţinut 
legături cu mine nici pe vremea cînd se afla la Geneva ; dimpo
trivă, a fost izgonit de acolo datorită broşurii mele despre procesul 
comuniştilor de la Koln. Scrisoarea aceasta a venit din Paris, de 
la Johann Philipp Becker (Becker a trebuit să emigreze în urma 
evenimentelor din 1830-1831 ; în 1848-1 849 el a fost mai întîi 
conducătorul insurgenţilor din Baden, apoi colonel în armata revo
luţionară din Baden-Palatinat ; acum este comerciant la Paris ; 
el este, ca să spunem aşa, veteranul emigraţiei germane) , şi a fost 
adresată comerciantului Rheinlander la Londra, cu care are legă
turi de afaceri. D-l Rheinlander, pe care îl cunosc personal, a avut 
amabilitatea să-mi dea această scrisoare 590• 

In afară de această scrisoare a mea v-am mai trimis : 
1 .  La 2 1  februarie - procura însoţită de anexe. 
2. La 24 februarie - o scrisoare însoţită de anexe. 
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3. La 3 martie - două pachete însoţite de anexe 1) . 
Sper că-mi veţi trimite neîntîrziat, în primul rînd, confirmarea 

primirii scrisorilor pe care vi le-am trimis şi, în al doilea rînd, 
ştiri în legătură cu desfăşurarea procesului. 

Cu toată stima. 

Publicat pentru pnma oară 
în : K Marx ş1 F. Engels. 
Opere. voi. XXV. ed. rusă, 1 934 
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Al dv. devotat, 
dr. Karl Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germanii 

Marx către Bertalan Szemere 
la Paris 

My dear Sir, 
Nu am primit încă broşura 2) dv. 

4 aprilie 1 860 
9, Grafton Terrace, Maitland Park, 

Haverstock Hill, Londra 

Domnul Engels este cel mai bun prieten al meu şi, prin urmare, 
va face tot posibilul pentru a vă fi de folos„. 3) 

Pe Stoffregen nu-l cunosc, dar la Manchester [mi-au spus] 3) 
diverşi comercianţi că [el] 3) este pisălog, lipsit de tact etc S-ar putea 
însă ca în unele pături de jos din Lancashire să vîndă vinurile dv. 
tot atît de bine ca oricare altul. 

V-aş rămîne îndatorat dacă mi-aţi trimite cu întoarcerea poştei 
adresa generalului Perczel. Vreau să-mi dea unele explicaţii 591• 
In ce relaţii sînteţi cu P[erczel] ? 

Les choses marchent 4) . 

Publicat pentru prima oar1i 
în original în „Revue d'histoire 
comparee• ,  t. IV, nr. 1-2, 1 946 

1) Vezi volumul de faţă, p. 441--452. - Nota red. 

Al dv. devotat, 
A. Williams 5) 

Se tip1ireşte după manuscris 

Tradus din limba engleză 

') B. Szemere. „Problema ungară (1848--1860) ",  Paris, 1860. - Nota red. 
") Manuscrisul deteriorat. - Nota red. 
'I - Lucrurile merg bine. - Nota tcad. 
1) Pseudonimul lui Marx. - Nota red. 
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Marx către Ferdinand Lassalle 
la Berlin 

461 

9 aprilie 1860 
Londra (vechea adresă) 

Dragă Lassalle, 
De la ultima ta scrisoare au avut loc o serie de evenimente. 

A murit tatăl lui Engels, iar Engels a fost, cu permisiunea guvernului 
prusian, două săptămîni în Prusia. Eu am fost extrem de ocupat, 
şi chiar şi acum nu-ţi pot scrie decît foarte pe scurt. 

1 .  Avocatul meu din Berlin 1) mi-a cerut să nu dezvălui numele 
lui. Dar dacă va continua să păstreze tăcerea care durează de şase 
săptămîni în pofida materialului imens pe care i l-am trimis şi în 
pofida apelurilor mele insistente, va trebui să te ţii de capul lui, 
deoarece la 22 aprilie expiră termenul de prescripţie. 

2. Vogt a fost la Paris la Plon-Plon. Cunoscuţii mei l-au văzut 
şi au vorbit cu el. Cu toate acestea are neobrăzarea să declare 
în ziarele germane - personal sau prin intermediul altora - că 
nu a fost la Paris. 

3. Pe Humboldt nu l-am primit 592, 
4, „Cavalerul nobilei conştiinţe• ţi-l trimit azi 2) . 
5. Vechiul meu prieten J. Weydemeyer a renunţat la postul 

său de deputy-surveyor 3) în statul Wisconsin la cererea „Ligii 
americane a muncitorilor• (asociaţie legală, cu filiale în toate colţu
rile Statelor Unite) , care şi-a mutat sediul de la New York la 
Chicago 593 (Illinois) .  La Chicago Weydemeyer va redacta un ziar 4) 
fondat cu contribuţia muncitorilor. Chicago devine tot mai mult cen
trul nord-vestului Americii, unde precumpăneşte influenţa germană 
Weydemeyer mi-a cerut să recrutez corespondenţi pentru ziar, ceea 
ce am şi făcut aici, la Paris, şi în Elveţia 594, lţi propun să preiei 
corespondenţa pentru Germania (dacă se poate de două ori pe 
săptămînă). De retribuţie nici nu poate fi vorba. E o muncă de 
partid, dar foarte importantă. W[eydemeyer] este unul dintre oame
nii noştri cei mai buni. Dacă eşti de acord, aşa cum sper, apucă-te 
imediat de scris şi trimite corespondenţele pe adresa : 

„Asociaţia muncitorilor din Chicago, pentru J. Weydemeyer, 
căsuţa poştală 1 345, Chicago (Illinois) , Sta tele Unite• .  

1 )  Justizrat Weber. - Nota red. 
1) Vezi volumul de fată, p. 458-459. - Nota red. 
1) - subinginer cadastral. - Nota trad. 
') Este vorba de „Stimme des Vollres" .  - Nota red. 



462 K. Man ş1 F. Engels 

6. Răsfoind „Neue Rhein[ische) Zeit [ung] " (a trebuit s-o fac din 
cauza lui Vogt) am constatat cu bucurie că într-un scurt articol de 
fond noi ne-am ridicat în apărarea domnişoarei Ludmilla Assing 
împotriva lui 1 1Vossische Zeitung" .  

7 .  A i  putea să-mi trimiţi o schiţă a activităţii desfăşurate de 
nobilul Zabel de la „National-Zeitung• din momentul instaurării 
reacţiunii ? S-ar putea ca această schiţă să apară în broşura mea 1) 
sub forma unei scrisori semnate de tine. Ai apărea în compania 
unor emigranţi foarte respectabili, care scriu în această broşură 
despre alte persoane. Unii dintre ei scriu anonim, alţii semnează 
cu numele lor. Mulţi dintre ei nu fac parte din fracţiunea noastră 
de partid. 

Publicat pentru prima oară 
în : F. Lassalle. „Nachgelassene 
Briefe und Schriften• ,  Bd. III, 
Stuttgart-Berlin. 1922 
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Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din Jimba germană 

Marx către Georg Lommel 
la Geneva 

Lui G. Lommel. (Geneva) 
Cetăţene, 

(Ciornă) 

[Londra] 9 aprilie 1860 

Siebel, pe care l-am întîlnit aici, la Freiligrath, acum cîteva 
zile, cînd s-a întors din Elveţia, mi-a spus că o scrisoare pe care 
am trimis-o la 26 februarie din Manchester „redacţiei lui «Neue 
Schweizer Zeitung» " şi care vă era destinată a căzut în mîinile 
lui Brass. Mi s-a spus, de fapt, că dv. sînteţi redactorul lui „Neue 
Schweizer Zeitung" - ziar pe care eu nu l-am văzut niciodată. 
Convins de acest lucru am şi scris scrisoarea, deoarece numele 
dv. îmi era bine cunoscut din analele revoluţiei ; domnului Brass 
nu i-aş fi scris. 

Voiam să-mi daţi unele lămuriri cu privire la activitatea des
făşurată de Vogt. lmi vin cu nemiluita materiale privind activi

') K. Marx. „Domnul Vogt• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14, Bucu
reşti, Editura politică, 1963, p. 421-738. - Nola lrad.). - Nola red. 
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tatea lui Vogt şi a altor agenţi bonapartişti trimise de emigranţi 
din diferite ţări şi aparţinînd diferitelor curente ale partidului revo
luţionar. Eu însă vreau să abordez lucrurile în mod critic şi să 
respect cu rigurozitate adevărul. Prin urmare, dat fiind că dv. cu
noaşteţi exact situaţia din Elveţia, informaţiile dv. mi-ar fi extrem 
de preţioase. 

In ceea ce priveşte broşura dv. „Hinter den Coulissen • 1) , din 
care Siebel mi-a oferit un exemplar, pot să vă spun că m-a interesat 
foarte mult şi că, după părerea mea, e important să apară şi cea 
de-a doua parte a ei. Pentru partea a doua aş putea, eventual, să 
vă găsesc aici un editor de nădejde. In ceea ce priveşte partea 
întîi, cred că aş putea difuza 300 de exemplare cu 1 franc exempla
rul, o parte vînzîndu-le direct în cadrul diferitelor asociaţii londo
neze, o parte prin intermediul librarilor. Dar mai întîi trebuie să 
primesc aceste exemplare. Dacă sînteţi de acord, trimiteţi-le pe 
adresa librăriei : „Petsch etc. London" .  

l n  sfîrşit, vreau s ă  v ă  fac încă o propunere. Prietenul meu 
J. Weydemeyer (fost coredactor al ziarului „Neue Deutsche Zei
tung• din Frankfurt) a renunţat la postul său de deputy-surveyor 2) 
în statul Wisconsin la cererea Ligii muncitorilor din Statele Unite 
(al cărei sediu a fost mutat de la New York la Chicago) , pentru a 
prelua la Chicago redactarea lui „Die Stimme des Volkes " - un 
cotidian fondat de Asociaţia muncitorească şi sportivă. El m-a rugat 
să-i recrutez corespondenţi în Europa, ceea ce am şi făcut aici, la 
Paris şi la Berlin. Imi permit să vă propun corespondenţa pentru 
Elveţia, la început o dată pe săptămînă. Retribuţia pentru o corespon
denţă - 2 dolari ( 10  franci) . Ea este deocamdată mică, aşa cum era 
şi de aşteptat de la un asemenea ziar, şi încă la începutul existenţei 
lui, dar ea va creşte pe măsură ce ziarul se va întări. Pînă acum 
în statul Illinois exista un singur cotidian - „Staatszeitung" 3) . 
Chicago devine însă tot mai mult centrul nord-vestului Americii, 
unde populaţia germană este foarte numeroasă. In ceea ce priveşte 
punctualitatea plăţii, garantez eu. Dacă sînteţi de acord cu propu
nerea, începeţi să scrieţi imediat, chiar săptămîna aceasta, şi fiţi 
atît de bun să mă anunţaţi şi pe mine despre acest lucru. Adresa este 
următoarea : 

„Asociaţia muncitorilor din Chicago, pentru J. Weydemeyer, 
căsuţa poştală 1 345, Chicago (Illinois) , Statele Unite•. 

1 )  - „ln culise" .  - Nota trad. 
1) - subinginer cadastral. - Nota trad. 
1) „Tllinois Staatszeitung ' .  - Nota red. 
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Să revin la Vogt. Dintr-o declaraţie a mea pe care am publi
cat-o în diverse ziare germane 1) (la începutul lui februarie) aţi 
văzut, probabil, că intenţionez să răspund la pamfletul său 2) după 
terminarea procesului de calomnie pe care l-am intentat lui „Na
llonal-Zei tung• din Berlin pe motiv că a reprodus fragmente din 
maculatura lui Vogt. 

La p. 180-181 (vezi pasajul respectiv) , Vogt vorbeşte despre 
o „conspiraţieu pe care a zădărnicit-o la festivitatea muncitorilor de 
la Lausanne. N-aţi putea să-mi daţi unele lămuriri în legătură cu 
aceste declaraţii lăudăroase ? In acest pasaj se spune textual 595 : 
Ce este în fond ? 

ln încheiere îmi mai permit să menţionez că dacă mi-aţi trimite 
o prezentare a activităţii lui Vogt sub formă de scrisoare, ea ar 
intra în broşura mea 8) (care din cauza procesului de la Berlin 
nu poate să apară decît mai tîrziu) ca o parte de sine stătătoare, 
menţionînd că ea provine de la dv. Vă veţi afla cu acest prilej în 
compania foarte onorabilă a altor emigranţi. Se înţelege de la sine 
că pentru această prezentare vă voi trimite partea cuvenită din 
drepturile de autor pe care mi le va plăti editorul. Menţionez acest 
lucru deoarece ştiu foarte bine cum trăiesc emigranţii - eu însumi 
trăiesc aşa, cu mici întreruperi, de 1 7  ani, şi ar fi nedrept ca 
vreunul dintre noi să fie plătit de un editor în detrimentul altuia. 
A vînd în vedere procesul care are loc la Berlin şi faptul că princi
palul atac al lui Vogt ş.a.m.d. este îndreptat împotriva mea, broşura 
scrisă de mine va avea mare căutare şi va găsi în Germania un 
editor bun. Intrebarea este dacă n-ar fi bine ca în interesul cauzei 
forţele de atac să fie concentrate. Fireşte că dv. veţi hotărî în 
această problemă după cum veţi crede de cuviinţă, şi sînt convins 
că nu veţi da o interpretare greşită sincerităţii mele. Salutări şi o 
caldă strîngere de mină. 

Al dv. devotat, 
K. M. 

Dacă îmi veţi scrie, atunci scrieţi-mi pe adresa : A. Williams 4) , 
Esq. 9, Grafton Terrace, Maitland Park, Haverstock Hill, London. 

Pubhcat pentru prima oară 
în : K. Marx ş1 F. Engels. 
Opere, voi. XXV, ed. rusă, 1934 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) K. Marx. „Declaraţie trimisă redacţiilor ziarelor germane• (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 14, Bucureşti, Editura politicii, 1 963, p. 748---749. - Nota 
lrad.}. - Nola red. 

1) K. Vogl. „Procesul intentai de mine lui cAllgemeine Zeitung» ". - Nola red; 
3) K. Marx. „Domnul Vogt• (vezi K. Mani şi F. Engels. Opere, voi. 14, Bucureşti, 

Editura pohticil, 1963, p. 421-738. - Nota trad.). - Nola red. 
•j Pseudommul lui Marx. - Nota red. 
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28 

Marx către Johann Philipp Becker 596 
la Paris 

Prietene Becker, 

9 aprilie 1860 
9, Graflon Terrace, Maitland Park, 

Haverstock H11l, Londra N. W. 

1n primul rind ţin să-ţi mulţumesc din suflet pentru scrisoarea 
d-tale, pentru informaţiile pe care i le-ai dat verbal lui Siebel şi 
pentru expedierea corespondentei. Atacul lui Sieur 1) Vogt ar trebui 
să-l consider o intimplare fericită - abstracţie făcind de toate 
celelalte - pentru simplul fapt că m-a apropiat de veteranul revo
Ju ţiei şi emigraţiei noastre. Eu nu împărtăşesc, de altfel, uimirea 
filistinilor faţă de atitudinea dv. consecventă în viaţă. Pină acum 
am constatat că toate caracterele cu adevărat puternice - este 
suficient să amintesc de bătrinul Levasseur, de Cobbett, Robert 
Owen, Lelewel, generalul Mellinet -, o dată ce au pornit pe calea 
revoluţionară, au ieşit cu forţe noi chiar şi din infringeri şi au 
devenit cu atit mai puternice cu cit au fost mai mult în viltoarea 
istoriei. 

Ceea ce m-a determinat în primul rind să iţi scriu - în afară 
de dorinţa de a-mi exprima personal mulţumirile - este însărci
narea pe care mi-a dat-o vechiul meu prieten J. Weydemeyer de 
a recruta în Europa corespondenţi pentru „Stimme des Volkes• .  
Acesta este un ziar care a fost fondat acum la Chicago de Liga 
americană a muncitorilor, al cărui sediu a fost mutat de la New 
York la Chicago. Este un cotidian care poate dobindi o importanţă 
din ce în ce mai mare, pe măsură ce Chicago se transformă tot mai 
mult într-o metropolă a nord-vestului. Vă trimit alăturat preambulul 
programului. 

Condiţiile sînt următoarele : d-ta ar urma să scrii o dată pe 
săptămină - onorarul 2 dolari corespondenţa. Aceasta ar însemnai 
trimestrial about 2) 5 1. st. sau 1 25 de franci. Onorarul e mic, dar nu 
se poate altfel fiind vorba de un ziar muncitoresc. In schimb, per
soana prietenului meu Weydemeyer este o garanţie că plata se 
va face cu regularitate, ceea ce nu se intimplă de obicei la celelalte 
zjare germano-americane. Dacă eşti de acord cu această propunere, 
poţi începe de săptămina viitoare, dar în prealabil să mă anunt.L 

l) - domnul. - Nota Irod. 
1) - aproximativ. - Nota Irod. 
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Pachetul cu foarte valoroasa corespondenţă l-am primit prin 
poştă cu o zi înainte de sosirea lui Siebel la Londra. Am să-l aau 
la legat şi am să-l ţin în permanenţă la dispoziţia d-tale. In pachet se 
află un document al unui grup care s-a răzvrătit împotriva lui 
Willich, un document extrem de caracteristic pentru acest Don 
Quijote 597• 

Ar fi foarte bine - şi pentru broşura 1) mea ar fi foarte impar� 
tant - dacă d-ta, care-l cunoşti bine pe Fazy, mi-ai trimite o schiţă 
a activităţii sale de la lovitura de stat încoace, precum şi o scurtă 
prezentare a personalităţii lui. După părerea mea, Vogt nu este 
decît lacheul lui F[azy], pe care l-am văzut o singură dată la Paris 
(în 1843) şi mi-am dat seama numaidecît că e un fost colaborator 
al lui „National" (unde şi cei mai buni colaboratori erau proşti). 

Lucrarea de mici proporţii a lui Lommel 2) este amuzantă şi 
conţine unele dezvăluiri utile despre anii 1847-1848. Eu însă nu 
pot fi de acord cu maniera sa de a reduce totul la fapte mărunte 
atunci cînd este vorba despre începuturile anului revoluţionar. Dar 
poate că tocmai îngustimea vederilor sale îl ajută să facă o pre
zentare vie şi veridică a mediului în care a trăit. 

Cele două scurte poezii ale d-tale despre Leibniz şi „Alles 
Wurst"  3) mi-au plăcut foarte mult ; ar fi bine (în caz că accepţi 
propunerea mea) să le anexezi la prima d-tale scrisoare către Wey
demeyer. Adresa lui este : Asociaţia muncitorilor din Chicago, 
pentru J. Weydemeyer, căsuţa poştală 1 345, Chicago, Ill., Statele 
Unite. (Ill. înseamnă Illinois.) 

Salutări şi o strîngere de mină. 

Publicat pentru prima oara 
în întregime 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXV, ed. rusă, 1934 

Al d-tale devotat, 
K. Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) K. Marx. „Domnul Vogt• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14, Bucu
reşti, Editura politică, 1963, p. 421-738. - Nota trad.}. - Nota red. 

1) K. Lommel. „ln culise".  - Nota red. 
') - „Nu-mi pasă". - Nota trad. 



Scrison din 1860 467 

29 

Engels către Emil Engels 
la Engelskirchen 

Manchester, 1 1  aprilie 1860 

Dragă Emil , 
Care crezi că sînt ultimele propuneri ale lui G. Ermen ? 
1 .  El vrea să răscumpere partea mamei plătind-o în rate şi să 

conducă independent întreprinderea ; 
2. eu trebuie să rămîn la el conform condiţiilor prevăzute în 

contract, încă patru ani, ca funcţionar I 
Omul ăsta îşi închipuie că noi îi vom ceda atît de ieftin succe

siunea firmei „Ermen & Engels" şi că voi accepta bucuros o ase
menea înjosire. 

Discuţiile au fost prieteneşti. Am refuzat pe loc propunerea pe 
care mi-a făcut-o ; rezultatul a fost că mi-a făgăduit că în patru 
ani voi putea deveni eventual asociatul său ; eu însă am cerut 
garanţii înainte de a discuta această propunere. I-am spus că noi 
sîntem de părere că, în cazul cînd se va ajunge la o împărţire, să 
insistăm pentru o împărţire in natura şi pentru concurenţă. A fost 
extrem de surprins şi discuţiile au bătut pasul pe loc. El credea că 
acum noi avem nevoie stringentă de bani la Barmen (i-am dat ex
plicaţiile necesare în legătură cu acest lucru) şi a vrut să profite 
de ocazie. Pe scurt, discuţia l-a decepţionat foarte mult şi acum 
a şi venit cu alte propuneri. Amănunte îţi voi da cînd ne vom 
întîlni. 

După povestea asta putem conta pe Charles 1) mai mult ca 
oricînd ; el merge pînă acolo incit îşi închipuie că noi doi îl putem 
sili pe G [ottfried] 2) să facă orice, poate chiar să se retragă din 
afaceri. 

Publicat pentru prima oară 

1) Charles Roesgen. - Nota red. 
'l Gottfried Ermen. - Nota red. 

Al tău, 
F. Engels 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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30 

Marx către Justizrat Weber 
la Berlin 

Stimate domn, 

13 ap11lie 1860 
9, Grafton Terrace, Maitland Park, 

Hav-erstock Hill, Londra 

Alaltăieri s-au împlinit deja două săptămîni de cind v-am trimis 
ultimele documente, cu rugămintea de a-mi confirma primirea scri
sorilor şi a anexelor pe care vi le-am expediat pină acum, precum 
şi de a-mi scrie citeva cuvinte despre desfăşurarea procesului 1) . 
Faptul că nu am primit nimic mă nelinişteşte cu atit mai mult cu 
cit, potrivit scrisorii dv. din 22 februarie, termenul de depunere a 
reclamaţiei expiră la 22 aprilie. In afară de aceasta, în aceeaşi scri
soare spuneaţi că în scurt timp voi primi veşti de la dv. 

Cu toată stima. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXV, ed. rusă, 1934 

3 1  

A l  dv. devotat, 
dr. Karl Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Gottfried Ermen 
la Manchester 

(Ciornă) 
Manchester, 19 aprilie .1860 

Sir, 
Mă grăbesc să-mi exprim regretul pentru faptul că v-aţi supă

rat că în pauza de prinz am luat acasă registrul de calcule. Deoa
rece s-a mai intimplat ca şi alte persoane care aveau legături cu 
biroul nostru să ia registrele acasă, nu m-am aşteptat ca prin aceasta 
să vă pricinuiesc o supărare. Cit priveşte faptul că aş fi avut in
tenţia să trag de aici vreun folos într-un mod necorespunzător, ştiţi 
că toate calculele cuprinse în registrul respectiv sint atit de depă
şite, incit nici una din date nu mai corespunde valorilor reale de 
acum. Aşadar, nu puteam să am o asemenea intenţie, şi sper că 
sentimentele pe care le manifestaţi acum nu sint nicidecum influen-

'I Vezi volumul de faţă, p. 459. - Nota red. 
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ţate de măsurile care urmează a fi luate pentru lichidarea firmei 
sau pentru orice altă reglementare a operaţiilor firmei, deoarece 
este în interesul fiecărei părţi ca astfel de chestiuni să fie rezolvate 
sub semnul prieteniei şi al concesiilor reciproce. 

Publicat pentru prima oară 

32 

Rămîn al dv. devotat, 
Fred. Engels 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din hmba engleză 

Marx către Justizrat Weber 
la Berlin 

Stimate domn, 

21 aprilie 1860 
9, Grafton Terrace, Maitland Park, 

Haverstock Hill, Londra 

Acum unsprezece zile v-am trimis o scrisoare 1) în care arătam 
că la numeroasele scrisori (plus documente, procură etc.) expediate 
de aici şi din Manchester nu am primit de două luni nici confirmarea 
primirii lor şi nici răspuns, deşi după scrisoarea dv. din 22 februarie 
urma ca în scurt timp să am veşti de la dv. ; apoi, potrivit aceleiaşi 
scrisori, termenul de depunere a rec-lamaţiei expiră la 22 aprilie 
(adică mîine) . De aceea v-am cerut explicaţii. 

Intrucît nici la această scrisoare nu am primit răspuns, trebuie 
să trag următoarele concluzii : 

Sau că scrisorile mele, deşi toate, cu excepţia ultimei scrisori, 
au fost trimise recomandat, nu v-au parvenit ; 

sau că cel puţin o scrisoare de-a dv. a fost interceptată. 
Dacă şi această scrisoare va avea soarta celor anterioare, voi 

face o reclamaţie la poşta centrală de aici şi la Ambasada prusiană, 
iar la nevoie voi protesta deschis în ziaru/ londonez „Times•.  

Cu toată stima. 

Publicat pentru pnma oară 
ln : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXV, ed. rusă, 1934 

Al dv. devotat, 
dr. K. Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din hmba germană 

1) Probabil scrisoarea din 13 aprilie, vezi volumul de faţă, p. 468. - Nota red 
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33 

Marx către Georg Rheinlănder 

la Londra 

[Londra] 24 aprilie 1860 

Dragă Rheinlănder, 
Ţi-aş fi foarte îndatorat dacă l-ai ruga pe d-l Stecher să-ţi spună 

exact (cit se poate de exact) cînd a venit Cherval pentru prima oară 
la Geneva, cît timp a stat acolo şi cînd a fost înscenată dispariţia sa. 

Treci într-o zi pe la mine. Am să-ţi spun o mulţime de lucruri. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXV, ed. rusă, 1934 

34 

Al d-tale, 
K. Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Ferdinand Lassalle 

la Berlin 

Dragă Lassalle, 

24 aprilie 1860 
9, Grafton Terrace, Maitland Park, 

Haverstock Hill, Londra 

Multe mulţumiri pentru Humboldt 1) şi Fichte 598• Pe aceasta din 
urmă nu o citisem, şi ai procedat foarte înţelept trimiţîndu-mi-o. 
Cînd am primit scrisoarea ta, l-am rugat pe Engels să-mi trimită atît 
scrisoarea ta cit şi pe cea trimisă de Justizrat Weber din Berlin. 
Parcurgînd-o pe aceasta din urmă, am văzut că toată problema era 
să nu-i menţionez numele în materiale publicate de mine în ziare.2) 
Prin urmare, în această privinţă am făcut un quid pro quo 3) . 

1) Este vorba despre cartea : „Bnefe von Alexander von Humboldt an v�.,.
hagen von Ense aus den Jahren 1 827 bis 1 858" .  - Nota red. 

') Vezi volumul de faţă, p. 461 . - Nota red. 
1) - confuzie. - Nota trad. 
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Astăzi am primit o scrisoare de la Weber din care reies urmă
toarele : iniţial el a ales calea urmăririi penale. Pe data de 18 a 
acestei luni el a primit următorul răspuns : 

„Se restituie în original d-lui dr. Carl Marx, prin d-l Justizrat 
Weber, comunicîndu-i-se totodată că nu există nici un interes pu
blic care să justifice acţionarea în judecată. (Art. XVI al legii din 
14 aprilie 1851 cu privire la intrarea în vigoare a Codului penal.) 
Berlin, 18 aprilie etc. Lippe" .  

In legătură cu această hotărîre, Weber a făcut apel la procurorul 
general 1) . Totodată, pentru a prelungi termenul de prescripţie şi 
pentru a-şi rezerva posibilitatea de a urma altă cale, el a depus 
o reclamaţie pentru ofensă adusă judecătorului civil. 

Pentru broşura mea 2) am făcut, bineînţe�es, unele investigaţii 
la Paris şi în Elveţia ; ba chiar am trimis la Geneva un mesager 
propriu 3) . Am acum dovezile că Vogt este un agent francez. In 
momentul de faţă el nu se mai simte în siguranţă la Geneva şi 
se gîndeşte cum să dobîndească dreptul de cetăţenie în alt canton. 

Apropo. Un cunoscut 4) de-al meu (un berlinez) susţine că cores
pondentul lui „Daily Telegraph" 599 este un anume Mayer sau 
Meier 5) , care are legături cu firma „Abraham M. & Co."  (sau „şi 
fii " )  şi locuieşte la Berlin pe Viktoriastrasse. N-ai putea să le rogi 
pe doamnele tale să culeagă unele informaţii în privinţa asta ? 

Voi răspunde la scrisoare mai tîrziu. 
S-ar putea ca această scrisoare să nu te mai găsească la Berlin. 

.lolublicat pentru prima oară 
în : F. Lassalle. „Nachgelassene 
Briefe und Schriften" ,  Bd. III, 
Stuttgart-Berlin, 1922 

1) Schwarck. - Nota red. 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Trndus din limba germană 

1) K. Marx. „Domnul Vogt• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14,  Bucu-
reşti, Editura politică, 1963, p. 421-738. - Nota trad.). - Nota red. 

1) Carl Siebel. - Nota red. 
') Julius Faucher. - Nota red. 
') Vezi volumul de faţă, p. 424 şi 473. - Nota red. 
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35 

Marx către Justizrat Weber 
la Berlin 

Stimate domn, 

24 aprilie 1860 
9, Grafton Terrace, Maitland Park. 

Haverstock Hill, Londra 

Am onoarea de a vă trimite un acont de 15 taleri şi de a vă 
anunţa totodată că sint perfect de acord cu toate demersurile pe 
care le-aţi intreprins. 

Cu toată stima, 
Al dv. devotat, 

dr. Karl Marx 

P. S. In urma investigaţiilor intreprinse la Paris şi în Elveţia, 
mai cu · seamă la Geneva, am acum dovezi (pe care ulterior, după 
terminarea procesului, le voi publica într-o broşură) că profesoru] 
Karl Vogt este un agent francez absolut obişnuit. Cred, de altfel, 
cei anexarea Nisei şi Savoiei va face ca şi un miop să vadă „opera 
de eliberare a Italiei u şi primejdia care ameninţă Germania şi va 
arăta cită dreptate au avut cei ce au avertizat din timp asupra 
acestui lucru. 

Publicat pentru pnma oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, v oi. XXV, ed. rusă, 1 934 
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Se tipăreşte după manuscris 

Tradus dm limba germană 

Engels către Emil Engels 
la Barmen 

Manchester, 25 aprilie 1860 

Telegramă 

Parţial de acord cu scrisoarea lui Sonnabend. - Sosesc vineri 
seara cu procură precisă. - Plec j oi dimineaţa. - Sper să-l găsesc 
acolo pe Blank. 

Tradus din limba engleză 
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Marx către Eduard Fischel 
la Berlin 

Lui E. Fischel 
Stimate domn, 

(Copie) 
!Londra] 8 mai 186<> 

Vă mulţumesc foarte mult pentru scrisoare şi pentru demer
surile intreprinse. Zilele acestea vă trimit o scrisoare a micuţului 
Faucher referitoare la Mayer. 

In ceea ce priveşte ziarul proiectat, nu am nimic împotrivă să 
colaborez la el 600. Este însă necesar ca în prealabil să am informaţii 
mai amănunţite asupra acestei acţiuni, asupra orientării ziarului 
etc. In problemele de politică externă (şi bineînţeles că aceste 
probleme trebuie să constituie în primul rînd obiectul corespon
denţelor din Anglia) cred că în esenţă părerile mele coincid cu 
ale dv. In schimb, în ceea ce priveşte politica internă, pot exista 
mari divergenţe de păreri. Principalul este, bineînţeles, să ştiu ce 
poziţie va adopta ziarul în Prusia. Dacă se va ţine departe de pozi
ţia net unilaterală a partidului, în cazul acesta acum, cind Germania 
este în pericol, oameni cu concepţii diferite asupra partidului pot, 
după părerea mea, să facă cauză comună împotriva duşmanilor 
externi, fără a-şi face concesii reciproce. 

Al dv. devotat, 
K. Marx 

Am scris totodată (la 8 mai) lui : Engels ; Borkheim ; Eccarius ; 
Petsch şi Weydemeyer. 

Publicat pentru pnma oară 
ln original şi în hmba rusă 
în „Voprosi istoni KPSS" nr. 3, 1 959 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din hmba germană 
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Marx către Eduard Fischel 

Lui Fischel. 
Stimate domn, 

la Berlin 

(Copie) 
[Londra] 1 iunie 1860 

Timp de trei săptămîni m-am chinuit cu o boală de ficat, boală 
care m-a împiedicat să scriu sau să lucrez ; nici acum nu sînt pe 
deplin restabilit. Din această cauză am rămas cu atîtea lucrări în 
urmă, încît săptămîna viitoare voi fi extrem de ocupat şi, prin 
urmare , în nici un caz nu voi putea începe să scriu imediat pentru 
noul ziar 1) . Nu mi-aţi putea trimite unul sau două numere din 
acest ziar ca să-mi fac o idee despre el ? De asemenea, aţi putea 
să-mi daţi unele informaţii asupra conducerii noului ziar ? Negru
roşu-auriu sînt culori care pot fi folosite acum cu destul succes în 
faţa străinătăţii m. 

Vi-l recomand în calitate de corespondent al ziarului la Geneva 
pe domnul Georg Lommel, 85, rue du Nord, Cafe Court, Geneve. 
Geneva este actualmente centrul intrigilor bonapartiste, iar Lommel 
este bine informat. Sînt convins că va accepta să trimită corespon
denţe în condiţii foarte modeste. 

Ad vocem 2) Abel : Multe mulţumiri pentru această descope
rire 802• Cine este acest Abel ? V-aş rămîne extrem de îndatorat 
dacă mi-aţi trimite mai multe amănunte ; ar fi foarte bine dacă le-aş 
primi cît mai curînd. 

V-am comunicat, probabil, că primul procuror a confirmat hotă
rîrea procurorului de a respinge reclamaţia mea pentru calomnie 
pe motiv că n-ar exista, chipurile, nici un „interes publicu .  Acum 
urmează acţiunea civilă. 

Aţi citit, probabil, în ziare că escrocul evreu Reuter, proprie� 
tarul agenţiei telegrafice de la Londra, a fost prezentat reginei 3) . 
Faptul se explică pur şi simplu astfel : mîna dreaptă a lui Reuter 
(el nu prea cunoaşte ortografia) este emigrantul vienez Sigmund 

1) Vezi volumul de faţă, p. 473. - Nota red. 
1) - Jn legătură cu. - Nota trad. 
1) Victoria. - Nota red. 
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Engliinder. Acest Englănder a fost înainte la Paris colaboratorul unui 
buletin litografiat, publicat sub auspiciile ministrului poliţiei de 
atunci ; el a fost, totodată, un mouchard 1) francez. La începutul răz
boiului din Orient 603 el a fost expulzat din Paris, întrucît se descope
rise că e spion rus. Atunci a sosit la Londra, unde, în cele din urmă, 
a intrat în serviciul lui Reuter, cu care întreţinuse legături şi înainte. 
lntrucît Reuter, prin intermediul agenţiei sale telegrafice, domină 
întreaga presă europeană, iar Legaţia rusă, prin intermediul lui 
Englănder, domină agenţia telegrafică, înţelegeţi de ce Pam 2) l-a 
prezentat pe Reuter reginei. De acest eveniment este legată, după 
cite ştiu, aderarea Rusiei la societatea telegrafică austro-prusiană. 
I-am comunicat aceste lucruri lui Collet. S-ar putea ca şi dv. să le 
folosiţi. 

Cu toată stima, 
K. Marx 

Nici Engels, nici eu nu am primit încă broşurile lui 3) , cu excep
ţia unui singur exemplar. Se pare, de asemenea, că d-l editor 4) n-a 
binevoit să publice în ziare, în numele editurii, obişnuitele anun
ţuri cu privire la apariţia broşurii. 

Se publică pentru prima oară 

39 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus dm limba germană 

Marx către Ferdinand Lassalle 
la Berlin 

[Londra, in jurul datei de 2 iunie 1860) 

Dragă Lassalle, 
De vreo trei săptămîni mă chinuie o boală de ficat, din cauza 

căreia n-am putut să lucrez de loc ; nici acum nu sînt pe deplin 
restabilit. Intr-o asemenea stare n-ai chef să scrii. 

Inainte de a răspunde la scrisoarea ta, vreau să fac cîteva obser
vaţii preliminare. Corespondentul din Berlin al lui „Daily Telegraph• 
se numeşte Abel. N-ai putea să-mi dai unele informaţii despre 
acest individ ? 

'I - copoi. - Nota trad. 
'I Palmerston. - Nota red. 
•1 F. Engels. „Savoia, Nisa şi Rinul" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 3, 

Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 609-653. - Nota trad.). - Nota red. 
'I G. Behrend. - Nota red. 
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Prim-procurorul Schwarck a respins şi în a doua instanţă acţiu
nea penală intentată împotriva lui „Nat[ional]-Zeit[ungr din cauză 
că nu există nici un „interes public • .  In curînd va urma acţiunea 
civilă. 

Revin acum la scrisoarea ta. 
La Berlin n-am să vin 804• N-am fost la Koln, şi despre depoziţiile 

făcute acolo de Stieber sub prestare de jurămînt nu am aflat decît 
din cele publicate de „Kolnische-Zeitung" .  Pe aceste dări de seamă 
se bazează critica mea din „Dezvăluiri" 1) , astfel că nu aş fi de folos 
ca martor în acest proces. Dacă vor să-mi pună întrebări în legătură 
cu un punct sau altul, sînt gata să depun mărturie (se pare că aşa 
s-a procedat adesea şi cu alţi emigranţi) la Legaţia prusiană din 
Londra. 

Cînd procesul Eichhoff era încă la început, mi s-a adresat în 
această privinţă Juch, editorul lui „Hermann" .  I-am dat „Dezvălui
rile ".  l-am sfătuit să-l citeze ca martor pe Schneider II din Koln 
şi i-am atras atenţia asupra necesităţii de a-l interoga pe Hirsch, 
care se afla într-o închisoare din Hamburg 605• Se pare că acest inte
rogatoriu a fost luat cu foarte puţină abilitate. Ar fi fost de alttel 
absolut necesar ca Hirsch să fie adus la Berlin, pentru a depune 
personal mărturie. Numai în acest caz, cu ajutorul unei temeinice 
cross-examination 2) , ar fi putut fi dezvăluite în mod public toate 
aceste intrigi ruşinoase, deoarece Hirsch era iniţiat în toate tainele 
lui Stieber-Goldheim-Greif-Fleury. 

Un alt martor care ar fi fost necesar şi care se află acum la 
Paris e Cherval (Joseph Crămer) . Fără îndoială că Prusia ar fi putut 
cere extrădarea lui, intrucît el a fugit din Aachen după ce a falsi
ficat nişte poliţe. Dar guvernul se abţine s-o facă. In afară de asta, 
el este un mouchard 3) francez, şi prin urmare se află şi sub pro
tecţie bonapartistă. 

Majoritatea celorlalte persoane, a căror audiere ar fi putut avea 
importanţă, se află în America. Numai una singură se mai află aici, 
un anume de L'Aspee din Wiesbaden, angajat ca interpreter 4) la poli
ţia engleză. Am făcut demersurile necesare pentru a obţine o întîl
nire (cu el) 5) şi am să văd dacă o să consimtă fie (să plece] 5) la 
Berlin, fie să depună mărturie la Legaţia prusiană. In 1853 [el] 5) 
a încercat să-l denunţe pe Stieber în ziarul „ Times· .  Articolul n-a 
apărut„. 5) , ca urmare a intervenţiei lui Bunsen. 

1) K. Marx. „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia" .  -
Nota red. 

1) - interogatoriu încrucişat. - Nota trad. 
1) - copoi. - Nota trad. 
') - translator. - Nota trad. 
1) Manuscrisul deteriorat. - Nota red. 
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Am să menţionez [acum] 1) cîteva puncte pe care, eventual, 
le-ai putea folosi. „Dezvăluirile" le-am scris imediat după termina
rea procesului de la K6ln. Ulterior însă am continuat cercetările 
asupra acestui casus 2), care mă interesa în mod deosebit. Relev 
încă de pe acum că Eichhoff a avut, fără îndoială, o idee excelentă 
citindu-i pe Goldheim şi Greif, principalii complici ai lui Stieber, 
ca martori ai apărării. In genere, lucrurile se prezintă astfel : Stie
ber et Co. ar putea fi deferiţi justiţiei numai în cazul cînd guvernul 
ar întreprinde o anchetă în legătură cu procesul de la Koln. Dar 
guvernul nu va face acest lucru. 

Se afirmă că Stieber (vezi p. 1 0  din „Dezvăluirile" mele 606 ar fi 
declarat la Koln sub prestare de jurămînt că „atenţia i-a fost ătrasă 
de arhiva conspiraţiei• ,  care se afla la Oswald Dietz la Londra, 
datorită faptului că o copie a „hîrtiilor găsite la Nothjung" i-a fost 
trimisă de prefectura poliţiei din Berlin. Această declaraţie falsă, 
făcută sub prestare de jurămînt, poate fi uşor infirmată cercetîn
du-se dosarele procesului de la Koln, în care trebuie să fie şi 
hîrtiile găsite la Nothjung. 

Lucrurile s-au petrecut precum urmează : Cherval (Joseph 
Crămer} a fost corespondentul Ligii Willich-Schapper 607 la Paris 
şi în această calitate a purtat corespondenţă cu Oswald Dietz. Tot
odată Cherval a fost agentul ambasadorului prusian la Paris, contele 
Hatzfeldt. El nu numai că l-a informat pe acesta că Dietz este secre� 
tar al conducerii londoneze a Ligii sale, El.ar i-a şi scris lui Diet:z; 
scrisori menite să figureze ulterior ca pr.obe materiale. Stieber şi 
Greif (după cum i-a spus lui Hirsch însuşi Greii în prezenţa lui 
Fleury} au fost informaţi de Hatzfeldt. Prin Reuter ei au aflat domi
ciliul lui Dietz, după care, din ordinul lui Stieber, Fleury împreună cu 
Reuter au comis furtul la Dietz. Hirsch ştia şi acest lucru. 

Printre altele trebuie să se aibă în vedere şi următoarea împre
jurare, bine cunoscută d-lui Hirsch. Fleury a făcut nişte copii după 
scrisorile furate de Reuter şi i le-a dat lui Hirsch să le citească. 
Printre aceste scrisori se afla o scrisoare din Hannover a lui 
Stechan, în care acesta anunţă că a trimis 30 de taleri pentru emi
granţi. Stieber (împreună cu amicul său Wermuth din Hannover) 
a comis un fals punînd 530 de taleri pentru conducători. Stechan, 
care se află, după cite ştiu, la Edinburgh, ar putea, eventual, să dea 
în această privinţă o declaraţie care să fie echivalentă cu o decla
raţie făcută sub prestare de jurămînt. Stieber jură (potrivit lui 
„Koln/ische] Zeit/ungr, vezi p. 1 1  din „Dezvăluiri" 608J că arhiv(\ 

1) Manuscrisul deteriorat. - Nota red. 
•j - caz. - Nota trad. 
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lui Dietz i-a fost trimisă la Berlin de la Londra şi că el a primit-o 
la 5 august 1851 . De fapt Stieber însuşi a adus această „arhivă" de 
la Londra la Paris pe data de 20 iulie 185 1 .  Lucru pe care, dacă 
binevoieşte, îl poate confirma, sub prestare de jurămînt, sus-men
ţionatul L'Aspee. 

D-l Greif a declarat la Berlin sub prestare de jurămînt că nu-l 
cunoaşte pe Hirsch, sau, în orice caz, îl cunoaşte foarte puţin. 
Fapt este că Hirsch a făcut cunoştinţă în locuinţa de pe atunci a 
lui Alberts, 39, Brewer Street, Golden Square (Albert era în acel 
timp, ca şi acum, secretarul Legaţiei prusiene de la Londra), cu 
Fleury prin intermediul lui Greif. Acest lucru s-a întîmplat după ce 
Greif primise de la Hirsch un raport asupra activităţii desfăşurate 
de emigraţia revoluţionară. Din acel moment Greif-Fleury-Hirsch 
{sub conducerea lui Greif) au lucrat împreună şi tot împreună au 
întocmit dosarul fals cu procese-verbale. 

ln aprilie 1853 Goldheim şi Stieber au venit din nou la Londra 
pentru fabricarea unor probe care să ateste existenţa unei legături 
între conspiraţia prafului de puşcă a lui Kossuth şi conspiraţia de 
la Berlin (a lui Ladendorf) 6°0• Cit au stat la Londra (deci la multe 
luni de la terminarea procesului de la Koln) , Hirsch i-a însoţit în 
permanenţă prin oraş şi a acţionat împreună cu ei. 

Pentru a-i caracteriza pe agenţii prusieni de la Londra - poli
ţia a recunoscut în faţa tribunalului că Fleury a fost agentul ei -
afirm următoarele : numele de familie al acestui Fleury este Krause ; 
el este fiul cizmarului Krause, care în urmă cu 22-25 de ani a fost 
executat la Dresden pentru asasinarea contesei Schonberg şi a 
cameristei sale. La cîtăva vreme după procesul de la Koln, acelaşi 
Fleury-Krause a fost condamnat la Londra, pentru fals, la doi sau 
trei ani muncă silnică. Acum el şi-a ispăşit pedeapsa şi lucrează 
din nou după vechiul sistem. 

Complotul francez (complot allemand-franc;ais 1) ) 610 a fost pus 
la cale, sub conducerea lui Stieber, de Cherval împreună cu Greif, 
Fleury, Beckmann, Sommer şi spionul francez Lucien de la Hodde 
(care apare sub numele de Duprez) , La îndemnul lui Cherval, 
Greif (care, asemenea lui Stieber, se jură că nu-i cunoaşte pe spionii 
franco-prusieni Cherval şi Gipperich) a plecat în Germania de 
nord în primul rînd pentru a afla la Hamburg domiciliul unui 
anumit croitor pe nume Tietz şi pentru a pune mina pe scri
sorile pe care Cherval i le-a scris acestuia din ordinul poliţiei. La 
Hamburg, el s-a dus la locuinţa logodnicei lui Tietz pentru ca, „în 
calitate de prieten al acestuia din urmă" ,  să ia spre păstrare unele 
documente periculoase. Lovitura însă a eşuat. 

1) - complotul germano-francez. - Nota trad. 
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Prin intermediul lui de la Hodde-Duprez, Greif corespondează 
şi cu Maupas în legătură cu eliberarea lui Cherval şi a lui Gipperich. 
De îndată ce Cherval a sosit la Londra, Greif i-a stabilit un salariu 
fix de 1 1. st. şi 10 şilingi pe săptămînă. Tot Greif l-a trimis la Jersey 
pentru a pregăti acolo o mare conspiraţie politică. Ulterior legătura 
lui Greif cu Cherval s-a întrerupt. Toate aceste lucruri d-l Hirsch, 
dacă are bunăvoinţă, le poate confirma sub prestare de jurămînt. 
Ele sînt importante atît pentru faptul că în cazul dat Greif a jurat 
de asemenea fals, cit şi pentru faptul că ele se referă la legăturile 
lui Cherval cu Stieber, precum şi la „veracitatea" depoziţiilor 
făcute la Ki:iln de Stieber cu privire la Cherval. Tocmai în momen
tul cînd la Ki:iln Stieber declara sub prestare de jurămînt că nu 
ştie unde este domiciliul lui Cherval ş.a.m.d. (vezi p. 27 din „Dez
văluiri" 61 1) , a avut loc această colaborare între Cherval şi Greif, 
care acţiona din însărcinarea lui Stieber. Or, fireşte, toate acestea 
pot fi dovedite pe cale juridică numai prin depoziţiile lui Hirsch 
(care va vorbi, probabil, în şedinţa publică a tribunalului) şi ale 
lui Cherval (care nu e de găsit) . Secretarul de legaţie Alberts bine
înţeles că nu va vorbi, după cum nu vor vorbi nici de la Hodde, 
Beckmann, Maupas etc. 

Hirsch şi Fleury (care în acest scop a închiriat o presă litogra
fică la tipografia Stanbury, Fether Lane, Fleet Street, London) au 
elaborat, din însărcinarea lui Greif, manifestele : „Către proleta
riatul agricol" , 1 1Către copiii poporului"  etc., pe care Greif le-a 
trimis guvernului prusian menţionînd că provin de la partidul lui 
Marx. 

După ce, în timpul procesului comuniştilor de la Ki:iln, martorul 
Haupt din Hamburg, 1 1a dispărut" subit, Hinckeldey a cerut, prin
tr-un curier, Legaţiei prusiene de la Londra să găsească o persoană 
care să-şi asume rolul lui Haupt şi 11să confirme sub prestare de 
jurămînt" în faţa Curţii cu juri denunţurile lui Haupt. Prefectura 
poliţiei a promis să plătească pentru asta o recompensă de 1 OOO 
de taleri. Hinckeldey scria că de verdictul ce se va da în acest 
proces depinde soarta poliţiei politice. Hirsch, care a căzut la înţe
legere cu Fleury (mai tîrziu a spus că a făcut-o din considerente 
„nobile" ) ,  s-a declarat gata să facă acest lucru. Totul era aranjat 
cum nu se poate mai bine, cînd iată că Fleury s-a întors de la Le
gaţia prusiană cu un refuz. O nouă scrisoare a lui Hinckeldey 
glăsuia : „Procurorul de stat speră că, dată fiind componenţa favo
rabilă a juraţilor, va obţine verdictul de condamnare fără a mai fi 
nevoie de alte măsuri extraordinare, şi de aceea el (Hinck[eldey]) 
roagă să nu se întreprindă deocamdată nimic" .  Spionul prusian 
Beckmann de la Paris, care primise şi el ordin de a veni la Ki:iln 
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pentru a confirma depoziţiile lui Stieber cu pnv1re la complotul 
germano-francez, a primit, din acelaşi motiv, un alt ordin care-l 
anula pe cel anterior. 

Dar acum urmează povestea cea mai ciudată, pe care d-l Hirsch 
o cunoaşte foarte bine şi care este, totodată, caracteristică pentru 
Stieber şi Goldheim. 

Fleury a aflat că am de gînd să legalizez în faţa unui tribunal 
autenticitatea iscăliturilor pretinşilor semnatari ai proceselor-ver
bale (W. Liebknecht, Rings şi Ulmer) . El ştia că în aceeaşi casă 
cu Willich locuieşte un emigrant cu numele de Becker. De aceea 
a scris, în numele lui Becker, următoarea scrisoare : 

„Căire prefectura poliţiei regale din Berlin. 
Londra, d.d. 1) 

Pentru a putea dovedi că iscăliturile semnatarilor proceselor
-verbale ale Ligii sînt false, Marx şi prietenii săi intenţionează să 
legalizeze aici semnăturile, care apoi să fie prezentate Curţii cu 
juri drept semnături autentice. 

Oricine cunoaşte legile engleze ştie că în această privinţă ele 
sînt foarte elastice şi că acela care garantează autenticitatea unor 
.semnături, în fond nu garantează nimic. 

Cel care face comunicarea de faţă nu se teme ca, într-o chestiune 
în care este vorba de stabilirea adevărului, să semneze cu numele 
.său Becker, 4, Litchfield Street " .  

Stieber a declarat î n  faţa juraţilor c ă  a r  fi avut î n  mină dosarul 
<ie procese-verbale în urmă cu două săptămîni (înainte de a-l fi 
prezentat) şi că ar fi stat mult pe gînduri înainte de a fi făcut uz 
<le el. El a mai declarat că dosarul i-ar fi fost adus de un curier, un 
anume Greif. Iar d-l Goldheim a scris Legaţiei prusiene de la 
Londra : 

„Dosarul de procese-verbale a fost adus atît de tîrziu numai 
pentru a se evita ca eventuale cercetări în ceea ce priveşte autentoi
citatea lui să dovedească că este falsu .  

Scrisoarea semnată „Beckeru a fost adresată prefecturii poli
ţiei din Berlin. Dacă ar fi provenit într-adevăr de la Becker, ea ar 
fi mers la Berlin, dar scrisoarea a fost trimisă funcţionarului de 
poliţie Goldheim pe adresa : Koln, hotel „Frankfurt" ,  iar plicul 
ei a fost trimis prefecturii poliţiei din Berlin. Plicul conţinea urmă
torul bilet : „D-l Stieber (din Koln) va da informaţii precise în 
această privinţă u. Prin urmare, Stieber ştia în ce scop a fost falsi
ficată scrisoarea. Şi Fleury i-a scris lui Goldheim special în legă
tură cu aceasta. 

1) - de dato : data trecută în scrisoare. - Nota trad 
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Deci, între Fleury, Goldheim, Stieber şi prefectura poliţiei pru
siene a existat un acord tacit cu privire la acest fals. 

(Stieber n-a făcut uz de scrisoare, deoarece încă înainte fusese 
nevoit să renunţe la dosarul de procese-verbale, întrucît, Independem: 
de semnăturile legalizate trimise de mine, Schneider II a obţinut la 
Koln semnăturile lui Liebknecht şi Rings şi, în afară de asta, dintr-o 
scrisoare pe care am scris-o cu mult înainte, a aflat că procesele
verbale au fost fabricate de Hirsch. Stieber a fost informat că Schnei
der, iar după el şi alţi avocaţi au confruntat semnăturile lui Lieb
knecht şi ale celorlalţi la grefa tribunalului. Astfel, la următoarea 
şedinţă el s-a ridicat şi a declarat că descoperise că semnatarul pro
cesului-verbal în chestiune se numeşte H. Liebknecht (vezi p. 38-40 
din „Dezvăluiri" e12) .) 

Stieber ştia că dosarul cu procese-verbale este fals. Altminteri 
nu s-ar fi temut de certificarea autenticităţii semnăturilor. 

La 29 octombrie Goldheim a sosit la Londra. Stieber l-a trimis 
acolo ca să discute la faţa locului cu Fleury şi cu Greif modul în 
care putea fi salvat dosarul cu procese-verbale. El a trebuit să 
se reîntoarcă fără să fi obţinut vreun rezultat, după ce îi comuni
case lui Fleury că Stieber, pentru a nu-i compromite pe funcţionarii 
superiori ai poliţiei, era hotărît, la nevoie, să-l trădeze pe el, pe 
Fleury. 

Fleury a recurs atunci la un ultim mijloc. I-a adus lui Hirsch 
un manuscris după care trebuia să copieze o declaraţie semnată 
de Liebknecht şi apoi să o legalizeze, susţinînd sub prestare de 
jurămînt în faţa lord-mayor-ului 1) că el, Hirsch, ar fi Liebknecht. 
Cînd Fleury i-a predat lui Hirsch manuscrisul respectiv pentru a-l 
copia, el i-a spus că manuscrisul aparţine persoanei care scrisese 
procesele-verbale şi că Goldheim l-a adus (manuscrisul) de la Kăln. 

(De aici reiese că dosarul cu procese-verbale prezentat la Kăln 
nu era acela pe care l-au scris Hirsch şi Fleury. Stieber însuşi a 
dat dosarul spre a fi copiat. El se deosebeşte de dosarul întocmit 
de Fleury şi Hirsch, abstracţie făcînd de alte cîteva puncte neesen
ţiale, mai cu seamă prin aceea că procesele-verbale trimise de 
Fleury nu erau semnate, pe cînd cele prezentate de Stieber aveau 
semnăturile puse.) 

Hirsch a copiat declaraţia cu un scris cit mai asemănător posibil 
cu cel din manuscris. (Cînd a plecat din Londra el era încă în po
sesia manuscrisului.) Conţinutul declaraţiei se reducea la următoa
rele : subsemnatul, adică Liebknecht, declar drept falsă semnătura 
legalizată de Marx şi acoliţii lui, prezenta semnătură fiind singura 
autentică. In drum spre lord-mayor, Hirsch a declarat că nu va 

1) - primarului. - Nota trad. 
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jura în faţa acestuia. Fleury i-a răspuns că el va presta jurămîntul. 
Mai întii s-a dus la Consulatul prusian (unde era, desigur, foarte 
bine cunoscut) şi consulul prusian i-a legalizat semnătura (ca sem
nătură a lui Liebknecht) . Apoi s-a dus împreună cu Hirsch la lord· 
mayor pentru a legaliza semnătura sub prestare de jurămînt. Dar 
lord-mayor a cerut şi alte garanţii pe care Fleury nu le-a putut da, 
şi din toată povestea nu s-a ales nimic. (După o zi - dar trop 
tard 1) - Fleury a certificat semnătura la avocat.) 

Toată această porcărie Hirsch a relatat-o într-o declaraţie făcută 
în faţa judecătorului de poliţie Jardine din Bow Street, echiva
lentă cu o mărturie făcută sub prestare de jurămînt. Aceeaşi deda. 
raţie a fost trimisă preşedintelui Curţii de apel Găbel ; totodată, 
două copii ale ei au fost trimise lui Schneider II şi avocatului 
Esser. 

Nu ştiu dacă ar fi posibil ca Hirsch să fie adus de la Hamburg 
la Berlin pentru a-şi face depoziţiile într-o şedinţă publică a tri
bunalului şi pentru o confruntare cu Stieber-Goldheim-Greif. De 
Cherval, care acum a devenit şi „civilizator" şi „eliberator" deda· 
rat, nu e chip să dai în condiţiile regimufai actual. 

Dacă aş face eu însumi depoziţii, n-aş putea demonstra, fireşte 
- fără a menţiona unele lucruri despre care nu trebuie să se vor
bească -, cum am dat de urma cutărui sau cutărui fapt. In plus, o 
asemenea depoziţie n-ar constitui o dovadă. 

Procesul ar fi extrem de simplu dacă guvernul ar fi de bonne 
foi 2) , dar în condiţiile existente este foarte greu să duci acest 
proces. 

Voi trece acum la Fischel 3) . 
Cu David Urquhart şi adepţii săi (nu spun cu partidul său, 

deoarece în domeniul său special, în foreign policy 4) , Urquhart, în 
afară de secte, care îl consideră profet în toate problemele, are 
adepţi în rîndurile tu turor partidelor engleze, începînd cu toryi 
şi terminînd cu cartiştii) sînt într-un fel de relaţii contractuale cu 
începere din 1853, cînd a apărut primul meu pamflet împotriva 
lui Palmerston 5) . De atunci am primit mereu informaţii de la ei, 
iar eu le-am furnizat gratuit articole pentru „Free Press• (de pildă 
„Dezvăluiri asupra istoriei diplomaţiei secolului al XVIII-lea" ,  arti-. 

1) - prea tîrziu. - Nota trad. 
1) - de bună-credinţă. - Nota trad. 
8} Vezi volumul de faţă, p. 54-55 şi 473-475. - Nota red. 
') - politica externă. - Nota trad. 
6) K. Marx. „Lordul Palmerston" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 1. 

Bucureşti, Editura politică, 1961, p. 66-72. - Nota trad.). - Nota red. 



Scrisori din 1860 483 

colul „lnaintarea Rusiei în Asia Centrală" 1) etc.) şi le-am pus la 
dispoziţie ceea ce ştiam eu personal despre agenţii ruşi de genul 
Bangya etc. Fischel este acum agentul recunoscut, ca să zicem aşa 
oficial, al urquhartiştilor la Berlin, iar în ceea ce priveşte activi
tatea desfăşurată de el acolo ştiu numai din auzite de editarea publi
caţiei „Portfolio " 2) . Iată cum am intrat în legătură cu Fischel (pe 
care l-am întîlnit cu totul întîmplător la Londra, la redacţia unui 
ziar, şi l-am rugat cu acest prilej să-ţi transmită salutări) . El a făcut 
la Berlin diverse comisioane pentru mine şi pentru Engels. In pro
bleme de politică internă noi nu am avut cu el nici un schimb de 
păreri, nici verbal, nici în scris ; de altfel eu nici cu Urquhart n-am 
avut nici un schimb de păreri în această privinţă după ce i-am de
clarat, odată pentru totdeauna, că sînt revoluţionar, iar el mi-a 
declarat tot atît de răspicat că, după părerea lui, toţi revoluţionarii 
sînt fie agenţi ai guvernului de la Petersburg, fie oameni prostiţi 
de acesta din urmă. 

In scrisorile pe care noi le-am schimbat cu Fischel, acesta a fost 
întotdeauna foarte reţinut şi s-a limitat la domeniul politicii ex
terne, domeniu în care părerile noastre coincid cu cele ale urquhar
tiştilor. 

Ai citit, probabil, lucrările lui Urquhart, şi deci ar fi de prisos 
să mă lansez aici într-o analiză a acestei figuri complexe (această 
scrisoare lungă m-a obosit şi aşa foarte mult dată fiind starea mea 
de acum) . Judecind subiectiv, el este, incontestabil, un reacţionar 
(romantic) (deşi, fireşte, nu în sensul în care e reacţionar un partid 
cu adevărat reacţionar, ci, ca să spunem aşa, în sens metafizic) , 
dar aceasta nu împiedică cîtuşi de puţin ca mişcarea condusă de el 
să fie obiectiv-revoluţionară în domeniul politicii externe. 

Mie îmi este indiferent faptul că adepţii săi germani, ca Bucher, 
Fischel etc. (broşura acestuia din urmă „Moscoviţii" nu o cunosc, 
dar ştiu şi fără s-o fi citit ce conţine) , şi-au însuşit şi capriciile sale 
„anglo-saxone" ,  care nu sînt lipsite, de allfel, de un spirit critic 
confuz sui generis ; mie asta îmi este tot atît de indiferent cum 
ţi-ar fi şi ţie, de pildă, dacă într-un război împotriva Rusiei cel de 
lingă tine ar trage în ruşi din motive negru-roşu-auriu sau din 
motive revoluţionare. Urquhart este o forţă de care Rusia se teme. 
El este singura persoană oficială din Anglia care are curajul şi ones
titatea de a înfrunta opinia publică. El este singurul care nu poate 
fi cumpărat (nici cu bani, nici cu onoruri) . In sfîrşit, pînă acum, prin
tre adepţii săi am cunoscut, în mod excepţional, numai oameni 

1) „Inaintarea Rusiei în Asia Centrală• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 12, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 602�08. - Nota trad.). - Nota red. 

1) „Das neue Portfolio' .  - Nota red. 
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cinstiţi şi de aceea, pînă la proba contrarie, trebuie să-l consider 
ca atare şi pe Fischel. 

!n ceea ce priveşte relaţiile lui Fischel cu ducele de Gotha 1), 
nu cred, din motive bine întemeiate, că acestea sînt relaţii bazate 
pe simbrie. lntrucît acest duce aparţine dinastiei engleze, pe care 
Urquhart o foloseşte împotriva lui Palmerston şi a uzurpării gu
vernului în genere („de ce nu se trage niciodată în membrii gu
vernului ?" - întreabă Humboldt presimţind această uzurpare a 
guvernului) , pentru Urquhart nimic nu poate fi mai convenabil 
decît să se ridice în numele acestuia în Germania împotriva Rusiei 
şi a lui Palmerston. De aceea broşura lui Fischel „Despoţi şi revo
luţionari" a fost tradusă în limba engleză sub titlul „The Duke of 
Coburg's Pamphlet" 2) , şi Palmerston i-a acordat atîta importanţă, 
incit i-a răspuns personal într-un pamflet (anonim) ois care l-a com
promis foarte mult. Pînă acum Palmerston făcuse din nefericiţii de 
Coburgi ţapii ispăşitori ai rusofilismului său, iar broşura l-a silit 
să renunţe la acest subterfugiu. 

Este foarte posibil şi probabil ca la Berlin antipalmerstonis
mul lui Fischel să aibă puţină importanţă. In schimb, el are impor
tanţă pentru Anglia (şi prin ea, par ricochet 3) , şi pentru Germania) 
în măsura în care urquhartiştii se folosesc cu abilitate de această po
lemică, o amplifică şi fac uz de ea în polemica din Anglia, înfă
ţişînd-o drept punctul de vedere german asupra lui Palmerston. 

Aşadar, şi Fischel este un participant la războiul pe care ii 
ducem noi împreună cu urquhartiştii împotriva Rusiei, a lui Pal
merston şi a lui Bonaparte şi la care iau parte persoane aparţinînd 
tuturor partidelor şi păturilor sociale din toate capitalele Europei 
pină la Constantinopol. Dimpotrivă, cu Bucher nu am schimbat 
niciodată nici un cuvin!, deoarece ar fi fost inutil. Dacă ar locui 
la Berlin, şi nu la Londra, ar fi cu totul altceva. 

Dacă în Germania vom intra într-o epocă revoluţionară, vom 
pune capăt, bineînţeles, diplomaţiei, o diplomaţie în care, de alt.fel, 
nici o parte nu face nici cea mai mică încercare de a se masca sau 
chiar de a se preface. Dar chiar şi atunci aceste legături din Anglia 
ne vor fi de folos. 

De altfel, e de la sine înţeles că în domeniul politicii externe 
asemenea expresii ca „reacţionar" şi „revoluţionar" nu înseamnă 
nimic. ln genere nu există acum în Germania un partid revoluţionar, 
iar forma cea mai detestabilă a reacţiunii este, după părerea mea, 
democraţia de curte regalo-prusiană, aşa cum &e manifestă ea, 

11 Ernest al 11-Lea. - Nota red. 
') - „Pamfletul ducelui de Co burg•.  - Nota lrad. 
11 - indirect. - Nota lrad. 
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de pildă, în „National-Zeitung" ,  şi într-o anumită măsură (admi
raţia faţă de ticălosul de Vincke, faţă de regent 1) etc.) şi în „Volks
Zeitung" .  

I n  orice caz, urquhartiştii au avantajul de a fi „informaţi" în 
domeniul politicii externe - membrii neinformaţi ai partidului 
lor se inspiră de la cei informaţi - că urmăresc un scop important, 
bine determinat - lupta împotriva Rusiei - şi luptă pe viaţă şi pe 
moarte împotriva principalului reazem al diplomaţiei ruse - Dow
ning Street at London 614• N-au decit să creadă că această luptă va 
duce la instaurarea rînduielilor „anglo-saxone" .  Noi, revoluţionarii, 
trebuie să ne folosim de ei atîta timp cit sînt necesari. Aceasta nu 
înseamnă că îi vom cruţa atunci cind, devenind o frînă, vor acţiona 
împotriva noastră în politica internă. Urquhartiştii nu mi-au luat 
niciodată în nume de rău faptul că am scris concomitent, semnînd 
cu numele meu, la ziarul cartist al lui Ernest Jones „People's 
Paper" - ziar pe care ei îl urau de moarte - atîta timp cit a fiinţat 
acest ziar. Ernest Jones şi-a bătut joc de absurdităţile urquhartiste. 
le-a ridiculizat în ziarul său, dar în acelaşi ziar a recunoscut deschis 
valoarea extraordinară a lui Urquhart în domeniul politicii externe_ 

La urma urmei, romantismul lui Urquhart, în pofida urii sale 
fanatice faţă de revoluţia franceză şi faţă de tot ce e „general" .  
este extrem d e  liberal. Ultimul său cuvînt este libertatea individu
lui, numai că concepţia asupra acestei libertăţi este foarte confuză_ 
Bineînţeles că pentru a ajunge aici el îmbracă „individul" în tot 
felul de costume antice. 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
!n : F. Lassalle. „Nachgelassene 
Briefe und Schriften" ,  Bd. III, 
Stuttgart-Berlin, 1922 

1) Wilhelm. - Nota red. 

Al tău, 
K. M-

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din. limba germanii! 
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40 

Marx către Bertalan Szemere 
la Paris 

(Londra] 2 iunie 1 860 

My dear Sir, 
Tăcerea mea îndelungată are două explicaţii. După întoarcerea 

:mea de la Manchester am avut extrem de mult de lucru. Apoi am 
fost bolnav. Urmez şi acum un tratament medical, şi abia pot să 

:scriu. 
In ceea ce priveşte socotelile pe care le aveţi cu d-l Engels, 

.amînarea a fost provocată de faptul că el a fost nevoit să plece 
pe neaşteptate pentru a doua oară în Germania. La înapoiere, în 
<lrum spre Manchester, el a trecut prin Londra 815 şi mi-a spus că 
-va achita neîntîrziat acel mic cont. Regretă că nu vă poate fi mai 
mult de folos, dar n-a intenţionat cîtuşi de puţin să vă încarce 
pe dv. cu cheltuielile legate de returnarea vinului 1) . 

Am citit cu multă plăcere cartea dv. 2) şi mi-a fost de mare 
folos. In general împărtăşesc părerile dv. asupra condiţiilor ne
cesare pentru restaurarea Ungariei, dar nu sînt de acord cu apologia 
pe care o faceţi lui Bonaparte şi lui Palmerston. ln 1848---1849 
acesta din urmă a trădat Ungaria, aşa cum a trădat şi Italia. Mai 
iînainte procedase la fel şi cu Polonia ; ulterior s-a comportat în 
.acelaşi mod şi faţă de Cerkesia. El continuă să fie ceea ce a fost 
:începînd din 1829 - un agent al Rusiei, legat prin multe fire de 
.guvernul de la Petersburg, pe care el nu le poate rupe. Rusia 
.doreşte, fireşte, destrămarea imperiului austriac, dar nu doreşte ca 
<lin diferitele părţi componente ale acestui imperiu să se formeze 
state independente şi de sine stătătoare. O restaurare reală a Unga
;riei ar fi, pentru diplomaţia rusă în răsărit, o piedică mai mare 
<lecit o Austrie care se clatină, care şovăie şi e înspăimîntată. Aş 
fi preferat, în interesul dv. personal şi în interesul ţării dv., să nu 
fi tipărit „Memorandumul • adresat lui Palmerston 818, să nu fi vorbit 
despre interesele reale ale Rusiei şi să fi evitat chiar şi aluzia care 
o faceţi la împărţirea Turciei. Acum vi i-aţi îndepărtat pe acei 
oameni politici englezi care erau dispuşi mai mult decît oricare alţii 
să vă facă dreptate şi care se aflau mai puţin decît alţii sub influenţa 
lingăilor lui Kossuth. (Kossuth a declarat în ultimul timp - prin 

1) Vezi volumul de faţă, p .  49. - Nota red. 
'l B. Szemere. ,,Problema ungară (1 848-1 860) " .  - Nota rec;I. 
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agenţii săi -, ba chiar a reuşit să-şi publice acest punct de vedere în 
cîteva publicaţii săptămînale, şi anume că dv. urziţi intrigi împotriva1 
lui din cauză că el e republican, cel puţin în principiu, în timp ce dv .. 
aparţineţi 1 1partidului constituţional şi aristocraticM .) 

Vă rog să mă iertaţi pentru faptul că mi-am permis să vă arăt. 
deschis punctele în care nu pot fi de acord cu dv. Sper că interesul 
pe care-l manifest pentru lucrările dv. şi pentru activitatea pe care· 
o desfăşuraţi constituie o scuză suficientă. Cînd veţi veni din nou 
la Londra ? 

Al dv. devotat, 
A. Williams 1) 1  

Apropo : Perczel mi-a răspuns printr-o scrisoare 2) în care recu-
noaşte justeţea complimentelor întrucîtva exagerate pe care i le-am 
făcut, dar refuză totodată, într-un mod foarte politicos, să-mi dea. 
lămuririle pe care i le-am cerut. Se pare că a scris scrisoarea fiind 
într-o stare destul de melancolică, de melodramatică şi de deprimată„ 

Pot să vă mai comunic, ca un fapt straniu, că un profesor de 
la Universitatea din Moscova 3) a ţinut astă iarnă o prelegere des-
pre prima fasciculă a lucrării mele 1 1Contribuţii la critica economiei1 
politiceM 817• 

Publicat pentru prima oară 
in original in „Revue d'histoire 
comparee " ,  t. IV, nr. 1-2, 1946 

41 

Se tipăreşte după manuscris

Tradus din limba engleză. 

Marx către Johann Philipp Becker 
la Paris 

[Londra] 23 iunie 1860' 

Dragă Becker, 
Vrei să fii atît de amabil şi să transmiţi scrisoarea alăturată 

lui Lommel ? Trimit scrisoarea pe adresa d-tale, întrucît la Geneva 
nu am decît o adresă a lui Lommel, care, după cit se pare, nu mai 
e sigură. Cel puţin în ultimele sale scrisori, Lommel nu pomeneşte 
de scrisorile pe care i le-am trimis şi nici nu îmi răspunde nimic: 

1) Pseudonimul lui Marx. - Nota red. 
•) Vezi volumul de faţă, p. 460. - Nota red. 
1) Ivan Kondratievici Babst. - Nota red. 
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referitor la pachetul de a cărui expediere mă anunţase (povestea 
asta durează de citeva săptămîni) şi care nu a sosit încă. 

Transmite salutări cordiale din partea mea lui Schily. Te rog 
să-mi trimiţi cit mai curî'nd posibil scrisoarea lui Ranickel adre
sată lui 618• 

Sînt doar citeva zile de cind pot din nou să lucrez, deşi mai 
sînt intrucitva în convalescenţă. 

Editorii lui „Deutsche Zeitung " ,  care va începe să apară la 
Berlin în primele zile ale lunii iulie, mi s-au adresat printr-o terţă 
persoană 1) cu propunerea de a colabora la acest ziar. Nu am dat 
încă răspunsul definitiv. Am cerut mai întîi informaţii mai amă
nunţi te în legătură cu personalul şi cu orientarea noului ziar. Mi 
se pare însă, judecind după anunţurile publicate pînă acum în 
ziare, că va fi în spiritul „Uniunii naţionale• 619 şi, aşa cum îmi 
scrie un prieten 2) din Berlin, ar fi bine ca asupra orientării lui să 
se exercite o puternică influenţă din afară. Scrie-mi dacă ai vrea 
să scrii împreună cu Schily corespondenţele pentru acest ziar -
care, după cit se pare, dispune de fonds 3) - în cazul cind ţi s-ar 
face o asemenea propunere direct · de la Berlin sau via 4) Londra. 
Te rog să-mi răspunzi imediat, căci, fireşte, voi ridica această 
problemă la Berlin numai dacă la Paris consimţămîntul va fi asigurat 
in prealabil. 

Pamfletul lui About 5) are meritul de a recunoaşte oficial că fra
zeologia celor de la Gotha 620 aparţine de drept lui Bonaparte. 

Pe Sazonov nu l-am văzut aici. 
Salut. 

Al d-tale, 
K. M. 

Te rog să expediezi cit mai curînd posibil scrisoarea către 
Lommel. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXV, ed. rusă, 1934 

'I Eduard Fischel. - Nota red. 
11 Probabil Eduard Fischel. - Nota red. 
•1 - mijloace băneşti. - Nota trad. 
'I - prin. - Nota trad. 
�1 E. About. „Prusia în 1860", - Nota red. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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42 

Marx către Justizrat Weber 
la Berlin 

Stimate domn, 

2 august 1860, 
9, Grafton Terrace, Maitland Park, 

Haverstock Hill, Londra 

Din păcate, abia astăzi am primit scrisoarea dv., întrucît am 
lipsit cîteva zile din Londra 821 • Vă trimit alăturat 32 de Reichs
taleri şi vă exprim adînca mea recunoştinţă pentru strădaniile 
depuse pînă acum ; vă rog totodată să depuneţi reclamaţia la Tri
bunalul suprem. Nu nutresc cîtuşi de puţin speranţa că voi avea 
succes, dar vreau să epuizez toate posibilităţile de a mi se face 
dreptate. Motivarea adusă de Curtea de apel mi se pare complet 
nefondată din punct de vedere juridic. 

Vă rog să-mi trimiteţi neîntîrziat textul reclamaţiei pe care 
aţi depus-o la 21 iunie 1860, sau, dacă aceasta trebuie să rămînă 
deocamdată la dosar, să-i cereţi secretarului dv. să transcrie în 
linii generale capetele de acuzare (enumerînd totodată materialele 
anexate care vin în sprijinul diferitelor puncte) şi să mi le trimită. 

Cu deosebită stimă. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, vol. XXV, ed. rusă, 1934 
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Al dv. devotat, 
dr. Karl Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germanii 

Engels către Jenny Marx 622 

la Londra 

Manchester, 15 august 1860 

Dragă doamnă Marx, 
Articolul 1) îl voi scrie tant bien que mal 2) dacă e necesar. 

Astăzi Siebel mi-a trimis pe cap un tînăr din Barmen, aşa că nu 

') F. Engels. „Omul bolnav din Austria" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 15, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 1 35-138. - Nota trad.). - Nota red. 

1) - de bine, de rău. - Nota trad. 
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voi reuşi să fac mm1c, mîine însă sper că mă voi apuca de treabă. 
De altfel, e de neiertat faptul că Mohr nu-mi răspunde nici măcar 
la întrebarea mea în legătură cu Siebel ; sînt zece zile de cînd 
amin scrisoarea către acesta ; ar fi putut să-mi scrie, cel puţin, 
ce trebuie să-i spun lui Siebel. Faptul că pînă acum nu s-a făcut 
nimic în legătură cu editorul 1) e de asemenea o absurditate ; după 
aceea tratativele vor dura cine ştie cit, va interveni şi binecunos
cuta tergiversare germană cind e vorba de tipărire, şi aşa vom 
ajunge piano ma sano 2) în 1861 ; de asta nu-i nimeni altul vinovat 
decît însuşi d-l Mohr cu radicalismul său, şi întrucît el nu ia nici 
o măsură în privinţa editorului, nu-i dă nici lui Stieber posibilitatea 
de a face acest lucru. Intre timp începe dansul în toată Europa, şi 
publicul pierde orice interes pentru ceea ce a fost de fapt această 
bandă a pucioasei, pentru felul în care a luat naştere pamfletul 
„Avertismentu şi pentru ce e minciună şi ce e adevăr în scrisoarea 
lui Techow 823• Noi scriem mereu lucruri foarte frumoase, dar avem 
întotdeauna grijă ca ele să nu apară niciodată la timp şi astfel 
totul se duce de ripă. 

Un răspuns pe trei coli dat lui Vogt ar fi valorat after all 3) mai 
mult decît tot ce s-a făcut de atunci încoace. Depuneţi toate efor
turile pentru a se lua imediat măsuri în privinţa editorului şi pentru 
ca broşura să fie, în sfîrşit, terminată. Altminteri pierdem orice 
şansă şi pînă la urmă nu găsim nici un editor. 

Şi acum ceva nostim, numai că e mare secret şi nu trebuie să 
treacă dincolo de zidurile casei nr. 9, Grafton Terrace. Inchipuiţi-vă 
că acest caraghios de Siebel vine la Barmen, se îndrăgosteşte pînă 
peste urechi de fata unui filistin 4) , se logodeşte şi intenţionează în 
curînd să se însoare şi să se stabilească la Barmen. Ce greenhorn 5) . 
Ii e ruşine de mine, el nu ştie că am aflat. I-a scris cuiva de aici 
în mare secret etc. Va fi nuntă mare, dacă nu cumva se va alege 
praful de toată povestea asta. 

Salutări cordiale lui Mohr şi joung ladies 6) . 

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

Al dv., 
F. Engels 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) Este vorba de căutarea unui editor pentru pamfletul lui Marx „Domnul Vogt". 
- Nota red. 

1) - încet, dar sigur. - Nota trad. 
') - la urma urmei. - Nota trad. 
') Reinhilde von Hurter. - Nota red. 
5) - ageamiu. - Nota trad. 
') - domnişoarelor. - Nota trad. 
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Marx către Justizrat Weber 
la Berlin 

Londra, 20 august 1860 

Stimate domn, 
Acum vreo două săptămîni v-am rugat să-mi trimiteţi o copie 

după capetele de acuzare cuprinse în reclamaţia dv., la care a urmat, 
drept răspuns, hotărîrea Curţii de apel 1) . Trebuie să-mi reînnoiesc 
rugămintea, întrucît fără această copie anumite puncte din hotă
rîrea Curţii de apel rămîn pentru mine de neînţeles. 

Cu deosebită stimă. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXV, ed. rusă, 1 934  

45 

Al dv. devotat, 
dr. K. Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Bertalan Szemere 
la Paris 

Londra, 21 august 1860 

My dear Sir, 
Am fost foarte plăcut surprins cînd am primit cele cîteva rîn

duri pe care aţi avut amabilitatea să mi le trimiteţi. 
Tăcerea mea nu e greu de explicat. După primirea ultimei dv. 

scrisori m-a chinuit mult timp o boală de ficat extrem de grea şi de 
chinuitoare, o boală care te pune aproape în imposibilitatea de a 
scrie. Ulterior un cunoscut de-al meu mi-a spus că vă aflaţi la 
Londra, aşa că nu eram sigur că v-ar parveni o scrisoare trimisă 
la Paris. 

Arpa cum pe bună dreptate remarcaţi dv., au loc evenimente 
importante, dar cel mai grav lucru care s-ar putea întîmpla în 
Europa este, după părerea mea, un război între contrarevoluţia legi
timă, care îşi are sediul la Varşovia, şi contrarevoluţia nelegitimă, 

1) Vezi volumul de faţă, p. 489. - Nota red. 
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care-şi are sediul la Tuileries. Totuşi trebuie să luăm lucrurile aşa 
cum sînt şi să ne folosim de ele cit mai bine. Dacă Garibaldi, ale 
cărui intenţii reale le cunosc din scrisorile particulare care îmi 
sînt transmise, este silit momentan să-şi plece steagul, sper că 
pnmavara viitoare se va ivi prilejul să se separe odată pentru 
totdeauna problema naţionalităţilor de problema contrarevoluţiei 
franceze. 

Am o rugăminte la dv. In ultimul timp Kossuth a depus mari 
eforturi pentru a recîştiga în Statele Unite influenţa pe care o 
pierduse. Eu intenţionez să-i zădărnicesc manevrele, şi prin urmare 
v-aş rămîne foarte îndatorat dacă m-aţi informa cit mai curînd 
posibil şi cit mai amănunţit posibil despre ultimele aventuri ale 
acestui pretins erou. El a fost (sau este) la Paris ; ce a făcut acolo ? 
El a fost la Torino ; pentru ce ? Puteţi adăuga eventual şi unele 
amănunte comice în legătură cu prima sa apariţie în Italia în 
timpul războiului din 1859. 

Avînd în vedere apropiatele evenimente, este extrem de im
portant ca, pe de o parte, înţelegerea reciprocă dintre partidul 
german al libertăţii şi unguri să se consolideze şi să fie în afara 
oricărui dubiu - şi eu voi avea în curînd prilejul să adresez Ger
maniei un cuvînt în privinţa asta (nu verbal, ci în scris) -, iar pe 
de altă parte Kossuth, acest aşa-zis reprezentant al naţiunii ungare, 
să fie dezavuat de ambele părţi. 

Aici, la Londra, locuiesc şi voi continua să locuiesc la vechea 
adresă : 9, Grafton Terrace, Maitland Park, Haverstock Hill. Dacă 
mai veniţi la Londra, nădăjduiesc că nu-mi veţi uita din nou adresa. 
In plus, d-na Marx a regretat foarte mult că a pierdut prilejul de 
a face cunoştinţă personal cu un om ale cărui remarcabile calităţi 
le cunoaşte din scrierile lui. 

Publicat pentru prima oară 
în original în „Revue d'histoire 
comparee• , t. IV, nr. 1-2, 1946 

1) Pseudonimul lui Marx. - Nota red. 

Al dv. devotat, 
A. Williams 1) 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba engleză 
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Engels către redacţia lui 
„Allgemeine Militar-Zeitung" 

la Darmstadt 

493 

6, Thorncliffe Grove, Oxford Road, 
Manchester, 24 august 1 860 

Către redacţia lui „Allgemeine Milităr-Zeitung" 

la Darmstadt 

Ca abonat al apreciatului dv. ziar şi încurajat de nota elogioasă 
pe care a publicat-o anul trecut ziarul dv. în legătură cu broşura 
mea „Fadul şi Rinulu (Berlin, edit. „Duncker ")  îmi permit să vă 
trimit un articol care va interesa, probabil, pe cititorii dv. 1) Dacă 
pe lingă aceasta vă pot fi de folos trimiţîndu-vă unele informaţii, 
corespondenţe pe anumite teme etc., o voi face cu plăcere. De altfel, 
s-ar putea ca în curînd să am posibilitatea de a vă trimite unele 
informaţii interesante cu privire la tunul Whithworth etc. Pentru 
dv. este şi aşa clar ce mare importanţă are şi pentru Germania 
progresul militar al Angliei, căci, la urma urmei, în afară de Rusia, 
Anglia este singurul nostru aliat firesc şi necesar împotriva bona
partismului. 

Dacă le cereţi colaboratorilor dv. să aibă activitate în domeniul 
militar, activitatea mea vi se va părea, desigur, nesatisfăcătoare ; 
am fost timp de un an voluntar în brigada de artilerie a gărzii pru
siene, şi am ajuns numai pînă la gradul de bombardir, iar ulterior 
.am participat la campania din 1848 din Baden de partea insurgen
ţilor. De la terminarea serviciului militar însă m-am ocupat în 
permanenţă de probleme militare. 

Dacă consideraţi că articolul meu poate fi publicat, vă rog 
să-mi trimiteţi imediat prin poştă, în banderolă, un exemplar tipă
rit. Voi insera imediat o traducere a articolului în ziarele engleze, 
tprezentîndu-1 ca un extras din „Allgemeine Milităr-Zeitung" ,  ceea 
ce nu poate fi decît în folosul ziarului dv. In caz contrar, vă rog 
'Să-mi restituiţi manuscrisul. Intrucît exemplarul din „Allgemeine 
Milităr-Zeitung",  pe care-l primesc prin intermediul unei librării, 
soseşte întotdeauna la o lună de la apariţie, în cazul cînd nu mi-aţi 

1) F. Engels. „O trecere în revistă a unităţilor de puşcaşi voluntari englezi" 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 15, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 
1 43-150. - Nota trad.). Vezi şi volumul de fală, p. 6. - Nota red. 
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trimite articolul ar trece prea mult timp şi n-ar mai prezenta nici un 
interes pentru cei de aici. 

lmi permit să vă recomand să publicaţi în ziarul dv., cit mai 
curînd posibil, un referat obiectiv privind ultima mea broşură „Sa
voia, Nisa şi Rin ul u, care a apărut în aprilie. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXV, ed. rusă, 1934 

Cu toată stima, al dv. devotat, 
Friedrich Engels 

47 

Se tipilreşte după man11scris 

Tradus din limba germană 

Marx către Ferdinand Lassalle 
la Aachen 

Dragă Lassalle, 

7 septembrie 1860, 
9, Grafton Terrace, Maitland Park, 

Haverstock Hill, Londra 

Sînt bucuros că, în sfîrşit, ai dat din nou un semn de viaţă, 
deşi îmi pare nespus de rău că nu-mi poţi da veşti mai bune despre 
starea sănătăţii tale. Şi pe mine mă chinuie într-una o boală de 
ficat ; nu dă dureri atît de mari ca podagra (nici nu e atît de nobilă, 
cel puţin după concepţiile englezilor) , dar împiedică, poate, în mai 
mare măsură munca intelectuală. 

lntîrzierea apariţiei lucrării mele împotriva lui Vogt 1) , dacă 
facem abstracţie de faptul că am fost nevoit să mă ocup de lucrări 
mai urgente, se explică prin două cauze principale. 

1 .  Voiam să aştept sfîrşitul procesului împotriva lui „National
Zeitung•, lucru la care am renunţat însă acum. 

Procesul a trecut prin următoarele stadii : procurorul, iar apoi 
primul procuror au respins reclamaţia pe motiv că nu există „nici un 
interes publicu care să justifice o intervenţie ex officio 2) .  Apoi a ur
mat acţiunea civilă. Tribunalul orăşenesc a emis o „decizieu prin care 
refuză să dea curs acţiunii, motivîndu-şi refuzul prin aceea că 
pasajele defăimătoare nu sînt decît simple „citateu (ceea ce, de alt-

1) K. Marx. „Domnul Vogt". - Noi a red. 
1) - din oficiu. - Nola lrad. 
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fel, nu e adevărat) . Curtea de apel a declarat că expunerea de 
motive a Tribunalului orăşenesc este eronată, dar a ajuns la aceleaşi 
concluzii pe motiv că pasajele calomnioase nu se referă şi nu puteau 
să se refere la persoana mea (tribunalul a dovedit acest lucru pe 
baza unei „citări eronateu),  că „National-Zeitung• n-a avut intenţia 
de a mă insulta ş.a.m.d. Stilul „deciziei u demonstrează destul de 
limpede în ce încurcătură se aflau aceşti indivizi. Acum acţiunea 
a ajuns la Tribunalul suprem. In felul acesta mi-am îmbogăţit cu
noştinţele în domeniul jurisprudenţei prusiene ; acum ştiu că de o 
decizie dată de un funcţionar din justiţie depinde dacă, în genere, 
o persoană particulară poate aduce un proces pînă la o dezbatere 
publică. Căci toate aceste decizii nu sînt decît nişte „măsuri pre
liminareu menite, în genere, să mă împiedice de a mă pronunţa în 
mod public în faţa tribunalului împotriva lui „National-Zeitung•. 
Justizrat Weber, care, după cit se pare, nu ştie nimic despre rela
ţiile mele amicale cu guvernul prusian, îşi exprimă nedumerirea în 
scrisorile sale în legătură cu aceste decizii „inexplicabileu .  

Ştii c ă  am intentat procesul împotriva lui „Nc'ional-Zeitung• 
înainte de a fi primit cartea lui Vogt 1) . S-a dovedit că am procedat 
just, deoarece „National-Zeitung• a strîns, cu un tact care merită 
să fie menţionat, toate, dar absolut toate acuzaţiile calomnioase 
(mă refer aici la calomnie în accepţia pe care i-o dă Codul penal ; 
simplele insulte proferate de aceşti domni nu voiam să le atac în 
justiţie) cuprinse în maculatura lui Vogt, dindu-le pe alocuri chiar 
o formă şi mai vehementă. Eu însă eram în situaţia de a nu cerc. 
adversarului ca pentru fiecare punct în parte să dovedească vera
citatea acuzaţiilor sale, ci puteam eu însumi să dovedesc falsitatea 
lor. Singura excepţie o constituia punctul cu privire la sutele de 
scrisori de ameninţare trimise, chipurile, în Germania cu scopul de 
a extorca bani. In cazul de faţă „National-Zeitung• era dator, fireşte, 
să procure de la amicul său Vogt una din aceste scrisori de ame
ninţare. Judecătorii şi-au dat seama, aşadar, că dacă lucrurile ajung 
la o dezbatere publică „National-Zeitung• va trebui să fie condam
nat, iar aceasta - şi cu atît mai mult o victorie a mea în justiţie -
ar fi „în contradicţie cu interesul public•. „Tribunalul suprem• va 
găsi un nou subterfugiu. In orice caz, prusienii îmi furnizează un 
mr.terial ale cărui urmări plăcute ei le vor observa în curînd în 
presa londoneză. 

2. Editorul - iată dificultatea din cauza căreia stagnează acum 
întreaga poveste. In Prusia broşura, evident, nu poate să apară, 
deoarece unele pasaje care se referă la Stieber etc. ar atrage după 

') K. Vogt. ,,Procesul intentat de mine lui cAllgemeine Zeitung• •. - Nota red. 
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sine un proces împotriva editorului. Tratativele pe care le-am dus 
la Hamburg etc. pînă acum nu au dat nici un rezultat. Domnii 
aceştia fie ne refuză pur şi simplu, fie îşi permit să pună condiţii 
cu privire la tonul şi conţinutul broşurii, lucru cu care, bineînţe
les, nu pot fi de acord. O. Meissner ar fi acceptat, dacă n-ar fi editat 
mai înainte „Demokratische Studienu ,  la care, în afară de tine şi 
de Griin, a colaborat şi Vogt cu întreaga sa clică - Bamberger, 
Simon 1) etc. 

Cel mai bun lucru ar fi ca broşura să se tipărească aici şi să 
fie difuzată apoi pe continent prin intermediul unuia dintre librarii 
germani de aici (aşa cum a procedat Vogt la Geneva) . Dar, spre 
deosebire de Vogt, eu nu dispun de subsidii bonapartiste, care 
să-mi dea posibilitatea să tipăresc aici o broşură de 12-15 coli. 

Iată, aşadar, cum stau lucrurile. Iţi dai seama că, ridicîndu-mă 
împotriva lui Vogt, eu nu voi fi îngăduitor, aşa cum le-ar conveni 
aditorilor germani să fiu faţă de domnul profesor. Eu îl consider o 
canalie şi un individ ridicol, adică aşa cum merită. 

Din Elveţia şi America am primit o mulţime de scrisori în legă
tură cu apariţia broşurii. 

Soţia mea îţi transmite calde salutări. Cu Freiligrath evit de 
cîteva luni să mă întîlnesc, deoarece nu vreau să am cu el o cioc
nire neplăcută ; pe de altă parte, prudenţa sa laşă (din cauza legă
turilor sale de afaceri cu James Fazy, care este patronul său) 
într-un moment atît de hotărîtor nu-mi place cîtuşi de puţin. 
(Consider deplasat îndeosebi faptul că întreţine în continuare 
legături strînse cu Blind şi după ce i-am dovedit pe baza unor 
documente judiciare că Blind, în condiţiile unor circumstanţe agra
vante, a obţinut prin stratageme de la zeţarul Wiehe o mărturie 
falsă în legătură cu pamfletul „Avertisment" 824, cu scopul de a o 
publica în „A[llgemeinef Z[eitung]" ). Deşi în faţa lumii sîntem, 
ca şi înainte, „prieteni •, familiile noastre au rupt complet relaţiile. 
După cum ştii, soţia mea este un om de caracter. 

Să sperăm că în curînd vom avea veşti mai bune de la tine. 
Salut. 

Publicat pentru prima oară 
in : F. Lassalle. „Nachgelassene 
Briefe und Schriften •, Bd. III, 
Stuttgart-Berlin, 1922 

1) Ludwig Simon. - Nota red. 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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[Londra] 15 septembrie 1860 

Dragă Lassalle, 
Scriu foarte pe scurt, pentru ca aceste rînduri să-ţi mai parvină. 
1 .  Lui Freiligrath i-am scris (alaltăieri) rugindu-l să răspundă 

la întrebarea ta 825• Răspunsul n-a sosit. Era şi firesc, căci a răs
punde la o asemenea întrebare ar fi în contradicţie cu obligaţiile sale 
de serviciu. 

2. In ceea ce priveşte cartea despre Vogt 1) : După diverse 
încercări am ajuns la concluzia că există o singură posibilitate 
- să fie tipărită la Londra. De altfel cartea este scrisă, în mod 
deliberat, în aşa fel incit să nu poată fi confiscată. Chiar dacă nu 
poate fi tipărită la Berlin, ea va putea fi difuzată în Germania prin 
Leipzig, ca oricare altă carte. De aici poate fi trimisă direct în Elve
ţi;:i., Belgia, America. O parte plăteşte Engels, o parte eu. O să 
revină cam scump, deoarece aici coala costă 41/2 1. st. O parte din 
bani trebuie să-i procuri tu, dacă poţi. Sperînd într-un succes, am 
dispus ca tipărirea să înceapă chiar de săptămîna viitoare. Dacă 
nu vom reuşi să adunăm banii, nu vom pierde decît ceea ce s-a 
cheltuit pentru colile tipărite pînă la data respectivă. 

3. Garibaldi, întocmai ca Mazzini, a împărtăşit părerea mea 
cu privire la misiunea lui Bonaparte. Am avut în mină scrisori ale 
lui Garibaldi în legătură cu această chestiune. De altfel, trecutul 
nu mai are acum nici o importanţă. De îndată ce Garibaldi va face 
ca lupta italienilor să fie independentă de Bonaparte (or, acesta şi 
este scopul său, aşa cum o spune categoric într-o scrisoare adre
sată unui cunoscut de-al meu din Anglia (Green) 2) ) ,  se va pune 
capăt tuturor problemelor litigioase din partidul revoluţionar. Dar 
acum important este ca noi să cădem de acord asupra programu
lui. Dacă tu ai face o ciornă, Engels, Wolff şi cu mine am cădea 
de acord cu tine asupra eventualelor modificări. Se apropie clipa 
cînd „micul" ,  dar într-un anumit sens „puternicul" nostru „partid„ 
(în măsura în care celelalte partide nu ştiu ce vor, sau nu vor ce 
ştiu) va trebui să-şi elaboreze planul campaniei. Faptul că tocmai 
noi (aici în Anglia) ne situăm pe poziţii naţionale mi se pare just 

1) K. Marx. „Domnul Vogt•. - Nota red. 
') Vezi volumul de faţă, p. 68. - Nota red. 



'498 K. Marx şi F. Engels 

- abstracţie făcind de justeţea intrinsecă a unei asemenea politici -
.chiar şi din punct de vedere tactic. 

4. In ceea ce priveşte atitudinea noastră faţă de Rusia, cred că 
ogreşeşti. Engels şi cu mine am ajuns absolut independent la păre
rea noastră, şi pot spune că am ajuns la ea după multă trudă, 
.studiind ani de zile diplomaţia rusă. Este adevărat că în Germania 
-există aversiune faţă de Rusia, şi încă în primul număr al lui „N[eue] 
Rh[einische] Z [eitung] u noi am proclamat războiul împotriva ruşilor 
·ca o misiune revoluţionară a Germaniei. Dar ura şi înţelegerea 
:sînt două lucruri complet diferite. 

5. Elogiile aduse cărţii mele 1) m-au bucurat, pentru că vin 
·de la un judecător competent. Sper că pînă la paşti va apărea şi 
partea a doua 828• Forma va fi oarecum alta, to some degree 1) mai 
populară. Nu fiindcă aşa doresc eu, ci în primul rînd fiindcă această 

.a doua parte are o sarcină nemijlocit revoluţionară şi fiindcă rela
ţiile pe care le prezint sînt mai concrete. 

Cartea mea a făcut mare vilvă în Rusia, şi un profesor 3) a ţinut 
la Moscova o prelegere despre ea. In afară de asta mulţi ruşi mi-au 
trimis scrisori amicale în care se referă la această lucrare. Ditto 
unii francezi care cunosc limba germană. 

6. Ad vocem 4) H. Biirgers 827• Seamănă cu blîndul Heinrich. 
El a fost, ce-i drept, coredactor nominal al lui 11N[eue] Rh[einische] 
"Z[eitung] !' , dar n-a scris niciodată la acest ziar, în afară de un 
:singur articol, din care o jumătate am tăiat, iar cealaltă jumătate 
.am refăcut-o. Biirgers s-a înfuriat atit de tare (aceasta s-a întim
plat în primele zile ale existenţei ziarului) , incit a apelat la dreptul 
de vot universal. Am admis, cu titlu de excepţie, acest lucru, decla
rînd totodată că în redacţia unui ziar trebuie să domnească dicta
;tura, şi nu dreptul de vot universal. Rezultatul votului universal 
i-a fost total defavorabil. De atunci n-a mai scris. De altfel, se 
.spune că închisoarea l-a temperat foarte mult. Aici trebuie să-l 
1.aud pe Wolff-ul cazematelor 5) . Este o fire diametral opusă lui 
l3iirgers. 

Dar şi mai mult decit Biirgers m-a supărat faptul că avocatul 
Miquel din Gottingen, un membru foarte talentat şi energic al 
partidului nostru, s-a alăturat lui Bennigsen. 

1) K. Marx. „Contributii Ia critica economiei politice" (vezi K. Marx şi F. Enge/s. 
Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 3-175. - Nola lrad.}. -
.Nola red. 

1) - intrucitva. - Nola lrad. 
1) Ivan Kondratievici Babst. - Nola red. 
") - In /egălură cu. - Nola lrad. 
� Wilhelm Wolff. - Nola red. 
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'i. La Berlin a văzut lumina tiparului „Polizei-Silhouetten• a dr. 
Eichhoff. Este scrisă prost, dar conţine fapte preţioase. Ea prezintăi 
în adevărata lor lumină „poliţia" liberală şi „tribunalele " din Berlin. 
Cartea a fost confiscată imediat. Din fericire, un exemplar a ajuns 
aici. 

8. In ceea ce priveşte procedura judiciară prusiană, trebuie să 
recunosc că sint in totală necunoştinţă de cauză. Nu mi-am închi
puit niciodată că mi se va da realmente satisfacţie, dar credeam 
că procedura este de aşa natură, incit să pot ajunge măcar Ia () 
dezbatere publică. Asta era tot ce voiam. 

Oare potrivit (vechii) proceduri renane o acţiune intentată de 
o persoană particulară pentru injurie sau calomnie depinde tot de 
aprobarea prealabilă a funcţionarilor din justiţie, adică a guver
nului 1 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
în : F. Lassalle. „Nachgelassene 
Briefe und Schriften •, Bd. III, 
Stuttgart-Berlin, 1922 
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AI tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germanii 

Marx către Ferdinand Lassalle 628' 

la Aachen 

[Londra, 15 septembrie 18601 

Dragă Lassalle, 
După prima mea scrisoare ţi-o trimit pe aceasta, pe care am 

primit-o chiar acum 1) . 

Publicat pentru prima oară 
în : F. Lassalle. „Nachgelassene 
Briefe und Schriften •, Bd. III, 
Stuttgart-Berlin, 1922 

1) Scrisoarea lui Ferdinand Freiligrath. - Nota red. 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris. 

Tradus din limba germanii 
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Marx către Ferdinand Lassalle 
la Berlin 

[Londra) 2 octombrie 1860 

Dragă Lassalle, 
Scrisoarea ta către Freiligrath am trimis-o imediat. 
Of course 1), cînd am scris că trebuie să încerci 1 1să procuri" 

o anumită sumă, m-am exprimat echivoc. Nu apela decît la cei 
cu care mă aflu personal în relaţii de prietenie. In general ar fi 
bine dacă aş primi această sumă cit mai curînd. Nu cred, de altfel, 
că aceştia sînt bani pierduţi, deoarece în orice caz vom reuşi să 
acoperim cheltuielile. 

Engels a scris în 1 1Allgemeine Milităr-Zeitungu din Darmstadt 
un articol despre rifles 2) englezi, tipărit ulterior, în traducere, în 
„Volunteer Journal H din Manchester 3) . Articolul a fost reprodus · 
şi comentat în întreaga presă londoneză. 

Judecind după scrisorile pe care le primesc direct din tabăra 
lui Garibaldi, situaţia e îngrijorătoare. Cavour este unealta directă 
a lui Bonaparte şi-l domină pe Victor Emanuel. Lui Garibaldi îi va 
Ii greu să-i ţină piept lui Bonaparte şi armatei piemonteze, cu atit 
mai mult cu cit întreaga burghezie şi aristocraţie din Italia este 
alătur: de Cavour. Situaţia primei armate a lui Garibaldi s-a înrău
tăţit întrucitva, deoarece el a fost silit să-şi împartă trupele de elită 
între gloata napolitană şi troupiers 4) piemontezi. 

Scuză-mă că de astă dată nu răspund la scrisoarea ta şi că, în 
genere, îţi scriu numai aceste citeva rînduri. In afară de munca 
(agreabilă) de corectură 5) şi de studiile mele obişnuite mă chinuie 
o nevralgie înfiorătoare, care mi-a cuprins toată partea stingă a 
capului. 

Salut. 
Al tău, 

K. M. 

Tribunalul suprem nu a dat încă pronunţarea. De îndată ce 
procesul va fi judecat şi nu mi se va admite o dezbatere publică, 

1) - Fireşte. - Nota trad. 
t) - puşcaşii. - Nota- trad. 
1) F. Engels. 1 1Trecerea în 1evistă a voluntarilor din Anglia" (vezi K. Marx şi 

f. Engels. Opere, voi. 1 5, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 560-566. - Nota 
lrad.). - Nota red. 

') - soldaţii. - Nota trad. 
1) Este vorba de corectura la pamfletul lui Marx „Domnul Vogt•. - Nota red. 
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voi publica a1c1 O broşură de o coală de tipar intitulată „Prussian 
Justice " 1) 629• 

Publicat pentru prima oară 
în : F. Lassalle. „Nachgelassene 
Briefe und Schriften •, Bd. III, 
Stuttgart-Berlin, 1922 
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S e  tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Ferdinand Lassalle 
la Berlin 

(Londra] 23 octombrie 1860 

Dragă Lassalle, 
Scuză-mă că-ţi scriu numai cîteva rînduri. In afară de lucrările 

mele obişnuite, sînt ocupat acum pînă peste cap cu corecturile. 
Ţi-aş fi foarte îndatorat dacă banii pe care poţi să mi-i trimiţi 

îi vei expedia pînă la începutul lui noiembrie, deoarece am tras o 
poliţă asupra tipografului (aici, la Londra, tipografii sînt plătiţi, 
de fapt, săptămînal) care are scadenţa la începutul lunii noiembrie. 

Astăzi am primit hotărîrea prin care Tribunalul suprem refuză 
să dea curs acţiunii mele. Ea sună astfel : „Reclamaţia dv. din 23 
august a.c. referitoare la hotărîrea dată de senatul penal al Curţii 
de apel regale la 1 1  iulie a.c. în procesul de calomnie intentat de 
dr. K. Marx redactorului lui «National-Zeitung» dr. Zabel, după 
cercetarea documentelor corespunzătoare, a fost respinsă ca nefon
dată. Curtea de apel regală nu a găsit în cele două articole de fond 
incriminate din «National-Zeitung» nici un pasaj care să aducă 
o insultă obiectivă rec�amantului şi a considerat că nu a existat 
intenţia de a-1 insulta pe acesta din urmă şi de aceea a refuzat, pe 
bună dreptate, să dea curs acţiunii. 

Dacă există însă în mod obiectiv o insultă sau dacă ar fi existat 
intenţia de a insulta, acestea sînt în fond lucruri concrete, care nu 
pot fi reclamate la Tribunalul suprem regal decît atunci cînd în 
hotărîrea Curţii de apel s-a comis o eroare de drept. In cazul de 
faţă nu se constată o asemenea eroare. Cheltuielile ş.a.m.d. • 

1) - „Jusli/ia prusiană". - Nota trad. 
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Cum o duci cu sănătatea ? ln ceea ce mă priveşte, continuă să 
fie foarte şubredă. 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
în : F. Lassalle. „Nachgelassene 
Briefe und Schriften• ,  Bd. III, 
Stuttgart-Berlin, 1922 
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Al tău, 
K.M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Ferdinand Lassalle 
la Berlin 

Londra, 5 noiembrie 1860 

Dragă Lassalle, 
Cu multe mulţumiri îţi aduc la cunoştinţă că am primit cele 

12 1. st., care au sosit sîmbătă. Nu te adresa deci celor două per
soane 1) menţionate. 

Declaraţia lui Szemere m-a surprins, în măsura în care mă poate 
surprinde, în general, ceva ce provine de la emigraţia ungard.. 
Szemere nu acţionează în nici un caz din considerente personale, 
dar suferă de „înţelepciune politicău I 

De îndată ce voi termina cu tipărirea 2) şi, în sfîrşit, voi fi mai 
liber, voi scrie mai amănunţit. 

Al tău, 
K.M. 

Să sperăm şi e foarte probabil că în Statele Unite va învinge 
de astă dată republican party 3) (al cărui organ de presă este 
„Tribune" ) .  

l-am scris azi avocatului meu Weber să-ţi predea hirtiile pro
cesului meu. Te rog să le păstrezi deocamdată la tine. 

Publicat pentru prima oară 
în : F. Lassalle. „Nachgelassene 
Briefe und Schriften•, Bd. III, 
Stuttgart-Berlin, 1922 

'I Franz Duncker şi Ludmilla Assing. - Nola red. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

11 Este vorba de pamfletul lui Marx „Domnul Vogt•. - Noi a red. 
11 - partidul republican. - Nota lrad. 
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Marx către Bertalan Szemere 
la Londra 

[Londra! 21 noiembrie (18601 

My dear Szemere, 
Intrucît soţia mea s-a îmbolnăvit foarte grav (febră tifoidă), nu 

m-am putut întîlni cu dv. duminică şi nici într-una din zilele urmă
toare. D-l Borkheim mi-a spus că v-a văzut duminica trecută. 

Articolul apărut în „A[llgemeine/-Zeitung• din Augsburg în 
care se pomeneşte de dv. a fost scris de dr. Biscamp, unul dintre 
prietenii mei, care locuieşte foarte aproape de mine. 

Cu cele mai sincere urări de bine de la soţia mea şi de la mine. 

Al dv. devotat, 
K. Marx 

„Courrier du Dimanche din 1 8  noiembrie publică o scrisoare 
cu menţiunea „Viena, 14 noiembrie 1 860" ,  scrisă absolut în spiri
tul declaraţiei dv. publice. 

Publicat pentru prima oară 
în original în „Revue d'histoire 
comparee", t. IV, nr. 1-2, 1946 
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Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba engleză 

Marx către Bertalan Szemere 
la Londra 

[Londra) 22 noiembrie 1 860  

My dear Szemere, 
Multe mulţumiri pentru amabila dv. scrisoare şi pentru însem

nările în legătură cu convorbirea dintre Kossuth şi Cobden 630, de 
care am uitat să amintesc în ultima mea scrisoare. 

Starea soţiei mele încă nu s-a ameliorat. 
Engels, pe care dv. trebuie să-l consideraţi ca pe un alter ego 

al meu şi care este autorul broşurii „Padul şi Rinul", pe care v-am 
dat-o acum cîtva timp, locuieşte la adresa : nr. 6, Thorncliiie Grave, 
Oxlord Road, Manchester. 
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Primesc din cînd în cînd 11Courrier du Dimanche° de la un prie
ten din Paris. Acest Gănescu nu este valah ? In orice caz, dupăi 
nume, nu pare a fi de origine franceză. 

Cu cele mai cordiale salutări. 

Publicat pentru prima oară 
in original in „Revue d'histoire 
comparee" , t. IV, nr. 1-2, 1946 
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Al dv. devotat, 
K. Marx: 

Se tipăreşte după manuscris. 

Tradus din limba engleză. 

Marx către Franz Duncker 
la Berlin 

Londra, 24 noiembrie 186() 

Stimate domn, 
V-aş rămîne foarte îndatorat dacă aţi insera cit mai curînd posi

bil în "Volks-Zei tung" declaraţia anexată 1) şi dacă mi-aţi trimite 
un exemplar. 

Veţi primi, probabil, săptămîna viitoare un exemplar din bro
şura mea împotriva lui Vogt 2) . Prietenului meu Lassalle îi trimit 
3 exemplare - 1 pentru el, 1 pentru contesa Hatzfeldt şi 1 pentru 
domnişoara Ludmilla Assing. 

Vă rog să fiţi atît de amabil şi să-i comunicaţi acest lucru lui 
Lassalle ; spuneţi-i totodată că soţia mea zace la pat de o săptă
mînă din cauza unei forme grave de febră tifoidă, aşa că, la indica
ţia medicului, am fost nevoit să-i duc de acasă pe cei trei copii ai! 
mei. Lassalle va înţelege că în aceste condiţii nu pot să-i scriu • 
i-aş fi însă foarte recunoscător dacă mi-ar scrie el. 

Cu toată stima. 

Publicat pentru prima oară 
in : F. Lassalle. „Nachgelassene 
Bnefe und Schriften", Bd. III, 
Stuttgart-Berlin, 1922 

Al dv. devotat, 
K. Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

') K. Marx. „Declaraţie trimisă redacţiei lui «Allgemeine Zeitung» ş1 altor 
ziare germane" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14, Bucureşti, Editura poli
tică, 1963, p. 754-755. - Nota trad.). - Nota red. 

'l K. Marx. „Domnul Vogt" .  - Nota red. 
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Marx către Carl Siebel 
la Elberfeld 

Dragă Siebel, 

3 ianuarie 186P 
9, Grafton Terrace, Maitland Park, 

Haverstock Hill, Londrai 

Happy New Jear 1) ţie şi better half 2) . 
Te anunţ, transmiţîndu-ţi mulţumirile mele, că am primit biblio

teca, ditto scrisoarea. 
Din cele şase exemplare ale lucrării „Domnul Vogt" ,  pe care 

le-ai comandat, fii bun şi trimite unul la „Kolner Anzeigeru, unul la 
„Zeitung fiir Norddeutschlandu (Hannover) şi trei la nişte publicaţii 
beletristice - care vei crede tu de cuviinţă. Important este să 
citeşti tu un exemplar şi să te pronunţi asupra lui. 

ln ceea ce priveşte „Kolner Anzeiger" - poţi folosi aceastăi 
foaie pentru a lua atitudine împotriva lui „Kolnische Zeitung" .  

Cartea 3) s e  vinde bine, aşa c ă  Petsch „se gîndeşte " l a  o a doua 
ediţie. ln acest caz, ar fi extrem de important să-mi procuri, pe cît 
este posibil, tot ce apare în legătură cu această carte în Germaniai 
şi să mă ţii au courant 4 ) .  (Aici văd numai Allg[emeine] Z[eitung]" „ 
„N[eue] Pr[eussische] Z [eitung] " şi „Volks-Zeitung" .) 

In „Freischiitzu a şi răsunat sfîşietorul „strigăt de durere " al Iun 
Ed. Meyen 5) . Vivat sequens I 6) 

Sper că data viitoare vei găsi timp să-mi scrii ceva mai pe larg_ 
ln ultimul timp am fost într-o situaţie foarte grea. Soţia mea ai 

') - Un An nou fericit. - Nota trad. 
1) - jumătăţii tale. - Nota trad. 
a) K. Marx. „Domnul Vogt". - Nota red. 
') - la curent. - Nota trad. 
5) Ed. Meyen. „Die neue Denunziation Karl Vogt"s durch K. Marx• („Noua. 

demascare a lui Karl Vogt de către K. Marx". - Nota trad.). - Nota red. 
') - Trăiască următorul I - Nota trad. 
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fost grav bolnavă timp de cinci săptămîni, aşa că am fost nevoit 
să-i duc de acasă pe cei trei copii ai mei. 

In ceea ce-l priveşte pe Schily, o să-l facem să-şi bage minţile 
în cap. 

!Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXV, ed. rusă, 1934 
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Al tău, 
K. Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Carl Siebel 
la Barmen 

[Londra) 3 ianuarie 1861 

Dragă Siebel, 
Tocmai acum am observat că scrisoarea pe care ţi-am trimis-o 

- ca răspuns la cea pe care am primit-o azi de la tine - am expe
tliat-o pe o adresă greşită, şi anume : Elberfeld, poste restante, 
C. Siebel junior. Prin prezenta îndrept această greşeală. 

Incă o dată calde salutări. 
Tocmai am primit o scrisoare de la Engels în care mă anunţă 

'Că înfumuratul dr. Borchardt este foarte supărat pentru că în 11Dom
nul Vogt" i-am menţionat pe 11cei trei medici germani" din Man
chester care au subscris fonduri pentru ziarul „Volk" 631• Poor fellow, 
this fullmouthed wiseacre 1) . 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
in : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXV, ed. rusă, 1934 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) Un individ jalnic, şmecherul ăsta lăudăros. - Nota lrad. 
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Marx către Ferdinand Lassalle 
la Berlin 

Dragă Lassalle, 

16 ianuarie 1861 
9, Grafton Terrace, Maitland Park, 

Haverstock Hill, Londra: 

D'abord 1) cele mai calde urări de bine, deşi tardive, cu prilejul 
Anului nou. 

Soţia mea este acum în convalescenţă. Ca urmare a bolii ei, 
m-am îmbolnăvit eu serios şi acum am hepatită. Tot o surpriză 
plăcută de Anul nou. Pînă acum boala a fost cronică, dar acum 
a devenit acută. 

Aşa se explică tăcerea mea, deşi atît soţia mea cit şi eu îm
părtăşim din tot sufletul suferinţele tale. Sper că în viitoarea ta 
scrisoare ne vei da veşti mai bune despre tine. Dacă mi-ai trimite 
o descriere mai amănunţită a evoluţiei bolii, aş cere sfatul unui 
medic pe care-l consider un adevărat geniu în domeniul lui Escu
lap 2) .  El însă nu locuieşte aici, ci la Manchester. 

Amnistia regală prusiană 832, a cărei clemenţă nu se răsfrînge, 
de fapt, asupra nici unuia dintre emigranţi, m-a amuzat copios. 
Gottfried Kinkel, care a aderat tocmai acum la Uniunea naţională, 
poate de altfel, dind o interpretare justă „actului de graţiere" ,  să 
se reîntoarcă în patrie. In ceea ce-i priveşte pe Bucher, Freiligrath, 
Borkheim, Zimmermann din Spandau şi mulţi alţii, ei sînt de mult 
1 1e:P1.glezi naturalizaţi" .  

Faucher, fost corespondentul la  Londra al  lui „Neue Pr[eussische} 
Z [eitung] " ,  ulterior coredactor al lui „Morning Star" (Manchester 
School) 833 - un om cu care se poate înţelege oricine, căci el nu 
numai că nu-şi ascunde, ci, dimpotrivă, îşi etalează lipsa de carac
ter berlineză, un om pe care, în genere, nici una dintre cunoştinţele 
sale nu-l iau au serieux 3) în relaţiile politice -, acest Faucher crede 
că poate juca acum rolul unui Cobden prusian. Să-i fie de bine I Cel 
puţin ăsta-i era planul cînd a plecat din Londra. 

Unul dintre prietenii mei, J. Ph. Becker, se află acum la Gari
baldi pe insula Caprera. El mi-a scris că, în cea mai mare parte. 
mişcarea din sudul Italiei a fost organizată aproape exclusiv de 
adepţii lui Mazzini, că Garibaldi nu e prea deştept şi că în tabăra 

1) - ln primul rind. - Nota lrad. 
1) Marx se referă la dr. Eduard Gumpert. - Nola red. 
') - în serios. - Nola Irod. 
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prietenilor săi domneşte o confuzie totală. De altfel Garibaldi este 
de acord cu Mazzini asupra faptului că Cavour n-a avut niciodată 
intenţii cinstite faţă de Victor Emanuel, şi că el este mai degrabă 
<> unealtă directă a lui Bonaparte, că intervenţia de la Gaeta 634, 
.apoi numirea lui Farina în Sicilia, a lui Farini în Neapole ş.a.m.d. 
nu sînt decît mutări de şah bine calculate pentru a-l sili pe Victor 
Emanuel să facă noi concesii teritoriale Franţei şi să-i facă concesii 
lui Murat în Italia de sud. Ceea ce îi va şi reuşi şi se va vedea 
în curînd. 

Criza sclavagismului din Statele Unite va duce peste cîţiva ani 
la o criză groaznică în Anglia : magnaţii industriei bumbacului din 
Manchester tremură de pe acum. 

Citesc rar lucrări germane, dar nu de mult mi-a căzut în mină 
cartea lui A. Bastian „Der Mensch in der Geschichte " 1) etc. Găsesc 
că această carte este proastă, amorfă şi pretenţioasă. Fundamentarea 
din punctul de vedere al „ştiinţelor naturii" pe care o dă el psiho
logiei rămîne un deziderat pios. Pe de altă parte, fundamentarea 
„psihologică" a istoriei dovedeşte că acest om nu ştie nici ce e 
psihologia, nici ce e istoria. 

Lucrarea lui Darwin 2) este foarte importantă şi îmi serveşte 
la fundamentarea, sub raportul ştiinţelor naturii, a luptei de clasă 
în istorie. Trebuie, fireşte, să acceptăm maniera engleză grosolană a 
Expunerii. ln pofida tuturor neajunsurilor, aici nu numai că se dă 
penlru prima dată lovitura de graţie „teleologiei" în ştiinţele na
turii, dar se şi explică în mod empiric sensul raţional al acesteia. 

ln ultimul timp am avut prilejul să văd mai multe ziare ger
mane. Sînt o porcărie. La aceasta se adaugă o mediocritate plină 
de sine, care îţi face greaţă. 

Ai putea să-mi trimiţi a doua fasciculă din „Polizei Silhouetten" 
a lui Eichhoff ? Aici nu se găseşte. 

Am citit acum şi „Totenschau" 3) a lui Walesrode. Sînt acolo isto
rioare frumoase I Dar expunerea este searbădă, lucru explicabil, 
de altfel, dacă avem în vedere perioada cînd a fost publicată 
cartea. 

Cele mai bune urări de sănătate şi salutări din partea soţiei mele. 

Al tău, 
K. M. 

1) - „Omul în istorie". - Nota trad. 
•) Ch. Darwin. „Originea speciilor prin selecţie naturală". - Nota red. 

·•J - „Constatarea decesului". - Nota lrad. 
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Mieroslawski, care il fost recent la Paris, i-a declarat priete
nului meu Schily că lucrurile merg „prost" .  In afară de aceasta, 
a vorbit în termeni foarte nefavorabili despre 11Klapka" .  Eu însă 
nu sînt edificat nici în ceea ce îl priveşte pe M[ieroslawski].  

Publicat pentru prima oară 
în : F. Lassalle. „Nachgelassene 
Briefe und Schriften •, Bd. III, 
Stuttgart-Berlin, 1922 
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Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană. 

Marx către Ferdinand Lassalle 
la Berlin 

(Londra] 28 ianuarie 1861 

Dragă Lassalle, 
Iţi scriu azi în mare grabă nu de acasă, ci din City. Peste cîteva 

zile vei primi o scrisoare amănunţită în care îţi voi răspunde la 
toate întrebările. In primul rînd îţi mulţumesc pentru cele trimise. 
O copie a petiţiei am trimis-o lui Freiligrath, nr. 2 lui Engels, nr. 3 
rămîne la mine. Este un document admirabil, caracteristic pentru 
istoria vremurilor noastre 835• 

Fii bun şi trimite imediat domnului Eichhoff biletul alăturat 838• 

Dată fiind starea actuală a sănătăţii tale, datoria mea de prieten 
mă împiedică să-ţi cer noi lucrări. Otherwise 1) aş consident că un 
pamflet împotriva lui Zabel, în forma în care intenţionai să-l scrii. 
ar fi un act politic important. 

Calde salutări ţie şi contesei 2) din partea soţiei mele. Ea se 
însănătoşeşte văzînd cu ochii. In ceea ce mă priveşte, cred că voi 
putea suspenda pentru un timp orice doctorii (ieri am terminat 
ultima bottle 3) ) • 

Complimente d-nei contese. In următoarea scrisoare îmi voi per
mite să adaug cîteva rînduri pentru ea. 

Publicat pentru prima oară 
în : F. Lassalle. „Nachgelassene 
Briefe und Schriften " ,  Bd. III, 
Stuttgart-Berlin, 1922 

1) - Altminteri. - Nota trad. 
') Sophie von Hatzfeldt. - Nota red. 
') - sticluţă. - Nota trad. 
4) - Al d-tale. - Nota trad. 

Tout a vous 4) 
K. Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană. 
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Marx către Ferdinand Freiligrath 637 
la Londra 

(Londra) 7 februarie 1861 

Dragă Freiligrath, 
Am convenit cu Engels ca să poţi primi cele 30 1. st. oricînd, iar 

restituirea cheltuielilor - la 24 de ore după prezentarea notei. Este 
deci de prisos să se mai apeleze la croitor, şi te rog să-i comunici 
lui Engels cînd să trimită banii 1) .  

Eu voi fi nevoit să plec în Olanda, altminteri nu ies din iarnă 
cu criza asta. Vrei să fii bun şi să te interesezi la unul dintre co
mercianţii cu care eşti prieten cum stau lucrurile cu paşapoartele 
pentru Olanda, dacă e necesar un paşaport ? „Ticăloşiau lui „Tri
bune• 2) ,  care coincide cu alte ghinioane, a fost cu atît mai supă
rătoare cu cît m-a împiedicat să îndeplinesc prescripţiile doctorului 
pentru perioada de convalescenţă a soţiei mele. Deşi nu fac parte 
din categoria „martirilor germaniu şi am fost întotdeauna ostil 
acestei categorii, cred că mi-am făcut cinstit porţia de ghinioane 
în exil. 

ln afară de propunerea lui Lassalle, am mai primit din Germania 
alte două propuneri de colaborări publicistice. Dar - şi pot spera 
că-mi împărtăşeşti părerea ? - furtuna nu este încă destul de pu
ternică ca să le accept de pe acum. 

Salul 
Al tău, 

K.M. 

Iţi poţi da seama ce humbug 8) este old 4) Ruge comparînd „Cam
pania pentru constituţia imperiului" 5) a lui Engels, apărută în 
„Revueu 8) , cu minciunile pe care ţi le-a debitat Arnold. 

Publicat pentru prima oară 
ln : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXV, ed. rusă, 1934 

'I Vezi volumul de faţă, p. 134 şi 136. - Nota red. 
11 Vezi volumul de faţă, p. 132. - Nota red. 
11 - lăudăros. - Nota trad. 
'I - bătrinul. - Nota trad. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

51 F. Engels. „Campania germană pentrw. constituţia imperiului• .  - Nota red. 
•) ,,Neue Rheinische Zeitung. Politisch-okonomische Revue". - Nota red. 
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Engels către Elise Engels 
la Barmen 

511 

Manchester, 13 februarie 186.l 

Dragă mamă, 
Iţi restitui contractele semnate, 7 exemplare, al 8-lea mi-l păs

trez 638• Trebuie să spun că dacă n-ai fi fost tu, cu greu m-aş fi 
hotărit la acest pas. Nu mi-a fost de loc uşor să renunţ eu însumi 
la singura întreprindere părintească care ne rămîne în mod cert� 
să renunţ aşa, pur şi simplu, fără să existe, după părerea mea. 
vreun motiv sau vreun pretext întemeiat. Cred că aveam şi eu 
dreptul la această întreprindere, şi fraţii mei 1) nu erau îndreptăţiţi 
să-mi ceară să renunţ, fără nici un motiv, la drepturile. mele în 
favoarea lor. Pretenţiile mele au fost, fără îndoială, îndreptăţite, 
ba le-am şi formulat la timpul oportun pentru a putea fi luate în 
considerare atunci cînd s-a discutat problema. Cînd a fost Emil 
Blank aici mi-a spus că am perfectă dreptate. Dar după aceea nu 
mi s-a mai comunicat nimic, şi abia cînd ceilalţi au aranjat totul, 
mi s-au adresat cerindu-mi să declar că sînt de acord să renunt 
la pretenţiile mele, justificînd acest lucru (în scrisoarea lui Emil 2) l 
cu motive care au, probabil, un caracter absolut practic, dar pe 
care eu nu le-aş fi putut formula în acest fel împotriva fraţilor mei. 
Drept consolare nu-mi rămîne decît asigurarea lui Emil că Gottfried 
Ermen, după convingerea sa, a lui Emil, va respecta contractul pe 
care-l are cu mine. Dar această convingere a sa este. infirmată de 
părerea avocatului nostru, care nu o dată i-a spus lui Emil că con
tractul, ca atare, nu-mi oferă nici un fel de garanţii legale. Fraţii 
mei capătă întreprinderea de la Engelskirchen, iar eu mă aleg cu 
„convingerea" lui Emil. 

Dragă mamă, pentru tine mi-am înăbuşit toate aceste senti
mente şi multe altele. Pentru nimic în lume n-aş vrea să contribui. 
nici în cea mai mică măsură la a-ţi întuneca amurgul vieţii cu cer
turi familiale pricinuite de moştenire. Cred că atît comportarea 
pe care am avut-o în timpul cit am fost la voi 639, cit şi scrisorile 
mele dovedesc destul de limpede că n-am avut nici cea mai vagă 
intenţie de a împiedica vreo înţelegere, şi că, dimpotrivă, m-am. 

1) Hennann, Emil şi Rudolf Engels. - Nota red. 
•1 Emil Engels. - Nota red. 
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sacrificat bucuros pentru a aranja totul după voia ta. De aceea am 
şi semnat fără multă vorbă acest document. Nu vreau în nici un caz 
să mai fii tracasată cu asemenea probleme şi să-ţi faci griji din 
cauza lor. N-am să le port pică fraţilor mei şi n-am să le pomenesc 
niciodată de acest lucru, dacă, bineînţeles, nu mă vor sili cu tot 
dinadinsul s-o fac. Cred că ne-am înţeles în această privinţă, şi nu 
intenţionez să mă laud că am făcut, după părerea mea, un sacrificiu. 
Am considerat însă de datoria mea să-ţi spun deschis care au fost 
.argumentele mele în această chestiune ; se înţelege de la sine că nu 
mă gîndesc cîtuşi de puţin că tu ai fi reuşit să aranjezi lucrurile 
într-un mod mai favorabil pentru mine. Dimpotrivă, ştiu că în tot 
!impui acestor tratative te-ai gîndit în permanenţă şi la mine şi ai 
făcut pentru mine tot ce ţi-a stat în putinţă. 

Faptul .este acum consumat şi cu aceasta punem punct. Nu 
.cred că vei mai auzi vreodată o vorbă de la mine în privinţa asta, 
.şi se înţelege că dacă Emil va veni aici îl voi primi frăţeşte, aşa 
cum am făcut-o întotdeauna. Chiar dacă în această chestiune am 
avut păreri diferite, el rămîne totuşi un băiat de treabă, care a ţinut 
foarte mult seama de interesele mele cînd a fost aici. 

Halatul l-am primit şi îmi prinde foarte bine, căci a venit din 
nou frigul, dar ceaprazurile roşii nu sînt destul de fine pentru 
gustul de aici. La mine s-a pripăşit acum şi un şoricar mititel, care-mi 
ţine de urît cînd sînt acasă. 

Sper că ţi-a trecut răceala pe care o aveai şi că faptul că ai 
scăpat de toate grijile legate de moştenire va avea asupra ta o 
influenţă binefăcătoare. Dar Sieg 1) ar trebui cumpărat - numai 
.dacă acest lucru e posibil I 

Salutări cordiale lui Hermann şi familiilor lui Rudolf, Blank şi 
J3oelling. 

Cu toată dragostea. 

Publicat pentru prima oară 
in 11Deutsclil.e Revue•,  
Jg. 16,  Ba. 11, 1921 

Fiul tău, 
Friedrich 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

'J Este v-0rba de un lot de pămînt pe malul riului Sieg. - Nota red. 
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Marx către Ferdinand Lassalle 
la Berlin 

[Londra] 15 feb1 uarie 1861 

Dragă Lassalle, 
După prima scrisoare pe care ţi-am trimis-o 1) n-a urmat, aşa 

·cum intenţionam, o a doua, pentru că între timp a intervenit 
o criză, şi anume o criză financiară. Dana mi-a scris de la New 
York că ei („Tribuneu) au renunţat la toJi corespondenţii lor din 
Europa şi că m-au păstrat numai pe mine, dar că 1 )  apariţia „Cy
clopaediei" este deocamdată suspendată ; 2) colaborarea mea este 
suspendată pentru şase săptămîni şi, în sfîrşit, 3) pe viitor să le 
scriu săptămînal cu un articol mai puţin. 

Date fiind aceste împrejurări şi cheltuielile cauzate de boala 
soţiei mele, trebuie să plec în Olanda la unchiul meu Philips, 
pentru ca, în genere, să pun în ordine treburile mele financiare. 
Deoarece îmi trebuie bani de drum, am tras asupra ta o poliţă de 
20 I. st. (circa 34 de taleri) pe termen de şase săptămîni. Această 
sumă ţi-o voi trimite din Olanda înainte de scadenţa poliţei, sau 
o voi aduce eu însumi la Berlin, deoarece s-ar putea să vin pe 
acolo. Voi veni, bineînţeles, numai ca turist, dacă, în genere, voi 
t;-ece (dacă aş fi Karl Heinzen - Heinecke, argat vînjos 840, aş 
spune : overstride 2} ) graniţa olandeză şi voi pune piciorul pe pă
mîntul Germaniei. 

Publicat pentru prima oară 
In : F. Lassalle. „Nachgelassene 
.Briefe und Schriften •, Bd. III, 
Stuttgart-Berlin, 1 922 

') Vezi volumul de faţă, p. 509. - Nota red. 
2) - voi piMii peste. - Nota trad. 

Al tău, 
K. Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Engels către Elise Engels 
la Barmen 

Manchester, 27 februarie 1861 

Ţi-aş fi răspuns imediat la scrisoarea ta, care m-a bucurat foarte 
mult, dar după ce a plecat Emil 1) am fost atît de ocupat cu tre
burile curente, incit mi-a fost absolut imposibil. El a plecat ieri 
dimineaţă şi probabil că diseară va fi la Engelskirchen. Dragă 
mamă, să nu-ţi faci griji, chestiunile de afaceri nu mă vor face să 
port pică fraţilor mei ; nici nu mă gîndesc la aşa ceva. Mi-a venit 
foarte greu să mă retrag eu însumi din întreprinderea părintească, 
şi nu putea să nu mă afecteze faptul că peste un drept pe care, după 
părerea mea, îl aveam s-a trecut cu atîta uşurinţă, sub tot felul de 
pretexte care nu au nici o legătură cu el, iar consimţămîntul mi 
l-au cerut, ca să zic aşa, ca fiind ceva de la sine înţeles 2) . Nu 
vreau să spun că lucrurile nu stau şi aşa foarte bine, ba, poate, 
chiar mai bine decît în cazul în care ar fi fost luate în considerare 
pretenţiile mele ; or, tocmai acest lucru nu şi-a dat nimeni oste
neala să mi-l explice, şi nu poţi nega că în împrejurările date au 
cam întrecut măsura cerindu-mi să iscălesc documentul respectiv. 
Acum însă chestiunea e încheiată şi poţi fi sigură că nu port din 
această cauză nici un fel de pică vreunuia dintre fraţii mei. Vom 
mai avea de multe ori nevoie unul de altul, şi, în afară de asta, 
ştii că nu am mania să fac pe mărinimosul nerecunoscut. Sînt în
credinţat că Emil n-a observat la mine supărare şi cu atît mai 
puţin minie faţă de el ; nici nu putea observa aşa ceva, deoarece 
m-am împăcat acum întru totul cu situaţia şi nu doresc decît un 
lucru - ca întreprinderea. de la Engelskirchen să dea rezultate 
bune pentru toţi patru. Aşadar, să nu fi amărîtă, dragă mamă. 
Pentru mine această chestiune este definitiv încheiată, şi chiar şi 
sentimentul penibil pe care l-am încercat cînd mi-am pus semnătura 
nu-1 mai am cîtuşi de puţin, l-am dat uitării. Mă gîndeam că dacă 
pentru mine povestea asta a fost într-o oarecare măsură neplăcută, 
ce să mai spui tu, care în timpul tratativelor ai fost nevoită să 
treci de mai multe ori prin momente şi mai neplăcute, - aşa că 
sînt foarte bucuros că dintr-o trăsătură de condei am putut pune 

1) Emil Engels. - Nota red. 
'l Vezi volumul de faţă, p. 51 1-512. - Nota red. 
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capăt unor asemenea lucruri. Intreprinderi mai pot avea cu sutele , 
dar o altă mamă n-o să am niciodată. 

In rest n-o duc prost. Emil s-a simţit foarte bine aici ; ţi-a scris că 
în legătură cu Gottfried 1) afacerea este ca şi încheiată, aşa că şi 
această problemă s-a rezolvat în sfîrşit. Şi acum, cu bine, rămîi 
sănătoasă, ai grijă de tine şi transmite salutări cordiale lui Hermann 
şi familiilor lui Rudolf, Blank şi Boelling. 

Cu toată dragostea. 

Publicat pentru prima oară 
în „Deutsche Revue•, 
Jg. 46, Bd. II, 1921 

64 

Fiul tău, 
Friedrich 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Ferdinand Lassalle 
la Berlin 

Dragă Lassalle, 

7 martie 1861 
Olanda, Zalt-Bommel, 
(adresa lui L. Philips) 

Aşa după cum ţi-am mai scris, am de gînd să plec la Berlin 
pentru a discuta personal cu tine eventuale încercări politice-lite
rare comune, dar mai cu seamă pentru a te revedea. 

Trebuie să-mi dai însă date foarte exacte în următoarea pro
blemă. Nu am alt paşaport în afară de unul francez vechi din 1849, 
care mi-a fost eliberat cînd am fost expulzat 641• Să mă fi adresat 
legaţiei prusiene din Londra - nu-mi convenea. Să fi luat cetă· 
tenia engleză (aşa cum au făcut Freiligrath, Bucher, Zimmermann 
şi alţii) şi să fi călătorit cu un paşaport englez, - de asemenea 
nu voiam. Problema e următoarea : în 1845, cînd guvernul prusian 
m-a pus sub urmărire în Belgia 642, am primit din Prusia, prin inter
mediul cumnatului meu 2) , un permis de emigrare. In 1849, după 
cum se ştie, am fost expulzat de guvernul prusian sub pretextul 
că am încetat de a mai fi cetăţean prusian. Dar, după lege, înce
tează de a mai fi „cetăţeni" prusieni toţi emigranţii care au stat 
zece ani î:a afara graniţelor ţării. Eu nu m-am naturalizat niciodată 

1) Gottfried Ermen. - Nota red. 
2) 'Wilhelm Robert Schmalhausen. - Nota red. 
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în străinătate. Mai departe, potrivit hotărîrii preparlamentului din 
1 848 - o hotărîre căreia la alegerile pentru parlamentul de la 
Frankfurt i s-au conformat efectiv toate guvernele germane 643 -, 
toţi emigranţii puteau cere să fie repuşi în drepturile de cetăţeni 
germani şi să fie aleşi pretutindeni ca membri ai parlamentului, 
chiar şi în cazurile cînd ei, asemenea lui Vogt şi altora, s-au natura
lizat deja în străinătate. Avînd în vedere toate acestea, în 1848 
am cerut să fiu repus în drepturile mele de cetăţean prusian. Guver
nul prusian de atunci a refuzat să-mi satisfacă cererea, dar a cu
tezat să mă trateze ca pe un străin abia după înfrîngerea revoluţiei. 

Practic, în momentul de faţă această problemă are importanţă nu
mai în măsura în care pot să vin nestingherit la Berlin. Dacă aş. 
reuşi să trec graniţa, la Berlin nu mi-ar mai fi frică de nimic, dar la 
periferie riscul e mai mare. 

Ştii că vreau, cu ajutorul unchiului meu 1) (care administrează 
averea mamei mele şi care înainte vreme mi-a avansat adesea 
sume însemnate în contul părţii mele de moştenire) , să pun ordine 
în complicata rnea situaţie financiară. Omul ăsta e zgîrcit, dar e 
foarte mîndru de activitatea mea publicistică. De aceea, în scri
soarea pe care mi-o vei trimite, te rog să menţionezi succesul 
(lucus a non lucendo 2) )  ultimei mele lucrări împotriva lui Vogt, 
planurile de a edita împreună ziare etc. şi, în genere, să întocmeşti 
în aşa fel scrisoarea, incit să pot inspira „încredere " unchiului, 
să-i pot arăta scrisoarea. In plus, nu uita să scrii cite ceva despre 
politică. Vous m'entendez, mon cher 3) . 

Salutări cordiale ţie şi doamnei contese 4) . 
Al tău, 

K. Marx 

(Zalt-Bommel e situat lingă Nymwegen 5) . Nu cred că ai auzit de 
această localitate. Ce-i drept, a devenit cunoscută în urma ultime
lor inundaţii.) 

La conspiration de silence 6) , cu care a întimpinat întreaga presă 
germană ultima mea lucrare 7) , ca şi pe cele anterioare, este, de 

1) Lion Philips. - Nota red. 
1) Textual : „crîng pentru că în el nu e lumină".  Exemplu clasic de comparare 

nu prin asemănare, ci prin contrast. - Nota red. 
1) - Mă înţelegi dragul meu 1 - Nota trad. 
'l Sophie von Hatzfeldt. - Nota red. 
5) Denumirea olandeză : Neimegen. - Nota red. 
• - Conspiraţia tăcerii. - Nota trad. 
7) K. Marx. „Domnul Vogt•.  - Nota red. 
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fapt, foarte măgulitoare pentru mine, deşi este foarte dăunătoare 
pentru vînzarea cărţii. Nădăjduiesc că starea sănătăţii tale s-a 
îmbunătăţit. 

Publicat pentru prima oară 
in : F. Lassalle. „Nachgelassene 
Briefe und Schriften •, Bd. III, 
Stuttgart-Berlin, 1922 

65 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Antoinette Philips 644 

la Zalt-Bommel 

Scumpă verişoară, 

24 martie 1861 
13, Bellevuestrasse, Berlin 
(adresa dr-ului F. Lassalle) 

N-am cuvinte să-ţi mulţumesc pentru scrisoarea ta extrem de 
drăguţă, care are un singur defect, este prea scurtă, deşi ai proce
dat după regula engleză - ai pus lucrurile cele mai bune în amba
lajul cel mai modest. 

Am sosit la Berlin duminica trecută (17 martie 1) ) la 7 dimineaţa. 
Călătoria a decurs fără nici un fel de peripeţii, cu excepţia unei 
staţionări de 61/2 ore în Oberhausen, o mică localitate înfiorător de 
plicticoasă. Lassalle, care locuieşte într-o casă foarte frumoasă, 
situată pe una dintre cele mai frumoase străzi ale Berlinului, a făcut 
toate pregătirile în vederea sosirii mele şi m-a întimpinat extrem 
de cordial. Primele ceasuri le-am petrecut sporovăind, iar după 
ce m-am odihnit puţin şi am luat o gustare, alungind astfel oboseala 
pricinuită de călătoria cu trenul, Lassalle m-a dus numaidecît la 
contesa Hatzfeldt, care, după cum am aflat imediat, dejunează la el 
în fiecare zi pe la ora 4 după-amiază şi îşi petrece serile cu el. Am 
regăsit acelaşi păr „blondu şi aceiaşi ochi albaştri de altădată, în 
rest însă, pe faţa ei citeşti : douăzeci şi cu douăzeci fac cincizeci 
şi şapte. Faţa-i ridată vădea „urmele creaţiei" ,  obrajii şi bărbia 
trădau o grăsime care, asemenea zăcămintelor de cărbune, are 
nevoie de mult timp pentru a se depune ş.a.m.d. ln ceea ce pri
veşte sprîncenele, m-a surprins imediat că arătau mai bine în 
loc să arate mai rău, aşa că arta întrecuse cu mult natura Mai 
tîrziu am constatat că stăpîneşte la perfecţie arta de a se farda şi 

1) In original : 18 martie. - Nota red. 
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de a găsi în trusa ei de toaletă culorile pe care sîngele ei nu le mai 
are. In general, ea îmi amintea unele statui greceşti care au busturi 
extrem de frumoase, dar chipurile le-au fost „desfigurate" îngrozi
tor de vicisitudinile vremii. Totuşi, ca să nu fiu nedrept, trebuie să 
recunosc că este o femeie remarcabilă, şi nu o femeie savantă, 
este dotată cu o mare inteligenţă naturală, e plină de viaţă, manifestă 
mult interes pentru mişcarea revoluţionară şi vădeşte un laisser 
aller 1) aristocratic, care este incomparabil mai bun decît grimasele 
pedante ale femmes d' esprit 2) de profesie. 

Luni, prietenul meu Lassalle a făcut pentru mine o cerere către 
şeful poliţiei prusiene pentru a fi repus în drepturile mele de cetă
ţean prusian 645• Marţi, Lassalle, care e un om extraordinar de 
curajos, a dus el însuşi cererea domnului von Zedlitz (prefectul 
poliţiei, adept al partidului iuncherilor şi confidentul regelui 3) ) 
şi ,  recurgînd fie la ameninţări, fie la linguşiri - Zedlitz a luat 
acest apel adresat lui, şi nu autorităţilor în subordine, ca pe un com
pliment -, a reuşit să facă în aşa fel incit astăzi ziarul guverna
mental „Preussische Zeitung"  a anunţat reîntoarcerea mea în „pa
trie " .  Totuşi nu am primit încă un răspuns oficial cu privire la rena
turalizarea mea. 

Marţi seara Lassalle şi contesa m-au dus la un teatru berlinez 
unde se juca o comedie berlineză îmbibată de elogii la adresa pru
sienilor 4) . A fost un spectacol dezgustător. Miercuri seara au insistat 
să merg la un spectacol de balet la Operă. Aveam o lojă rezervată 
alături de - horrible dictu 5) - „loja"  regală. Un asemenea balet 
este specific Berlinului. El nu este, ca la Paris sau la Londra, un 
entrejeu 6) sau sfîrşitul unei opere, ci e un spectacol care durează 
toată seara, e împărţit în mai multe acte etc. Actorii nu rostesc 
nici un cuvînt, totul este exprimat prin mimică. Este, de fapt, un 
spectacol îngrozitor de plicticos. Decorurile însă erau frumoase ; 
vezi, de pildă, o călătorie pe mare de la Livorno la Neapole ; marea, 
munţii, litoralul, oraşele etc. sînt redate cu o fidelitate fotografică. 

Joi, Lassalle a dat în cinstea reîntoarcerii mele un dineu la 
care au fost invitaţi domni şi doamne. Printre persoanele de vază 
erau bătrînul general von Pfuel, „pictorul de bătălii" Bleibtreu, 
consilierul aulic Forster (un cunoscut istoriograf prusian, căruia 
înainte i se spunea „demagogul aulic " pentru că a fost prietenul 

11 - indolentă. - Nota trad. 
•1 - intelectualelor. - Nota trad. 
'I Wilhelm I. - Nota red. 
'I G. Freytag. „Ziarişti i" .  - Nota red. 
5) - înfiorător de rostit. - Nota trad. 
"') - intermpzzo. - Nota trad. 
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personal al răposatului rege 1) ) ş.a.m.d. Consilierul aulic Forster 
a rostit un toast pentru umila mea persoană. Am stat la masă între 
contesă şi domnişoara Ludmilla Assing, nepoata lui Varnhagen 
von Ense, şi editoarea corespondenţei lui Varnhagen cu Humboldt 2) . 
Această domnişoară, care m-a copleşit pur şi simplu cu bunăvoinţa 
ei, este cea mai hidoasă fiinţă pe care am văzut-o vreodată : o 
mutră de evreică respingătoare , un nas subţire, foarte proeminent, 
zimbeşte tot timpul arătîndu-şi dinţii, vorbeşte numai în proză 
poetică, se străduieşte într-una să spună ceva neobişnuit, afişează 
un fals entuziasm şi cînd este în culmea extazului îşi împroşcă inter
locutorii cu salivă. Astăzi va trebui să-i fac o vizită acestui mic 
monstru, pe care l-am tratat cu foarte multă rezervă şi răceală, din
du-i să înţeleagă prin amicul Lassalle că puterea de atracţie acţio
nează întotdeauna asupra mea într-o direcţie centrifugă, şi că de 
obicei cînd o persoană mă entuziasmează mă îndepărtez de ea. 

Situaţia de aici nu prevesteşte nimic bun pentru cei ce se află 
la putere. Ministerul de Finanţe al Prusiei înregistrează un deficit, 
iar toate vechile partide trec printr-un proces de destrămare. In 
lunile următoare vor avea loc noi alegeri pentru Camera depu
taţilor şi, după toate probabilităţile, în timpul realegerii ei, ţara 
va fi cuprinsă de mari tulburări. Atunci va putea fi, după părerea 
amicului meu Lassalle, momentul oportun pentru a scoate un ziar 
aici, în capitala prusiană, dar eu nu am luat încă o hotărîre defi
nitivă în această privinţă. Necesitatea de a aştepta răspunsul oficial 
al autorităţilor la cererea mea ar putea prelungi şederea mea aici 
peste data stabilită iniţial. 

După cum constaţi, copilă dragă, ln puţine zile am văzut multe 
lucruri, dar poţi să fi sigură că ard de nerăbdare să mă întorc la 
Bommel. 

Cele mai cordiale urări de bine ţie, tatălui tău 3) şi întregii 
familii ; rămîn mereu sincerul tău admirator, 

Publicat pentru prima oară 
în „International 
Review of Social History•, 
voi. I, part. 1 ,  1956 

1) Frederic Wilhelm al IV-lea. - Nota red. 
•) „Corespondenta dintre Alexander Humboldt 

rioada 1827-1858". - Nota red. 
•) Llon Philips. - Nota red. 

Charles Marx 

Se tipăreşte după textul 
apărut în revistă 
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şi Varnhagen von Ense în pe-
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66 

Marx către Carl Siebel 
la Barmen 

Dragă Siebel, 

28 martie 1801 
Ad. 13 Bellevuestrasse, Berlin. 

Dr. F. Lassalle 
(scrisoarea adresată mie să fie pusă 

într-un plic) 

Secretul călătoriei mele, care te-a surprins, probabil, într-o 
oarecare măsură, este următorul : 

Din cauza crizei din America, „Cyclopaedia Americana" 1) Ia 
care colaboram a fost complet suspendată. Pînă Ia sfîrşitul lunii 
aprilie a fost suspendată şi colaborarea mea Ia „Tribune• - princi
pala mea sursă de ciştig - şi în perioada imediat următoare lunii 
aprilie această colaborare („Tribune• a renunţat temporar Ia toti 
corespondenţii din Europa în afară de mine) se va reduce Ia jumă
tate. La aceasta s-au mai adăugat două necazuri : „Domnul Vogt" ,  
care împreună cu procesul 646 etc. m-a costat vreo 100 I .  st., ş i  neno
rocirea îngrozitoare cu soţia mea, care s-a îmbolnăvit de vărsat 
{deşi a fost vaccinată de două ori) ; în timpul bolii ei, care a durat 
două luni, a trebuit să ţin două gospodării, întrucit copiii nu puteau 
rămîne acasă. 

Prin urmare, a fost necesar să caut alte resurse. Tovarăşii de 
partid îmi propuseseră mai de mult să fondez aici, începînd din 
toamnă, un ziar. lată de ce mă aflu aici. Amănunte în scrisoarea 
următoare. 

Intre timp, aici, Ia Berlin (unde nu intenţionez să mai rămîn 
multă vreme) , am început să duc lipsă de bani. Ţi-aş fi foarte recu
noscător dacă mi-ai putea împrumuta 100-150 de taleri. 

ln orice caz, aş vrea să mă văd cu tine înainte de a mă înapoia 
în Anglia, pentru a sta de vorbă în legătură cu proiectul ziarului 
(pentru care există deja 20 OOO de taleri) . Scrie-mi, în orice caz, 
la ce hotel din Elberfeld ar fi mai bine să trag pentru 24 de ore. 

Publicat pentru prima oarll. 
ln : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. �XV, ed. rusă, 1934 

AI tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

'I „Noua enciclopedie americani" („New American Cyclopaedia"). - Nota red. 
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67 

Marx către Carl Siebel 
la Barmen 

[Berlin) 2 aprilie 1861 
Dragă Siebel, 

O scrisoare pe care am primit-o azi de la Amsterdam mi-a adus 
plăc'..lta veste că principalele dificultăţi financiare (este vorba de 
100 1. st.) se vor aranja. Unchiul meu 1) (care administrează averea 
mamei mele) s-a declarat în general de acord. ln felul acesta am 
scăpat de grija cea mai mare. ln ceea ce priveşte punctul secundar, 
despre care ţi-am scris, contez pe tine. 

Aici mă plictisesc de moarte. Toţi mă tratează ca pe un fel 
de lion 2) şi sînt obligat să întîlnesc o serie întreagă de domni şi 
doamne, „inteligenţi" de profesie. C'est affreux 3) . Ceea ce mă mai 
reţine aici (sper că nu mai mult de o săptămînă) este faptul că nu 
vreau să plec pînă ce nu voi determina guvernul prusian să recu
noască reintegration 4) mea. (Prima facie 5) guvernul nu-mi pune 
piedici, dar caută să tărăgăneze lucrurile la nesfîrşit.) 

La Elberfeld plec numai pentru o zi. Scrie-mi, te rog, neîntîrziat 
cit fac de la Elberfeld la Aachen, unde am o întîlnire de afaceri. 

Am luat hotărîrea ca cea de-a doua parte a lucrării mele „Eco
nomia politică" să fie editată de Brockhaus, şi nu de Duncker 
(Brockhaus nu ştie încă acest lucru, dar există un mijloc sigur 
pentru a-l determina să accepte) 647• 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXV, ed. rusă, 1 934 

1) Lion Philips. - Nota red. 
'l - om de lume. - Nota trad. 
•) - E îngrozitor. - Nota trad. 
') - reintegrarea. - Nota trad. 
5) - La prima vedere. - Nota trad. 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germanll 
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Marx către Antoinette Philips 
la Zalt-Bommel 

Domnişoarei Nannette 

Scumpa mea verişoară, 

Elberfeld, 13 aprilie 1861 

Sper că ai primit scrisoarea pe care ţi-am trimis-o din Berlin 1) , 
deşi ai putut să fii atît de crudă incit să nu-i scrii admiratorului tău 
nici un cuvînt prin care să confirmi primirea ei. Şi acum, mica mea 
vrăjitoare fără inimă, cum poţi să justifici o asemenea purtare ? 
Oare nu ştii că sînt înconjurat de o mulţime de filistini şi că o 
armată întreagă de frumuseţi trecute şi de femei savante respin
gătoare se străduiesc din răsputeri să mă transforme într-un măgar ? 
Circe i-a transformat, după cum ştii, pe tovarăşii lui Ulise în porci. 
Aceste Circe moderne s-au civilizat în asemenea măsură, incit 
preferă măgarii. Or, în asemenea împrejurări, n-ar fi fost de dato
ria ta să-mi dai o mină de ajutor ? Fereşte-te, căci mă voi răzbuna 
şi voi conspira cu Waratje 2) împotriva tihnei inimii tale. 

„Nu părăsi a ţării tale sfîntă cauză. 
Şi strînge legătura înnăscută cu ţara ta" 3) este o maximă 

foarte frumoasă, dar îţi pot spune absolut confidenţial că Germania 
este o ţară minunată în care e mai bine să nu trăieşti. In ceea ce 
mă priveşte, dacă aş fi complet liber, şi, în afară de asta, dacă mi-ar 
da pace ceea ce ai putea numi „conştiinţă politică• ,  n-aş părăsi 
niciodată Anglia de dragul Germaniei, cu atît mai puţin de dragul 
Prusiei, şi cel mai puţin din toate - de dragul acestui affreux 4) 
Berlin cu „nisipul • 848 lui, cu „cultura" lui şi cu „oamenii lui ultra
spirituali".  

La Berlin oricine are puţin spirit şi, prin urmare, poate să facă 
risipă de el este extrem de dornic să găsească tovarăşi de suferinţă. 
Dacă ennui 5) care domneşte pretutindeni în acest oraş s-ar împărţi 
între un număr mai mare de oameni, fiecare individ s-ar putea 
legăna în iluzia că îi va reveni o parte mai mică din ea. Or, 

1) Vezi volumul de faţă, p. 517-519. - Nota red. 
') Expresia olandeză „Waaratje '  („într-adevăr")  modificată ; aparţine unuia. 

dintre personajele romanului lui Hildebrand „Camera obscură• ; aici este vorba. 
probabil, de pastorul Roodhuizen. - Nota red. 

1) F. Schiller. „Wilhelm Teii• , actul 2, scena intii. - Nota red. 
') - 1ngrozitor. - Nota trad. 
1) - plictiseala. - Nota trad. 
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tocmai din această cauză contesa Hatzfeldt, Egeria lui Lassalle, 
a făcut tot ce i-a stat în putinţă pentru a prelungi şederea mea în 
metropola militarilor fără creier. Ieri a făcut o ultimă încercare, 
şi între noi a avut loc următoarea discuţie frivolă : 
EA : „Asta-i, aşadar, recunoştinţa pentru prietenia pe care v-am 

arătat-o - părăsiţi Berlinul de îndată ce afacerile vă permit 
acest lucru ?"  

Eu : „Ba dimpotrivă. Mi-am prelungit şederea în acest oraş peste 
termenul propus, deoarece amabilitatea dv. m-a ţintuit de această 
Sahară. 11 

Ea : „Atunci am să devin şi mai amabilă. 11 
Eu : „In acest caz nu-mi rămîne decît să fug. Altminteri nu m-aş 

m.ii putea reîntoarce la Londra, unde mă cheamă datoria. 11 
Ea : „Frumos compliment să spuneţi unei femei că amabilitatea 

ei are darul de a vă alunga ! 11  
Eu : „Bine, dar dv. nu sînteţi Berlinul. Dacă doriţi să-mi dovediţi 

sinceritatea amabilităţii dv., fugiţi împreună cu mine."  
Ea : „Mă tem însă că mă veţi părăsi la  prima staţie. 11 
Eu : „Nu sînt absolut sigur că «nu mă voi despărţi de fată» 1) 

la staţia următoare. Ştiţi că atunci cînd Tezeu, după ce a fugit 
cu frumoasa grecoaică 2), a părăsit-o într-un loc oarecare, zeul 
Bachus a coborît imediat din Olimp şi a dus-o în braţe pe femeia 
abandonată pînă la lăcaşul bucuriilor veşnice. Or, nu mă îndoiesc 
că vă şi aşteaptă un zeu la prima staţie de cale ferată după 
Berlin, şi aş fi cel mai crud dintre muritori dacă v-aş lipsi de 
aceasta întîlnire. 11 
Dar destul cu inepţiile. Declar cu toată seriozitatea că sînt 

foarte fericit la gîndul că în curînd te voi revedea pe tine şi 
întregul cerc familial din Bommel. Complimente „rivalei " 3) tale 
şi spune-i că cele mai profunde sentimente sînt cel mai greu de 
exprimat în cuvinte. Aşa trebuie să interpreteze tăcerea mea, tăce
rna plină de respect pe care am păstrat-o pînă acum. 

Şi acum, mica mea vrăjitoare, rămîi cu bine şi nu-l da cu totul 
uitării pe cavalerul tău rătăcitor. 

Publicat pentru prima oară 
în „International 
Review of Social History" ,  
voi. J .  part. 1 ,  1956 

1) Parafrazarea refrenului unui vechi cintec 
me" („Fata de care m-am despărţit") .  - Nota red. 

•) Ariadna. - Nota red. 
3) Henriette van Anrooy. - Nola red. 

Charles Marx 

Se tipăreşte după textul 
apărut în revistă 

Tradus din limba engleză 

irlandez. „The gir! I left behind 
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Engels către Comitetul de conducere 

al Casei Schiller 
la Manchester 

(Ciornă) 

[Manchester, în jurul datei 
de 3 mai 1 861}  

Către Comitetul de conducere al Casei Schiller 649, 

Am onoarea de a vă înainta în anexa I o copie după o scrisoare 
a bibliotecarului care mi-a fost predată acum cîtva timp. Cînd mi-am 
permis să-i fac d-lui Stăssel unele observaţii în legătură cu modul 
de exprimare folosit în scrisoarea respectivă, el mi-a răspuns, aşa 
cum era şi de aşteptat, că această scrisoare nu e decît o simplă 
copie după un formular întocmit de secţia literară a Comitetului 
de conducere. 

Dacă, prin urmare, sînt silit acum să mă adresez Comitetului 
de conducere cu observaţiile corespunzătoare, trebuie să subliniez 
înainte de toate că aceste observaţii nu se referă cîtuşi de puţin 
la conţinutul propriu-zis al scrisorii. Cu conţinutul ei - adică cu 
respectarea riguroasă a termenelor stabilite pentru citirea cărţilor, 
perceperea unei „amenzi • pentru nerespectarea acestui termen şi 
în genere respectarea legilor şi regulilor instituţiei - este, bine
înţeles, oricine de acord. Este vorba aici numai de tonul folosit 
in acest document. Acest ton diferă atît de mult de cel folosit în 
mod obişnuit în corespondenţa purtată între oameni culţi, incit tre
buie să recunosc că nu sînt deprins să primesc asemenea scrisori. 
Or, după cum mi-a mărturisit d-l Stăssel, nu sînt primul căruia i s-ai 
părut stranie, ca să mă exprim eufemistic, această formă dură. 

Intr-adevăr, cînd am citit această misivă mi s-a părut că am fost 
transferat dintr-o dată în patrie. Mi s-a părut că am în mină nu «> 
scrisoare a bibliotecarului Casei Schiller, ci o somaţie drastică din 
partea vreunui comisar de poliţie german, în care mi se cerea, 
sub ameninţarea unor pedepse aspre, ca „în 24 de ore" să repar 
cutare sau cutare greşeală. Uniforma, de altfel inofensivă, a func
ţionarului care mi-a înmînat această invitaţie a făcut de astă
dată ca iluzia să fie şi mai puternică. 

In legătură cu aceasta am hotărît să recitesc apelul lansat la 
12 noiembrie 1 859 şi care era un fel de program al Casei Schiller, 
care urma să ia fiinţă. In comparaţie cu sus-menţionata scrisoare 
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a bibliotecarului, acest program apare acum într-o lumină foarte 
originală. Se spune acolo că rolul Casei Schiller este de a contribui 
„ca tînărul german„. să se simtă aici ca acasă„., să simtă aici că 
este mai bine îndrumat şi ocrotit din punct de vedere moral şi 
spiritual. . .  şi înainte de toate ca la reîntoarcerea în patrie să nu 
se simtă străin# .  Nu încape îndoială că stilul birocratic al unor ase
menea hîrtii oficiale face într-adevăr ca adresantul să se simtă 
imediat pe pămîntul patriei şi să se încredinţeze că aici este tot 
atît de bine, dacă nu „mai bine îndrumat şi ocrotit• decît în patrie, 
în iubitul stat poliţienesc patriarhal, această uriaşă instituţie de 
îndrumare şi ocrotire a copiilor mici. Cită vreme asemenea hîrtii 
oficiale sînt la loc de cinste, nu trebuie să ne fie teamă, fireşte, 
că vreunul dintre membrii Casei Schiller se simte înstrăinat de 
patrie. Dacă vreunul dintre membrii Casei Schiller n-a avut, în 
mod excepţional, prilejul să cunoască la el în patrie formele biro
craţiei şi limbajul poruncitor al autorităţilor, Casa Schiller îi 
oferă, evident, cel mai bun prilej de a afla. Tot în acest sens trebuie 
înţeleasă, după cit se pare, şi făgăduiala cuprinsă în program, şi 
anume că rolul Casei Schiller este de a contribui „ca persoana 
care se reîntoarce în patrie la o vîrstă mai înaintată să păstreze, 
alături de limba şi cultura germană, şi posibilitatea de a se manifesta 
în calitate de german şi de cetăţean, şi chiar de a-şi dezvolta în şi 
mai mare măsură aceste calităţi. • 

In orice caz mulţi membri ai clubului cu greu îşi puteau închipui 
că „spiritul german în accepţia deplină a cuvîntului" ,  al cărui 
centru menit să-l cultive trebuia să fie Casa Schiller, include, 
printre altele, şi acel spirit birocratic care în patrie continuă să 
deţină, din păcate, întreaga putere politică, dar împotriva căruia 
luptă întreaga Germanie, repurtînd acum victorii după victorii. 
Acest ton de-a dreptul poruncitor, aceste somaţii categorice de a 
executa ordinul în 24 de ore sînt, în orice caz, deplasate, şi dacă 
există şi ameninţarea nu cu 1 4  zile de arest cu pîine şi apă, ci cu 
o amendă înspăimîntătoare de o jumătate de coroană, devin ridicole. 

Casa Schiller numără printre membrii ei nu numai germani, 
ci şi englezi, olandezi şi danezi, cărora tonul acesta nu le poate 
aminti nicidecum „de patrie " .  Mă întreb ce gîndesc aceşti membri 
despre „spiritul german " cînd primesc asemenea misive ? 

lntîmplător, în momentul de faţă sînt membru al secţiei literare 
al unei alte asociaţii de aici 660, care nu are bibliotecar, aşa că 
adesea trebuie să trimit eu însumi circulare similare membrilor 
asociaţiei. Trimit alăturat, în anexa II, un tip obişnuit de aseme
nea circulare 651• Nu am cîtuşi de puţin pretenţia ca această formă 
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să servească drept model, dar probabil că ea vă va demonstra că 
acelaşi rezultat se poate obţine şi respectîndu-se consideraţia pe 
care oamenii culţi sînt datori să şi-o arate unii altora. 

Repet, a acţiona fortiter in re 1) este, desigur, foarte bine, dar 
am impresia că membrii asociaţiei au şi ei dreptul de a fi trataţi 
suaviter in modo 2) .  Mina de fier a secţiei literare poate să cadă 
pe capul fiecărui vinovat, dar să poarte o mănuşă de catifea. De 
aceea rog Comitetul de conducere să aibă grijă ca în corespon
denţa oficială a secţiei literare adresată membrilor asociaţiei să 
fie !uate drept model nu atît ordinele date de birourile de admi
nistraţie germane persoanelor în subordine, cit corespondenţa 
dintre oameni culţi. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXV, ed. rusă, 1934 

70 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Lion Philips 
la Zalt-Bommel 

Dragă unchiule, 

6 mai 1 861 
9, Grafton Terrace, Maitland Park, 

Haverstock Hill, Londra 

Mai întîi vreau să-mi exprim cele mai sincere mulţumiri pentru 
marea prietenie pe care mi-ai dovedit-o din nou şi pentru calda 
ospitalitate de care m-am bucurat în casa ta. Ca să nu crezi că 
vreau să te linguşesc, voi spune numai în treacăt ce mare plăcere 
a fost pentru mine să cunosc îndeaproape un om cu experienţa 
ta, care, pe de o parte, priveşte atît de uman, fără prejudecăţi şi 
într-un mod atît de original evenimentele care au loc în lume, iar 
pe de altă parte şi-a păstrat pe deplin entuziasmul şi impetuozi
tatea tinereţii. 

După ce am plecat din Bommel, călătoria a decurs în continuare 
potrivit planului iniţial. La Rotterdam m-am întîlnit la debarcader 
cu Jacques 3) , am flecărit cu el cîteva ore, iar apoi, în aceeaşi zi, 

1) - drastic în fond. - Nota trad. 
'l - blînd în formă. - Nota lrad. 
1) Jacques Philips. - Nota red. 
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m-am grăbit să plec la Amsterdam, unde a doua zi mi-am rezolvat 
rapid chestiunile de afaceri. August 1) şi familia sa - de astă dată 
era mai numeroasă datorită prezenţei nepoatei soţiei sale, care 
venise de la Rotterdam - erau veseli şi sănătoşi. August mi-a mai 
dat şi însărcinarea specială ca la întoarcerea la Rotterdam să-l 
scutur un pic pe d-l Jacques, care suferă plus ou moins 2) de 
„Weltschmerz" 3) - o boală care se explică pur şi simplu prin 
aceea că el, spre deosebire de marea majoritate a oamenilor, are 
o atitudine critică faţă de sine însuşi şi în problemele politice nu 
şi-a format încă un punct de vedere ferm care să-l satisfacă. Intor
cîndu-mă de la Amsterdam, am sosit la Rotterdam pe la orele 9,30 
seara, şi a doua zi (duminică) pe la orele 7 dimineaţa urma să iau 
din nou steamer 4) spre Londra. In puţinele ore pe care le-am petre
cut cu Jacques mi-a fost, fireşte, imposibil să răspund la toate 
întrebările pe care mi le-a pus şi să analizez, fie chiar şi sumar, 
toate problemele abordate de el. De aceea Jacques a hotărît, după 
ce în prealabil a vorbit cu patronii săi, să continue discuţia la 
Londra. In capitala lumii am sosit luni şi am găsit întreaga fami
lie sănătoasă şi voioasă. Jacques a sosit la noi pe neaşteptate 
miercurea trecută şi ne-a părăsit din nou ieri dimineaţă, spre marea 
părere de rău a alor mei, care ar fi fost bucuroşi să-l reţină aici 
mai multă vreme. Am convenit să purtăm un fel de corespondenţă 
politică. 

Iţi aminteşti, dragă unchiule, cum glumeam adesea pe seama 
faptului că în zilele noastre creşterea oamenilor a rămas mult în 
urmă faţă de creşterea vitelor. Acum am văzut întreaga ta familie 
şi trebuie să te declar un virtuos al creşterii oamenilor. N-am 
văzut în viaţa mea o familie mai bună. Toţi copiii tăi sînt oameni 
de caracter, fiecare în felul său, fiecare are calităţi sufleteşti de
osebite şi toţi deopotrivă se disting printr-o vastă cultură. 

Aici, la Londra, domneşte o mare consternare în legătură cu 
desfăşurarea evenimentelor în America. Actele de violenţă la care 
s-au dedat nu numai seceded states 5), dar şi unele dintre central 
sau border states 6) - şi lumea se teme că cele 8 border states, şi 
anume Virginia, Kentucky, Missouri, Carolina de Nord, Tennessee, 
Arkansas, Maryland şi Delaware se vor situa de partea secesio
niştilor -, aceste acte de violenţă au făcut imposibil orice com-

'I August Phihps. - Nota red. 
'I - mai mult sau mai puţin. - Nota trad. 
'I - „suferinţă pentru durerea lumii întregi" .  - Nota trad. 
'I - vaporul. - Nota trad. 
51 - statele secesioniste. - Nota trad. 
•1 - statele centrale sau de graniţă. - Nota trad. 
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promis. Nu încape îndoială că la începutul ostilităţilor balanţa 
înclina în favoarea Sudului, unde clasa aventurierilor albi neînstă
riţi constituie o fonds 1) inepuizabilă pentru o miliţie belicoasă. 
In the long run 2) victoria va fi, desigur, de partea Nordului, deoa
rece la rigoare el poate juca ultima carte - revoluţia sclavilor. 
Marea dificultate pentru Nord o prezintă următoarea question : how 
to get their forces to the South ? 3) Chiar şi an unopposed march 4) , 
în anotimpul actual, cu 15 miles per day, would he something 
trying 5) ; dar Charleston, cel mai apropiat punct care urmează să 
fie atacat, se află la 544 de mile de Washington, 681 - de Phila
delphia, 77 1 - de New York şi 994 - de Boston, iar aceste trei 
oraşe din urmă sînt principalele baze de operaţii împotriva Sudu
lui. Montgomery, localitatea în care a avut loc Secessionist Con� 
gress 6) 652, se află faţă de aceste puncte la o depărtare de respectiv 
910, 1 050, 1 130 şi 1 350 de mile. In felul acesta un marş pe uscat, 
după părerea mea, este quite out of the question 7) . (Folosirea căilor 
ferate de către Northern invaders 8) n-ar duce decît la nimicirea 
lor.) Rămîne deci numai calea maritimă şi războiul maritim, ceea 
ce însă poate duce uşor la complicaţii cu puterile străine. Astă 
seară guvernul englez va da o declaraţie în Camera comunelor cu 
privire la attitude 9) pe care intenţionează s-o ia în această situaţie. 

Mie personal evenimentele din America îmi aduc, fireşte, destul 
de multe prejudicii, deoarece cititorii ziarelor care apar peste 
ocean sînt deocamdată orbi şi surzi la tot ce nu e legat de pro
blemele lor. Am primit totuşi unele propuneri avantajoase din 
partea ziarului vienez „Presse•, pe care intenţionez să le accept 
de îndată ce mă voi fi lămurit asupra unor puncte care mai sînt 
ambigue. Va trebui să scriu pentru el din Londra. Soţia mea este 
împotriva unei mutări la Berlin mai ales pentru că nu vrea ca 
fiicele noastre să fie în cercul contesei Hatzfeldt, şi ar fi greu să le 
ţinem departe de acest cerc. 

Lassalle mi-a scris astăzi o scrisoare foarte amicală. Nu mai 
are nici o ştire de la prefectul poliţiei von Zedlitz cu privire la 
renaturalizarea mea. La Berlin conflictul dintre poliţie şi public a 

'I - sursă. - Nota trad. 
•1 - Jn ultimă instantă. - Nota trad. 
•1 - problemă : cum să-şi ducă trupele în Sud 1 - Nota trad. 
'I - un marş care nu întimpină nici o rezistentă. - Nota trad. 
•1 - 15 mile pe zi, ar fi destul de greu. - Nota trad. 
'I - Congresul secesioniştilor. - Nota trad. 
'I - exclus. - Nota trad. 
"I - invadatorii din Nord. - Nota trad. 
11 - atitudinea. - Nota trad. 
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mtrat în momentul de faţă, după cum scrie Lassalle, într-un nou 
stadiu. 

Cele mai calde salutări ţie şi alor tăi din partea mea şi a fami
liei mele. 

Publicat pentru prima oară 
în original în „International 
Review of Social History•, 
voi. I ,  part. 1, 1956 

7 1  

Al tău devotat nepot, 
K. Marx 

Se tipăreşte după textul 
apărut în revistă 

Tradus din limba germană 

Marx către Ferdinand Lassalle 
la Berlin 

Dragă Lazarus, 

B mai 1861 
9, Grafton Terrace, Maitland Park, 

Haverstock Hill, Londra 

Post tot discrimina rerum 1) . De tăcerea mea din timpul călă
toriei - aici, la Londra, în prima săptămînă am fost amfitrionul 
vărului meu din Rotterdam 2) - vinovată este contesa 3) . Ea îmi 
făgăduise că voi găsi la Zalt-Bommel portretul ei, precum şi o 
scrisoare din partea ei. Cum nu am găsit nici una, nici alta, şi cum 
ţin foarte mult la jus vindictae 4) , nu am scris nici eu. In afară 
de asta, la Bommel n-am avut de loc timp liber. Pe de o parte, 
trebuia să aranjez nişte chestiuni de afaceri cu unchiul meu 5) , iar 
pe de altă parte să-i fac curte verişoarei 6) mele. So, you see Sir, 
writing was out of the question 7) . Şederea la Trier a fost utilă 
pentru mine întrucît mama a distrus cîteva creanţe vechi. In plus, 
bătrîna mă interesa prin spiritul ei şi prin caracterul ei echilibrat. 

Şi acum chestiuni financiare. Iţi trimit deocamdată 20 1. st. 
Urmează să mai primeşti 10 1. st. Situaţia este următoarea : unchiul 

1) - După atitea vicisitudini ale soartei (Virgliu. „Eneida", cartea întii.) -
Nota trad. 

2) Jacques Philips. - Nota red. 
') Sophie von Hatzfeldt. - Nota red. 
') - dreptul de răzbunare. - Nota trad. 
•) Lion Philips. - Nota red. 
1) Antoinette Philips. - Nota red. 
7) - Aşadar, vă daţi seama, d-le, că nici vorbă nu putea fi de a scrie. 

Nota trad. 
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meu mi-a dat 150 1. st. în numerar pentru achitarea poliţei sca
dente la începutul lunii mai. El mi-a făgăduit că peste cîteva săp
tămîni îmi va trimite la Londra o nouă poliţă. Prin urmare cele 
20 1. st. alăturate, precum şi ceva bani pentru cheltuielile casei, şi 
o altă sumă, necesară pentru achitarea diverselor mici împrumuturi 
contractate în Germania, le-am împrumutat deocamdată de la vărul 
meu 1) . Dacă ai urgentă nevoie de cele 10 1. st. care au rămas la 
mine, anunţă-mă imediat. 

La Manchester nu am putut să plec, cum îmi propusesem iniţial, 
deoarece vărul 2) meu din Rotterdam a hotărît să mă urmeze ime
diat la Londra. Pretextul a fost o discuţie politică cu mine. Cred 
însă că în realitate voia să facă cunoştinţă cu numeroasele sale 
verişoare. Alaltăieri i-am scris lui Engels despre planurile cu pri
vire la fondarea unui ziar 3) şi peste cîteva zile voi primi, probabil, 
răspunsul lui. E foarte posibil ca din cauza evenimentelor din Ame
rica - chiar dacă nu iese nimic din povestea cu ziarul - să mă 
mut totuşi pentru un semestru sau mai mult la Berlin, always 
supposed that I get my renaturalisation 4) . London, I can't deny 
it 5) , exercită asupra mea o extraordinară forţă de atracţie, deşi 
trăiesc în acest cuibar uriaş aproape ca un sihastru. 

Apropo. Blanqui continuă să se afle în închisoarea Mazas (din 
Paris) , unde din ordinul judecătorului de instrucţie este maltratat 
de către jandarmi etc. Prevalîndu-se de amnistia generală, el a 
-plecat de aici la Paris - fără nici un fel de planuri conspirative -
ca agent al unui comerciant. Presa venală atît din Anglia cît şi 
rlin restul Europei tries to burk the whole affair 6) . Am fixat cu 
Simon Bernard, care cunoaşte unele amănunte în această privinţă, 
o întîlnire pe sîmbăta viitoare, cînd vom discuta amănunţit această 
problemă. Intenţionăm să organizăm, eventual împreună cu Ernest 
Jones, un miting de protest împotriva acestei monstruozităţi. După 
ce voi discuta cu Bernard şi voi cunoaşte mai multe amănunte , 
voi scrie doamnei contese. Rog însă ca, într-un fel sau altul, să inse
rezi imediat în ziarele din Breslau o notă despre această gueta
pens 7) . Ştii doar că ziarele germane reproduc materiale unele de 
la altele. 

11 August Philips. - Nota red. 
'I Jacques Philips. - Nota red. 
31 Vezi volumul de faţă, p. 144-145. - Nota red. 
•1 - presupunind că-mi dobindesc renatura!izdrea. - Nota trad. 
•1 - Londra, nu pot nega acest lucru. - Nota trad. 
11 - încearcă să muşamalizeze întreaga afacere. - Nota trad. 
1) - capcană. - Nota trad. 
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Şi acum să trecem de la tragedie la tragicomedie : ai citit în 
ziare că Fazy a fost pălmuit ziua-n amiaza mare la Geneva de către 
muncitori ? 

Kossuth s-a comportat aici lamentabil în timpul procesului. La 
început, în affidavit-urile sale ş.a.m.d. n-a făcut decît să se laude, 
dar în timpul procedurii propriu-zise s-a umilit şi s-a ploconit, a 
fost îngrozitor de sfios şi de laş, a dezavuat orice caracter revo
luţionar al intenţiilor şi iniţiativelor sale, şi în felul acesta, din 
cauza purtării sale prosteşti, a pierdut simpatia unui public pînă 
atunci captivat de asemenea actori melodramatici. 

Nu ştiu dacă ai urmărit dezbaterile parlamentare cu privire 
la afacerea MacDonald 653• Discursurile provocatoare ale lui Pal
merston împotriva Prusiei nu au, în fond, alt scop decît să distrugă 
ideea (care-i aparţine lui Schleinitz) a unei alianţe anglo-prusiene. 
N-are rost să fac nici măcar o aluzie la scopul urmărit prin aceasta, 
deoarece cunoşti întreaga poveste. 

Intr-o corespondenţă trimisă din Berlin 654 şi publicată în ziarul 
hamburghez 1 1Freischiltz" ,  Toby Meyen a spus lucruri foarte ciu
date despre şederea mea acolo. D'abord 1) , contesa Hatzfeldt mi-a 
oferit, chipurile, 20 OOO de taleri pentru fondarea unui ziar. 
Secundo 2) , eu mi-aş fi închipuit că datorită 11Domnului Vogt" am 
cîştigat aderenţi în rîndurile burgheziei, dar că m-am înşelat 
amarnic. Şi ultimo 3) , că în desperare de cauză am renunţat la acest 
proiect deoarece 11nici un literat" n-a vrut 11să intre în legătură• 
cu mine. Bine le-ai mai ticluit, Toby I 

In lucrarea lui Rodbertus 4) este meritorie tendinţa. In rest, ceea 
ce e bun în ea nu e nou, şi ceea ce e nou nu e bun. Din nou Roscher 
este adevăratul reprezentant al erudiţiei profesorale. Fausse 
science 5) , cum spune Fourier. 

Nu uita să treci pe la Brockhaus 6) ; vor fi 1 0-20 de coli de 
tipar, niciodată nu pot aprecia dinainte numărul de coli. 

Şi acum, mon cher 7) , în încheiere vreau să-ţi mulţumesc din 
suflet pentru amabilitatea şi prietenia cu care m-ai primit şi m-ai 
găzduit, şi mai cu seamă pentru bunăvoinţa cu care ai suportat 
purtarea mea lipsită de politeţe. Ştii că am avut foarte multe griji, 

1) - ln primul rind. - Nota trad. 
'l - ln al doilea rind. - Nota trad. 
•) - ln ultimul rind. - Nota trad. 
'l I. K. Rodbertus. „Sociale Briefe an von Kirchmann. Dritter Brief" (Scrisori 

sociale către von Kirchmann. Scrisoarea a treia . . .  ") . - Nota red. 
5) - Pseudoştiinţă. - Nota trad. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 521. - Nota red. 
7) - dragul meu. - Nota trad. 
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şi în afară de asta sufăr de o boală de ficat. Principalul este însă 
că am rîs mult împreună. Simia non ridet 1) , prin urmare ne-am 
dovedit a fi nişte Buddha desăvîrşiţi. 

Trimit alăturat două mici fotografii - una pentru contesă, 
căreia te rog să-i transmiţi cele mai sincere urări de bine din partea 
mea, şi una pentru tine. 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
ln : F. Lassalle. „Nachgelassene 
Briefe und Schriften •, Bd. III, 
Stuttgart-Berlin, 1922 

72 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după i.1anuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Ferdinand Lassalle 
la Berlin 

[Londra] 29 mai 186 1  

Dragă Lassalle, 
I-am scris unui prieten 2) din Germania care îţi va trimite, sper, 

în cel mult o săptămînă, cele 10 l. st. (67 de taleri) restante. Po
-vestea asta mi-e foarte neplăcută, dar unchiul meu 3) , aşa cum se 
întîmplă de obicei cu bătrînii, deşi îşi ţine, în genere, făgăduielile, 

..îmi pune totuşi beţe-n roate. 
Publicarea corespondenţelor mele pentru America 4) este deo

camdată complet suspendată din cauza situaţiei de acolo, pînă 
cînd problemele europene vor suscita din nou interes peste ocean. 

Ca urmare a crizei americane, la Paris muncitorii se luptă cu 
sărăcia. Aceeaşi situaţie e şi la Lyon. 

Intreaga presă engleză oficială este, bineînţeles, de partea slave
holders 6) . Sînt aceiaşi indivizi care au plictisit întreaga lume cu 
al lor Antislavetrade Philanthropismus 6) . Dar cotton, cotton !7) 

•) - Maimuţa nu ride. - Nota trad. 
'I Carl Siebel. - Nota red. 
1) Lion Philips. - Nota red. 
'I Este vorba de corespondenţele pentru ziarul „New York Daily Tribune". 

- Nota red. 
I) - proprietarilor de sclavi. - Nota trad. 
'I - mişcarea filantropică împotriva comerţului de sclavi. - Nota trad. 
1) - bumbacul, bumbacul I - Nota trad. 
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Engels a fost a1c1 într-o vizită de trei zile m. Nu are încă de 
gînd să se mute. Dacă s-ar muta, ar trebui să renunţe la postul său, 
să rupă contractul, să aibă mari pagube băneşti. El declară că nu 
va face acest lucru, save in decisive limes 1) , nu vrea ca eventual 
după 3 luni să cadă în mîinile justiţiei prusiene, without doing 
good to anybody 2) . El consideră că încă nu este momentul pentru 
fondarea unui ziar. Iţi mulţumeşte foarte mult pentru military maps 3) . 

In scrisoarea pe care i-ai transmis-o contesei 656, i-am comunicat 
date mai amănunţite şi mai exacte despre mîrşăvia săvîrşită de 
Bonaparte faţă de Blanqui şi, în genere, despre toată povestea. 
Probabil că te-a informat. Transmite-i cele mai cordiale salutări 
din partea mea. Sper că se simte mai bine. 

Aş fi curios să aflu amănunte referitoare la tratativele tale cu 
guvernul prusian. Thanks 4) pentru strădaniile depuse. 

Ca să-mi alung crunta indispoziţie provocată de situaţia mea 
precară sub toate aspectele îl citesc pe Thucydides 5) . Anticii ăştia, 
cel puţin, rămîn veşnic noi. 

Salut. 
Al tău, 

K. M. 

Publicat pentru prima oară 
în : F. Lassalle. „Nachgelassene 
Briefe und Schriften •, Bd. III, 
Stuttgart-Berlin, 1922 

Se tipăreşte după manuscns 

Tradus din limba qermană 

73 

Marx către Ferdinand Lassalle 
la Berlin 

[Londra] 11 iunie 1861 

Dragă Lassalle, 
Fii atît de bun şi predă scrisoarea alăturată doamnei contese u) . 
Cartea ta 7) , care a sosit aici acum cîteva zile, am primit-o şi 

îţi mulţumesc pentru ea (am expediat imediat exemplarele respec-

'I - decit atunci cind va sosi momentul hotăritor. - Nota trad. 
'I - fără a aduce vreun folos cuiva. - Nota trad. 
•1 - atlasul militar. - Nota trad. 
'I - Iţi mulţumesc. - Nota trad. 
51 Thucydides. „Războiul peloponesiac•. - Nota red. 
'I Sophie von Hatzfeldt. - Nota red. 
71 F. Lassalle. „Sistemul dreptului dobindit". - Nota red. 
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tive la Manchester) . Am început s-o citesc de la sfîrşit, şi anume 
de la istoria pelasgilor, iar apoi am citit începutul, dreptul de suc
cesiune, şi am ajuns la pagina 215. Este, sub toate aspectele, o lu
crare de seamă. Dar o critică, o apreciere sau ceva în genul acesta 
voi putea face numai după ce voi fi citit întreaga lucrare. Men
ţionez doar în treacăt : adopţiunea este forma principală (de suc
cesiune) în India. Dreptul englez a parcurs un drum opus celui 
francez. Dreptul nelimitat de testare (potrivit căruia nici un englez 
sau yankeu nu este obligat să lase moştenire familiei sale nici 
măcar un farthing) a fost instituit în timpul revoluţiei burgheze din 
1688 şi s-a desăvîrşit pe măsură ce în Anglia s-a dezvoltat proprie
tatea „burgheză" . Prin urmare dreptul nelimitat de testare şi tes
tarea în genere - dacă nu se are în vedere originea sa specific 
romană etc. - sînt, pare-se, o delusion 1) , care şi în societatea 
burgheză are rădăcini proprii, independente de mitologie ş.a.m.d. 

Din păcate, am primit din Germania o scrisoare în care mi se 
comunică că cele 10 1. st. ţi se vor trimite abia la siîrşitul lunii. 
Pînă atunci mă bizui pe calităţile tale diplomatice. Ştii cit de neplă
cut m-a surprins faptul că unchiul meu 2) , achitînd poliţa mea, care 
devenise scadentă, a amînat cu cîteva luni plata sumei restante 
stipulate. Şi totuşi mi-a venit să rid, dat fiind că procedeul e spe
cific olandez. 

Chiar dacă nu voi primi dreptul de cetăţenie, nu se ştie dacă la 
iarnă nu voi veni împreună cu familia mea la Berlin, prevalîndu-mă 
de paşaportul meu de „străin" .  

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
în : F. Lassalle. „Nachgelassene 
Briefe und Schriften • , Bd. III, 
Stuttgart-Berlin, 1922 

1) - iluzie. - Nota trad. 
') Lion Philips. - Nota red. 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Marx către Antoinette Philips 
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535 

[Londra] 17 iulie 1861 

Scumpa mea verişoară, 
Sper că nu ai interpretat greşit îndelungata mea tăcere. La 

început nu ştiam exact unde să trimit scrisorile - la Aachen sau 
la Bommel. Apoi am avut foarte mult de lucru, iar în ultimele două 
sau trei săptămîni am pătimit din cauza unei îngrozitoare infla
maţii a ochilor, care mi-a redus mult timpul destinat scrisului şi 
lecturii. Aşadar, copila mea dragă, dacă recunosc că sînt vinovat, 
există totuşi o multitudine de împrejurări pe care tu, ca un judecă
tor mărinimos, sper că le vei lua în considerare la pronunţarea 
sentinţei. In orice caz, m-ai nedreptăţi foarte mult dacă ai crede 
că în tot acest timp a trecut măcar o singură zi fără să-mi amintesc 
de mica şi draga mea prietenă. 

La Berlin nu s-a dat încă un rezultat definitiv în chestiunea 
care mă priveşte. lţi aminteşti, probabil, că în timpul şederii mele 
în metropola prusiană, autorităţile hohenzollerniene păreau dispuse 
să facă unele concesii şi chiar mi-au eliberat un paşaport pe un 
an. Dar nici n-am apucat să plec bine de acolo, şi Lassalle a primit, 
spre marea lui surprindere, o scrisoare de la prefectul poliţiei, von 
Zedlitz, în care se spunea că nu pot fi „renaturalizat" din cauză 
că „sînt suspect din punct de vedere politic " .  In acelaşi timp guver
nul prusian a declarat că toţi emigranţii politici care au trăit în 
afara graniţelor Prusiei mai mult de 1 0  ani au pierdut dreptul de 
cetăţenie, au devenit străini şi, prin urmare, la fel ca toţi ceilalţi 
străini, pot fi renaturalizaţi numai prin graţia regelui. Cu alte 
cuvinte, autorităţile au recunoscut că aşa-zisa lor amnistie este o 
simplă înşelătorie, o ipocrizie şi o capcană. In timpul şederii mele 
la Berlin, m-am străduit să le fac să recunoască acest lucru, şi 
asta n-au putut s-o treacă sub tăcere nici chiar presa prusiană şi 
Camera prusiană a deputaţilor. Prin forţa lucrurilor cazul meu a 
provocat discuţii violente în ziare şi o interpelare a guvernului în 
Camera deputaţilor. Pentru moment guvernul a căutat să scape prin 
declaraţii echivoce şi contradictorii, dar toată povestea asta a 
contribuit nu în mică măsură la risipirea iluziilor pe care şi le 
făurise poporul german cu privire la „era nouă" proclamată, chi
purile, de „frumosul Wilhelm" 857, cum îi spun ireverenţios berli
nezii. Lassalle, cu obişnuita lui perseverenţă, a încercat în fel şi 
chip să frîngă rezistenţa autorităţilor. Mai întîi a dat buzna la Zed-
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litz şi i-a facut o asemenea scenă, incit baronul s-a speriat grozav 
şi l-a chemat în ajutor pe secretar. După citeva săptămîni, cind 
Zedlitz a fost destituit în urma unor demonstraţii ale plebei ber
lineze îndreptate împotriva lui, Lassalle l-a vizitat pe consilieru] 
intim Winter, succesorul lui Zedlitz, dar „succesorul" a declarat 
că nu poate face nimic din cauza hotărîrilor luate de „predecesorul" 
său. In cele din urmă Lassalle l-a luat la refec pe contele Schwerin, 
ministrul de interne, care, ca să scape de protestele energice ale 
reprezentantului meu, i-a făgăduit că va înainta cazul spre soluţionare 
Consiliului municipal - o făgăduială pe care, după toate proba
bilităţile, nu şi-o va ţine. In ceea ce mă priveşte, am obţinut, cel 
puţin, un lucru, şi anume am silit guvernul de la Berlin să-şi lepede 
masca liberală. In ceea ce priveşte reîntoarcerea mea la Berlin, 
dacă voi considera necesar să plec acolo înainte de mai 1862, ei nu 
mă vor putea împiedica, întrucit mi-au eliberat paşaportul. Dacă voi 
amina reîntoarcerea, s-ar putea ca lucrurile în Prusia să se schimbe 
în aşa măsură, incit să nu mai am nevoie de încuviinţarea lor. E 
pur şi simplu ridicol ca un guvern să facă atîta tărăboi şi să se 
compromită în aşa hal de teama unei persoane particulare. Este, 
probabil, conştient de faptul că e foarte şubred. 

Totodată am avut onoarea să mă bucur de atenţia deosebită a 
guvernului francez. O persoană din Paris, pe care n-o cunosc, avea 
dej a sub tipar o traducere a pamfletului meu „Domnul Vogt", cind, 
printr-o dispoziţie a d-lui de Persigny, i s-a interzis să continue 
această traducere. In acelaşi timp, tuturor librarilor din Paris 
li s-a trimis un avertisment prin care li se interzicea să vîndă ediţia 
germană a „Domnului Vogt" .  Am aflat de acest lucru numai din
tr-o corespondenţă de la Paris publicată în „Allgemeine Zeitung" 
din Augsburg 1) . 

De la contesa Hatzfeldt am primit o scrisoare de 1 6  pagini. 
Ia exemplu, draga mea copilă. A plecat - în compania lui Lassalle, 
bineînţeles - într-o localitate balneară de lingă Frankfurt pe Main. 
De acolo vor să plece în Elveţia, iar apoi, după ce stau acolo o. 
lună, în Italia. Ea este foarte ennuyee 2) şi consideră că ar trebui 
compătimită pentru faptul că nu are altceva de făcut decit să se 
amuze. Intr-adevăr, nu este o situaţie de invidiat pentru o femeie 
activă, dinamică şi destul de ambiţioasă, pentru care vremea coche
tăriei a apus. 

1) Vezi volumul de faţă, p. 151 . - Nota red. 
1) - plictisită. - Nota trad. 
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Apropo. I-am trimis din Manchester lui August 1) cele două 
volume din noua lucrare juridică a lui Lassalle �) şi aş dori să ş tiu 
dacă pachetul a ajuns la adresant. De la Jacques 3) n-am primit 
nimic. 

Nu cred, copila mea dragă, că soţia şi fiicele mele vor avea 
posibilitatea să vă facă anul acesta o vizită la Bommel, deoarece 
medicul e de părere că în timpul sezonului de vară băile de mare 
sînt cel mai bun remediu pentru a scăpa de urmele bolii îngrozi
toare de care soţia a suferit toamna trecută 4). Pe de altă parte, sper 
că tu nu-ţi vei uita făgăduiala de a vizita Londra, unde toţi membrii 
familiei vor fi bucuroşi să te primească. E de prisos să-ţi spun că 
nimic în lume nu mi-ar produce o plăcere mai mare. 

Sper, mica şi drăgălaşa mea vrăjitoare, că nu vei fi prea severă, 
şi, ca o bună creştină, îmi vei trimite cît mai curînd o scrisorică, 
fără să te răzbuni pentru prea îndelungata mea tăcere. 

Transmite complimente din partea mea tatălui tău, prietenei 
mele „Jettchen" 5) ,  doctorului 6) , fratelui tău Fritz şi întregii familii. 

Sincerul tău admirator, 
Charles Marx 

Am rămas perplex cînd am auzit de atentatul asupra maiestăţii 
sale prusiene, cu alte cuvinte asupra „frumosului Wilhelm" 858• 
Cum de-a putut un om cu mintea sănătoasă să-şi rişte viaţa pentru 
a ucide un măgar fără creier ? 

Publicat pentru prima oară 
în „International 
Review of Social History " ,  
voi. I ,  part. 1 ,  1956 

'I August Philips. - Nota red. 

Se tipăreşte după textul 
apărut în revistă 

Tradus din limba englezii 

'I F. Lassalle. „Sistemul dreptului dobîndit". - Nota red. 
'I Jacques Philips. - Nota red. 
'I Vezi volumul de faţă, p. 100-106. - Nota red. 
'I Henriette van Anrooy. - Nota red. 
'I A. van Anrooy. - Nota red. 
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75 

Marx către Ferdinand Lassalle 
la Berlin 

[Londra] 22 iulie 1861 'I 

Dragă Lassalle, 
Trebuie să mă ierţi pentru îndelungata mea tăcere, întrucît 

am diverse „attenuating circumstances" 2) .  D'abord 3) , pînă acum nu 
am reuşit, în pofida tuturor asigurărilor care mi s-au dat, să-mi 
aranjez chestiunile financiare şi, ceea ce pentru mine e foarte supă
rător, să-ţi restitui cele 1 0  l. st. 

Secundo 4) ,  de cîteva săptămîni sufăr de o îngrozitoare infla
maţie a ochilor (abia de cîteva zile mă simt mai bine) , care m-a 
stingherit extrem de mult la scris şi la citit. 

Mai întîi ţin să-ţi mulţumesc pentru eforturile depuse în problema 
redobîndirii cetăţeniei mele. Am reuşit, cel puţin, să facem urmă
torul lucru : să compromitem guvernul prusian şi să reducem la 
zero aşa-zisa lui amnistie 5) . Cred că atentatul ciudat săvîrşit de 
O. Becker (din ziare nu reiese limpede dacă e rus sau german) 
va contribui în mare măsură ca teroarea să pună capăt „erei noi" .  

Am citit partea a doua a lucrării tale 6) (cînd am vrut s ă  încep 
prima parte, m-am îmbolnăvit de ochi) şi mi-a făcut o mare plă
cere. Am început cu partea a doua, deoarece această temă mi-e 
mai cunoscută, ceea ce nu mă va împiedica, totuşi, ca ulterior să 
analizez lucrarea în ansamblul ei. 

Comentariile pe care le-am făcut în scrisoarea anterioară 7) 
le-ai înţeles întrucîtva greşit - şi de vină este, evident, modul 
meu de a mă exprima. Înainte de toate prin „dreptul nelimitat de 
testare• am înţeles nu dreptul nelimitat de a lăsa un testament, 
ci dreptul nelimitat de a-l face fără a ţine cîtuşi de puţin seama de 
familie. Testamentul ca atare există în Anglia din cele mai vechi 
timpuri, şi nu încape nici cea mai mică îndoială că anglo-saxonii 
l-au preluat din jurisprudenţa romană Că englezii se conduceau 
din vremuri străvechi nu după dreptul de succesiune fără exis
tenţa unui testament, ci după dreptul de succesiune pe baza unui 

11 In original : 1862. - Nota red. 
11 - „circumstanţe atenuante• .  - Nota trad. 
31 - In primul rînd. - Nota trad. 
41 - Jn al doilea rind. - Nota trad. 
•1 Vezi volumul de fală, p. 129. - Nota red. 
11 F. Lassalle. „Sistemul dreptului dobindit". - Nota red. 
'I Vezi volumul de faţă, p. 533-534. - Nota red. 
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testament reiese din faptul că încă în evul mediu timpuriu, cînd 
pater familias 1) murea ab intestata 2) , soţia şi copiii lui primeau 
numai partea de moştenire stabilită prin lege, iar 1/3 sau 1/2, după 
împrejurări, reveneau bisericii. Preoţii explicau lucrurile astfel : 
dacă respectivul ar fi făcut un testament, el ar fi lăsat, pentru mîn
tuirea sufletului său, o anumită parte bisericii. ln acest sens 
este, în genere, neîndoielnic că în evul mediu testamentele aveau 
un sens religios şi erau făcute nu în interesul celor rămaşi în viaţă, 
ci în interesul celui decedat. Voiam să atrag însă atenţia asupra 
faptului că după revoluţia din 1 688 au fost înlăturate limitele impuse 
de lege în legătură cu dreptul de succesiune familial (bineînţeles, 
nu mă refer aici la proprietatea feudală) testatorului. Nu încape 
îndoială că acest lucru corespunde esenţei liberei concurenţe şi 
unei societăţi bazate pe ea ; după cum nu încape îndoială că dreptul 
roman, într-o formă mai mult sau mai puţin modificată, a fost 
adoptat de societatea modernă, pentru că reprezentarea juridică 
pe care o are individul despre sine însuşi în societatea bazată pe 
libera concurenţă corespunde reprezentării despre persoană din 
dreptul roman (aici nu mă refer cîtuşi de puţin la acel punct foarte 
important potrivit căruia reprezentarea juridică a anumitor relaţii 
de proprietate, chiar dacă izvorăşte din ele, nu coincide şi nici nu 
poate să coincidă cu ele) . 

Ai dovedit că adoptarea testamentului roman s-a bazat origina
liter 3) (şi, în măsura în care avem în vedere concepţia ştiinţifică 
a juriştilor, se mai bazează şi astăzi) pe o interpretare greşită. De 
aici nu rezultă însă nicidecum că testamentul în forma lui modernă 

- indiferent prin ce denaturare a dreptului roman juriştii de astăzi 
şi-l aranjează cum le convine - ar fi testamentul roman greşit inter
pretat. Altfel s-ar putea spune că orice realizare a unei epoci mai 
vechi care a fost preluată de o epocă ulterioară este vechiul greşit 
interpretat ! Faptul că, de exemplu, cele trei unităţi, aşa cum au fost 
elaborate teoretic de dramaturgii francezi din epoca lui Ludovic 
al XIV-lea, se bazează pe o înţelegere greşită a dramei greceşti 
(şi a lui Aristotel, ca exponent al acesteia) este cert. Pe de altă 
parte, tot atît de cert este că ei i-au înţeles pe greci corespunzător 
propriilor lor necesităţi artistice şi că s-au ţinut de aceea încă 
multă vreme de această aşa-numită dramă „clasică",  chiar după 
ce Dacier şi alţii le-au oferit interpretarea justă a lui Aristotel. Se 
ştie că toate constituţiile moderne se întemeiază, în mare parte, 

1) - capul familiei. - Nota trad. 
') - fără să lase un testament. - Nota trad. 
'l - la origine. - Nota trad. 
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pe constituţia engleză greşit înţeleasă şi că ele adoptă, ca esenţial, 
tocmai elementul care constituie un indiciu de destrămare a con
stituţiei engleze - şi care în Anglia nu mai există acum decît 
formal, decît per abusum 1) -, de exemplu un aşa-numit guvern 
responsabil. Forma greşit înţeleasă este tocmai cea generală, cea 
care pe o anumită treaptă de dezvoltare a societăţii poate fi utilizată 
pentru use 2) general. 

Problema dacă, de pildă, englezii ar fi avut şi fără Roma testa
mentul lor (care, în pofida provenienţei sale directe din formele 
romane şi a adaptării lui la formele romane, totuşi nu este roman) 
mi se pare o problemă lipsită de importanţă. Şi dacă aş fi pus acum 
problema altfel, de exemplu aşa : oare legatarii (şi aşa-numitul 
testament modern îl face pe moştenitorul principal, de fapt, numai 
legatar universal 659) nu ar fi putut să apară de la sine în condiţiile 
societăţii burgheze, independent de Roma ? Sau în loc de legatari 
n-ar fi putut să apară nişte dispoziţii scrise din partea defuncti 3) 
cu privire la împărţirea averii ? 

Faptul că testamentul grecesc a fost importat din Roma, mie mi 
se pare că încă nu este dovedit, deşi, după toate probabilităţile, aşa 
s-a întîmplat. 

Ştii, probabil, că sentinţa cu privire la Blanqui - una dintre 
cele mai ruşinoase sentinţe care s-au pronunţat vreodată - a 
fost confirmată de a doua instanţă 660• Sînt curios ce-mi va scrie 
prietenul său din Bruxelles 4) . 

Salutări cordiale din partea soţiei mele. 

Al tău, 
K. M. 

In legătură cu Brockhaus, am să mă mai gîndesc de îndată ce 
voi termina lucrarea 5) . Pînă acum nu mi-am dat niciodată manu
scrisele aşa, la voia întîmplării. 

Publicat pentru prima oară 
in : F. Lassalle. „Nachgelassene 
Briefe und Schriften •, Bd. III, 
Stuttgart-Berlin, 1 922 

1) - prin abuz. - Nota /rad. 
1) - uzul. - Nota trad. 
1) - celui decedat. - Nota lrad. 
4) Louis Watteau. - Nota TPd, 
5) Vezi volumul de faţă, p. 521 şi 531 . - Nota red. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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16 

Marx către Antoinette Philips 
la Zalt-Bommel 

[Londra] 24 septembrie 1861 

Scumpa mea verişoară, 
Te rog să mă ierţi că astăzi îţi trimit doar cîteva rînduri. Imi 

rezerv plăcerea de a-ţi scrie peste cîteva zile o „scrisoare ade
vărată" .  Acum vreau doar să aflu, prin amabilitatea ta, dacă August 1) 
a primit, în sfîrşit, lucrarea lui Lassalle. Lassalle mă plictiseşte 
cu o nouă scrisoare pe tema asta, căci el, bineînţeles, consideră 
că „opera sa" este ceva extrem de important. lmi cere insistent 
să-i răspund cu următoarea poştă, şi de aceea mă văd nevoit să 
mă adresez din nou ţie. Ţi-aş rămîne foarte îndatorat dacă mi-ai 
comunica, cit mai curînd posibil, cum stau lucrurile în realitate. 

Apropo. Cartea urma să-i fie trimisă lui August de la Man
chester, nu de la Londra, dar pe mine m-au asigurat că a fost trimisă 
de la Manchester la Amsterdam. Pe mine, fireşte, mă afectează 
prea puţin această „pierdere • ,  dacă într-adevăr aşa stau lucrurile, 
deoarece August, bineînţeles, nu va simţi prea mult lipsa „operei" 
respective. Politeţea însă mă obligă să fac aceste cercetări. 

ln scrisoarea pe care mi-o vei trimite ai să fii, desigur, atît de 
drăguţă să-mi scrii totodată ce faci etc., căci ştii ce mult mă inte
resează tot ce ţine de tine. 

Calde salutări tatălui tău şi întregii familii. 
Rămîn mereu cel mai sincer admirator al tău, 

Publicat pentru prima oară 
în „lnternational 
Review of Social History• ,  
voi. I, part. 1 ,  1956 

1) August Ph1lips. - No/a .„ J 

K. M. 

Se tipăreşte după textul 
apărut în revistă 

Tradus din limba engleză 
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Ti 

Marx către Louis Watteau 661 

la Bruxelles 

[Londra] 10 noiembrie 1861 

Dragă cetăţene, 
Am întîrziat atît de mult cu răspunsul la ultima dv. scrisoare 

deoarece am aşteptat de la o zi la alta ştiri de Ia doamna 1) pe 
care o cunoaşteţi. In cele din urmă mi s-a comunicat că e plecată de 
cîteva luni în Italia, dar că se va reîntoarce în curînd la Berlin. 

Dacă prima scrisoare pentru L. 2) n-a sosit, cauza este, presupun, 
adresa greşită. Ea a fost expediată via Gibraltar, în loc de via 
Soulhamplon. Aflînd de această greşeală, am corectat adresa pe 
cea de-a doua scrisoare. Nu numai că am francat-o, dar am trimis-o 
şi recomandat. Anexez recipisa poştei engleze. 

Cei 50 de franci pe care vi-i trimit provin de la o asociaţie a 
muncitorilor germani 3) . lntr-o viitoare scrisoare am să vă trimit 
o nouă contribuţie. Vă rog să-mi confirmaţi primirea şi să-mi tri
miteţi în schimb cîteva exemplare din broşura dv. 4) 

Ar fi oportun dacă mi-aţi scrie o scrisoare pe care aş putea-o 
expedia la Berlin şi în care ar fi menţionate mijloacele băneşti 
necesare pentru„. 5) Am s-o transmit persoanelor respective. 

Fiţi sigur că pe mine mă interesează mai mult ca pe oricare 
altul soarta unui om în care am văzut întotdeauna mintea şi inima 
partidului proletar din Franţa 6) . 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
în intregiiue 

1) Sophie von Hatzfeldt. - Nota red. 
2) Probabil Cyrill Lacambre. - Nota red. 

K. M. 

Se tipăreşte după copia 
dactilografiată 

Tradus din limba franceză 

1) Este vorba, evident, de Asociaţia culturală a muncitorilor germani de la 
Londra. - Nota red. 

4) Vezi volumul de faţă, p. 156-157. - Nota red. 
1) Probabil manuscrisul deteriorat. - Nota red. 
1) Iiste vorba de Blanqui. - Nota red. 
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78 

Marx către Josef Valentin Weber 662 

la Londra 

[Londra) 15 ianuarie [1862) 

Dragă Weber, 
Am primit tocmai acum nişte tickets 1) de la Urquhart pentru 

un miting care va avea loc lunea viitoare 663. 

Din cele trei bilete trimise alăturat, unul este pentru tine. Pe 
baza lui poţi să-ţi aduci şi prietenii. 

Celelalte două bilete te rog să le transmiţi Asociaţiei munci
torilor 2) (pe baza lor pot merge aricit de mulţi) . Totodată, întrucît 
nu am adresa Asociaţiei, mi-ai face un serviciu dacă ai comunica 
acolo că din cauza mitingului nu pot ţine luni prelegerea 664• 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
în „Neues Deutschland" 
nr. 15 din 15 ianuarie 1 963 

79 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Johann Philipp Becker 
la Geneva 

Londra, 26 februarie 1862 

Dragă Becker ! 
Tăcerea mea îndelungată are o singură explicaţie - imposi

bilitatea de a vă veni în ajutor. Ca urmare a războiului civil din 
America, am fost lipsit timp de un an de principala mea sursă de 
cîştig. Ulterior (acum cîteva luni) această „întreprindere " s-a des-

1) - bilete. - Nota trad. 
"l Asociaţia culturală a muncitorilor germani de la Londra. - Nota red. 
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chis din nou, dar pe o bază mult mai „îngustă" 885• In ceea ce pri
veşte cunoscuţii, printre ei sînt puţini aceia care dispun cit de cit 
de mijloace. Aşa, de pildă, i-am scris de mai multă vreme lui 
Siebel 888 despre dv., dar el, după cum am aflat de la Borkheim, nu 
dă în genere nici un semn de viaţă. La Manchester, toate mijloa· 
cele băneşti disponibile au fost din nenorocire epuizate de ciţiva 
„aventurieri revoluţionari care au plecat în Statele Unite ca să 
militeze pentru cauza cea dreaptă" .  

In ceea ce priveşte subscripţiile pentru lucrarea dv. 887, voi 
face tot posibilul, dar nu sînt prea convins de succes. Toată această 
adunătură, organizată în diferite asociaţii - cu excepţia Asociaţiei 
culturale a muncitorilor, care nu dispune de nici un fel de fonduri -, 
are vederi constituţionaliste, chiar în spiritul Uniunii naţionale pru
siene 888• Aceşti indivizi ar fi dispuşi să dea şi bani numai să impie· 
dice apariţia unei cărţi ca a dv. Doar ştiţi că aceşti germani, tineri 
şi bătrîni, sînt cu toţii nişte oameni superinteligenţi, serioşi, cu 
simţ practic ; pe oameni ca mine şi ca dv. ei îi socotesc nişte 
neghiobi necopţi, care continuă să fie prizonierii himerei revolu
ţionare. Dar adunătura din patrie nu e mai bună decit cea de aici, 
din străinătate. In timpul şederii mele la Berlin 1) şi în alte localităţi 
m-am convins că toate încercările de a exercita influenţă asupra 
acestor canalii prin mijloace literare sînt absolut zadarnice. Prostia 
plină de sine a acestor indivizi, pentru care presa germana -
această presă j alnică - este un minunat elixir al vieţii, depăşeşte 
orice închipuire. La aceasta se adaugă oboseala spirituală. Bita -
iată singurul mijloc de a-l trezi pe germanul Michel, care, de cind 
şi·a pierdut iluziile filozofice şi s-a consacrat îmbogăţirii, cauzei 
„Germaniei mici" 669 şi „constituţionalismului practic", a devenit 
acum un clovn banal şi lipsit de talent. Germania mi se pare în 
întregime . . .  2) un orfelinat pentru copiii îmbătrîniţi şi vlăguiţi înainte 
de vreme 3) . 

„Hermann• este proprietatea exprocurorului regal prusian 
Heintzmann, deviza lui este „cu dumnezeu înainte pentru rege şi 
patrie" ,  „ceva din Germania mică" şi o libertate moderată. Omoni
mul dv., un anume Becker din Leipzig, care scrie la acest ziar, 
este un om de treabă, dar nu-i destul de influent ca să ne poată 
fi de folos, de pildă pentru o subscripţie. Engels s-a reîntors doar 
de citeva zile la Manchester, după o absenţă de mai multe luni. 

'I Vezi volumul de faţă, p. 142-150. - Nota trad. 
'I Manuscrisul deteriorat. - Nota red. 
11 Parafrazare a unor cuvinte din poezia lui Goethe „Spre liniştire•. -

Nota red. 
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El şi cu Wolff (din Breslau) 1) fac tot ce le stă în putinţă. Dar şi colo
nia germană din Manchester, extrem de numeroasă, este alcătuită, 
cu excepţia celor menţionaţi mai sus şi a încă trei sau patru per
soane, din aceiaşi filistini ca şi cei de aici şi din alte locuri. 

Quoad 2) „Vogt u 3) , faceţi cu el ce doriţi. Se înţelege de la 
sine că nu poate decît să mă bucure dacă pamfletul pe care în Ger
mania presa l-a trecut aproape complet sub tăcere poate exercita 
cel puţin în Elveţia o oarecare influenţă. La Paris a fost pregă
tită, fără ştirea mea, şi chiar se afla sub tipar o traducere franceză, 
dar, _în virtutea unui înalt ucaz imperial 4) , a dispărut. Aşadar, nu 
există, de fapt, nici o ediţie franceză. 

Vă asigur, scumpe prieten, că nimic nu e mai dureros pentru 
mine decît conştiinţa faptului că nu pot şi nu am posibilitatea să 
ajut în lupta sa pe un om ca dv. Admir fermitatea dv., energia dv. 
clocotitoare şi activitatea dv. Anticii - mi se pare Eshine -
spuneau că trebuie să te străduieşti să obţii bunuri lumeşti pentru 
a-i putea ajuta pe prieteni la nevoie I Cită înţelepciune omenească 
este în aceste cuvinte I 

Despre succesul pe care l-au avut scrisorile mele adresate dife
ritelor persoane în legătură cu subscripţia, am să vă comunic cit 
mai curînd posibil. 

Deocamdată vă las cu bine. Soţia mea vă trimite salutări cordiale. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
în „Die Neue Zeit" , 
Jg, VI , nr. 1 1 ,  1888, şi în întregime 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXV, ed. rusa, 1934 

'I Wilhelm Wolff. - Nota red. 
'I - ln ceea ce priveşte pe. - Nota trad. 
'I K. Marx. „Domnul Vogt". - Nota red. 

Al dv., 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

'I Vezi volumul de faţă, p. 151 ,  536--537. - Nota red. 
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80 

Marx către Ferdinand Lassalle 
Ia Berlin 

Dragă Lassalle, 

28 aprilie 1862 
9, Graflon Terrace, Maitland Park, 

Haverstock Hill, Londra 

Old Boy 1) , probabil că eşti tare supărat pe mine, şi ai dreptate, 
dar, totodată, greşeşti în foarte mare măsură. Am amînat scrisoarea 
de Ia o zi Ia alta pentru că de Ia o zi Ia alta speram să-mi aranjez 
treburile de aşa manieră, incit să-ţi pot restitui cel puţin cele 
10 I. st. pe care ţi Ie datorez, şi, în afară de asta, să fiu liniştit cînd 
îţi scriu. Dar zadarnic, situaţia s-a înrăutăţit cu fiecare zi. „Tri
bune•,  cu care reluasem legăturile, deşi îmi redusese cîştigul Ia 
o treime, a renunţat în cele din urmă Ia toţi colaboratorii ei străini. 
Sînt, prin urmare, complet în vacuum 2) . Nu vreau să te plictisesc 
cu litania mea, dar în genere e de mirare că nu mi-am ieşit din 
minţi. Iţi vorbesc de toată această porcărie de teamă ca, Ia toate 
nenorocirile mele, să nu se adauge lipsa de înţelegere din partea ta. 

Ceea ce îmi comunici despre J. Ph. Becker în ultima ta scrisoare 
nu este de Ioc adevărat. Cu alte cuvinte, tu îl cunoşti pe acest om 
numai din auzite. De Ia 1 830 încoace el este unul dintre cei mai 
nobili revoluţionari germani, un om căruia nu i se poate reproşa 
nimic în afară de un entuziasm care nu ţine seama de împrejurări. 
In ceea ce priveşte relaţiile sale cu italienii, am nişte documente 
pe care mi Ie-a dat un prieten intim al lui Orsini 3) şi care nu lasă 
nici o îndoială în această privinţă, indiferent ce ar spune italienii şi 

insuşi Garibaldi. In ceea ce priveşte legăturile sale cu Tiirr - pe 

care eu Ie-am denunţat aici în „Free-Press " încă înainte de 1859 670 -, 

lucrurile stau în felul următor : în timpul campaniei din Baden 671 , , 
Becker l-a făcut pe Tiirr locotenent ; de atunci încă au apărut un 
fel de relaţii camaradereşti. Dacă Becker ar fi vrut să exploateze 
aceste relaţii şi ar fi acceptat propunerile pe care i Ie-a făcut Tiirr 
Ia Paris, în prezenţa unuia dintre prietenii mei de aici 4) , n-ar fi 
trebuit ca Ia vîrsta de 60 de ani să ducă viaţa de martir pe care 

•) - Bătrîne. - Nota trad. 
1) - în vînt. - Nota trad. 
•) Este vorba, probabil, de Simon-Frani;ois Bernard. - Nota red. 
'l Victor Schily. - Nota red. 
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o duce de fapt. Ştiu exact cine îi trimite lui Becker un ajutor bănesc 
foarte modest. Oamenii care îl ajută fac parte din cercul nostru 
foarte restrîns. De o parte a italienilor el s-a îndepărtat de fapt, deoa
rece puternicele sale sentimente teutone nu i-au îngăduit să fie de 
acord cu unele planuri binevoitoare faţă de el. Este, într-adevăr, 
revoltător cum oameni ca Becker sînt calomniaţi într-un mod atît de 
josnic. 

In ceea ce priveşte cartea mea 672, ea va fi gata abia peste două 
luni. In ultimul an, ca să nu mor de foame, am fost nevoit să fac 
cea mai mizerabilă muncă meşteşugărească, şi adeseori luni în şir 
n-am putut scrie nici un rînd. La aceasta se mai adaugă o ciudă
ţenie de-a mea, şi anume dacă citesc după o lună ceva scris de 
mine, mi se pare nesatisfăcător şi mă apuc să prefac totul. In orice 
caz, lucrarea nu are de pierdut din cauza asta, iar publicul german 
pro anno 1) este ocupat cu chestiuni mult mai importante. 

Ad vocem 2) lucrarea ta 3) , pe care am citit-o acum, bineînţeles, 
în întregime, iar anumite capitole chiar de mai multe ori, remarc 
că, după cit se pare, nu ai citit „Ştiinţa nouă• a lui Vico. Fireşte, 
nu ai fi găsit aici nimic în legătură cu scopul tău nemijlocit, totuşi 
cartea este interesantă prin interpretarea filozofică a spiritului 
dreptului roman, în opoziţie cu interpretarea lui de către filistinii 
dreptului. Cu originalul e puţin probabil să te descurci, deoarece 
este nu numai în italiană, ci şi într-un dialect napolilan 
foarle încîlcil. Iţi recomand, în schimb, traducerea franceză „La 
Science Nouvelle etc., traduite par l'auteur de l'essai sur la forma
tion du dogme catholique" 4) . Paris, Charpentier, Editeur - 1844. 

Pentru a-ţi deschide apetitul, citez numai următoarele fraze : 
„L'ancien droit romain a ete un poeme serieux, et l'ancienne 

jurisprudence a ete une poesie severe dans laquelle se trouvent 
renfermes Ies premiers efforts de la metaphysique legale" .  „L'an
cienne jurisprudence etait tres poetique, puisqu'elle supposait vrais 
Ies faits qui ne l'etaient pas, et qu'elle refusait d'admettre comme 
vrais Ies faits qui l'etaient en effet ; qu'elle considerai! Ies vivans 
comme morts, et Ies morts comme vivans dans leurs heritages• .  
„Les Latins nommerent heri Ies heros ; d'ou vient le mot hereditas„. 

•) - în momentul de faţă. - Nota trad. 
'J - Referitor la. - Nota trad. 
'J F. Lassalle. „Sistemul dreptului dobindit". - Nota red. 
•J - „Ştiinţa nouă etc., tradusă de autorul eseului asupra formarii dogmei 

catolice". - Nota trad. 
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l'heritier. . .  represente, vis-a-vis de l'heritage, le pere de famille 
defunt" 1) . 

Vico conţine în germene pe Wolf (Hommer) 2) , pe Niebuhr 
(„Romische Konigsgeschichte ") 3) . elementele lingvisticii comparate 
(chiar dacă la modul fantezist) şi, în plus, o doză forte de genialitate. 
Scrierile sale propriu-zis juridice nu le-am putut găsi nicăieri pînă 
acum. 

In împrejurările în care mă aflu în momentul de faţă (şi în 
această situaţie mă aflu de aproape un an) , abia acum mă voi putea 
apuca by and by 4) de critica cărţii tale. ln schimb aş dori foarte 
mult, nu pentru mine, ci pentru soţia mea, să dai un anunţ la Brock
haus despre prima parte a economiei politice 5) . înainte de a-ţi tri
mite echivalentul. 

Burghezia (şi aristocraţia) engleză nu s-a purtat niciodată într-un 
mod mai ruşinos decît în marea lu;>tă care se desfăşoară de cealaltă 
parte a Oceanului Atlantic. Dimpotrivă, working class 8) engleză, 
care suferă cel mai mult din cauza bellum civile 7) , nu s-a com
portat niciodată mai eroic şi mai nobil. Lucrul acesta e cu atît mai 
surprinzător cînd ştii, aşa cum ştiu eu, toate mijloacele care au 
fost puse în mişcare aici, la Manchester, pentru a-i determina pe 
muncitori să facă o demonstraţie 873• Singurul mare organ de presă 
care le mai sta la dispoziţie - „Newspaper" ,  al ticălosului de Rey
nolds 8) ,  a fost cumpărat de Southerners 9) aşa cum au fost cumpăraţi 
şi cei mai influenţi dintre lecturers 10) lor. But all in vain I 11) 

'I - „Vechiul drept roman a fost un poem serios, iar vechea jurisprudenţă o 
poezie severă, în care sînt cuprinse primele eforturi ale metafizicii legale" .  „Vechea 
jurisprudenţă era foarte poetică, deoarece presupunea ca adevărate fapte care nu 
erau adevărate şi refuza să admită ca adevărate fapte care erau efectiv adevărate, 
deoarece ii considera pe cei vii drept mor/i şi pe cei mor/i drept vii în moştenireo 
pe care o lasă•.  „Latinii îi numeau pe eroi heri ; de aici vine cuvîntul heredilas ... 
moştenitorul... reprezintă, în raport cu moştenirea, pe defunctul pater familias". -
Nota trad. 

'I F. A. Wali. „Introducerea la Homer". - Nota red. 
"l B. G. Niebuhr. „Istoria Romei" .  - Nota red. 
'l - încetul cu încetul. - Nota trad. 
'I K. Marx. „Contribuţii la critica economiei politice" (vezi K. Marx şi F. Engels. 

Opere, voi. 1 3, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 3-1 75. - Nota trad.). -
Nota red. 

1) - clasa muncitoare. - Nota trad. 
71 - războiului civil. - Nota trad. 
8) „Reynolds" Newspaper".  - Nota red. 
1) - sudişti. - Nota trad. 
111 - dascălii. - Nola lrad. 
1 1) - Dar totul a fost în zadar I - Nota trad. 
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Cartea lui Varnhagen 1) m-a interesat foarte mult şi înţeleg 
cit de oportună a fost apariţia ei. Te rog insistent să transmiţi 
Ludmilei felicitările mele cu această ocazie. Cu toate acestea însă, 
nu mi-am schimbat părerea despre Varnhagen. Il găsesc plat, anost, 
meschin, şi îmi explic aversiunea lui faţă de consilierul de legaţie 
Kolln prin aceea că s-a îngrozit de alter ego-ul lui. 

Scrisoarea alăturată a regicidului Simon Bernard trimite-mi-o 
înapoi. Ce crezi, merită să mă apuc de treaba asta ? Eu cred că nu. 

Transmite contesei 2) cele mai cordiale salutări din partea mea. 
ln curînd va primi o scrisoare de la mine. Sper că ea nu se lasă 
influenţată de asemenea nimicuri cum ar fi faptul că nu-i scriu, 
şi este încredinţată de afecţiunea şi admiraţia mea constantă. 

Publicat pentru prima oară 
în : F. Lassalle. „Nachgelassene 
Briefe und Schriften• ,  Bd. III, 
Stuttgart-Berlin, 1922 

8 1  

Al tău, 
K. JvJ. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba german3 

Engels către Carl Siebel 
la Barmen 

Manchester, 4 iunie 1862 
Dragă Siebel, 
Eşti un băiat de treabă dacă, trecînd peste obiceiul meu de a 

nu răspunde la diferitele tale scrisori şi pachete, m-ai înştiinţat 
totuşi de naşterea fetiţei tale. Te felicit din toată inima. Sper că o 
să-ţi aducă multe bucurii„. Soţia ta se simte bine ? 

Aici viaţa continuă pe vechiul făgaş. Observ însă că, cu timpul, 
această viaţă tihnită de burghez te demoralizează, te face să-ţi 
pierzi orice energie şi să devii un om complet lipsit de vlagă, -
zilele acestea m-am apucat chiar să citesc din nou un roman. 

Aşa-zisa salva venia 3) Casă Schiller 174 (denumită şi Jerusalem
Klub) s-a transformat pur şi simplu într-o instituţie evreiască, de 

1) Varnhagen von Ense. „Jurnal" .  Ediţie apărută sub îngrijirea Ludmillel 
Assing. - Nota red. 

1) Sophie von Hatzfeldt. - Nota red. 
1) - să-mi fie cu iertare. - Nota trad. 
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la ora 1 1/2 pînă la ora 3 e aici un asemenea vacarm, incit simţi că 
înnebuneşti. Aproape că nu mai frecventez de loc această nobilă 
instituţie. Aşa cum se întîmplă de obicei cu evreii, la început i-au 
mulţumit lui dumnezeu pentru faptul că au un club schillerian, dar 
de îndată ce au pătruns în el au hotărît că nu e destul de bun 
pentru ei, şi vor să clădească o casă mare, un adevărat templu al 
lui Moise, în care să se mute toată această poveste. Acesta este, 
desigur, drumul cel mai scurt spre faliment. Şi pentru asta trebuie 
să scrii un prolog şi să joci rolul de regizor I Şi asta se numeşte 
instituţie naţională germană I Bagă de seamă - peste ciţiva ani 
vei primi o circulară : „Jn legătură cu falimentul Casei Schiller 
răposate întru domnul• ş.a.m.d. 

„In legătură• cu scrisorile tale vreau să-ţi comunic pe scurt 
următoarele. In ceea ce-l priveşte pe Marx, el, desigur, nu ţi s-ar fi 
adresat dacă resursele mele nu ar fi fost deja epuizate. Dar asta a 
fost situaţia, şi pentru moment eu nu puteam să fac nimic. In ceea ce-l 
priveşte pe Becker cel roşu (broşura lui 1) m-a interesat foarte mult, 
în parte, pentru că el se dezice în ea de convingerile sale „sălbatice" 
de mai înainte, şi, în parte, pentru că guvernul prusian a depus 
toate eforturile pentru a face iarăşi din acest individ o personalitate 
locală şi, implicit, un deputat) , în fond acest om nu ne interesează. 
El propriu-zis nu a făcut niciodată parte din partidul nostru, a fost 
întotdeauna doar democrat, şi dacă a fost implicat în procesul 
comuniştilor de la Koln, s-a expus pentru că a văzut în aceasta un 
mijloc de agitaţie 675• In timpul procesului el s-a separat complet 
de ceilalţi acuzaţi şi a adoptat o poziţie aparte. De atunci a de
venit, cu bună ştiinţă, democrat regalo-prusian, se pronunţă pentru 
monarhie ş .a.m.d. Prin urmare, sub raport politic nu avem nimic 
comun cu acest om, ceea ce, personal, nu mă va împiedica, bine
înţeles, să menţin relaţii bune cu el atîta timp cit nu vom intra 
într-un conflict politic direct cu partizanii lui. Pentru actuala Ca
meră prusiană, el este, în orice caz, foarte indicat. 

Cred că ţi-am vorbit la Barmen de un cintecel popular danez 
pe care l-am descoperit în Kjampevise şi l-am tradus în versuri 
germane special pentru tine. Ţi-l trimit alăturat 678• Din păcate n-am 
reuşit să redau decit pe jumătate tonul curgător, plin de vioiciune 
şi dîrzenie al originalului ; e cel mai vioi cintec din cite cunosc. 

1) H. Becker. „Meine Candidatur zum Abgeordnetenhause• (Candidatura mea 
pentru Camera deputatilor"). - Nota red. 
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N-ai încotro însă, trebuie să te mulţumeşti cu traducerea (de altfel 
aproape textuală) .  Nu cred să fi fost tradus pînă acum în germană. 

Transmite salutări cordiale şi urări de fericire soţiei tale. 

Publicat pentru prima oară 
în „Deutsche Zeitung• 
nr. 473 din 16 octombrie 1920 

82 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Ferdinand Lassalle 
la Berlin 

[Londra) 16 iunie 1862 

Dragă Lassalle, 
Bucher mi-a trimis, ce-i drept, trei exemplare din „Julian 

Schmidt" 1) , dar nici una din celelalte scrieri 2) pomenite de tine. 
„D-l Schmidt, d-l Schmidt" (am trimis lui Engels şi lui Wolff 3) exem
plarele care le erau destinate) a picat cu atît mai bine, cu cit nu 
m-a găsit într-o dispoziţie prea bună. In afară de aceasta, deşi nu 
am citit, ci doar am răsfoit foarte puţin din ceea ce a scris Schmidt, 
acest om mi-a fost întotdeauna odios, ca o întrupare a middle
class snobbism 4) , atît de dezgustător şi în expresia lui literară. 
Dai de înţeles foarte just că atacurile tale sînt îndreptate numai 
indirect împotriva plebei burgheze cultivate . De astă dată se poate 
spune : bate măgarul şi ţinteşte samarul. Dat fiind că deocamdată 
nu avem posibilitatea să ajungem direct la samar, devine din ce 
în ce mai necesar să tăiem, să le tăiem capetele, bineînţeles, cu 
condeiul celor mai gălăgioşi şi neobrăzaţi dintre măgarii săi culti
vaţi, deşi poor 5) Meyen considera în „Freischiitz" 8) că această 

1) F. Lassalle. „Herr Julian Schmidt der Literarhistoriker„.•  Berlin 1862 („Domnul 
Julian Schmidt, istoric literar„.") .  - Nota red. 

1) F. Lassalle. „Die Philosophie Fichte's und die Bedeutung des Deutschen 
Volksgeistes• ,  Berlin 1862 („Filozofia lui Fichte şi însemnătatea spiritului popula? 
german), „Uber Verfassungswesen• („Despre esenta constitu\iei") .  - Nola red. 

') Wilhelm Wolff. - Nola red. 
') - snobismului burghez. - Nota !rad. 
� - sărmanul. - Nola lrad. 
1) E. Meyen. „Berliner Briefe" („Scrisori din Berlin") .  - Nola red. 
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„joacă literară de-a ghilotina" este pe cit de puerilă, pe atît de 
barbară. Dintre toate, cel mai mult m-a amuzat „Oglinda suabă" 
şi „cei şapte" înţelepţi - era cit pe ce să spun „cei şapte suabi" -
ai Greciei 677• Printre altele, cind ai de-a face cu Julian Schmidt, 
Julian Grabovitul 678 (folosirea acestui nume pare însă o aluzie 
răutăcioasă la Apostatul, şi într-o oarecare măsură, dar pe nedrept, 
sună ca o batjocură la adresa celuilalt Iulian 1) ) ,  poţi sări de la una 
la alta -, înainte pe mine mă interesa foarte mult crotjici;2) ca mască 
caracteristică, proprie (în cazul de faţă mască în sens pozitiv) filo
zofiei greceşti. La început cei şapte suabi sau şapte înţelepţi ca 
forerunners 3) , ca eroi mitologici, apoi la mijloc Socrate şi, în sfîrşit, 
crotjioi; ca ideal al epicurienilor, stoicilor şi scepticilor. Apoi m-a 
amuzat comparaţia care se face între acest c;r,�o<; şi caricatura 
lui {in some respects 4) ) ,  „sage"-ul 5) francez din secolul al XVIII-lea. 
Apoi cro�ucr,-fi:; ca o variantă necesară a lui crmjioc . Este propriu epocii 
moderne faptul că noţiunea de cro·�oi; ,  care la greci cuprindea îmbi
narea caracterului cu cunoaşterea, s-a păstrat în conştiinţa oamenilor 
numai referitor la sofişti. 

Din cauza lui Iulian, nu a lui Iulian Grabovitul, ci a lui Iulian 
Apostatul, am avut nu de mult un schimb de cuvinte cu Engels, 
care, aşa cum ştiam încă de la începutul altercaţiei, avea în fond 
dreptate. Am o asemenea repulsie faţă de creştinism, incit am făcut 
o pasiune pentru Apostatul, şi n-aş vrea să fie identificat cu Friedrich 
Wilhelm al IV-lea sau cu vreun alt reacţionar romantic, nici chiar 
mutatis mutandis 8) .  Nu simţi şi tu acelaşi lucru ? 

Sesizarea ta cu privire la Rodbertus şi Roscher mi-a amintit 
că mai trebuie să-mi fac extrase din lucrările lor, precum şi însemnări 
in legătură cu aceste extrase. In prima scrisoare pe care ţi-am tri
mis-o n-am făcut o apreciere justă asupra lui Rodbertus. Cartea 
lui conţine într-adevăr multe lucruri bune. Doar încercarea lui de 
a crea o nouă teorie a rentei este aproape puerilă, ridicolă. După 
părerea lui Rodbertus, în agricultură materia primă nu este luată 
în considerare, deoarece ţăranul german, după cum ne asigură 
Rodbertus, nu calculează seminţele, nutreţul etc. ca cheltuieli ale 
sale, nu le consideră cheltuieli de producţie, deci calculează greşit .  
Potrivit acestei teorii, în Anglia, unde de mai bine de 1 50 de ani 
fermierul calculează bine, n-ar trebui să existe nici o rentă funciară. 
Aceasta nu înseamnă, aşa cum crede Rodbertus, că fermierul plă-

1) Este vorba de împăratul roman Iulian Apostatul. - Nota red. 
1) - înţeleptul. - Nota trad. 
') - premergători. - Nota trad. 
') - în anumite privinţe. - Nota trad. 
6) - înţeleptul. - Nota trad. 
1) - cu modificările necesare. - Nota trad. , . 
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teşte rentă pentru că rata profitului lui este mai mare decît în 
industrie, ci că el plăteşte rentă pentru că, calculînd greşit, se 
mulţumeşte cu o rată a profitului mai mică. De altfel chiar numai 
acest exemplu îmi arată cum relaţiile economice relativ nedezvoltate 
din Germania generează inevitabil confuzie în minţile oamenilor. 
ln formularea ei actuală, teoria rentei funciare a lui Ricardo este, 
fără îndoială, greşită, dar obiecţiile ce i se aduc se explică sau 
prin aceea că nu este înţeleasă, sau, în cel mai bun caz, dovedesc 
că anumite fenomene nu corespund prima Jacie 1) teoriei lui Ricardo. 
Dar această ultimă împrejurare nu poate cîtuşi de puţin să infirme 
o teorie. Teoriile pozitive îndreptate împotriva lui Ricardo sînt, în 
schimb, ae o mie de ori mai greşite. Deşi rezolvarea pozitivă dată de 
d-l Rodbertus este puerilă, ea conţine totuşi o tendinţă justă, a cărei 
caracterizare este prea amplă pentru a-şi găsi locul într-o scrisoare. 

Cit despre Roscher, mă voi apuca de cartea lui 2) abia peste 
ci teva săptămîni şi voi face nişte însemnări marginale. Il rezerv 
pe individul ăsta pentru o notă. Asemenea pedanţi nu merită un 
lext. Roscher posedă, fără îndoială, multe cunoştinţe de literatură 
- adesea absolut inutile - deşi chiar şi aici am recunoscut imediat 
pe alumnusul 3) din Gottingen care nu este în stare să se orienteze 
singur în comorile literaturii şi cunoaşte, ca să spun aşa, numai 
literatura „oficială" ; respectabilă persoană I Dar să trecem peste 
asta. La ce e bun un individ care cunoaşte toată literatura mate
matică, dar nu înţelege matematica 1 Ce încrezută şi înfumurată este 
lighioana asta eclectică destul de abilă I Dacă un asemenea pedant, 
care prin firea sa nu poate să treacă niciodată dincolo de a învăţa 
şi de a preda cele învăţate, care nu poate să ajungă niciodată să 
înveţe prin el însuşi ceva, dacă un asemenea Wagner 4) ar fi cel 
puţin onest, conştiincios, ar putea să fie de folos elevilor săi. Numai 
de n-ar recurge la tertipuri şi ar spune deschis : aici este o contra
dicţie ; unii spun într-un fel, alţii altfel ; în ceea ce priveşte fondul 
problemei însă, eu nu am nici o părere ; vedeţi dacă nu reuşiţi să 
înţelegeţi singuri I In modul acesta elevii ar căpăta, pe de o parte, 
un anumit material, iar pe de altă parte ar fi stimulaţi la o muncă 
independentă. In cazul de faţă eu formulez, fireşte, o pretenţie care 
este în contradicţie cu firea pedantului. Particularitatea lui esenţială 
.o constituie faptul că el însuşi nu înţelege problemele, şi de aceea 

1) - la prima vedere. - Nota trad. 
') W. Roscher. „System der Volkswirtschaft" („Sistemul economiei naţionale" ) .  

- Nota red. 
•j - studentul. - Nota trad. 
'l Personaj din tragedia lui Goethe „Faust• .  - Nota red. 
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eclectismul lui se reduce, în fond, la a aduna de pretutindeni răs
punsuri de-a gata ; dar nici în privinţa asta nu e onest, ci ţine 
întotdeauna seama de prejudecăţile şi interesele celor ce-l plătesc I 
In comparaţie cu o asemenea canalie, cel din urmă vagabond e un 
om respectabil. 

Ad vocem 1) Toby. Dacă crezi că-l poţi folosi pe Toby Meyen, 
foloseşte-l. Nu uita însă că societatea unui prostănac poate fi foarte 
compromiţătoare dacă nu se iau o serie de măsuri de prevedere. 

Ai noştri sînt, de fapt, puţini, dar în asta rezidă forţa noastră. 
Vom fi cu toţii foarte bucuroşi să te vedem aici. Fără a mai vorbi 

de persoana mea, acest lucru i-ar face mare plăcere şi familiei 
mele, care aproape că nu mai vede „oameni" de cînd cunoscuţii mei 
englezi, germani şi francezi locuiesc în afara Londrei. Pe Mario nu 
l-am văzut. Amicul „Blind" l-a avertizat, desigur, să nu se ducă la 
„un om atît de îngrozitor " .  

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
în : F. Lassalle. „Nachgelassene 
Briefe und Schriften • ,  Bd. III, 
Stuttgart-Berlin, 1922 
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Al tău, 
K. N. 

Se t1pareşte după manuscris 

Trudus din limba germană 

Engels către Ferdinand Lassalle 
la Londra 

Manchester, 23 iulie 1862 

Dragă Lassalle, 
Ar fi trebuit să-ţi scriu mai de mult şi să-ţi mulţumesc pentru 

tot ce ai avut amabilitatea să-mi trimiţi în repetate rînduri. De 
multe ori mi-am pus în gînd s-o fac, dar timp de un an şi jumătate 
am fost atît de ocupat cu doux commerce 2) ,  incit corespondenţa 
mea particulară în toate direcţiile a avut mult de suferit. Acum am 
auzit că te afli la Londra ; aş fi venit bucuros acolo încă sîmbăta 
trecută, dar mi-a fost absolut imposibil. Acum intenţionez să plec 
vineri seara, dar încă nu pot spune cu certitudine că voi reuşi 

') - 111 legătură cu. - Nola lrad. 
'l - dulcele comerţ. - Nola lrad. 
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să-mi duc planul la îndeplinire. Dacă voi avea posibilitatea să plec, 
am să-i telegrafiez lui Marx vineri la amiază. Dar dacă n-am să 
reuşesc, n-ar fi bine să vii d-ta aici vineri seara sau sîmbătă dimi
neaţa pentru cîteva zile şi să vizitezi puţin acest leagăn al bum
bacului ? Am putea să ne repezim şi pînă la Liverpool, şi ar merita 
osteneala, mai cu seamă că te interesează economia politică. Iţi 
stă la dispoziţie o cameră în locuinţa mea. Drumul pînă aici durează 
numai cinci ore şi jumătate. 

Reflectează deci, şi dacă nu voi putea evada sîmbătă, hotărăşte-te 
rapid, pleacă din Londra sîmbătă la ora 9 dimineaţa, şi la ora 2 şi 45 

de minute vei fi aici. Despre celelalte o să vorbim cînd ne vom 
întîlni - aici sau acolo. 

Pînă atunci salutări cordiale de la 

Publicat pentru prima oară 
în : F. Lassalle. „Nachgelassene 
Briefe und Schriften •, Bd. III ,  
Stuttgart-Berlin, 1922 

84 

Al d-tale, 
F. Engels 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Ferdinand Lassalle 
la Berlin 

Londra, 13 august [ 1862) 

Dragă Lassalle, 
Pentru a amina criza măcar cu cîteva săptămîni, Engels, prin 

intermediul lui Borkheim, a tras asupra ta o poliţă de 400 de taleri 
pe termen de 3 luni, începînd cu 12 august 1) . El îţi va trimite aco
perirea poliţei înainte de scadenţă. Apoi poliţa va fi reînnoită pînă 
la 1 ianuarie, cînd Engels îţi va trimite 300 de taleri, iar 100 de 
taleri, aşa cum ai promis, îi vei plăti tu. 

Deocamdată nu e nevoie decît să accepţi poliţa trasă de Engels. 
Ea reprezintă altogether 2) 60 1. st., aşa că nu mă salvează. Dar cel 
puţin se evită criza iminentă, şi între timp se va găsi, eventual, 
o ieşire. 

1) Vezi volumul de faţă, p. 147. - Nota red. 
2) - în total. - Nota trad. 
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Stau, într-adevăr, ca pe ghimpi şi mă aflu într-o situaţie atîl 
de grea, incit nu pot lucra. 

Există vreo speranţă să pot colabora din nou la o gazetă yankee 1 ) .  
Unde te afli ? 
Ce faci ? 
Ce face bătrînul tău ? 2) 
Salutări din partea mea şi a familiei mele. 

Al tău, 
K. M. 

Publicat pentru prima oară 
in : F. Lassalle. „Nachgelassene 
Briefe und Schriften •, Bd. III, 
Stuttgart-Berlin, 1922 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

85 

Marx către Ferdinand Lassalle 
la Wildbad 

Londra, 14 august 1862 

Dragă Lassalle, 
Ieri ţi-am trimis cîteva rînduri la Berlin. Azi am aflat că te afli 

la Wildbad. De aceea repet pe scurt conţinutul acelor cîteva rîn
duri care, probabil, nu-ţi vor parveni. 

Pentru a amina catastrofa care mă ameninţă, la 12 august Engels, 
prin intermediul lui Borkheim, a tras asupra ta o poliţă de 60 1. st. 
(400 de taleri) . Scadenţa - 3 luni - cu începere din 1 2  august. 
Această poliţă mi-o va sconta aici Borkheim. Engels îţi va trimite 
acoperirea poliţei înainte de scadenţă. (Apoi el va reînnoi aceeaşi 
poliţă pînă la 1 ianuarie 1 863, cînd îţi va trimite din nou pentru 
acoperire 45 1. st., iar tu, aşa cum te-ai oferit, vei plăti 1 5  I. st.) 
Acum important este numai să primesc acceptarea ta. Borkheim a 
trimis imediat poliţa la Berlin, de acolo se va reîntoarce, după 
toate probabilităţile, la sfîrşitul acestei săptămîni sau la începutul 
celei viitoare, iar apoi îţi va fi trimisă de îndată spre acceptare. 
Aş fi foarte bucuros dacă i-ai telegrafia lui S. L. Borkheim pe adresa : 

1) „The Evening Post" (vezi volumul de fată, p. 235 şi 246). - Nota red. 
1) Heiman Lassalle, tatăl lui Ferdinand Lassalle. - Nota red. 
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27, Crutched Friars, London : „I shall accept Mr. F. Engels' bill of 
f: 60" 1). Asta pentru ca Borkheim să nu facă nici un fel de greutăţi la 
scontarea poliţei. Pentru mine periculum in mora !) este mai serios 
decît poate fi exprimat într-o scrisoare. 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
în : F. Lassalle. „Nachgelassene 
Briefe und Schriften •, Bd. III, 
Stuttgart-Berlin, 1922 

86 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Wilhelm Schwarz, 

preşedinte al comitetului de conducere al 
expoziţiei industriale universale 

Excelenţă, 

19 august 1862 
9, Grafton Terrace, Maitland Park, 

Haverstock Hill, Londra N. W. 

In calitate de corespondent londonez al ziarului vienez „Presse
vă rog să binevoiţi a-mi trimite un permis pentru a putea vizita 
exhibition 3) . 

Incă acum cîteva luni redacţia ziarului „Presse"  mi-a propus 
să scriu cîteva reportaje cu caracter general despre expoziţie, avînd 
însă alte lucrări nu am putut face pînă acum aceasta 879• 

Publicat pentru prima oară 

Al dv. cu toată stima, 
dr. Karl Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) - „Accept polita d-lui F. Engels în valoare de 60 I .  st. " .  - Nota !rad. 
') - primejdia pe care o prezintă intirzierea. - Nota !rad. 
1) - expozitia. - Nota trad. 
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87 

Marx către Ferdinand Lassalle 
la Zilrich 

Londra, 20 august [18621 

Dragă Lassalle, 
Chiar dacă faci o călătorie în Alpi ş1 m Italia, presupun că ai 

să rămîi cîteva zile la Zilrich, sau, în orice caz, că ai să primeşti 
acolo scrisorile care-ţi sînt trimise post restant. Pentru mai multă 
siguranţă i-am comunicat şi d-lui Rilstow că ţi-am scris „post 
restant" la Zilrich oso. 

In pofida „situaţiei" mele, aş anula toată această tranzacţie 
dacă poliţa trasă asupra ta nu s-ar afla deja la Berlin în mîinile 
„Fraţilor Meyer" .  Asta, ce-i drept, vine oarecum în contradicţie 
cu cele convenite, deoarece Borkheim mi-a promis la început că nu 
va da poliţa din mină pînă ce nu te vei reîntoarce la Berlin. Eu 
însă nu am văzut nimic rău în toată povestea asta, deoarece am 
considerat o simplă formali tate faptul că numele tău figurează pe 
prima poliţă, şi nici prin cap nu mi-a trecut că aceasta poate avea 
vreo legătură cu „viaţa ta particulară" sau că poate da loc la o 
dramă burgheză. Credeam că girul lui Engels pentru „suma" de 400 de 
taleri este prin el însuşi „în orice caz" suficient, iar în ceea ce priveşte 
„scadenţa" ştiam că în chestiunile băneşti - şi îndeosebi în cele 
legate de poliţe - Engels este de o „punctualitate şi de o prompti
tudine" absolută. Altminteri nu te-aş fi vîrît în această business 1) . 

lntrucît acum nu mai pot renunţa la această tranzacţie fără să 
mă compromit pe mine şi să-l compromit şi pe Engels în ochii lui 
Borkheim, am să-ţi trimit poimîine declaraţia scrisă a lui Engels 2) . 
O scrisoare pînă la Manchester şi înapoi face trei zile. De îndată ce 
o vei primi, ar fi bine să scrii „Fraţilor Meyer" (acesta e numele 
firmei din Berlin unde se află trata lui Engels) în sensul că la întoar
cere vei accepta poliţa. 

Repet, îmi pare foarte rău că te-am vîrît în această afacere - a 
fost o acţiune necugetată care se explică prin faptul că atît tu cit 
şi eu am pierdut din vedere o serie de lucruri. 

Rămîn, Al tău, 

Publicat pentru prima oară 
în : F. Lassalle. „Nachgelassene 
Briefe und Schriften " ,  Bd. III, 
Stuttgart-Berlin, 1922 

I) - afacere. - Nota trad. 
2) Vezi volumul de faţă, p. 559. - Nota red. 

K. M. 
Se tipareşte după manuscris 

Tradus din limba permană 
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88 

Engels către Ferdinand Lassalle 
la Berlin 

Manchester, 21 august 1862 

Dragă Lassalle, 
Conform dorinţei d-tale declar prin prezenta (ceea ce, de altfel, 

se înţelege de la sine) că cu 8 zile înainte de scadenţa poliţei mele 
de 400 de taleri trasă asupra d-tale la 13 noiembrie 1 862 voi avea 
grijă să trimit la Berlin suma respectivă pentru acoperirea ei, iar 
dacă îmi comunici cărui bancher trebuie achitată această sumă, 
o voi vărsa acolo pe numele d-tale pînă la 5 noiembrie. 

Cu salutări prieteneşti. 

Publicat pentru prima oară 
în : F. Lassalle. „Nachgelassene 
Briefe und Schriften •, Bd. III, 
Stuttgart-Berlin, 1 922 

89 

Al d-tale, 
F. Engels 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Wilhelm W olff 
la Manchester 

(Londra] 4 octombrie 1862 

Dragă Lupus, 
Probabil că ai primit deja „Barmer Zeitung" cu toate greşelile 

lui de tipar 681• Extrasul alăturat din „Elberfelder Zeitung" mi l-a 
trimis chiar acum Siebel împreună cu ştirea că articolul apărut în 
„Barmer Zeitung" a fost într-adevăr reprodus de „Niederrheinische 
Volks-Zeitung" şi de „Mărkische Volks-Zeitung" (acesta din urmă 
apare la Hagen) . 

Engels s-a reîntors ? 682 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXV, ed. rus<i, U J34 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus di::t limba germană 



560 K. Marx ş1 F. Ilngels 

90 

Marx către Ferdinand Lassalle 
la Berlin 

Dragă Lassalle, 

7 noiembrie 1862 
9, Grafton Terrace, Maitland Park, 

Haverstock Hill, Londra 

Freiligrath îţi trimite astăzi 60 l. st. pentru acoperirea poliţei. 
Reînnoirea acesteia, despre care te-am anunţat atunci cînd te-am 
anunţat de operaţia însăşi, se va face numai în măsura în care 
Borkheim va primi de la mine o poliţă trasă asupra ta în valoare 
de 100 de taleri, sau 15. l. st., scadentă la două luni post datum 1) 
(poliţa este datată 6 noiembrie şi,  prin urmare, trebuie onorată 
aproximativ la 9 ianuarie 1863). 

Din puţinele rînduri pe care mi le trimiţi din cînd în cînd văd 
că eşti în continuare supărat - asta se vede chiar din forma scri
sorilor. 

Fapt este că în povestea asta tu ai şi  nu ai dreptate. lmi 
ceri să-ţi trimit o copie după scrisoarea ta din Baden. Cu ce scop ? 
Ca să te convingi dacă chiar scrisoarea ta a putut servi drept pre
text pentru scrisoarea mea trimisă la Ziirich 2) .  Dar chiar dacă ţi se 
recunoaşte întreaga power of analysis 3) , ai putea oare, cu ochii tăi, 
să descoperi ceea ce au citit ochii mei şi, mai ales, ai putea oare 
deduce din scrisoare condiţiile în care au citit ochii mei 1 Ca să-mi 
dovedeşti că am citit greşit, ar trebui să ai în primul rînd cititori 
echivalenţi şi, în al doilea rînd, condiţii echivalente pentru aceşti 
cititori, dar şi acest lucru l-ai stabili ca L[assalle] în situaţia lui 
L [assalle] , şi nu ca M[arx] în situaţia lui M[arx] . Aşadar, asta n-ar 
face decît să ofere un pretext pentru noi controverse. Din scrisoarea 
ta reiese cît de puţin ajută în asemenea cazuri puterea de analiză. 
Imi atribui nişte lucruri la care nu m-am gîndit.  In orice caz, eu ştiu 
mai bine la ce m-am gîndit. Dacă interpretezi scrisoarea literal 
s-ar putea, eventual, să ai dreptate, dar ceea ce se ascunde îndă
rătul spuselor mele, acest lucru eu îl ştiu de prime abord 4) mai 
bine decît tine. Nici măcar n-ai ghicit ce anume m-a supărat. M-a 
supărat faptul că din scrisoarea ta am înţeles (în mod eronat, lucru 
de care m-am convins după ce am recitit scrisoarea într-o dispoziţie 

1) - de la emiterea ei. - Nota !rad. 
2) Vezi volumul de faţă, p. 558. - Nota red. 
') - putere de analiză. - Nota trad. 
') - în orice caz. - Nota trad. 
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mai calmă) că te îndoieşti că am acţionat cu asentimentul lui Engels. 
Recunosc că n-am menţionat asta în scrisoarea mea şi că - nu 
mă refer la relaţiile noastre personale şi am în vedere n11mai fondul 
problemei - asta a fost o bănuială absurdă. Still it appeared so 
to me at the moment I wrote to you 1) .  Recunosc mai departe că 
în această scrisoare nu am arătat care e adevăratul meu grievance 2) , 
ba nici măcar n-am făcut vreo aluzie la el, şi de fapt asta a şi fost 
issue upon a false point 3) . Dar aşa e sofistica oricărei pasiuni. 

In orice caz, ai greşit în interpretarea pe care ai dat-o scrisorii 
mele ; dar şi eu am greşit prin faptul că am scris-o şi am furnizat o 
dată cu aceasta materia peccans 4) . 

Şi din cauza asta s-o rupem definitiv ? Cred că prietenia noastră 
are o bază destul de solidă pentru a putea rezista unei asemenea 
lovituri. Recunosc sans phrase 5) că eu, asemenea unui om care 
şade pe un butoi cu praf de puşcă, m-am lăsat dominat de împre
jurări, procedînd aşa cum nu se cuvine să procedeze o fiinţă 
raţională. Dar din partea ta n-ar fi, în nici un caz, un act de gene
rozitate dacă te-ai purta faţă de mine ca un jurist sau ca un procu
ror, folosind împotriva mea acea status animi 8) în care mi-aş 
trage cu cea mai mare plăcere un glonte în cap. 

Aşadar, sper că, „cu toate acestea• ,  vechile noastre relaţii vor 
rămîne nealterate. 

De atunci am fost pe continent - în Olanda, la Trier etc. - ca 
să-mi pun la punct afacerile 883• J'ai abouti a rien 7) . 

Am vrut să ţi-l trimit pe Roscher, dar am constatat că expedierea 
costă 10 şilingi, adică este echivalentă cu preţul, dacă nu chiar cu va
loarea cărţii însăşi 8) . Sper însă că voi găsi curînd o ocazie. 

Vărul meu din Amsterdam 9) îmi scrie că la insistenţele lui, unul 
dintre cei mai erudiţi jurişti va face o recenzie amplă a cărţii tale 10) 
în revista juridică din Amsterdam. 

Salut. 
Al tău, 

K. M. 

1) - Totuşi aşa mi s-a părut in momentul cind ţi-am scris. Nota trad. 
1) - motiv de nemul\umire. - Nota trad. 
3) - sursa nein\elegerii. - Nota trad. 
') - prilej de eroare. - Nota trad. 
5) - fără ocolişuri. - Nota trad. 
1) - stare sufletească. - Nota trad. 
7) - N-am reuşit să fac nimic. - Nota trad. 
8) W. Roscher. „Sistem der Volkswirtschaft" („Sistemul economiei populare"). 

- Nota red. 
1) August Philips. - Nota red. 

10) F. Las sa/le. „Sistemul dreptului dobindit". - Nota red. 
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Timp de aproape şase săptămîni nu am putut de loc să lucrez 
la cartea mea 1) , şi nici acum nu am linişte pentru asta. Totuşi by 
and by 2) o voi duce la bun sfîrşit. 

Publicat pentru prima oară 
în : F. Lassalle. „Nachgelassene 
Briefe und Schriften • ,  Bd. III, 
Stuttgart-Berlin, 1922 

9 1  

Se tipăreşte după manuscris 
Tradus din limba germană 

Marx către Ferdinand Freiligrath 
la Londra 

[Londra) 15 decembrie 1862 

Dragă Freiligrath, 
Iţi trimit alăturat, cu cele mai mari mulţumiri, cele 5 1. st. „rătă

citeu .  Ai să mă ierţi că sosesc cu o întîrziere de 5 zile. In urma 
morţii premature şi subite a cumnatului meu R. Schmalhausen, 
familia mea din Trier a fost atît de deprimată, incit a întîrziat cu 
expedierea banilor. 

Am fost cîteva zile la Liverpool şi la Manchester 684 ,  aceste 
centres of cottonocracy and Proslavery enthusiasm 3) . Among the 
great bulk of the middle-classes and the aristocracy of those towns 
you may observe the greatest eclipsus of the human mind ever 
chronicled in the history of modern times 4) . 

Zilele astea voi trece o dată pentru cîteva minute pe la biroul 
tău, deoarece trebuie să-ţi vorbesc şi despre un literary business 5) . 

La „paroles d'un croyantu 6) voi răspunde zilele astea 685• 
Cele mai cordiale salutări familiei tale din partea familiei mele. 

Publicat pentru prima oară 
în limba rusă în anexele la cartea : 
F. Mehring. „Corespondenia dintre 
Freiligrath şi Marx" , 1929 

1) Vezi volumul de faiă, p. 547. - Nota red. 
•) - încetul cu încetul. - Nota trad. 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba engleză 

3) - centre ale bumbacocraiiei şi ale entuziasmului prosclavagist. - Nota trad. 
') - ln cercurile largi ale burgheziei şi ale aristocraiiei acestor oraşe se poate 

constata cea mai mare eclipsă a raiiunii umane pe care a înregistrat-o vreodată 
istoria vremurilor moderne. - Nota trad. 

6) - o afacere literară. - Nota trad. 
1) - „cuvintele unui credincios". - Nota trad. 
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Marx către Ludwig Kugelmann 686 

la Hannover 

563 

28 decembrie 1862 
Londra, 9, Grafton Terrace, Maitland Park, 

Haverstock Hill 

Stimate domn, 
Freiligrath mi-a predat nu de mult o scrisoare pe care a primit-o 

de la dv. Aş fi răspuns mai de mult dacă o serie de întîmplări nefe
riciî e în familia mea nu m-ar fi împiedicat some time 1) să pun 
mina pe condei. 

M-am bucurat foarte mult aflînd din scrisoarea pe care mi-aţi 
trimis-o că dv. şi prietenii dv. manifestaţi un interes atît de viu 
pentru lucrarea mea „Critica economiei politiceu.  Partea a doua 
este, în sfîrşit, terminată, adică pînă la transcriere şi pînă la ultima 
cizelare pentru tipar 687• Vor fi aproximativ 30 de coli de tipar. 
Este o continuare a caietului întîi, însă apare separat sub titlul 
„Capitalulu ,  iar „Contribuţii la critica economiei politiceu va figura 
numai ca subtitlu. Ea cuprinde de fapt numai ceea ce avea să con
stituie capitolul al treilea al primei secţiuni, şi anume „Capitalul 
în general" .  Deci concurenţa capitalurilor şi creditul nu sînt incluse 
aici. Conţinutul acestui volum îl constituie ceea ce englezul numeşte 
„the principles of poli tical economyu 2) . Este chintesenţa (împreună 
cu partea întîi) , iar celelalte probleme (cu excepţia, poate, a rela
ţiei dintre diferitele forme de stat şi diferitele structuri economice 
ale societăţii) ar putea fi elaborate cu uşurinţă şi de alţii, pe baza 
datelor furnizate. 

Indelungata amînare se explică prin următoarele cauze. In 
primul rînd, în 1860 mi-a răpit mult timp scandaloasa afacere Vogt, 
deoarece am fost nevoit să fac o mulţime de cercetări într-o chestiune 
care în sine nu merită atenţie, să mă judec ş.a.m.d. In 186 1 ,  ca 
urmare a războiului civil din America, am pierdut principala mea 
sursă de cîştig - „New York [Daily] Tribune•.  Colaborarea mea 
la acest ziar este şi în momentul de faţă suspendată. Astfel am fost 
şi sînt nevoit să fac o sumedenie de lucrări mărunte, pentru a nu 
fi pur şi simplu aruncat în stradă cu familia mea. Mă hotărîsem 
chiar să devin mai „practicu şi la începutul anului viitor să-mi 
iau o slujbă la un birou al căilor ferate. Nu ştiu dacă a fost un 

1) - citva timp. - Nota trad. 
'l - „principiile economiei politice•, - Nota trad. 
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. 
noroc sau un nenoroc, dar din cauza scrisului meu urît n-am căpătat 
acest post. Vedeţi, aşadar, că nu prea am avut nici timpul şi nici 
liniştea necesară pentru a mă ocupa de lucrări teoretice. Probabil 
că din aceleaşi cauze pregătirea lucrării pentru tipar va depăşi ter
menul dorit de mine. 

ln ceea ce priveşte editarea lucrării, nu voi da în nici un caz 
d-lui Duncker volumul al Ii-lea. El a primit manuscrisul caietului I 
în decembrie 1858, dar acesta a apărut abia în iulie sau august 1859. 
Am unele perspective, deşi nu prea sigure, ca lucrarea să fie tipărită 
de Brockhaus. Conspiration de silence 1) cu care mă onorează clica 
literaţilor germani - de cite ori înţelege şi ea că numai cu insulte 
nu poate face nimic în privinţa asta - are o influenţă nefavorabilă 
asupra succesului de librărie, fără a mai vorbi de răspîndirea ideilor 
din lucrările mele. De îndată ce manuscrisul va fi definitivat şi 
transcris (încep transcrierea în ianuarie 1863) , îl voi aduce chiar 
eu în Germania, pentru că este mai uşor s-o scoţi la capăt cu edi
torii cind tratezi personal cu ei. 

Am toate motivele să sper că, de îndată ce va apărea lucrarea 
în limba germană, va apărea şi la Paris o ediţie în limba franceză. 
Nu am de loc timp să mă ocup eu însumi de traducerea franceză, 
mai ales că vreau să scriu în limba germană continuarea, adică să 
termin expunerea asupra capitalului, concurenţei şi creditului, sau 
să rezum, pentru publicul englez, primele două lucrări într-una sin
gură. Nu cred că lucrarea va avea răsunet în Germania înainte ca 
străinătatea să-şi fi spus cuvîntul. ln primul caiet, modul de expu
nere este, ce-i drept, greu accesibil. Aceasta se explică în parte 
prin caracterul abstract al subiectului, prin numărul mic de coli 
de care dispuneam şi prin scopul lucrării. Partea aceasta este mai 
uşor accesibilă, deoarece tratează relaţii mai concrete. lncercările 
ştiinţifice de a revoluţiona o ştiinţă nu pot fi niciodată realmente 
accesibile tuturor. Dar din momentul în care s-a pus baza ştiinţi
fică, popularizarea se poate face uşor. Dacă vremurile vor fi mai 
furtunoase, se vor găsi atît culorile cit şi cernelurile pe care le-ar 
cere o expunere populară a acestor teme. ln orice caz însă mă 
aşteptam ca specialiştii în materie din Germania să nu fi ignorat 
total - cel puţin din bună-cuviinţă - lucrarea mea. In afară de asta 
am constatat cu tristeţe că prieteni de partid din Germania, care 
au studiat mult timp această ramură a ştiinţei şi care mi-au trimis 
scrisori pline de elogii exagerate la adresa caietului I, n-au făcut 
nici cea mai mică încercare de a publica o recenzie sau măcar 
un anunţ în ziarele la care au acces. Dacă aceasta este tactică 
de partid, mărturisesc că pentru mine taina ei este de nepătruns. 

1) - Conspiraţia tăcerii. - Nota lrad. 
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Aş fi foarte bucuros dacă mi-aţi scrie cu un prilej oarecare des
pre situaţia din patrie. După cit se pare, ne îndreptăm spre o revo
luţie - lucru de care nu m-am îndoit niciodată 688 de la 1850 încoace. 
Primul act va consta într-o reeditare nicidecum îmbucurătoare a 
prostiilor săvîrşite în 1848-1849. Totuşi acesta e mersul istoriei 
universale, şi ea trebuie luată aşa cum este. 

Cele mai bune urări cu prilejul Anului nou. 

Publicat pentru prima oară 
in „Die Neue Zeit", 
Bd. 2, nr. 1, 1901-1902 

Al dv., 
K. Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Marx către Josef Valentin Weber 089 

la Londra 

Dragă Weber, 

[Londra) 22 aprilie 186'1 
9, Grafton Terrace, Maitland Park, 

Haverstock Hm 

Vrei să girezi pentru mine la o Ioan society 1) (este vorba de 
o sumă de 15 pînă la 30 I. st.) ? Nu te-aş fi inoportunat cu această 
rugăminte dacă : 1) această chestiune n-ar fi o simplă formalitate, 
fără nici un risc pentru tine, întrucît la începutul lunii iulie voi 
primi de acasă 200 I. st. ; 2) dacă Pfiinder, care era de obicei al 
doilea girant al meu, n-ar fi trebuit să plece pe neaşteptate pentru 
cîteva săptămîni la Manchester. 

După ce am avut atîţia bolnavi în casă, boala mea de ficat, care 
se manifestă periodic, m-a chinuit cîteva săptămîni, aşa că mi-a fost 
literalmente imposibil să scriu un rînd. De aici amînarea lucrării 
pentru Asociaţie, ceea ce pentru mine este, bineînţeles, mai grav 
decît pentru Asociaţia însăşi euo, 

Salut. Al tău, 

Publicat pentru prima oară 
în „Neues Deutschland" 
nr. 15 din 15 ianuarie 1963 
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K. Marx 
Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germdnă 

Marx către Jenny Marx 691 

Ja Londra 

Draga şi scumpa mea Jenny, 

Hotel „Veneţia• 
Trier, miercuri 15 decembrie 1863 

Astăzi se împlineşte exact o săptămînă de cînd am sosit aici. 
Mîine plec la Frankfurt la mătuşa Esther 2) (nota bene : doamna care 

1) - societate de credit. - Nota trad. 
1) Esther Kosel. - Nota red. 
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a fost la Trier, iar mai înainte în Algeria şi locuieşte la mătuşă 
-este şi ea soră cu tatăl meu şi deci mătuşa mea, o cheamă Babette 1) , 
vulgo „Băbchen" ; este bogată) . De la Frankfurt plec la Bommel 2) , 
aşa cum l-am anunţat ieri pe unchiul 3) meu, ceea ce, probabil, l-a 
:îngrozit. 

Dacă-ţi scriu cu atîta întîrziere, crede-mă că nu este pentru 
că te-am dat uitării. Dimpotrivă, merg în fiecare zi la vechea casă 
a familiei Westphalen (pe Romerstrasse) , care mă interesează mai 
mult decît toate antichităţile romane, deoarece îmi aminteşte de 
cea mai fericită perioadă a tinereţii, ea tăinuia cea mai scumpă 
comoară a mea. In afară de asta, toată lumea mă întreabă de 
quondam 4) „cea mai frumoasă fată din Trier" şi „regina balurilor" .  
Este al dracului de plăcut pentru un bărbat să-şi dea seama că 
soţia lui continuă să fie pentru un oraş întreg „prinţesa fermecată" . 

Nu ţi-am scris pentru că voiam să-ţi comunic ceva precis, dar 
pînă în momentul de faţă nu ştiu nimic precis. Situaţia este urmă
toarea. Cînd am sosit, am găsit, fireşte, totul sigilat, în afară de 
mobila care se foloseşte în fiecare zi. Mama, cu obişnuita ei „manie 
de a fi conducător suprem" ,  îi spusese lui Conradi că nu trebuie 
să-şi facă griji : ea a organizat totul în aşa fel, incit unchiul o să 
aranjeze „totul " .  Lui Conradi i-a dat doar o copie legalizată prin 
notariat a unui fel de testament, în care sînt stipulate numai urmă
toarele : 1 .  Lui Emilie 5) îi lasă moştenire toată mobila, lenjeria 
şi alte lucruri, cu excepţia obiectelor de argint şi de aur ; 2. Fiului 
ei Karl îi lasă cei 1 100 de taleri etc. ; 3. Lui Sophie 6) - portretul 
tatei. Acesta e tot testamentul. (Nota bene : Sophie are 1 OOO de 
taleri pe an, pe care-i primeşte în cea mai mare parte de la familia 
Philips. Vezi totuşi că rudele mele sînt „oameni" de treabă) . 

In afară de acest petic de hîrtie, mama avusese şi un alt testa
ment legalizat la tribunal (care acum şi-a pierdut valabilitatea). 
Acesta purta o dată anterioară şi a fost anulat de ultimul testa
ment. Primul testament a fost întocmit înainte de căsătoria lui 
Emilie. In el, mama îi lăsase lui Emilie uzufructul întregii averi, 
care se afla la dispoziţia ei. In afară de asta, îi numise executori 
testamentari pe unchiul Martin 7) şi pe unchiul Philips. Mama - sau 
mai degrabă notarul Zell (răposat), care era beat - a uitat să repete 

1) Babette Blum. - Nota red. 
1) Zalt-Bommel. - Nota red. 
•) Lion Philips. - Nota red. 
') - cea care a fost cindva. - Nota trad. 
•) Emilie Conradi. - Nota red. 
1) Sophie Schmalhausen. - Nota red. 
') Martin Presburg. - Nota red. 
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această clauză cu privire la executorii testamentari în peticul de· 
hîrtie de care am vorbit mai sus şi care acum e singurul valabil, 
aşa că în momentul de faţă unchiul este executor testamentar numai 
datorită bunăvoinţei noastre (şi eu am, fireşte, destule „motive " 
s-o manifest) . Despre adevărata situaţie a averii nu ştiu încă nimic, 
deoarece toate hîrtiile se află în dulapul sigilat. La ridicarea sigiliilor 
nu s-a procedat încă din cauza formalităţilor, care cer o grămadăt 
de timp şi care trebuie făcute înainte de primirea procurelor din 
Olanda (pentru Juta şi Sophie) . După părerea mea, toate astea 
durează prea mult. De aceea am să-i las o procură lui Conradi. In 
afară de 5 butoaie cu vin din 1858, pe care mama mea n-a vrut săi 
le vîndă la momentul oportun, şi a cîtorva obiecte de aur şi de 
argint, aici la Trier nu mai e nimic (Gri.inberg s-a vîndut de mult) . 
Toate astea vor fi împărţite egal între moştenitori. Adevărata avere: 
însă se află în întregime în mîinile unchiului. 

Mama a murit la 4 după-amiază, la 30 noiembrie, la data şi la 
ora cununiei ei. Presimţise că va muri tocmai în acea zi. 

Astăzi mă ocup de problemele d-lui Demuth şi ale lui Lieschen. 
Am să-ţi scriu mai amănunţit din Frankfurt sau Bommel. Salutări! 
cordiale tuturor. Sărută-i pe toţi din partea mea şi mai cu seamăi 
sărută-l de mii de ori pe Chinese Successor 1) . 

Al tău, 
Karl 

(Sper că o dată cu scrisoarea următoare îţi voi putea trimite 
şi ceva bani.) 
Publicat pentru prima oară 
în întregime 
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Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germanii 

Marx către Ferdinand Freiligrath 
la Londra 

Zalt-Bommel, 23 decembrie 1 863 

Dragă Freiligrath, 
Scrisoarea ta mi-a parvenit astăzi, după ce soţia mea a trimis-o 

la Trier, iar sora mea 2) din Trier a trimis-o aici. Am părăsit Londra 

1) - moştenitorul tronului Chinei (poreclă dată fiicei lui Marx - Jenny) . -
Nota Irod. 

2) Emilie Conradi. - Nota red. 
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a doua zi (luni) după vizita ta. Altminteri ar fi trebuit să plec în 
City pentru împuternicirile executorilor testamentari, ceea ce, în 
starea mea de atunci, era mai dificil decît o călătorie pe mare. 

„Dr. Liebknecht" trăieşte cam de un an la Berlin. Adresa lui : 
13, Neuenburgerstrasse. Nu ştiu nimic de povestea aceea 692, Un 
lucru numai mă miră din partea librarului. El este cel care i-a plătit 
întotdeauna lui Wilhelm Liebkn[echt] onorariul pentru „A[llgemeine] 
Z[eitung] " din A[ugsburg] cit timp a fost corespondentul ei. El 
putea deci oricînd să-i scadă lui Liebknecht debitum 1) sale. 

Din partea lui L [iebknecht] a fost în orice caz de neiertat faptul 
că a abuzat de numele tău. Faţă de librar nu mai ai însă nici o 
răspundere, căci Williams putea obţine singur să-i fie plătită datoria. 

Cele mai bune salutări. 

Publicat pentru prima oară 
în anexele la cartea : F. Mehriny. 
„Corespondenţa dintre 
Freiligrath şi Marx" ,  1929 

1) - ddtorhle. - Nota trad. 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Marx către Lion Philips 

la Zalt-Bommel 

Londra, 20 februarie ( 1 864] 1) 

Dragă unchiule, 
Incep cu sfî1şitul. Ieri about noon 2) am sosit aici într-o dispozi

ţie foarte proastă, for it was devilish cold 3) . Primirea a fost cu 
atît mai caldă, şi datorită acestui lucru am gustat bucuriile inse
parabile de o contradicţie deplină. Ieri şi astăzi - en passent 4) -
au fost cele mai reci zile la Londra. Se pare, aşadar, că menirea 
mea este să aduc iarna nu numai la Bommel, dar şi la Londra. I wish 
the Prussians in Schleswig-Holstein the full enjoyment of this 
„seasonable weather" .  If their patriotism or rather „entuziasmul 
lor de supuşi" ,  is not cooled down by that, then, Sir, we must give 
it up I 5) 

Mititica 6) was quite enchanted by the really beautiful Dolly, 
Madame August 7) had chosen for her. I enclose some lines on the 
part of the child. She did not leave off bothering myself till I had 
promised her to enclose also for you a letter which she pretends 
to be written in Chinese characters and which an Englisch friend 
bas sent her 8) .  

1) Manuscrisul deteriorat. - Nola red. 
•j - pe la amiază. - Nola !rad. 
•j - căci era al dracului de frig. - Nola !rad. 
') - în treacăt fie zis. - Nota lrad. 
1) - Le doresc prusienilor să se bucure din plin în Schleswig-Holstein de 

această „vreme corespunzătoare anotimpului " .  Dacă patriotismul lor sau mai 
degrabă „entuziasmul lor de supuşi" nu se va răci în felul acesta, va trebui, dom
nule, să renunţăm. - Nota lrad. 

') Eleanor Marx. - Nota red. 
7) - soţia lui August Philips. - Nota red. 
8) - a fost extrem de incintată de păpuşica într-adevăr frumoasă pe care i-o 

alesese doamna August. Trimit alăturat cîteva rînduri scrise de fetiţă. Nu mi-a dat 
pace pînă ce nu i-am promis că-li voi trimite şi ţie o scrisoare, despre care ea 
susţine că e scrisă cu caractere chinezeşti, şi care i-a fost trimisă de u11 prieten 
englez. - Nota trad. 
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[La Amsterd]am 1) i-am găsit pe toţi sănătoşi şi voioşi. [lntrucit 
August 2)) 1) era foarte ocupat, nu i-am spus absolut [nimic despre] 1) 
chestiunile băneşti. La casa de asigurări am primit bilete de o mie 
de guldeni, pe care, cu ajutorul lui Jacques 3) , le-am transformat la 
Rotterdam în cea mai mare parte în poliţe, iar about 4) a 4-a parte 
din sumă în bancnote. 

In cele două zile cit am stat la Rotterdam, n-a fost nici Jacques 
de loc liber. In prima zi a pledat într-un orăşel din apropiere, iar 
a doua zi a trebuit să meargă la o expertiză. Mi s-a părut, în genere, 
că de cind s-a logodit se interesează de afaceri mai mult decit 
înainte. Fără îndoială că peste ciţiva ani va avea practica nece
sară, cu atît mai mult cu cit îi place jurisprudenţa. El însuşi mi-a 
povestit că ciştigă aproape toate procesele nesigure, şi dacă el îşi dă 
osteneală să povestească asemenea lucruri, poţi să-l crezi pe cuvînt. 
Ne-am prăpădit de rîs de unul căruia el îi spune „clientul" par excel
lence 5) . Acesta, după cite mi-a spus el, este un bărbat încă tînăr 
şi în 30 de ani or more 6) ar mai putea cheltui o avere întreagă cu 
procesele I 

In treacăt fie zis : şi August are o încredere destul de ciudată 
în infailibilitatea tribunalelor. El crede, de pildă, că englezii nu 
pierd nimic prin faptul că au o procedură judiciară atît de costisi
toare. Oamenii care nu se adresează tribunalelor ar avea tot atîtea 
şanse de a li se face dreptate ca şi oamenii care intentează procese. 
In point of fact, it seemed his opinion, that dear law is as good as 
cheap law, and perhaps better ; and he is a fellow who knows someth
ing about such things 7) . 

August mi-a dat cele 3 părţi ale „Geografiei " ,  iar Jacques m-a 
înzestrat, pe deasupra, şi cu o carte de economie politică (în limba 
olandeză) a lui Vissering 8) ,  profesor la Leiden, şi cu un exemplar 
din „Camera obscură" 9) . Aşa că sînt aprovizionat din plin cu lite
ratură olandeză. In limba frisică nu s-a putut găsi nimic la Amster
dam, deşi numai într-o singură librărie erau lucrări în 88 de limbi 
moderne. Se pare că limbile vorbite de negri îi interesează pe 

1) Manuscrisul deteriorat. - Nota red. 
') August Philips. -Nota red. 
3) Jacques Philips. - Nota red. 
') - aproximativ. - Nota trad. 
5) - prin excelenţa. - Nota trad. 
•) - sau mai mult. - Nota trad. 
7) - ln fond, el consideră, după cit se pare, că o procedură costisitoare e la 

fel de bună ca şi o procedură ieftină, dacă nu mai bună ; şi e un băiat care se 
pricepe cit de cit in materie. - Nota trad 

8) S. Vissering. „Handbook van praktische staathuis houdkunde". - Nota red. 
9) Hildebrand. „Camera obscură". - Nota red. 
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amsterdamezi mai mult decît limba frisică, but man always contrives 
to neglect the things that are nearest to him 1 ) .  

„Sorje Oppemheim" 2) , care a făcut senzaţie la Amsterdam, a 
fost interpretat aici de fiicele mele cu acompaniament de pian, 
.and they hope to perform it one day before their unele 3) . 

Mi s-a adunat aici un morman de ziare etc. de diferite dimen· 
.siuni, but I am firmly resolved do know nothing of politics until 
Monday next 4) . 

Now, my dear unele, I bid you farewell. Despite carbuneles and 
1uruneles, I consider the two months I have lived in your house, 
as one of the happiest episodes of my life, and I shall always 
feel thankful for the kindness you have shown me. 

You will, of course, tell Rothhauschen 5) that I send him my 
-c:ompliments and that I regret having been forced giving battle 
to him. 

My best compliments to the whole family, especially Jettchen 6) , 
Dr. Anrooy and Fritz7) . Mrs. Marx and the girls send also their 
-compliments. Please to give the enelosed lines to Netchen 8) .  

Publicat pentru prima oară 
în original în „lntemational 
"Review of Social History", 
-voi. I ,  part. 1, 1956 

Yours truly 9) , 
Charles M. 

Se tipăreşte după textul 
apărut în revistă 
Tradus din limbile germană 
şi engleză 

1) - dar omul este întotdeauna înclinat să neglijeze lucrurile care se află 
in imediata lui apropiere. - Nota trad. 

') Un cîntec popular. - Nota red. 
1) - şi ele speră că-l vor putea interpreta cindva în fata unchiului lor. 

Nota trad. 
') - dar sînt absolut hotărît ca pină lunea viitoare să nu mă ocup de loc de 

politică. - Nota trad. 
6) Joc de cuvinte : „Rothhauschen" - „căsuţe roşii" ; A. Roodhuizen - nume 

-de familie. - Nota red. 
1) Henriette van Anrooy. - Nota red. 
7) Friedrich Philips. - Nota red. 
8) Antoinette Philips. - Nota red. 
1) - Şi acum, dragă unchiule, îmi iau rămas bun de la tine. ln pofida buboaielor 

şi a furunculelor, consider că cele două luni petrecute în casa ta au fost printre 
cele mai fericite episoade din viata mea şi-mi voi aminti întotdeauna cu recu
noştinţă de amabilitatea pe care ai avut-o fată de mine. 

Ai să-i spui, desigur, lui Rothhauschen că îi trimit salutări şi că regret că 
am fost nevoit să mă cert cu el. 

Salutări cordiale întregii familii şi în special lui Jettchen, dr. Anrooy şi lui 
Fritz. Doamna Marx şi fetele vă trimit de asemenea complimente. Te rog să-i 
.11redai lui Nettchen cele citeva rînduri alăturate. 

Al tău devotat. - Nota trad. 
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97 

Marx către Lion Philips 
la Aachen 

Dragă unchiule, 

(29 martie 1864f 
I ,  Modena Villas, Maitland Park, 

Haverstock Hill, N. W. Londra 

Presupun că sînteţi dej a la Aachen sau că mai sînteţi încă la 
Aachen, şi prin urmare trimit aceste rînduri acolo. Dacă aţi fi vrut 
să aşteptaţi o vreme bună, ar fi trebuit să rămîneţi pînă acum la 
Bommel. Aici, cel puţin, martie a fost quite abominable 1) , în afară 
de o zi sau două frumoase, în rest a fost rece, umed şi schimbător 
de la o clipă la alta. Probabil că tocmai din această cauză n-am izbutit 
pînă acum să scap de blestematele astea de furuncule. Eu le blestem, 
dar pe ascuns. 

Little 2) Eleanor are de vreo două zile o tuse destul de puter
nică, şi asta o împiedică să-ţi scrie. M-a rugat însă să-ţi transmit 
multe salutări, iar in regard to the Danish Question, begs me to 
tell you, that „she don't care for such stuff" ,  and that „she considers 
one of the parties to the quarrel as bad as the other, and perhaps 
worse" 3) . 

Dificultatea de a înţelege politica prusiană izvorăşte doar din 
prejudecata oamenilor care îi atribuie scopuri şi planuri serioase 
şi de perspectivă. La fel de greu este, de pildă, să înţelegi şi biblia 
mormonilor - tocmai pentru că e lipsită de orice sens. ln primul 
rînd, prusienii intenţionau să facă armata lor populară - acestui 
scop trebuiau să-i servească campaniile din Schleswig-Holstein încă 
în 1 848 693• ln al doilea rînd, să bareze drumul detaşamentelor de 
voluntari germani, democraţilor şi statelor mici. ln sfîrşit, Prusia şi 
Austria trebuiau să dea regelui danez 4) , care le face jocul, posibi
litatea ca prin pressure from without 5) să-i silească pe danezi să 
facă anumite concesii în probleme de ordin extern şi intern. Austria, 
fireşte, nu-i putea îngădui Prusiei să joace rolul principal şi s-a 

11 - de-a dreptul îngrozitor. - Nota trad. 
'I - Micuţa. - Nota trad. 
'I - în ceea ce priveşte problema daneză, mă roagă să-ţi spun că „pe ea 

nu o interesează asemenea lucruri• şi că „ea consideră că fiecare din părţile aflate 
în litigiu este la fel de rea ca cealaltă, ba poate şi mai rea•. - Nota trad. 

'I Christian al IX-iea. - Nota red. 
'I - presiuni din afară. - Nota trad. 
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folosit de acest prilej pentru a încheia cu ea o alianţă mai strînsă 
în vederea other peripeties 1) . 

La 12 aprilie la Londra se întruneşte conferinţa. In caz extrem 
ea va adopta o hotărîre cu privire la Personalunion 2) dintre Schles
wig şi Holstein cu Danemarca sau poate chiar mai puţin, dar în 
nici un caz mai mult. Cit de neînsemnată este toată povestea asta, 
în pofida prafului de puşcă, a gloanţelor şi a vărsării de sînge, se 
poate vedea din faptul că pînă în momentul de faţă nici Prusia şi 
Austria n-au declarat război Danemarcii, nici Danemarca Prusiei 
şi Austriei 694• Nu există mijloc mai bun de a arunca praf în ochi 
decît marşurile militare, tropăitul cailor şi bubuitul tunurilor. 

Cu toate acestea sînt, probabil, iminente conflicte serioase. 
Dată fiind marea disaffection 3) care nu numai că există la Paris, 
dar �-a şi manifestat foarte puternic în timpul alegerilor 695, Bona
parte se vede aproape silit să-i determine din nou pe soldaţii săi 
să facă export de „libertate ". Şi ticăloşii de prusieni i-au barat de 
astă dată calea. 

Călătoria lui Garibaldi în Anglia 696 şi ov;aţiile furtunoase cu 
care va fi întimpinat aici from all sides 4 vor servi numai sau, cel 
puţin, vor trebui să servească drept ouverture to a new rising 
against Austria 5) . Aceasta din urmă, ca aliată a Prusiei în Schleswig
Holstein şi ca aliată a ruşilor prin instituirea stării de asediu în 
Galiţia 697, a facilitat foarte mult jocul duşmanilor ei. O nouă Sfîntă 
alianţă, în condiţiile actualei situaţii din Polonia, Ungaria, Italia, 
ale stării de spirit a poporului în Germania şi ale poziţiei complet 
schimbate a Angliei, i-ar da posibilitate chiar lui Napoleon le 
Petit 6) să joace rolul lui Napoleon cel Mare. Cel mai bun lucru 
în momentul de faţă ar fi menţinerea păcii, întrucît orice război 
amină revoluţia în Franţa. 

Al naibii să fiu if there be anything more stupid than this poli
tica! chessboard 7) I 

Vroiam de fapt să-ţi mai scriu despre două lucruri : despre împăr
ţire la romani şi despre obscuritate în spaţiul cosmic. Dar întrucît 
a început să se întunece, întrucît hîrtia e pe terminate şi poşta e 

1) - altor evenimente neprevăzute. - Nota trad. 
!) - Uniunea personală. - Nota trad. 
S) - nemulţumire. - Nota trad. 
') - din toate părţile. - Nota trad. 
6) - uvertură la o nouă răscoală împotriva Austriei. - Nota trad. 
1) - Napoleon cel Mic. - Nota trad. 
7) - dacă există ceva mai stupid decit această tablă de şah politică. 

Nota trad. 
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gata să se închidă, trebuie să-mi închei scrisoarea aici, transmiţînd 
cele mai cordiale salutări întregii familii. Ditto 1) lui Karl şi soţiei, 
lui Jean şi celorlalţi 2) . 

Publicat pentru prima oară 
în original în „International 
Review of Social History" ,  
voi. I ,  part. 1 ,  1956 

D8 

Nepotul tău devotat, 
K. Marx 

Se tipăreşte după textul 
apărut în revistă 

Tradus dm limba germană 

Marx către Lion Philips 
la Zalt-Bommel 

Dragă unchiule, 

1 4  aprilie 1 864 
1 ,  Modena Villas, Haverstock Hill, 

N. W. Londra 

Sper că accesele de tuse au avut soarta a tot ce e pieritor. 
De cîteva zile nu mi-a mai apărut nici un furuncul, şi medicul meu 
este de părere că acum am scăpat definitiv de porcăria asta. De 
fapt, era şi timpul. Se pare că soarele începe, în sfîrşit, să se 
zărească. Dar dinspre răsărit continuă să bată un vînt aspru. Lui 
Eleanor i-a trecut tusea. In schimb, sora ei Jenny are o cough 3) 
foarte păcătoasă, de care nu va scăpa [decît] 4) o dată cu schim
barea vîntului. 

Conradi îmi scrisese înainte de a fi primit scrisoarea ta, iar eu 
i-am răspuns că poate trimite banii direct aici. 

La Museum 5) am citit în cartea lui Boethius „De arithmetica" 
(scriitor din timpul migraţiunii popoarelor) despre împărţire la 
romani (el nu cunoştea, fireşte, nici un fel de altă împărţire) . Din 
această lucrare, ca şi din altele pe care le-am comparat cu ea, 
reies următoarele : calculele nu prea mari, bu[năoară] 4) cele 
legate de gospodărie şi de negoţ, nu se făceau niciodată cu aju
torul [cifrelor] 4) , ci numai cu ajutorul pietrelor şi al altor semne 
de acest fel - pe o tablă de calcul. Pe această tablă erau trase 

1) - De asemenea. - Nota trad. 
•j Este vorba de Karl şi Jean Philips. - Nota red. 
3) - tuse. - Nota trad. 
') Manuscrisul deteriorat. - Nota red. 
'l Biblioteca de la British Museum. - Nota red. 
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mai multe linii paralele, şi pietre identice sau alte semne palpa
bile indicau aici pe linia întîi - unităţile, pe a doua - zecile, 
pe a treia - sutele, pe a patra - miile ş.a.m.d. Asemenea table 
de calcul au fost folosite aproape în tot timpul evului mediu şi mai 
sînt folosite în zilele noastre de către chinezi. In ceea ce priveşte 
calculele matematice mai mari, în momentul cînd ele au devenit 
necesare, romanii aveau deja tabla înmulţirii sau tabla lui Pita
gora, ce-i drept, încă foarte incomodă şi greoaie, deoarece fiecare 
tablă de acest fel era alcătuită în parte din semne specifice, în 
parte din litere împrumutate din alfabetul (gre)cesc 1) (ulterior din 
cel roman) . Totuşi (întrucît] 1) toată împărţirea se reduce la des
compunerea deîmpărţitului în (doi] înmulţitori, iar tabla ajungea 
la cifre destul de mari, aceasta trebuia să fie suficientă p�ntru 
a descompune o expresie de genul MDXL etc. Fiecare număr în 
parte, ca de pildă M, era descompus în înmulţitorii pe care îi for
mează cu deîmpărţitul, iar rezultatele erau după aceea adunate. 
Aşa, de pildă, M împărţit [la] 1) doi = D (500) , D împărţit la 2 = 250 
ş . [a.m.d.] 1) . Că la calculele foarte mari vechea metodă ridica obsta
cole de netrecut, se poate vedea din artificiile la care a recurs 
eminentul matematician Arhimede. 

In ceea ce priveşte „obscuritatea spaţiului cosmic" - aceasta 
decurge în mod necesar din teoria luminii. Deoarece culorile apar 
numai acolo unde undele de lumină sînt reflectate de corpuri, iar 
în spaţiile dintre corpurile cereşti nu există nici atmosferă, nici 
alte corpuri, aceste spaţii sînt probabil negre ca smoala. Ele lasă 
să treacă toate razele de lumină, ceea ce înseamnă, cu alte cuvinte, 
că ele sînt obscure. In afară de aceasta, spaţiul cosmic din exte
riorul atmosferelor planetelor etc. este al dracului de „kond en 
kil " 2) , deoarece razele degajă căldură numai cînd se izbesc de 
ceva material, drept care chiar în straturile superioare ale atmo
sferei noastre şi vara şi iarna este un frig glacial, tocmai din cauza 
rarefierii, deci a imaterialităţii relative a acestor straturi. But 3) 

„Chinul oare-n cleşti ne strînge 
Bucuria s-o sporească ?" 4) 

1) Manuscrisul deteriorat. - Nota red. 
1) - rece. - Nota trad. 
1) - Dar. - Nota trad. 

.-· ' j 

•) Goethe. „Către Zuleica". Din ciclul „Divanul apusului şi al răsăritului". -
Nota red. 
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La ce bun să existe lumină şi căldură, where there is no eye to see 
the one, and no organic matter to feel the other 1) ? Temerarul 
Epicur avusese ideea absolut rezonabilă de a-i izgoni pe zei în 
intermundii (i.e. 2) în spaţiile nelocuite ale lumii o9s şi, într-adevăr, 
în aceste „stoffelooze wereldruimte" 3) reci, geroase, negre ca smoala 
-este loc şi pentru „ciinii veritabili " ai lui R-n 4) . 

Că am devenit un bun olandez - asta o poţi vedea din faptul 
.că Jennychen a citit deja jumătate din „Camera obscura" 5) , Laura 
- me docente 6) - o bună parte din volumul întîi din „Aardrijks
Kunde" ,  ba chiar şi Eleanor ştie pe de rost „Dans Nonneken dans" 
.şi „Klompertjen en zijn wijfjen" 7) . 

Cele mai bune urări din partea întregii familii ţie, lui Karl, 
doamnei generalese 8) şi celorlalţi. Vremea fiind atit de frumoasă, 
nu se vor lăsa aşteptate, desigur, nici succesele tale în afaceri. 

Publicat pentru prima oară 
în original în „International 
Review of Social History ' ,  

voi. I ,  part. 1 ,  1956 

99 

Al tău nepot devotat, 
Karl Marx 

Se tipareşte după textul 
apărut în revista 

Tradus din limba gNmană 

Marx către Jenny Marx 
la Londra 

[Manchester] 9 mai 1864 

Dragă Jenny, 
Poor 9) Lupus a încetat din viaţă astăzi la orele 5 şi zece minute 

după-amiază. Chiar acum m-am întors de acolo. 
M-am dus să-l văd chiar în seara cind am sosit de la Londra, 

dar era fără cunoştinţă. In dimineaţa următoare m-a recunoscut. 

1) - unde nu există ochi s-o vadă pe prima şi nu există materie organică s-o 
simtă pe a doua. - Nota trad. 

2) - adică. - Nota trad. 
3) - „spaţii cosmice imateriale" .  - Nota trad. 
'l Probabil Roodhuizen. - Nota red. 
•) Hildebrand. „Camera obscura" („Camera obscură") .  - Nota red. 
1) - sub îndrumarea mea. - Nota trad. 
7) Cîntece olandeze pentru copii - Nota red. 
8) Probabil soacra lui Karl Philips ; socrul acestuia era general. - Nota red. 
1) - Bietul. - Nota trad. 
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Erau de faţă Engels şi doi medici 1) . La plecare ne-a spus (cu <> 
voce slabă) : „O să mai veniţi, nu-i aşa ?" A fost un moment cînd 
îşi recăpătase cunoştinţa. Imediat după aceea a căzut din nou 
într-o stare de prostraţie. Pînă joi seara, ba chiar pînă vineri seara 
starea lui oscila, aşa că nu se ştia limpede care va fi dezn0dă
mîntul. De vineri seara şi pînă şi-a dat obştescul sfîrşit a fost 
fără cunoştinţă. Atît de mult a durat - totuşi fără să sufere -
lupta cu moartea. El este, fără îndoială, victima acelui cîrpaci 
înfumurat 2) . Mîine am să scriu mai mult. 

Prin moartea lui am pierdut pe unul dintre puţinii noştri prie
teni şi tovarăşi de luptă. A fost un om în adevăratul sens al cuvîn
tului. Inmormîntarea va avea loc vineri. 

Publicat pentru prima oară 
in original in „Annali • ,  
an. I ,  Milano, 1958 

1 00 

Al tău, 
Karl 

Se tipa1„ŞLt! după manuscris. 

Tradus din limba germană. 

Marx către Jenny Marx 
la Londra 

!Manchester] 10 mai 186<t 

Dragă Jenny, 
Poor 3) Lupus a adunat, aşa cum reiese acum - Borchardt ştia 

dinainte acest lucru -, printr-o muncă neobosită, o oarecare 
avere. 

ln testamentul său (din decembrie 1863) ne-a numit pe Engels, 
Borchardt şi pe mine executorii săi testamentari, şi notarul ne-a 
citit chiar acum testamentul. Lupus lasă prin testament : 

1 .  100 1. st. Casei Schiller din Manchester 
2. 100 1. st. lui Engels 
3. 100 1. st. lui Borchardt şi 
4. tot restul sumei, reprezentînd vreo 600-700 1. st., precum şi 

cărţile sale şi toate celelalte lucruri - mie (ţie şi copiilor, în cazul 
cînd aş muri înaintea lui - el a prevăzut toate eventualităţile) . 

Acum trebuie să mă duc la locuinţa lui pentru a pune în ordine 

1) Louis Borchardt şi Eduart Gumpert. - Nota red. 
21 Louis Borchardt. - Nota red. 
3) - Bietul. - Nota trad. 
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hîrtiile. Din fericire, a locuit, cel puţin în ultimele 6-1 săptămîni, 
Ia nişte oameni extrem de cumsecade şi de buni, unde s-a bucurat 
de o îngrijire deosebită. Telegramele absurde cu privire la infir
mier 1) - despre care Gumpert nu ştia nimic - erau o lăudăro
şenie şi o trăncăneală a îngîmfatului de Borchardt. 

Mii de sărutări ţie şi copiilor. 

Publicat pentru prima oară 
în original în „Annali • ,  
dn. I ,  Milano, 1958 

1) Vezi volumul de faţă, p. 350--351. - Nota red. 

Al tău, 
Karl 

Se tJpăreşte după manuscris 

T 1 11dus din limba germană 
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Iubita mea, 

K. Marx: ş1 P. Engels 

1 0 1  

Marx către Jenny Marx 
la Londra 

[Manchester) vineri 13 mai 1864 

Astăzi a avut loc înm.ormîntarea bunului nostru tovarăş 1) . ln 
mod deliberat nu s-au trimis nici un fel de anunţuri, altminteri 
s-ar fi pus în mişcare o jumătate de oraş. Au fost prezenţi Borchardt, 
Gumpert, Engels, Dronke, Steinthal, Marotzki (preot protestant de 
la Amicii luminii 699, căruia Lupus îi dădea lecţii ; acesta a venit 
în calitate de prieten personal) , Beneke (unul dintre cei mai bogaţi 
comercianţi de aici) , Schwabe (ditto) %) , încă trei comercianţi, ciţiva 
băieţandri şi aproximativ 15-20 de persoane aparţinînd aşa-numi
telor „lower classes" 3) , în rîndul cărora Lupus era foarte popular . 
.Am ţinut, fireşte, un scurt necrolog. Această sarcină m-a emoţionat 
atît de mult, incit de citeva ori mi-a pierit graiul. Freiligrath s-a 
scuzat printr-o scrisoare că nu poate veni. Şeful său, Fazy, se află 
tocmai acum la Londra. Engels şi mai cu seamă Dronke consideră că 
aceasta nu e o scuză, şi Dronke îi va cere explicaţii mîine la 
Londra. 

Sînt nevoit să mai rămîn aici cel puţin 3-4 zile ca să lichidez 
toate treburile, să plătesc taxele de succesiune, să depun jurămîn
tul ş.a.m.d. N-am să plec din Manchester, bineînţeles, pînă ce nu 
va fi totul pus la punct. 

Iniţial se credea că bietul Lupus ar avea un început de scleroză 
a creierului. S-a dovedit însă că nu era aşa. Gumpert spusese încă 
mai înainte că suferă de hiperemie a creierului (ailux mare de 
sînge în creier). Aceasta s-a confirmat la autopsie, dovedindu-se 
totodată că dacă i s-ar fi aplicat cit de cit tratamentul indicat, el 
ar fi fost şi azi în viaţă. Borchardt a neglijat pur şi simplu boala, 
fără nici un lei de scrupule. Şi totuşi nu trebuie să se facă tărăboi 
din această cauză - pentru familia Borchardt, care s-a arătat plină 
de afecţiune faţă de Lupus (îndeosebi fiica cea mai mare a lui 
Borchardt), l-a ajutat şi la care el, la rîndul lui, a ţinut foarte mult. 
Am refuzat totuşi invitaţia lui Borchardt de a merge la el la masă 
astăzi (urmau să vină Engels şi alţii) ,  spunînd că nu pot merge în 
vizită în ziua înmormîntării lui Wolff. 

1) Wilhelm Wolff. - Nota red. 
1) - de asemenea. - Nota trad. 
�) - „clase de jos ' .  - Nota trad. 
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Dronke te roagă să-l scuzi pentru faptul că nu a răspuns la scri
soarea ta. Sărăcuţul, era prea distrus din cauza morţii copiilor săi 
ca să fi fost în stare să scrie. 

Lupus a păstrat cu grijă toate scrisorile primite de la copiii 
noştri şi în cursul ultimelor săptămîni i-a vorbit în repetate rînduri 
doamnei Borchardt cit de mare bucurie i-a făcut Tussychen 1) cu 
epistolele ei. 

Alaltăieri la biserică (cu prilejul confirmării copiilor, printre 
alţii şi a fetiţei celei mai mici a lui Borchardt) Marotzki a ţinut o 
predică în care i-a adus elogii lui Lupus. Nu cred să mai fi fost 
cineva în Manchester atît de îndrăgit de toată lumea ca bietul 
nostru Lupus (care în copilărie îşi fracturase ambele picioare şi 
a trebuit să se trateze ani de-a rîndul) . ln scrisorile rămase, scrisori 
primite de la numeroase persoane, am găsit dovezi de caldă sim
patie din partea elevelor, eJeviJor şi mai cu seamă a mamelor 
acestora. 

Salutări cordiale tuturor. 
Al tău, 

Karl 
Trimite imediat trei fotografii ale scumpei Eleanor. 

Publicat pentru prima oară 
in original in „Annali • , 
an. 1, Milano, 1958 

1 02 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germanii 

Marx către fiica s a  Jenny 
la Londra 

[Manchester) marţi 17 mai 1864 

Scumpa mea ştrengăriţă, 
Probabil că voi pleca din Manchester joia aceasta (19 mai) şi, 

se prea poate, ca Engels să vină cu mine 700• Dacă intervine vreo 
schimbare, am să-ţi comunic din timp. 

Ieri l-am vizitat' pe Ernest Jones şi am reînnoit vechea mea 
prietenie cu el. M-a primit foarte cordial. Eichhoff, care se află 
acum aici şi vă trimite complimente tuturor, m-a înştiinţat azi 
dimineaţă că ginerele dr-ului Rode - Marriet - a murit subit, aşa 

1) Eleanor Marx. - Nota red. 
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că fiica 1) s-a reîntors la Liverpool, la părinţi. Eichhoff s-a aranjat, 
în sfîrşit, ca funcţionar comercial ! 

Micuţul Dronke, care a sosit azi de la Londra, ne-a povestit 
lucruri amuzante despre întilnirea pe care a avut-o cu Freiligrath 
acum cîteva zile. La această întîlnire, care a avut loc la Royal 
Exch[ange) Building nr. 2, a fost şi Fazy, şeful lui Freiligrath. 

Strohn, un vechi prieten de-al meu, care, din păcate, are sănă
tatea atît de zdruncinată incit abia l-am recunoscut, a venit din 
Bradford ca să mă vadă. Eichhoff îi comunicase că mă aflu la 
Manchester. 

Gumpert este fericit întrucît i s-a născut un fiu. 
Iţi adresez ţie aceste rînduri, deoarece, în cazul în care vine 

Engels, va trebui, probabil, să-i cedezi camera ta, singura, după 
părerea mea, care poale fi folosită în a'"est scop. De vin nu trebuie 
să te îngrijeşti, - aducem noi, dar o duzină de sticle de bere 
blondă ar fi binevenite pentru omul nostru din Manchester. Nu pot 
să termin ceea ce am de araniat aici 701 deoarece săptămîna aceasta 
instanţele judecătoreşti sînl în vacanţă. Lucrurile se vor aranja 
săptămîna viitoare, dar fără mine. 

Din scrisoarea mămichii 2) am aflat cu mare mîhnire că Maria 
Lormier nu se simte mai bine. Doctorii ăştia sînt pur şi simplu 
nişte şarlatani. 

ln cazul în care vrei să-mi scrii, scrisoarea ta mă va mai găsi 
la Manchester, dacă o expediezi mîine pînă la orele 5 după-amiază. 

Sper, copila mea dragă, să te găsesc complet sănătoasă. Transmite 
cele mai respectuoase salutări succesorului tău la tron 3) şi ochia
dele mele pline de înţeles secretarei mele '). 

Al flu devotat 
Bătrin 

Aş fi vrut foarte mult să cumpăr aici mătase de Manchester 
pentru întreaga familie, dar cum din cauza sărbătorilor magazinele 
sînt închise, nu-mi pot îndeplini dorinţa. 

Poţi să-i comunici mămichii că G. J. Harney s-a căsătorit din 
nou şi a părăsit Europa, plecînd în Australia m. 

Publicat pentru prima oard 
în limba rusă 
în „Voinstvuiuşci materialist ' ,  
cartea a 4-a, 1 925 

1) Thekla Marriet. - Nota red. 
"l Jenny Marx. - Nota red. 
3) Eleanor Marx. - Nota red. 
'l Laura Marx. - Nota red. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba englez� 
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1 03 

;Engels către Hermann Engels 
la Barmen 

585 

Manchester, 24 mai 1864 

ţ)rag� Herma.na, 
Te rog să mă scuzi că am întîrziat întrucîtva cu răspunsul la 

15crisorile tale din 7 şi din 18. 

In ceea ce priveşte cele 1 OOO l. st., nu pot trimite această sumd 
,decît după 1 iulie sau ceva mai tîrziu. Trebuie să aştept data de 
30 iunie a.c, cînd se încheie bilanţul. Pînă atunci trebuie să fiu 
foarte prudent, întrucît G. E[rmen] poate desface contractul dacă 
Jipseşte chiar şi un penny din cele 10 OOO l. st. pe care trebuie să 
le dau. I-am scris despre acest lucru şi mamei în scrisoarea din 
1 aprilie 703, aşa că banii pentru efectuarea plăţii la firma „Wiebel
haus & Busch" ar fi bine să-i procuraţi acolo. De altfel, nici n-aş 
putea face rost de poliţe pe un termen atît de scurt, de o săptă
)nînă, pentru suma de 1 OOO l. st. Vom reveni deci la această pro
.blemă în iulie sau în august, nu e urgent. 

De altfel, mă gindisem să acopăr parţial aceste 1 OOO l. st. con
vingîndu-1 pe G. Ermen să vă trimită înainte de scadenţă cele 375 

i. st. reprezentînd dobinzile care trebuie plătite la 30 iunie ; cum 
însă bancherul ne plăteşte acum 60/o, el n-o să vrea să vă dea 
banii cu 5°/o. 

In ceea ce priveşte soldul pe care-l am la voi, el trebuie admi
p.istrat precum urmează : 

La 30 iunie cele 1 0  OOO l. st. vor fi trecute în contul datoriei 
pe care o am la voi. Această sumă, potrivit contractului, trebuie 
să rămînă aici. Din aceasta trebuie să se scadă soldul pe care-l 
am la voi, plus dobînzile aferente ; pentru restul sumei trebwe să vă 
plătesc eu vouă o dobîndă de 5°/o. Intrucît partea din soldul meu al 
cărei uzufruct îi revine mamei nu-mi aduce dobînzi, este mai bine 
ca ea să-mi fie trecută separat în cont, altminteri n-ar face decît 
;;ă incurce socotelile. 

Singura problemă care trebuie luată în considerare aici este 
aceea a cursului la care lirele sterline vor fi convertite în taleri. 
Pupă părerea mea, cel mai simplu ar fi ca în toate calculele actuale 
�i viitoare legate de acest cont al meu să se adopte cursul mediu, 
,egal cu 6 taleri şi 20 de groşi de argint, aşa cum a procedat şi 
tatăl meu în registrele sale ; în felul acesta cele 10 OOO l. st. pe care 
ţrebuie să le dau vor figura la voi ca 66 666,20 de taleri, şi la acelaşi 
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curs vor fi calculate toate plăţile pe care trebuie să le fac în lire 
sterline. Studiaţi această problemă şi comunicaţi-mi părerea voastră. 

Nu trebuie să-l anunţaţi pe G. E[rmen] că aţi trecut în contul 
meu cele 10 OOO I. st. ; este suficient că voi toţi aţi semnat con
tractul. 

Multe mulţumiri pentru fotografii. Chipul tău este retuşat ceva 
n:ai mult decit era necesar, dar în general sînt foarte bune. Tri
mite-mi însă cit mai curînd şi celelalte fotografii pentru album Şi 
aminteşte de acest lucru şi simpaticei familii Boelling, de la care 
n-am primit încă nimic. Din familia Blank îmi lipsesc fotografiile 
lui Maria-senior, Emil-junior, Rudolf şi ale celor mai tineri din
trei ei. 

Apropo. Dacă i se va cere acolo firmei „Ermen & Engels M să 
plătească pentru publicarea în „Kolnische ZeitungM ,  „Breslauer 
ZeitungM şi în „Allgemeine ZeitungM din Augsburg a unui anunţ 
mortuar semnat de mine, te rog să plăteşti tu şi să treci această 
sumă în contul meu 704• 

Salutări mamei, dacă se mai află în Barmen, şi spune-i că în 
ceea ce mă priveşte totul e în ordine. Calde salutări Emmei 1) (ea 
încă nu arată atît de bine ca înainte, dar să sperăm că se va 
îndrepta) şi celor mici, precum şi familiilor Rudolf 2), Blank şi 
Boelling. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXV, ed. rusă, 1934 

1 04 

Al tău, 
Friedrich 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Lion Philips 
la Zalt-Bommel 

Dragă unchiule ,  

Londra, 2 5  iunie 1 864  
l ,  Modena Villas, Maitland Park, 

Haverstock Hill 

Multe mulţumiri pentru scrisoarea ta amănunţită. Ştiu cit de 
greu îţi este să scrii din cauza ochilor, şi de fapt nici nu con
tez că ai să-mi răspunzi la fiecare scrisoare a mea. Am. con-

1) Emma Engels. - Nota red. 
1) Rudolf Engels. - Nota red. 
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,statat cu plăcere din scrisoarea ta că fiziceşte eşti sănătos şi că 
,echilibrul tău sufletesc n-a fost zdruncinat nici chiar de descope
Jirile prof. Dozy 1) . De altfel, de cind Darwin a demonstrat că ne 
ţragem cu toţii din maimuţă, cu greu mai poate any shock whatever !) 
să zdruncine „mîndria de a avea asemenea strămoşi" .  Că Penta:teucul 3) a fost întocmit abia după reîntoarcerea evreilor din robia 
,babiloneană - acest lucru l-a explicat deja Spinoza în al său 
.1,Tractatus theologico-politicus" .  

Eleanor îţi mulţumeşte ea însăşi în cele citeva rînduri anexate 
pentru fotograma ta, care nu e mai rea decit obişnuitele imagini 
�ntunecate de acest fel. Mititicd mi-a pus pe birou „scrisoarea pentru 
ţi-ta" încă acum 3-4 zile. 

Am făcut din nou o recidivă a furunculozei, şi nu sînt decît 
pouă săptămîni de cînd am scăpat de ultimele furuncule. Deoarece 
această boală păcătoasă m-a stîn1enit foarte mult în muncă - în 
afară de asta medicul m1-a interzis să. fac eforturi intelectuale prei.ungite -, am făcut speculă, lucru care te va surprinde destul de 
mult, în parte cu efecte de s tat americane, dar mai ales cu acţiuni 
.engleze, care în anul acesta cresc aici ca ciupercile după ploaie �este vorba de tot felul de întreprinderi pe acţiuni posibile şi impo
.sibile, care se umflă., ajungînd la nişte dimensiuni de neconceput, 
'şi care ulterior, în majoritatea cazurilor, dau faliment) . In felul acesta 
'.am ciştigat mai bine de 400 1. st. şi acum, cînd situaţia politică 'se complică şi îmi oferă un nou cimp de acţiune, o iau de la început. 'Acest gen de operaţii iau puţin timp şi merită să rişti cit de cit penţru a scoate banii de la adversarii tăi. 

Acasă totul e destul de bine. Lui Jennychen medicul îi reco
.mandă „change of air" 4) , şi dacă nici tu şi nici soarta nu veţi avea J 
pimic împotrivă., la sfîrşitul verii te voi vizita împreună cu cele 
trei fiice· ale mele. I 

Telegraful a răspîndit deja all over Europe 5) ştirea despre înche-
.ier.ea fără nici un rezultat a lucrărilor conferinţei 8) .  Singurii care în r .  t 
,această tragicomedie diplomatică îşi urmăresc nestingheriţi vechile 
,lor scopuri şi joacă cu măiestrie sînt ruşii. Pe de o parte, ei reînvie 

· Sfinta aliânţă, îi împing în război pe dobitocii de nemţi, distrăgînd I - � 
astfel atenţia Europei de la propriile lor succese uriaşe repurtate 
'
jn Polonia Şi Cerkasia ; pe de altă parte, ei instigă. Danemarca să l 't .,. „ 

1) Yezfvolumul de faţă, p. 365. - Nota red. 
1) � ·'vti!oicNitură. - Nota trad. 
') Cele cinci cărţi ale lui Moise din'„Vechiul testament• .  - Nota red. 
'l .!::.. \,Achlmb� de aer• .  - Nota trad. 
'I ·..:... în: toată Europa. - Nota trad. 

/) Vet\ volumul de fatl, p. 591 .  - Nota red. ' _._,/ • I .L:,. L _ „  • 
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opună rezistenţă ş1, m cele din urmă, vor obţine, prin intermediul 
d- lui Palmerston, ca Anglia să declare război pentru respectarea 
tratatului din 1852, care, aşa cum s-a dovedit acum pe bază de 
documente, a fost dictat de Rusia ! 705 Că englezii, care nu au decla
rat război din cauza Poloniei, deşi erau obligaţi să facă acest lucru 
prin tratatele din 1815, care nu au declarat război din cauza Cerka
siei, deşi, avînd Caucazul, Rusia îşi asigură dominaţia în Asia, să 
declare război şi - I think it probable 1) - din cauza unui tratat 
dictat de Rusia, în timp ce aceeaşi Rusie se situează oficial de 
partea adversarilor acestui tratat I C'est incroyable I 2) Poporul 
englez nu nutreşte nici un fel de simpatie pentru Danemarca {deşi, 
fireşte, are destulă antipatie pentru Prusia şi Austria) ; nu s-a reuşit 
să se ţină nici one single public meeting 8) în sprijinul danezilor ; 
subscripţia organizată de cîţiva aristocraţi pentru ajutorarea răniţi
lor danezi, proved a complete failure 4) ; dar poporul englez îşi 
poate spune cuvîntul asupra politicii sale externe aşa cum şi-l 
poate spune şi omul din lună. Public opinion 5) , reprezentată de 
ziarul „TimesM etc., este „prescrisăM de old Pam 6) în persoană, după 
cum crede el. 

La 19-21 iunie Copenhaga era în pragul unei revoluţii. Regele 7) 
primise o depeşă din Rusia, în care i se recomanda să se pronunţe 
pentru o uniune personală a ducatelor cu the Danish Crown 8) .  
Regele, care este protej atul ruşilor (ei i-au instalat fiul 9) la  Atena, 
fiica 10) în Anglia şi pe el însuşi l-au suit pe tronul danez) , s-a 
pronunţat pentru propunerea Rusiei, iar ministrul Monrad - îm
potrivă. Abia în urma unor dezbateri care au durat două zile, a 
demisiei lui Monrad şi a demonstraţiilor in the streets of Copen
hagen 11) , proaspătul king 12) s-a potolit, but in this way Russia has 
again shown the cloven foot 18). De altfel, făcind abstracţie de inte
resul special pe care îl are Rusia în prelungirea şi extinderea acestui 

1) - cred că acest lucru e posibil. - Nota trad. 
1) - E de necrezut I - Nota trad. 
1) - un miting. - Nota trad. 
'l - s-a dovedit a fi un eşec total. - Nota trad. 
5) - Opinia publică. - Nota trad. 
1) - bătrînul Palmerston. - Nota trad. 
1) Christian al IX-iea. - Nota red. 
BJ - coroana daneză. - Nota trad. 
1) Wilhelm (ca regele George I al Greciei) . - Nota red. 
") Alexandra. - Nota red. 
11) - pe străzile oraşului Copenhaga. - Nota trad. 
11) - rege. - Nota trad. 
'"l - dar în felul acesta Rusia şi-a dat din nou pe fală intenţia perfidă. -

Nota !rad. 
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război, interesul ei general este ca popoarele europene, al căror 
duşman comun este, să se bată la sînge. Aerele pe care şi le dă 
Prusia - frumosul Wilhelm în rolul lui William the Conqueror 1) -
sînt ridicole. Această grandoare va avea un sfîrşit lamentabil. 

Pentru caracterizarea of good 2) Palmerston anexez un extras din 
„Morning Post• (gazeta personală a lui Palmerston) care cuprinde 
un raport asupra dezbaterilor parlamentare discursul lui 
Ferrand 708• Este vorba doar de numirea unui charity inspectai 
(inspector guvernamental pentru instituţiile de binefacere) . Citind 
pasajele subliniate de mine ai să vezi ce i se spune în parlament 
lui Pam în faţă, iar lui îi intră pe o ureche şi îi iese pe alta. 

Cu Garibaldi în mod deliberat nu m-am întîlnit during his stay 
at London 3) . La Caprera l-aş vizita, dar aici la Londra he served 
only as a peg for every selfimportant fool to hang his carte de 
visite upon 4) . 

Calde salutări întregii familii. Soţia mea transmite de asemenea 
salutări ţie şi întregii familii. 

Publicat pentru pnma oară 
in original în „International 
Review of Social History•, 
voi. I, part. 1 , 1956 

1 05 

Yours truly 5) 
Ch. Marx 

Se tipăreşte după textul 
apărut în revistă 
Tradus din limbile germană 
şi engleză 

Marx către Ferdinand Freiligrath 
la Londra 

Dragă Freiligrath I 

1, Modena V11las, Maitland Park, 
12 iulie 1864 [Londra] 

Am primit (chiar acum) o scrisoare a cărei adresă mi se pare 
scrisă de mina ta. Dacă e aşa, aş vrea să ştiu cum a ajuns scrisoarea 
la tine ? Este de la ticălosul de Brass (din Berlin) . care are neobră
zarea să-mi dea sarcina de a retransmite o fiţuică lui Biscamp 707 

Dat fiind că pe nemernicul de Biscamp l-am pierdut din vedere de 

'I - Wilhelm Cuceritorul. - Nota trad. 
"I - bunului. - Nota trad. 
'I - în timpul şederii sale la Londra. - Nota trad. 
'I - el a fost numai cîrligul de care fiecare neghiob înfumurat şi-a agăţat 

cartea de vizită. - Nota trad. 
') - Al tău devotat. - Nota trad. 
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mulţi ani, nu ştiu, pe de altă parte, cum să scap de fiţuică, căci nu 
cunosc whereabouts 1) individului. 

Iţi scriu fiind în pat, unde sînt nevoit să stau mai multe zile' 
din cauza unui carbuncul foarte periculos. Boala asta afurisita 
revine mereu. 

Dacă nu voi fi în stare să mă duc pînă în 15 (inel.) , deşi sper 
să mă restabilesc pînă atunci, în City, unde am de rezolvat şi alte 
treburi, la 1 5  crt. o voi trimite pe Lenchen 2) ca să-ţi restituie, cu 
mulţumiri, 30 I. st. 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
în' limba rusă în anexele 
la cartea : F. Mehring. 
„Corespondenţa dintre Freiligrath 
şi Marx•, 1929 

1 06 

Al tău, 
K. /vf, 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limb& germanli 

Marx către Lion Philips 
la Zalt-Bommel 

Dragă unchiule, 

1 7  august 1 864 
1, Modena V11las, Maitland Park1 

Haverstock Hill, Londra 

Scrisoarea ta am găsit-o aici aseară, la întoarcerea de la Britisb 
Museum. Era prea tîrziu pentru a-ţi răspunde imediat. Nu pot să-ţi 
spun ce mult ne-a speriat pe mine şi pe toţi ai mei conţinutul seri ... 
sorii tale 708• Un lucru nu am înţeles. De ce nu ai părăsit imediat casa. 
împreună cu Nettchen 3) ? Te sfătuiesc să o faci chiar şi acum, 
Cînd am avut acelaşi caz în casa mea, i-am izolat imediat pe copii. 
Uriaşa 4) poate fi îngrijită şi fără voi. De ce să te expui pericolulut 
fără nici un rost ? Scuză-mă că vorbesc atît de direct despre acest 
lucru, dar mă tem prea mult pentru voi, to mince matters 5) . De
fapt, regret că nu mă aflu personal la voi, căci în ceea ce mă pri
veşte această boală e inofensivă, o ştiu din experienţă, şi dacă nu. 

1) - adresa. - Nota lrad. 
1) Helene Demuth. - Nota red. 
1) Antoinette Philips. - Nota red. 
') Slujnicu dm casa lui Lion Pbi11ps. - Nota red. 
6) - ca să vorbesc cu menajamente. - Nota Irod. • ,J 
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vreţi în ruptul capului să părăsiţi casa (but why not ? 1) ), v-aş putea 
da un sprijin permanent în această situaţie critică, deoarece în ase
menea cazuri e mai bine să fie doi decît unul, şi e mai bine să fie 
trei decît doi - to kill time and rough it !) , 

Despre viaţa noastră din ultimul Hmp i-am scris lui Nettchen, şi 
ea îţi va comunica puţinul ce merită, în genere, atenţie. Aici, la 
drept vorbind, totul merge bine, şi toţi membrii familiei sînt mai 
mult sau mai puţin sănătoşi. 

Aici este acum o perioadă de acalmie atît în viaţa politică cit şi 
în cea socială. Toţi care pot îşi iau tălpăşiţa, fie peste graniţă, fie 
în localităţile balneare maritime din ţară. Monotonia vieţii este 
întreruptă de la o zi la alta doar de ştirile cu privire la îngrozitoarele 
railway accidents 3) . Aici capitalul nu se află sub o supraveghere 
poliţienească atît de riguroasă ca pe continent şi de aceea pentru 
railway directors 4) este totuna how many people are killed during 
an excursion season, if only the balance looks to the comfortable 
side 6) . Toate încercările de a-i trage la răspundere pe aceşti regi 
ai căilor ferate pentru homicidal neglect of all precautionary mea
sures 8) s-au lovit pînă acum de influenţa mare de care se bucură 
compania căilor ferate în House of Commons ! 7) 

Un alt amuzament îl constituie aici the anxiety prevailing in 
mercantile circles because of the rise of the rate of discount 8) I 
Cert este că dacă actuala rate of discount s-ar menţine timp de cîteva 
săptămîni la nivelul ei de acum, ar interveni un crah, căruia i-ar 
cădea victimă miriadele de swindling joint stock companies 9) , 
care anul acesta au apărut ca ciupercile după ploaie. Despre furtuna 
care se apropie vorbesc deja cînd unul, cînd altul din falimentele 
de mari proporţii care au loc în City. 

Recent mi-a căzut în mină o carte foarte importantă pentru 
ştiinţele naturii - „Corelation of physical forces• 10) de Grave. El 
demonstrează că forţa motrice mecanică, căldura, lumina, electrici-

1) - dar de ce nu ? - Nota trad. 
1) - pentru a omori timpul şi  pentru a face cit de cit fată situat1ei. -

Nota trad. 
1) - accidente de cale ferată. -:- Nota trad. 
'l - directorii căilor ferate. - Nota trad. 
5) - ciţi oameni pier într-un sezon de călătoril atita tunp cit balanţa înclmă 

ln favoarea lor. - Nota trad. 
1) - neglijarea condamnabilă a tuturor măsurilor de securitate. - Nota trad, 
7) - Camera comunelor. - Nota trad. 
8) - neliniştea care domneşte în cercurile comerciale din cauza creşterii taxei 

de scont. - Nota trad. 
1) - societăţi pe acţiuni care se ocupă de speculă. - Nora !rad. 
�) - „Corelaţia forţe/or fizice• .  - Nota trad. 
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tatea, magnetismul şi chemical affinity 1) , toate sint propriu-zis 
numai modificări ale uneia şi aceleiaşi forţe ; ele se produc una pe 
alta, se înlocuiesc una pe alta şi se transformă una în alta etc. El 
înlătură cu multă măiestrie monstruoasele elucubraţii fizico-meta
fizice de genul „căldurii latente• (cu nimic mai prejos decît „lumina 
invizibilă" ) ,  „fluidul • electric şi alte asemenea pis aller 2) menite 
ca la momentul oportun să pună cuvinte acolo unde lipsesc ideile. 

Sper să primesc în curînd veşti bune de la voi. Mă gîndesc 
atît de mult la voi, incit astăzi nu am răbdare să citesc American 
news 8) importante. 

întreaga familie îţi trimite salutări cordiale. Transmite com
plimente din partea mea lui Jettchen 4) , doctorului 5), lui Fritz 6) 
et Co. 

Publicat pentru pnma oară 
în original în „lntemational 
ReVJoeW of Social History", 
voi. I ,  part. 1, 1956 

1 07 

Al tău nepot devotat, 
K. M. 

Se t1păreşte după textul 
apărut în revistă 
Tradus dm limbile germană 
ş1 engleză 

Marx către Jenny Marx 
la Brighton 

[Londra) 2 septembrie 1864 

Dragă Jenny, 
Ieri am primit o scrisoare de la Freiligrath - copia ei urmează 

mai j os - din care vei vedea că Lassalle a fost rănit mortal într-un 
duel la Geneva. Vestea asta ne-a uluit pur şi simplu, deoarece 
Lassalle nu merita o asemenea soartă. După primirea scrisorii m-am 
dus la Freiligrath, id est 7) la locuinţa sa, deoarece ştiam că Ida e; 
e plecată. Părea foarte „plăcut • surprins de venirea mea. Era îm
preună cu fiica sa Louise. Ceilalţi se întorc la sfirşitul acestei săp-

1) - afm1tatea chimică. - Nola lrad. 
1) - mijloace externe. - Nola trad. 
3) - ştm din America. - Nola lrad. 
•) Henriette von Anrooy. - Nota red. 
5) Doctorul von Anrooy. - Nola red. 
1) Friedrich Philips. - Nota red. 
7) - adică. - Nola 11ad. 
") Ida Fre1hgrath. - Nota rea 
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tămini. Louise a petrecut două săptămîni la Brighton la Franziska 
Ruge. Date fiind relaţiile lui Freiligrath cu Ruge etc., fii atentă 
cu cărţile tale de vizită pe care e imprimat titlul de baroană. Un 
individ ca Ruge ar fi în stare să se folosească de asta. 

Freiligjrath] nu era cituşi de puţin atît de „impresionat" cum 
părea în scrisoarea lui ; făcea obişnuitele sale glume, chiar şi la 
adresa lui Lassalle. Mi-a declarat că banca sa trece printr-o criză 
şi că mai ales povestea de la Geneva şi rolul pe care l-a jucat 
Fazy 709 în această poveste i-au adus multe prejudicii. In încheiere 
ultimele noutăţi de la Tussy 1) . lntrucit din scrisoarea lui Freiligrath 
reiese că Lassalle s-a bătut în duel pentru o femeie 2) cu care voia 
să se căsătorească, Laura şi-a amintit că el declara fiecărei femei 
că 11nu o poate iubi decit şase săptămîni • .  Prin urmare, spunea 
Tussy, 11he is warranted for 6 weeks " 3) . 

Jennychen munceşte ca o nebună în sera ei. Toţi sînt sănătoşi 
şi îţi trimit salutări. 

The Old One 4) 

Scrisoarea lui F[reiligrath] 5) 
1 1Am primit chiar acum o scrisoare de la Klapka din Geneva. El 

scrie : «Lassalle avea aici o poveste de dragoste, dar absolut nevi
novată, căci intenţiona să se căsătorească cu fata 6) , fiica amba
sadorului bavarez von Donniges. Tatăl se opunea căsătoriei, dar 
tata îl amăgea pe bietul Lassalle ; un fost logodnic al ei, pseudo
prinţul de care ţi-am pomenit mai sus 7), a venit de la Berlin şi s-a 
ajuns la explicaţii, un schimb de scrisori şi a urmat provocarea 
la duel. Secundanţii lui Lassalle au fost colonelul Riistow şi con
cetăţeanul meu, generalul conte Bethlen. Lassalle s-a comportat 
aşa cum se cuvine unui om cu reputaţia şi cu situaţia lui politică -
curajos şi demn. A fost împuşcat în abdomen şi acum zace între 
viaţă şi moarte la hotelul «Victoria» .  Ghinionul lui este că glontele 
a pătruns adînc în corp, de aceea rana se poate inflama foarte 
usor. Indată după sosirea mea m-am dus pe la el şi l-am găsit dic
tîndu-şi testamentul, dar pregătit să înfrunte moartea liniştit. lmi 
pare neînchipuit de rău pentru el ; adesea reuşeşti să cunoşti omul 
abia în ultimele lui clipe. Să sperăm că, în pofida sentinţei de rău 
augur a medicilor, va supravieţui acestei crize» .  

1) Eleanor Marx. - Nota. red. 
1) Helene von Donniges. - Nota red. 
8) - „pe o perioadă de 6 săptămim se poate garanta pen1ru el" .  - Nota trad. 
4) - Bătrinul. - Nota trad. 
5) Ve7.i volumul de faţă, p. 374---375. - Nota Tf-d. 
"I Helene von Dănniges. - Nota red 
7) Racoviţă. - Nota red. • J 
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Asta mi-a comunicat Klapka. Mărturisesc din toată inima" (ce 
mod afectat de a vorbi, ca şi cum ar fi . fost supus torturii I) „că 
această veste m-a impresionat profund, ·_şi i-am telegrafiat imediat 
lui Klapka să-i transmitii lui Lassalle, dacă mai e în viaţă, simpatia 
şi compătimirea mea. Klapka îmi va răspunde telegrafic ; ceea ce 
voi afla am să-ţi comunic neîntîrziat" .  · 
Publicat pentru prima oarei 
in original în „Annal1" ,  
an. I ,  Milano, 1958 

1 08 

Se tipăreşte după manuscrb 

Tradus din limba germană 

Marx către Sophie
. 

von Hatzfeldt 
la Berlin 

Dragă doamnă contesă, 

12 septembne 1864 
I ,  Modena Villas, Maitland Park, 

Haverstock Hill, Londra 

Dv. înţelegeţi cit de mult m-a surprins şi m-a zguduit ştirea cu 
totul neaşooptată a morţii lui Lassalle. Era unul din oamenii la 
care ţineam foarte mult. Durerea mea e cu atît mai mare, cu cit 
în ultimul timp n-am mai întreţinut legături unul cu altul. Motivul 
l-a constituit nu numai tăcerea lui - ·căci el a întrerupt corespon
denţa, şi nu eu - şi nu numai boala mea, care s-a prelungit mai 
bine de un an şi de care am scăpat abia acum cîteva zile. Au fost 
aici şi alte motive pe care vi le-aş putea comunica verbal, dar nu 
în scris. Vă rog să fiţi convinsă că nimeni nu încearcă o durere mai 
profundă pentru faptul că Lassalle a dispărut din mijlocul nostru. 
Şi înainte de toate îmi _exprim compasiunea pentru dv. Ştiu ce a 
însemnat răposatul pentru dv. şi ce înseamnă pierderea lui pentru dv. 
Consolaţi-vă cu un singur gînd : a murit în floarea vîrstei, -în plin 
triumf, ca Ahile. 

Sper, dragă doamnă contesă, că, avind un suflet atît de nobil 
şi o fire atît de curajoasă, veţi suporta această lovitură a soartei 
şi veţi fi întotdeauna convinsă de deplinul şi sincerul meu devo
tament. 

Publicat pentru prima oa1 ă 
in : F. Lassalle. „Nachgelasseae 
Briefe uad Schriften •, Bd. III, 
Stuttgart-Berlin, 1922 

Prietenul ·dv. sincer, 
Karl Marx 

Se tipăreşte după textul 
apărut in carte 

:rradus din limba germană 
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3 7  a 

Marx către Carl Siebel 
la Manchester 

[Londra) 1 5  mai [1860[ 

Dragă Siebel, 
Iţi trimit alăturat răspunsul de la Berlin, conform căruia a fost 

respinsă acţiunea penală 1) . Acţiunii civile nu i se va da curs nici
odată. Trimite cîteva· rînduri cu privire la starea de lucruri la 
„M[ittel}rheinische Z[eitungj• .  Restituie-mi scrisoarea de îndată ce 
le-o vei fi arătat lui Gumpert şi Lupus. 

In ceea ce priveşte pamfletul 2) n-am tratat încă cu nici un edi
tor ; încă nu ştiu dacă să mă adresez celor din Leipzig sau celor 
din Hamburg. 

Engels a plecat aseară sain et sauf 3) de aici. 
N-am primit „Sfinx" de la tine ; nu-i nimic. Nu-l consider nici 

pe Boustrapa 4) un Sfinx, şi cu atît mai puţin pe d-l Karl Griin un 
Oedip. 

Salut. 
Al tău, 

K. M. 

Apropo. 
Dacă trimiţi din „Berlin" la „Mittelrheinische Zeitung " o notă 

cu privire la mersul procesului meu, ai putea folosi prilejul pentru 
d adăuga cîteva cuvinte despre procesul Eichhoff-Stieber, judecat 
la 10 mai în prima instanţă la Berlin. Şi anume pentru că Eichhoff 
cL fost condamnat la 18 luni închisoare pentru „calomnierea" lui 
Stieber. Principalul punct al calomniei a constat în denunţarea lui 
Stieber (în „Hermann" din Londra) ca sperjur, hoţ etc. în timpul 
procesului comuniştilor de la Koln (1852) . Pentru caracterizarea pro
t::,edurii tribunahalui prusian, următoarele puncte de reper : 

1 .  Denunţul lui Eichhoff (cu excepţia pamfletului meu, la care, 
fireşte, nu s-a putut referi) era bazat pe referatele tipărite în „Kol-

'I Vezi K. Marx şi F. Enge/s. Opere, voi. 
p. 671-672. - Nota red. 

•1 K. Marx. „Domnul Vogt• .  - Nota red. 
•1 - teafăr. - Nota trad. 
'I Napoleon al lll-lea. - Not'1. red. 

14, Bucureşti, Editura politică, 1963, 
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nische Zeitung• în timpul dezbaterilor de la Koln, cărora nu li s-a 
contestat niciodată autenticitatea nici de către Stieber şi nici de către 
altcineva. Tribunalul a declarat aceste referate ca fiind probe inad
misibile. De cite ori era în interesul lui Stieber, tribunalul admitea 
referatele (publicate probabil chiar de Stieber) din „ Vossische Zei
tung• ca fiind autentice, pentru că Signor Stieber le declara „auten
tice" .  De cite ori era în detrimentul denunţătorilor lui Stieber, acelaşi 
tribunal declara rezumatul sumar întocmit de grefier în procesul
verbal ca fiind singurul izvor autentic. 

2. Consilierul de poliţie Goldheim şi locotenentul de poliţie 
Greii, principalii complici ai lui Stieber şi uneltele lui în procesul 
comuniştilor din 1 852, au fost scutiţi de interogatoriul încrucişat. 
pentru că tribunalul nu voia să-i pună pe aceşti domni în alternativa 
(acest lucru l-a declarat deschis preşedintele tribunalului) „să comită 
un sperjur sau să depună mărturie împotriva lor înşile•.  Pe de ai.tă 
parte, declaraţiile lor au fost admise ca probe în favoarea lui Stieber_ 

3. Stieber-Greif au comis în 1851 ,  prin intermediul agentului de 
poliţie prusian Reuter, o spargere la Oswald Dietz şi au furat hîrtii, 
care în timpul procesului de la Koln (deşi nu aveau nici o legătură 
cu acuzarea) au fost prezentate ca probe din partea lui Stieber. 
Acest furt a constituit unul din punctele de acuzare ale lui Eichhoff 
împotriva lui Stieber. Şi acum, atenţie I Procurorul regal Drenk
mann a prezentat următoarea nouă teorie a furtului : „Nu se poate 
stabili - a spus el - dacă hîrtiile au fost sau nu obţinute prin 
furt ; în ceea ce priveşte condamnarea acuzatului, acest lucru este 
indiferent. Dacă hîrtiile ar fi fost obţinute realmente prin furt, con
form legii funcţionarul de poliţie care le-a obţinut pe această cale 
n-ar putea fi în nici un caz acuzat de furt, el ar putea fi acuzat 
cel mult de a fi procedat imoral. Conform legii, pentru un furt este 
nevoie de dolus malus 1) : aşa ceva nu poate ii însă presupus în 
cazul unor funcţionari de poliţie care au comis un asemenea furt. 
căci ei nu au urmărit un avantaj personal, ci au acţionat în interesul 
statului• .  Deci un funcţionar de poliţie prusian este vinovat „ce} 
mult" de a fi procedat imoral, dar nu de un delict juridic dacă face 
o spargere într-o casă din Londra şi „fură •. Aceasta este o suspen· 
dare a dreptului cutumiar impusă englezilor de către statul prusian. 

4. Hirsch, fiind în închisoare la Hamburg, a depus mărturie sub 
prestare de jurămînt că dosarul de procese-verbale a fost fabricat 
de el şi de Fleury sub supravegherea lui Greif. De ce n-a fost adus 
Hirsch la Berlin pentru a fi audiat acolo ca martor în timpul pro-
cesului 1 

Tradus din limba german� 

1) - premeditare. - Nota trad. 
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Jenny Marx către Engels 
la Manchester 

601 

(Londra, 14 august 18601 

Dragă d-le Engels, 
Maurul te roagă, numai dacă e posibil, să-i pregăteşti un articol 

pînă vineri sau sîmbătă. Din păcate, cîteva articole au căzut, iar 
cel de astăzi mi se pare problematic 1) .  Anything will do 2) . Eventual 
o bagatelă despre atacul asupra Veneţiei sau ceva asemănător. 

Sper ca încă în cursul acestei săptămîni să încep transcrierea 
broşurii 3) . Lucrarea asta se tărăgănează prea mult, şi părerea mea 
este că Karl lucrează prea temeinic la ea. 

„Analiza scrisorii lui Techow" - iată ce-mi dă cel mai mult de 
turcă ; mi se pare că aici e buba. Toate celelalte merg mai bine. 

De la Schily şi Becker sosesc zilnic noi teancuri de documente, 
care sînt folosite tot pentru broşură. Din păcate, nu s-a întreprins 
încă nimic pentru găsirea unui editor. Săptămîna asta însă, toate se 
vor aranja. „Şi cine nu crede acest lucru, acela se înşală" .  

Salutări cordiale din partea fetelor şi a mea. 
A d-tale, 
Jenny Marx 

Publicat pentru pnma oară Se tipăreşte după manuscris 
în : K. Marx ŞI F. Engels. 

Tradus din limba germană 
€>pere, voi. XXll, ed. rusă, 1 929 

1) K. Marx. „Noul împrumut sard. Apropiatul împrumut francez şi indian•. -
Nota red. 

I) - Once va merge. - Nota trad. 
'l K. Marx. „Domnul Vogt • .  - Nota red. 
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2 

Jenny Marx către Engels 
la Manchester 

(Londra, după S octombrie 1860) 

Dragă d-le Engels, 
Tocmai acum a sosit din nou o coală de corectură 1 ) ,  pe care 

Maurul trebuie imediat s-o citească şi s-o expedieze înapoi în City. 
De aceea m-a rugat pe mine în grabă - cu puţin înainte de închi
derea poştei - să-ţi confirm primirea la timp a bancnotei de 5 l. st., 
care a fost extrem de binevenită. 

Salutări cordiale de la noi toti. 
A d-tale, 
Jenny Marx 

Publicat pentru prima oară Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

3 
Jenny Marx către Engels 

la Manchester 
[Londra, înainte de 16 martie 1861 ]  

Dragă d"le Engels, 
Cum să-ţi mulţumesc pentru toată dragostea şi devotamentul 

cu care ne înconjuri de ani de zile, de cînd ne zbatem în atîtea 
suferinţe şi nevoi l Am fost atît de bucuroasă cînd am primit de 
cinci ori mai mult decît mă aşteptam, incit ar fi o ipocrizie din 
partea mea să nu recunosc acest lucru, şi totuşi bucuria mea a fost 
mică în comparaţie cu cea a lui Lenchen !) . Ochii ei aproape stinşi 
s-au aprins de bucurie cînd am alergat şi i-am spus : „Engels a trimis 
5. I. st. pentru tineu .  

Mi s e  pare c ă  congestia. s-a rezolvat - ş i  doctorul a găsit-o ieri 
ceva mai bine pe această pacientă grav bolnavă. El îşi pune însă 
întrebarea dacă nu e prea slăbită şi dacă nu ar •putea surveni un 
fel de hemoragie sau necroză. Cel mai prost e că nu putem încă 
să-i administrăm nici un fel de tonice, deoarece trebuie evitate orice 

1) Este vorba de pamfletul lui Marx , Domnul Vogt•. - Nota red. 
1) HelPne Demuth. - Nota red. 
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stimulente ale congestiei. Am avut cu toţii zile şi nopţi pline de· 
grij i, şi grijile mele sînt duble, căci nu ştiu exact ce face Karl, dacă 
e la Berlin sau în altă parte. Nici azi nu am primit nici o scrisoare. 

Bietul Lupus, îmi pare foarte rău pentru el. Zace neputincios cu 
dureri mari, fără să i se dea o îngrijire atentă, fiind absolut ă. la 
merei 1) unei landlady 2) avide de bani ; dar şi el este în mare parte· 
vinovat de situaţia sa. La ce bun acest pedantism înfiorător, această. 
conştiinciozitate 1 Ar trebui să-l iei pe bătrînul domn mai mult sub 
controlul d-tale şi să-l faci să-i piară pofta de gin şi de brandy,. 
aceşti duşmani de moarte ai podagrei. Te rog să mă scuzi pentru 
aceste rînduri scrise în grabă ; am foarte multe pe cap şi chiar şi 
astăzi mai trebuie să mă reped pînă în oraş deoarece expiră chitanţa 
de amanetare - but never mind 3) -, principalul e să se facă bine 
:Lenchen şi să am în curînd veşti bune de la scumpul meu Karl. 

Salutări cordiale de la fete şi de la a d-tale, 

Jenny Marx 

Tradus din limba germană 

4 

Jenny Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra, sfirş1tul lunii martie 1861 )  

Dragă d-le Engels, 
Ţi-am trimis atitea scrisori triste, incit acum vreau să-ţi dau better 

news 4). lnainte de toate Lenchen, după părerea unanimă, a fost 
salvată. Medicul este foarte mulţumit de starea ei şi nutreşte cele 
mai bune speranţe în ceea ce priveşte însănătoşirea ei. Halucinaţiile 
îngrijorătoare, plînsul, rîsul şi starea de agitaţie au dispărut în 
mare parte şi a mîncat chiar şi un mutton chop 5) . Datorită ajutorului 
d-tale am putut să-i asigur tot confortul - o cameră încălzită per
manent, vin, ba chiar şi un asemenea articol de lux cum este apa 
de colonie, care la astfel de boli ajută foarte mult, mai ales în cazu-

') - la cheremul. - Nola Irod. 
1) - proprietărese . - Nota Irod. 
1) - dar nu face nimic. - Nola Irod. 
'l - veşti mai bune. - Nola Irod. 
1) - cotlet de berbec. - Nota Irod. 
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rile de leşinuri frecvente. ln afară de această veste bună trebuie 
să-ţi spun cît sînt de bucuroasă că am primit, în sfîrşit, o scrisoare 
de la Maur 710• El se află de duminică la Berlin, locuieşte la Lassalle, 
care l-a primit cu foarte multă căldură. O dată, la masă, a fost aşezat 
între Babiloneancă 1) (în memoria lui Weerth 2) ) şi hidoasa Lud
milla 3) . Să-i fie de bine ! Alte amănunte nu mi-a dat, deoarece se 
grăbea să-mi expedieze 50 de taleri. Mi-a scris doar că perspectivele 
sînt favorabile şi că se va întoarce acasă cu rezultate bune. Mi-e 
teamă numai că va mai dura ceva pînă se va întoarce acasă. 

Primeşte cele mai cordiale salutări de la noi toţi. 

A d-tale, 
Jenny Marx 

Publicat pentru prima oară Se tipăreşte după manuscris 
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Jenny Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra, începutul lunii apnhe 1861] 

Dragă d-le Engels, 
Nu înţeleg de ce Maurul nu ţi-a scris pînă acum. Credeam că 

dumneata eşti absolut au courant 4) cu chestiunile sale familiale şi 
chiar speram să aflu de la d-ta unele amănunte, deoarece scrisorile 
scumpului meu domn şi stăpin adresate mie suferă de astă dată de 
„stil lapidaru .  Deşi eu însămi a trebuit să mă mulţumesc pînă acum 
cu informaţii dintre cele mai generale şi cu fapte relatate foarte 
succint, ştiu totuşi ceva mai mult decît d-ta şi vreau să-ţi împărtăşesc 
imediat puţinul pe care îl ştiu, cu atît mai mult cu cît e vorba de 
lucruri absolut îmbucurătoare. Aşadar, nr. 1 .  Unchiul .;) este de acord 
cu toate propunerile nepotului şi intenţionează să aranjeze toate 
chestiunile băneşti de îndată ce Karl va sosi la Bommel. ln ceea 
ce priveşte zvonurile răspîndite de ziare, toate sînt minciuni, aşa 
cum, probabil, îţi închipui şi d-ta ; Karl nu intenţionează cîtusi df> 

1) Sopbie von Hatzfeldt. - Nota red. 
1) ln original, probabil, o greşeală : „Worth" .  - Nota red. 
1) Ludmilla Assing. - Nota red. 
'l - la curent. - Nota trad. 
'l Lion Pbihps. - Nota red. 
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puţin să se mute cu familia la Berlin. Singurul lucru pe care voia 
să-l obţină acolo era repunerea sa în drepturile de cetăţean prusian. 
Nu înţeleg de ce Karl e atît de grăbit să devină din nou „supus " 
regalo-prusian. Eu aş fi preferat să rămîn şi mai departe o „pasăre 
liberăH (a fostei companii a lui Wolff cel roşu 1) . Tratativele purtate 
în această problemă i-au prelungit şederea la Berlin. Guvernul 
intenţiona să rezolve povestea acordîndu-i titlul de cetăţean al ora
şului Berlin, dar Karl n-a vrut să se mulţumească cu atît, şi astfel 
tratativele s-au tărăgănat de la o zi la alta. Astăzi Karl îmi scrie că 
aşteaptă hotărîrea definitivă abia pe data de 12 şi că pînă atunci 
o să se plictisească de moarte. Se pare că prichindelul de Itzig tot 
mai suferă de salivaţie intensă şi de filozofare speculativă. De altfel, 
el a fost realmente extrem de prietenos faţă de Karl, fiind mereu în 
societatea lui. De la Berlin, Maurul ar fi plecat imediat la Baro.mel 
dacă nu ar fi primit o scrisoare de invitaţie de la mama lui, ceea ce 
l-a făcut să stea în cumpănă dacă s! mai plece sau nu la Trier. 
Dacă se duce acolo, înseamnă că întoarcerea lui acasă se amină 
din nou, şi probabil că nu va fi aici în mai puţin de două. săptămîni. 
Lui Lassalle i-a venit ideea să fondeze o mare gazetă ; el susţine 
chiar că ar putea procura pentru editarea ei 20 OOO de taleri. Dar 
ce întreprindere riscantă ar fi pentru Karl un cotidian, şi încă pe 
terenul contesei Hatzfeldt I Eu personal nu prea duc dorul patriei, 
dorul „scumpei" ,  iubitei şi loialei Germanii, această mater dolorosa 
a poeţilor, iar fetele cu atît mai puţin. Gîndul de a părăsi ţara lui 
Shakespeare le înspăimîntă ; ele au devenit englezoaice autentice 
şi s-au legat de pămîntul englez. Bine că mandatul d-tale de arestare 
a fost anulat 711 ; în felul acesta ai cale liberă. Schily şi Imandt vor fi 
poate în aceeaşi situaţie ca d-ta ? Despre primul am primit ieri veşti 
prin Rheinlănder. Bietul om este de luni de zile atît de bolnav 
şi prăpădit, încît îi vine greu chiar să scrie, şi se tîrîie numai cu 
greu dintr-un loc în altul. Prietenii săi îl considerau pur şi simplu 
pierdut şi credeau că e bolnav de tuberculoză. El îşi pune acum 
nădejdea în pilulele Morrison, cea mai înfiorătoare şarlatanie medi
cală. In ce stare deplorabilă l-au adus deja aceste pilule cu otravă 
o dovedeşte faptul că nutreşte unele sentimente prieteneşti pentru 
Uniunea naţională. (La ult.ima şedinţă a Uniunii naţionale care a 
avut loc aici, Hans Ibeles şi Rudolf Schramm s-au ciorovăit groaznic 
- Schramm s-a ridicat spumegînd de furie împotriva domnului 
cleric, care a răspuns cu o onctuozitate popească, culegînd lauri 
de la auditoriul de duzină, recrutat din rîndurile funcţionarilor 
comerciali şi ale cîntăreţilor de la Islington etc.) Schily i-a scris lui 

') Ferdinand Wolff. - Nota red. 
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Rheinlander şi cite ceva despre doamna Mosin 1) . Generalul Sauern
heimer, iubitul .ei de .ani de zile, s-a însurat, şi, pentru a se apăra 
împotriva doamnei Hess, care ameninţase că va provoca un scandal 
:public la biserică, s-a înconjurat de mai mulţi poliţişti. Doamna 
Hess n-a fost lăsată să intre în biserică şi a trebuit să se mulţumească 
să patruleze în ţinută de gală în faţa uşii bisericii. Se spune că 
trăieşte pe picior mare, că duce o viaţă foarte uşuratică şi cind îi 
merge rău - pentru variaţie - lucrează la un croitor german. Ea 
îl vizitează din cind în cind pe Schily, care n-a uitat niciodată că la 
Geneva a văzut-o adeseori cherchelită. In afară de această poveste 
tragicomică, el mai scrie că la Paris se spune că Mires i-a împru
mutat Eugeniei sume enorme pentru papă şi că şi „Mathildchen" 2} 
e încondeiată rău. 

Aş dori foarte mult să aflu ceva de la d-ta despre grevele din 
Lancashire, deoarece din ziare nu te poţi lămuri asupra lor. In orice 
caz, această opoziţie a muncitorilor englezi, aricit de denaturat ar 
fi prezentată şi aricit de neplăcut ar fi rezultatul ei, este un fenomen 
binefăcător în comparaţie cu mişcarea muncitorească prusiană şi cu 
problema socială, aşa cum e pusă ea acolo - în forma Schulze
Delitzsch - cu Straubinger-ii filo-capitalişti şi cu jalnicele lor case 
de economii. 

Lenchen se însănătoşeşte, e drept, dar extrem de încet. Este încă 
foarte, foarte slăbită, dar ceasuri de-a rîndul nu mai stă în pat. 
Astăzi s-a plimbat la soare, în sus şi în jos, prin faţa uşii. 

Mă bucur că bietul Lupus este iar pe picioare. Transmite-i salu
tări cordiale din partea mea, aşa cum trebuie să-ţi transmit şi eu 
în această scrisorică, · în care am trăncănit verzi şi uscate ; cele mai 
cordiale salutări din partea fetelor. Dă curînd un nou semn de viaţă 
şi primeşte calde salutări de la 

A d-tale, 
Jenny Marx 

Apropo. Trebuie să-ţi mai relatez o mică scenă din viaţa londo
neză. Miercurea tre<:ută, imediat după-masă, am văzut adunîndu-se 
1n faţa uşii noastre o mulţime imensă ; toţi copiii din vecinătate erau 
:Strînşi în jurul unni om care zăcea întins în faţa casei noastre cu 
faţa în jos. Niciodată în viaţa mea n-am văzut ceva asemănător. 
Nici un irlandez, in starea cea mai jalnică, nu se putea compara cu 
această epavă. ln plus, acest om îmbrăcat în zdrenţe murdare părea 
-de o lungime neobi-şmtită. Cînd m-am apropiat, vecinii îi aduseseră 

') Sibylle Hess. � Mpta red. 
1) Mathilde-LA.e.Hti.P-Willl.elmine Bonaparte. - Nota red. 
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deja mîncare şi rachiu, dar în zadar. Omul zăcea nemişcat, şi noi 
îl consideram mort. Eu am trimis după un poliţist. Cînd acesta a sosit 
şi s-a uitat la el, i-a spus imediat : „You mean impostorM 1) şi i-a 
dat un hrinci făcînd &ă-i zboare pălăria, apoi l-a apucat ca pe un 
parce! 2) , l-a ridicat, şi cine credeţi că m-a fixat cu o privire rătăcită, 
desperată ? Laponul 8) . Puteţi să vă închipuiţi spaima mea. Cînd s-a 
retras, clătinîndu-se, am trimis-o pe Marian 4) să-i dea nişte bani, dar 
el i-a refuzat spunindu-i : Te rog, te rog, nu am nevoie de bani, 
pune-i pe piatră şi strigă-i poliţistului „that's for your attentionM s) . 
Nu-i trist ? 

Tradus din limba germană 

6 

Împu temi ci rea 
dată de Marx lui Ferdinand Lassalle 

pentru repunerea lui 
în drepturile de cetăţean prusian 

Imputemicesc prin prezenta pe d-l Ferdinand Lassalle, care 
locuieşte la Berlin, să revendice, în absenţa mea de aici, drepturile 
mele în legătură cu chestiunea pendinte în momentul de faţă de 
Prefectura poliţiei regale, referitoare la recunoaşterea calităţii 
mele de cetăţean prusian, care mi-a fost redată în baza amnistiei 
regale din 12 ianuarie a.c., precum şi în legătură cu eventuala acor
dare a unei noi naturalizări şi a dreptului de domiciliere la Berlin. 
11 autorizez să înainteze guvernului prusian regal, precum şi Bun
destagului german, toate cererile, petiţiile şi contestaţiile şi să uzeze 
de toate drepturile ce-mi aparţin. 

Berlin, 12 aprilie 1 86 1 .  

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXV, ed. rusă, 1934 

1) - „eşti un impostor mizerabil " .  - Nota trad. 
1) - pachet. - Nota trad. 
8) Anders. - Nota red. 
'J Marianne Demuth. - Nota red. 
5) - „asta-i pentru atenţia d-tale". - Nota trad. 

Dr. Karl Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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7 

Jenny Marx către Engeis 
fa Manchester 

Dragă .d-le Engels, 

[Londra, începutul !unu noiembrie 1863j 
9, Grafton Terrace 

Maurul îţi trimite „Free Press " a „mast noble Daoud Bey" 1) . 
�o să te amuze foarte mult. Din păcate Karl nu poate să scrie. De opt 
zile e bolnav şi ţintuit la pat. Are două furuncule - unul pe obraz 
şi altul pe spate. Cel de pe obraz a cedat la mijloacele obişnuite 
folosite în (:asă în asemenea cazuri. Celălalt - de pe spate - a 
ajuns însă la asemenea proporţii şi s-a inflamat în aşa hal, încît 
bietul Maur are nişte dureri îngrozitoare şi nu ştie ce-i liniştea 
.nici ziua, nid noaptea. Iţi dai seama că toată această poveste îl 
-.a.pasă şi din punct de vedere moral. Se pare că nenorocita asta 
·de carte nu poate fi dusă la bun sfîrşit 712• Ne apasă pe noi toţi ca 
un coşmar. Măcar Leviathanul să fie lansat 1 1  

Cele mai (:ordiale salutări de la noi toţi. 

1Publicat pentru pruna oari 

8 

A d-tale, 
Jenny Marx 

Se tipareşte dupa manuscris 

Tradus din limba germană 

Jenny Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă d-1e Engels, 

[Londra, în jurul datei de 
24 noiembrie 1863] 

De atîta timp n-ai dat mc1 un semn de viaţă, incit Karl pur şi 
'Simplu tînjeşte după o veste de la d-ta. De o săptămînă se pare că 
IQrice pericol a trecut. Vinul tare şi bun, precum şi supraalimentaţia 
'i-au dat putere să suporte durerile şi să reziste la epuizarea provo
cată de supuraţia abundentă. Din păcate, tot nu poate dormi şi îi 
<este foarte rău noaptea. Doctorul este mulţumit de felul cum evo� 

1) - „prea sti..mabil1.1!1.1i Da oud Bey• (David Urquhart). - Nota trad. 
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luează boala şi speră că supuraţia va înceta în 4 sau 6 zile. Uneori 
:se mai ridică din pat, iar astăzi a fost transportat din camera în 
-care a stat cit a fost bolnav în camera în care s tăm peste zi. 

lmpreună cu scrisoarea „Prezidiului " ,  el îţi trimite alăturat 
'Circulara „Asociaţiei muncitorilor" 713, - acest petic de hirtie î l  
va determina pe omul „care a militat şi a suferit timp de 15  ani 
pentru clasa muncitoare" (este vorba, probabil, de faptul că a băut 
:şampanie împreună cu frumoasa roşcovană din anno 1805 1) ) să 
treacă de pe calea poliţienească pe cea nepoliţienească 714• Scrie 
'Cit mai curînd. Salutări cordiale de la noi toţi. 

l>ublicat pentru prima oară 

9 

A d-tale, 
Jenny Marx 

Se ttpăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Jenny Marx către Wilhelm Liebknecht 
la Berlin 

Dragă d-le Liebknecht, 

[Londra, în jurul datei de 
24 notembne 1863) 

Cînd i-am scris ultima oară iubitei d-tale soţii, nu bănuiam prin 
te zile groaznice urma să trecem foarte curînd. Timp de trei săptămîni 
scumpul meu Karl a fost grav bolnav, a avut o boală dintre cele 
mai periculoase şi mai dureroase - un carbuncul pe spate. Cred 
că nu mai e nevoie de nici un comentariu. D-ta şi scumpa d-tale 
soţie ştiţi ce mult însemnaţi pentru noi. N-am cuvinte să descriu 
- chiar dacă a$ dori s-o fac - prin ce am trecut noi în cursul 
acestor trei săptătnîni, de aceea prefer să tac şi vă trimit azi, din 
însărcinarea scumpului meu soţ, care este în convalescenţă, alătu
rata circulară 2) a Asociaţiei muncitorilor. Abstracţie făcînd de 
interesul pe care-l suscită problema Poloniei ca atare, s-a hotărît 
ca acest apel să fie difuzat pentru a se pune capăt „mişcării poli
ţieneşti• iniţiate de anumite persoane. „Prezidiul" a căzut în cursă 

1) Sophie von Hatzfeldt. - Nota red. 
1) K. Marx. „Apelul Asocia�iei culturale a muncitorilor germani de la Londra 

c:u privire la Polonia" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 15, Bucureşti, Edttura 
politică, 1963, p. 605-606. - Nota trad.). - Nota red. 
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şi a cerut 50 de exemplare din acest apel pentru a le difuza comu
nităţilor 1) . Karl iţi trimite circulara ca să fii la curent. 

Şi acum, după ce mi-am îndeplinit misiunea, permite-mi să-ţi 
spun cum a început această boală în casa noastră. Karl era bolnav 
de citeva luni, îi venea foarte greu să lucreze şi, pentru a-şi calma 
cit de cit durerile, a dublat numărul ţigărilor şi a triplat doza diver
selor pilule, blue and antibilious 2) etc. Cam cu vreo 4 săptămîni 
în urmă i-a apărut un carbuncul pe obraz, foarte dureros, dar noi 
i-am venit de hac cu aJutorul mijloacelor obişnuite folosite în casă. 
Dar nici n-a apucat bine să dispară acest carbuncul, că i-a apărut 
altul pe spate. Deşi durerile erau cumplite şi umflătura din zi în zi 
mai mare, am putut fi atît de nesăbuiţi incit să credem că va da 
înapoi cu ajutorul compreselor etc. Potrivit metodei germane, bietul 
meu Karl a renunţat aproape complet la mîncare, a scos clin raţie 
chiar şi berea ieftină de 4 pence quart-ul 3) şi a trăit numai cu limo
nadă. Cînd, în cele din urmă, umflătura ajunsese cit pumnul, iar spa
tele i se încovoiase complet, m-am dus la Allen. N-am să uit nici
odată privirea acestui om în clipa în care i-a văzut spatele ; ne-a 
făcut semn mie şi lui Tussichen 4) să ieşim din cameră, Lenchen 
urmînd să-l ajute pe Karl ; Allen a făcut o incizie foarte adîncă şi 
mare, şi din rana deschisă a ţîşnit sîngele : Karl a stat liniştit şi nici 
măcar n-a tresărit. Apoi am început să punem comprese fierbinţi, 
lucru pe care de două săptămîni încoace îl facem zi şi noapte, din 
două în două ore, cu precizia unui ceasornic. Medicul i-a prescris 
totodată să bea zilnic 3-4 pahare de Porto şi o jumătate de sticlă. 
de Bordeaux şi să mănînce de patru ori mai mult decît în mod 
obişnuit. Trebuia să se întremeze, pentru a putea suporta durerile 
îngrozitoare şi pentru a rezista la epuizarea provocată de supu
raţia abundentă. Aşa ne-am petrecut timpul în ultimele două săp
tămîni ; mai mult nici nu e nevoie să vă spun. Lenchen, care s-a. 
îmbolnăvit şi ea de atîtea griji şi eforturi, astăzi se simte ceva. 
mai bine. Nu ştiu de unde am luat tăria necesară. In primele nopţi 
am stat de veghe singură la căpătîiul lui, apoi timp de o săptămînă. 
am stat cu rîndul cind eu, cind Lenchen, iar acum dorm în cameră 
pe jos ca să fiu lingă el ori de cite ori are nevoie. Vă puteţi închipui 
în ce dispoziţie sînt acum cind Karl este în convalescenţă. Atît Karl 
cit şi sărmanele mele fete vă transmit amîndurora călduroase salu' 

1) Este vorba de Asociaţia generală a muncitorilor germani. - Nota red. 
1) - albastre şi împotriva crizelor biliare. - Nota trad. 
1) 1 quart = 1 ,1 4  I. - Nota trad. 
'l Eleanor Marx. - Nota red. 
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tări. Scrieţi-ne amîndoi de îndată ce puteţi şi atit cit  puteţi. Scri
.sorile îi fac multă bucurie. Vă rog să mă scuzaţi pentru scrisoarea 
.mea haotică. 

.f>ublicat pentru prima oară 

1 0  

Vechea voastră prietenă, 
Jenny Marx 

Se tipareşte după manuscri� 

Tradus din limba germană 

Jenny Marx către Karl Friedrich Moritz Elsner 
la Breslau 1) 

Stimate domn, 

[Londra, mijlocul lunii iunie 1864] 
1, Modena V1llas, Maitland Park, 

Haver•tock H11l 

Presupunem că dv. sînteţi autorul frumosului necrolog apărut 
în „Breslauer Zeitung" despre scumpul nostru prieten W. Wolff dis
:părut pentru totdeauna 2) . Soţul meu ar dori să scrie o biografie 
lllai amănunţită a acestuia, dar nu are material referitor la perioada 
copilăriei şi a tinereţii prietenului nostru 715• El v-ar rămîne foarte 
îndatorat dacă aţi dori să-i daţi o mină de ajutor în această pri

-vinţă, comunicîndu-i cît mai detaliat posibil tot ce ştiţi despre anii 
-copilăriei şi tinereţii lui Wolff. Incepînd din 1 845 noi am fost cu 
·el tot timpul în relaţiile cele mai apropiate. Prin urmare este vorba 
:mai ales de prima perioadă a vieţii sale. Soţul meu, care este acum 
în convalescenţă după o boală gravă şi de foarte lungă durată, mi-a 
-dat însărcinarea să vă rog pe dv., ca vechi şi devotat prieten al celui 
-dispărut, să-i faceţi acest serviciu prietenesc, şi sper că în curînd ne 
veţi comunica tot ce aţi păstrat în amintire despre scumpul şi 
:neuitatul nostru W olff. 

Salutări cordiale din partea soţului meu şi a mea. 

:Publicat pentru prima oară 
ln : K. Marx şi F. Engels. 
Qpere, voi. XXV, ed. rusă, 1934 

A dv„ 
Jenny Marx 

născută von Westphalen 

Se tipăreşte după manuscri� 

Tradus din limba germană 

1) Denumirea poloneză : Wroclaw. - Nota red. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 355. - Nota red. 
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Adnotări 

Procesul comuniştilor de la Koln (4 octombrie - 12 noiembrie 1852) - proces 
înscenat de guvernul prusian. ln faţa Curţii cu juri au compărut 1 1  membri 
ai Ligii comuniştilor, organizaţie comunistă internaţională (1 847-1852), acu
zaţi de „un complot cu caracter de înaltă trădare ' .  Pe baza unor documente 
false şi a unor mărturii mincinoase, 1 dintre acuzaţi au fost condamnaţi la 
pedepse variind între 3 şi 6 ani detenţiune într-o fortăreaţă. Acţiunile pro
vocatoare ale organizatorilor acestui proces şi metodei€ 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 „Dezvăluiri asupra procesului 
comuniştilor de la Colonia",  în : K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucu
reşti, Editura politică, 1960, p. 422-428 şi 429-501 ) .  

Vorbind despre asocia/ia muncitorilor, Marx se  referă la  Asociaţia mun
citorilor germani de la Londra. Asociaţia a fost înfiinţată la Londra în fe
bruarie 1840 de K. Schapper, J. Moli şi alţi militanţi ai Ligii celor drepţi. 
După organizarea Ligii comuniştilor, rolul conducător în această asociaţie 
l-au avut comunitaţile locale ale Ligii. ln 1847 şi 1849-1850 Marx şi Engels 
au participat mtens la activitatea asoc1aţ1e1. La 17 septembrie 1850 Marx ŞI 
Engels, precum şi un număr de adepţi ai lor, s-au retras din asociaţie, 
deoarece în lupta dintre majoritatea organului central al Ligii comuniştilor, 
condusa de Marx şi Engels, şi minoritatea sectară-aventuristă (fracţiunea 
Willich-Schapper), asociaţia s-a situat de partea minorităţii. Pe la sfîrşitul 
deceniului al 6-1ea, Marx şi Engels au început din nou să activeze în cadrul 
Asociaţiei culturale. Asociaţia a dăinuit pină în 1918, cind a fost interzisă 
de guvernul englez. ln secolul al XX-iea, asociaţia era frecventată de un 
mare număr de emigranţi politici ruşi. - 5. 

2 ln toamna anului 1859, Freiligrath, prin atitudinea sa, a împiedicat în mod 
obiectiv demascarea agentului bonapartist Vogt, care l-a calomniat pe Marx 
şi pe revoluţionarii proletari conduşi de el. lndeosebi Freiligrath a refuzat 
să-l ajute pe Marx ca să-I determine pe democratul mic-burghez Blind să 
recunoască că el este autorul pamfletului „Avertisment' ,  publicat anonim 
în iunie 1859 în „Volk' şi „Allgemeine Zeitung" ,  în care Vogt este demascat 
ca agent corupt bonapartist (vezi în legătură cu aceasta pamfletul lui Marx 
„Domnul Vogt',  în K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14, Bucureşti, Editura 
politică, 1963, p. 5 1 1-532). Freiligrath a declarat în „Allgemeine Zeitung• 
din Augsburg că nu are nici o legătură cu învinuirea care i s-a adus lui 
Vogt (despre critica făcută de Marx lui Freiligrath vezi scrisoarea lui Marx 
către Engels din 19 şi 26 noiembrie 1859, precum şi scrisoarea lui Marx către 
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Freiligrath din 23 şi 28 noiembrie 1859, în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 29, Bucureşti, Editura politică, 1968, p. 454-461 şi 566---569). - 5. 

3 „Uniunea bărbatilor germani" - una dintre organizaţiile emigranţilor ger
mani de la Londra, înfiinţată după înfrîngerea revoluţiei din 1848-1 849 în 
Germania. 

Marx îl numeşte în ironie pe Gottfried Kinkel heruscu/, pentru că acesta 
şi-a numit ziarul „Hermann •, după numele lui Armin (Hermann), căpetema 
heruscilor. - 6. 

4 Marx se referă la munca sa de pregătire a celui de-al doilea volum din 
„Contribuţii la critica economiei politice• (vezi şi adnotarea 27). - 6. 

5 Este vorba de recenzia la broşura lui Engels, apărută anonim, „Padul şi 
Rinul" , publicată în „Allgemeine Milităr-Zeitung" nr. 95-96 din 26 noiembrie 
1859. Autorul recenziei se declara de acord cu părerea exprimată de Engels 
în broşură cu privire la inconsistenţa teoriei potrivit căreia pentru apărarea 
securitaţii sale, Germania ar trebui să aibă în stăpînirea sa nordul Italiei. - 6. 

6 La 16 octombrie 1859, John Brown, luptător pentru eliberarea negrilor din 
S.U.A., a încercat să ridice sclavii din statele sclavagiste la răscoală. Im
pPeună cu un mic grup de partizani ai săi, el a ocupat arsenalul din 
Harper's Ferry (statul Virginia) , dar Brown n-a reuşit să dea o amploare 
mai mare răscoalei. Aproape toţi participanţii la această acţiune (22 de per
soane, printre care 5 negri), care au opus o rezistenţă desperată trupelor 
guvernamentale, şi-au găsit moartea. John Brown şi 5 dintre tovarăşii săi 
au fost executaţi. Răscoala Jui John Brown, care a constituit un indiciu al 
creşterii cri2lei revoluţionare în S.U.A., a contribuit la intensificarea luptei 
negrilor împotriva sclaviei şi la unirea forţelor aboliţioniste din ţară. - 6. 

7 Este vorba de încercarea de răscoală a populaţiei negre din oraşul Bolivar 
(statul Missouri) în decembrie 1859. Marx se referă la nota publicată în 
„New York Daily Tribune" nr. 5 830 din 30 decembrie 1859. 

„New York Daily Tribune• - ziar american care a apărut din 1841 pînă 
în 1924. Pînă la jumătatea decPniulni al fi-lea a fost organul de presa al 
aripii de stînga a whigilor americani, iar apoi al partidului republican. Marx 
a colaborat la acest ziar din august 1851 pînă în martie 1862. La rugămintea 
lui Marx, un mare număr de articole pentru „New York Daily Tribune" au 
fost scrise de Engels. In perioada în care în Europa se dezlănţuise reacţiunea, 
Marx şi Engels au folosit acest ziar, răspîndit pe scară largă, progresist în 
acea perioadă, pentru a demasca pe baza unor dovezi concrete racilele so
cietăţii capitaliste. In timpul războiului civil din America colaborarea lui 
Marx la ziar a încetat. Ceea ce a contribuit în mape măsură la ruperea 
relaţiilor lui Marx cu „New York Daily Tribune' a fost creşterea influenţei 
adepţilor unui compromis cu statele sclavagiste în cadrul redacţiei şi abate
rea ziarului de la poziţiile progresiste. Mai tîrziu ziarul a devenit tot mai 
mult un ziar de dreapta. - 7. 

8 Este vorba de editarea la Londra a „Reports of the Inspectors of Factories 
to Her Majesty's Principal Secretary of State for the Home Department" 
(„Rapoartele inspectorilor de fabrici pentru excelenţa sa ministrul afacerilor 
interne" ) .  

Homer, care a lucrat ca  inspector de  fabrici, şi-a dat demisia în  noiem
brie 1859. Ultimul său raport este datat 31 octombrie 1 859. - 7. 

9 Marx se referă la broşura calomnioasă a mic-burghezului K. Vogt, democrat 
vulgar şi agent bonapartist, „Mein Prozess gegen die «Allgemeine Zeitung» " 
(„Procesul intentat de mine împotriva lui «Allgemeine Zeitung»" ) ,  în care 
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Vogt recurge la denaturarea faptelor şi la minciuni sfruntate, incercind să 
defăimeze activitatea revoluţionară a lui Marx şi a revoluţionarilor proletari 
conduşi de el. In monstruoasa sa calomnie la adresa lui Marx, Vogt a mers 
pină acolo incit l-a înfăţişat pe Marx şi pe tovarăşii săi de idei ca pe un 
grup de conspiratori care au legături secrete cu poliţia. Broşura lui Vogt 
a apărut în decembrie 1859, iar la începutul anului 1860, în ziarul burghez 
berlinez „National-Zeitung• nr. 37 şi 41 din 22 şi 25 ianuarie 1860, în două 
articole de fond (,,Karl Vogt şi oAllgemeine Zeitung»" şi „Cum se fabrică ma
nifestele radicale ?") a fost reprodus conţinutul calomnios al cărţii lui Vagi 
(vezi volumul de faţă, p. 392-398, 401-402 şi 407-425) . In interesul partidului 
proletar care se formase, Marx a hotărit să-i răspundă lui Vogt în presă, 
iar pe „National-Zeitung• să-l dea în judecată pentru calomnie. La sfirşitul 
lunii ianuarie 1860 Marx începe să stringă material pentru cartea împotriva 
lui Vogt şi pentru procesul intentat lui „National-Zeitung•. In februarie 1860 
Marx trimite consilierului Weber, avocatul său, materialul acuzator împo
triva lui Zabel din Berlin, redactorul lui „National-Zeitung• (vezi volumul 
de faţă, p. 392-398, 401-402 şi 407-425) . 

Dar în perioada aprilie-octombrie 1 860, fără nici un motiv întemeiat, 
acţiunea lui Marx este respinsă de toate instanţele judiciare prusiene. Con
comitent cu pregătirea şi expedierea materialelor pentru proces, Marx lu
crează la cartea împotriva lui Vogt, pe care a terminat-o în noiembrie 1860 
şi a intitulat-o „Domnul Vogt" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14,  
Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 421-738) . - 8. 

10 Marx se referă Ia scrisoarea sa către Lassalle din 22 noiembrie 1859 (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 29, Bucureşti, Editura politică, 1968, 
p. 564-566) , în care critică tactica lui Lassalle în problema unificării Germa
niei şi Italiei expusă în broşura „Războiul din Italia şi sarcina Prusiei" (vezi 
adnotar>ea 35) . - 8. 

1 1  Marx trimitea de două ori pe săptămină articole la „New York Daily Tri
bune" - marţi şi vineri ; 27 ianuarie 1860 a căzut într-o vineri. - 8. 

12 Este vorba de corespondenţa din „Times" nr. 23 526 din 26 ianuarie 1860 
în legătură cu evenimentele din Maroc (corespondenţa din 13 ianuarie 1860). 

La Cabo-Negro (lanţ muntos în Maroc), la jumătatea lunii ianuarie 1860, 
în timpul războiului spaniolo-marocan, s-a dat o luptă între trupele spaniole 
şi marocane (vezi şi articolul lui Engels „Războiul cu maurii" ,  în K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura politică, 1 962, p. 591-598) . - 8. 

13 La 27 ianuarie 1860 Marx a trimis la „New York Daily Tribune• articolul 
„Politica Angliei" ,  în care critică dezbaterile parlamentare cu privire Ia 
adresa de răspuns la mesajul coroanei (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 15, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 9-14) . 

Vorbind despre reforma armatei prusiene, Engels se referă la comunicatul 
apărut în presă cu privire la intenţia guvernului prusian de a supune discu
ţiei în Landtag un proiect de lege cu privire la prelungirea serviciului militar 
şi la majorarea bugetului militar. Proiectul de lege a fost prezentat în Landtag 
la 9 februarie 1860 şi respins de majoritatea liberală a Camerei, ceea ce a 
determinat conflictul constituţional din Prusia (vezi adnotarea 190). Marx 
face o caracterizare a reformei armatei prusiene în articolul „Pregătiri de 
război în Prusia", iar Engels în lucrarea „Problema militară în Prusia şi 
partidul muncitoresc german• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 15,  
Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 199-202, şi voi. 1 6, Bucureşti, Editura 
politică, 1963, p. 44-83). - 8. 
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14 ln legătură cu întimplările de la Harper·s Ferry vezi adnotarea 6. 
In legătură cu răscoala din Missouri, în decembrie 1 859, vezi adno

tarea 7. - 8. 
15 Engels se referă la comunicarea firmei „W. P. Wright & Co.• cu privire Ia 

situaţia de pe piaţa bumbacului, apărută în „New York Daily Tribune• din 
1 1  ianuarie 1 860 la rubrica „Probleme comerciale" .  - 8. 

16 Este vorba de broşura lui E. Fischel „Die Despoten als Revolutionare• („Des
poţii în chip de revoluţionari"). Berlin, 1859, care a apărut anonim. Broşura 
a fost tradusă în limba engleză cu titlul „The Duke of Coburg's Pamphlet• 
(„Pamfletul ducelui de Coburg"). Vezi şi volumul de faţă, p. 464. - 9. 

17 In legătură cu broşura lui Vogt împotriva lui Marx vezi adnotarea 9. 
ln momentul cind a expediat scrisoarea de faţă, Marx nu era încă în 

posesia broşurii lui Vogt. După cum se vede, el nu cunoştea încă exact 
structura ei. Ceea ce Marx numeşte introducere, în realitate forma capitolul 
doi al broşurii. Primul capitol ii constituia raportul stenografic al procesului 
lui Vogt care a avut loc în octombrie 1659, la Augsburg, împotriva lui 
„Ali gemei ne Zeitung• ,  dat în judecată de Vogt pentru că în iunie 1 859 a re
produs pamfletul „Avertisment• ,  în care Vogt era demascat ca agent bona
partist (în legătură cu aceasta vezi pamfletul lui Marx „Domnul Vogt• în 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14,  Bucureşti, Editura politică, 1 963, 
p. 421-738). 

Marx compară broşura lui Vogt cu lucrarea calomnioasă la adresa lui 
Marx şi Engels a democratului mic-burghez Miiller-Tellering „Vorgeschmack 
în die kiinftige deutsche Diktatur von Marx und Engels" („Gustul anticipat 
al viitoarei dictaturi germane a lui Marx şi Engels") .  Koln, 1 850. - 10. 

18 Vezi K. Marx şi F. Engels, Opere, voi. 29, Bucureşti, Editura politică, 1 968, 
p. 564-566. - 1 1 .  

19 Banda de  ticăloşi ai imperiului î i  numeşte Marx în  ironie pe  membrii Adu
nării nalionale de la Frankfurt, întrunită în timpul revoluţiei din 1 848-1 849 
din Germania. 

Uniunea natională - partid al burgheziei liberale germane, care lupta 
pentru unificarea Germaniei într-un stat puternic centralizat sub hegemonia 
Prusiei monarhiste (fără Austria) ; ea a fost creată în septembrie 1 859 la 
Congresul de la Frankfurt. Nucleul principal al Uniunii nalionale îl constituia 
partidul proprusian de la Gotha, înfiinţat în iunie 1849 la Gotha de către 
reprezentanţii marii burghezii contrarevoluţionare, de liberalii de dreapta, 
care părăsiseră Adunarea naţională de la Frankfurt în urma refuzului regelui 
Prusiei, Frederic Wilhelm al IV-iea, de a primi din miinile Adunării naţionale 
coroana imperială şi a hotăririi majorităţii de stinga a Adunării nationale 
de a crea regenţa imperiului. - 1 1 .  

20  Vogt era unul dintre cei cinci membri ai regentei imperiului care a fost 
creată în iunie 1 849 la Stuttgart de „cozile de topor" ale democraţiei liberale 
din cadrul Adunării naţionale de la Frankfurt. - 12. 

2 1  Lassalle s-a situat pe o poziţie reprobabilă faţă de Marx în lupta acestuia 
împotriva lui Vogt. lncă înainte de apariţia broşurii lui Vogt „Mein Prozess 
gegen die «Allgemeine Zeitung» "  („Procesul intentat de mine lui «Allgemeine 
Zeitung•") ,  Lassalle a refuzat să-l sprijine pe Marx în demascarea uneltirilor 
bonapartiste ale lui Vogt. Prin atitudinea sa, Lassalle I-a împiedicat efectiv 
pe Marx în 1 859 să publice în „Volks-Zeitung" declaraţia împotriva lui Vogt 
şi Blind (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14,  Bucureşti, Editura politică, 
1963, p. 744-745). La 26 noiembrie 1 859 Marx ii scria lui Engels că, de fapt, 
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Lassalle „ii cintă în strună lui Vogt• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 29, Bucureşti, Editura politică, 1968, p. 459). După apari\ia broşurii calom
niatoare a lui Vogt, la sfirşitul lunii ianuarie 1860, într-o scrisoare către 
Marx, Lassalle şi-a exprimat nemul\umirea pentru că Marx împărtăşeşte pă
rerea existentă în cercurile democrate că Vogt este agent în solda lui Bona
parte. lntr-o scrisoare adresată lui Marx la începutul lunii februarie 1860, 
Lassalle a încercat, recurgind la tot felul de argumente nefundamentate, să-l 
convingă pe Marx să renun\e la procesul împotriva lui „National-Zeitung• , 
care a reprodus calomniile lansate de Vogt. Se pare că pozi\ia lui Lassalle 
se explică în parte prin unitatea die vederi dintre Lassalle şi Vogt în problema 
unificării Germaniei. Amindoi s-au pronun\at în fond pentru unificarea „de 
sus• a Germaniei sub conducerea Prusiei. - 12. 

22 ln 1 859--1860 a apărut la Berlin în limba germană o culegere de documente 
şi materiale diplomatice, corespunzătoare lui „Portfolio " ,  scos de David 
Urquhart la Londra. Această culegere, al cărei redactor era ziaristul Fischel, 
a apărut sub titlul „Das Neue Portfolio" .  

Extrase din pamfletul lui Marx „Lordul Palmerston• (vezi K .  Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 9, Bucureşti , Editura politică, 1959, p. 365-435) au fost 
publicate în „Das Neue Portfolio". Hefte I und II, Berlin, 1 859-1860. - 12. 

23 Comitetele pentru afaceri străine (Foreign Affairs Committees) - organiza\ii 
politice create de Urquhart şi adep\ii lui în deceniile al 5-lea şi al 6-lea 
ale secolului al XIX-iea într-o serie de oraşe din Anglia în special pentru a 
lupta împotriva politicii lui Palmerston. - 12. 

24 Marx se referă la declara\ia lui Orges, redactor al lui „Allgemeine Zeitung• , 
publicată în nr. 1 2  din 1 2  ianuarie 1860 al ziarului. ln această declara\ie ,  
Orges dezminte o serie de născociri din broşura lui  Vogt „Mein Prozess gegen 
die «Allgemeine Zeitung»" ,  şi prezintă, printre altele, o serie de date din 
propria sa biografie (vezi scrisoarea lui Engels către Marx din 31 ianuarie 
1 860 în volumul de fată, p. 1 5). -12. 

25 Este vorba de Asociaţia culturală a muncitorilor germani de la Londra (vezi 
adnotarea 1) .  ln deceniul al 6-lea al secolului al XIX-iea asocia\ia şi-a mutat 
sediul în Great Windmill-Street din cartierul Soho. - 12. 

26 Vezi adnotarea 1 1. -14. 
21 După apari\ia, în  1 859, sub titlul „Contribu\ii la critica economiei politice• ,  

a primului volum din lucrarea sa consacrată criticii categoriilor economice, 
Marx se pregătea să publice volumul al doilea, care trebuia să cuprindă cel 
mai important şi cel mai mare capitol din această lucrare, capitolul despre 
capital. Dar în 1 860, fiind ocupat să scrie pamfletul împotriva lui Vogt, Marx 
a fost nevoit să întrerupă studiile sale economice, pe care le-a reluat abia 
în vara anului 1 861 .  ln perioada 1861-1 863, în procesul lucrului , Marx a extins 
capitolul mai sus menţionat, care a ajuns la propor\iile unui manuscris amplu 
alcătuit din 23 de caiete, avind un volum total de aproximativ 200 de coli de 
tipar, care ulterior a fost prelucrat şi a apărut în primele trei volume ale 
„Capitalului" .  O parte din manuscrisele elaborate în 1 861-1 863 au fost publi
cate, făr:i a fi prelucrate de autor, sub forma volumului patru al „Capitalului• 
(„Teorii asupra plusvalorii" ,  vezi în K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 26, 
partea I,  a III-a). -14. 

28 Este vorba de prima expozi\ie industrială interna\ională care a avut loc la 
Londra din mai pină în octombrie 1135 1 .  - 15. 
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29 Marx se refieră, desigur, la cărţile apărute în 1 850 la Paris ale agenţilor de 
poliţie şi provocatorilor De la Hodde „La naissance de la Republique en fevrier 
1 848 " („Naşterea Republicii în februarie 1848") .  Paris, 1850, şi Chenu „Les Conspi
rateurs " („Conspiratorii "), Paris, 1 850. Vezi recenziile critice la aceste lucrări 
făcute de Marx şi Engels în K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 7, Bucureşti, 
Editura politică, 1960, p. 286--301 . - 16. 

30 In legătură cu reproducerea în „National-Zeitung" a calomniilor lui Vogt vezi 
adnotarea 9. 

In legătură cu atacurile lui Vogt împotriva lui Wolff vezi mai pe larg 
pamfletul lui Marx „Domnul Vogt " ,  în K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 4, 
Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 473-475. 

Marx nu citează întocmai cuvintele din „National-Zeitung•.  In nr. 41 din 
25 ianuarie 1 860 al lui „National-Zeitung" se spunea că Wolff a predat circu
lara nu ziarului din Hannover, ci poliţiei din Hannover. - 16. 

31 Spre sfirşitul anului 1 859 socialistul german Eichhoff a fost deferit justiţiei 
de autorităţile prusiene pentru că a publicat în săptăminalul „Hermann• 
articole împotriva sistemului poliţienesc prusian în care era demascat rolul 
jucat de Stieber, şeful poliţiei politice prusiene, în procesul provocator de la 
Koln înscenat membrilor Ligii comuniştilor în 1852. Organizind acest proces, 
Stieber a folosit „dosarul cu procese-verbale" al C.C. al Ligii comuniştilor 
falsificat de Hirsch, agentul de poliţie prusian. In mai 1 860 Eichhoff a fost 
condamnat la 14 luni închisoare de tribunalul din Berlin. 

Marx s-a intilnit cu Juch în decembrie 1 859, intrucit acesta voia de la 
Marx unele date în legătură cu procesul comuniştilor de la Koln, de care 
Juch avea nevoie pentru apărarea lui Eichhoff la proces (în legătură cu 
aceasta vezi scrisoarea lui Marx către Engels din 13 decembrie 1 859, în K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 29, Bucureşti, Editura politică, 1968, p. 468--470, 
precum şi în volumul de faţă, p. 429-430). -17. 

32 In suplimentul la nr. 28 din 28 ianuarie 1860 al lui „Allgemeine Zeitung " din 
Augsburg au fost publicate declaraţiile unuia dintre redactorii acestui ziar, 
Altenhofer, şi ale ziaristului Hăfner, în care aceştia respingeau într-o formă 
destul de confuză faptele referitoare la ei din broşura lui Vogt „Mein Prozess 
gegen die •Allgemeine Zeitung»" .  -18. 

33 Este vorba de tratatul de pace de la Base/ care a fost încheiat în mod 
separat de Prusia cu Republica Franceză la 5 aprilie 1795. Incheierea acestui 
tratat a fost o urmare a victoriilor obţinute de armata franceză, precum şi 
a folosirii cu pricepere, de către diplomaţia franceză, a contradicţiilor ivite 
intre participanţii la prima coaliţie antifranceză, în primul rind intre Prusia 
şi Austria. Pacea cu Prusia a marcat începutul destrămării coaliţiei ; Ia 22 iulie 
1795 Spania a semnat şi ea la Base) un tratat de pace separat cu Republica 
Franceză. -18. 

34 In scrisoarea către Marx scrisă de Lassalle la sfirşitul lunii ianuarie 1 860 
(despre care este vorba în această scrisoare a lui Engels către Marx) se men
ţionează că broşura lui Vogt „Mein Prozess gegen die «Allgemeine Zeitung» " 
a fost editată într-un tiraj de 3 OOO de exemplare şi că întreg tirajul a fost 
epuizat. -18. 

35 Engels se referă la faptul că în timpul războiului din Italia din 1 859, F. Lassalle 
a apărat în fond intervenţia lui Napoleon al III-iea în treburile Italiei sub 
pretextul „eliberării" ei, solidarizindu-se în această problemă cu concepţiile 
lui Vogt. Lassalle şi-a formulat concepţiile cu privire la problemele din Italia 
într-o formă mai concentrată în broşura „Der italienische Krieg und die 
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Aufgabe Preussens. Eme Stimme aus der Demokratie" („Războiul din Italia şi 
sarcinile Prusiei. O voce din rîndurile democraţiei" ) .  Broşura a apărut anonim 
la Berlin la începutul lunii mai 1859. ln această broşură Lassalle a susţinut 
şi poziţia prusiană-bonapartistă de neutralitate a statelor germane în războiul 
cu Italia, militînd pentru o înfrîngere a Austriei, de care Prusia urma să 
profite în scopul unificarii de sus a Germaniei. 

Războiul din Italia - războiul dintre Franţa şi regatul Sardiniei (Piemon
tul) . pe de o parte, şi Austria, pe de altă parte, a durat din 29 aprilie pînă 
în 8 iulie 1 859. Războiul a fost întrerupt de Napoleon al III-iea, care, sub 
steagul „eliberării" Italiei, se străduia să acapareze teritorii şi sa consolideze 
regimul bonapartist din Franţa cu ajutorul unei campanii militare „locale" 
încununate de succes. Marea burghezie şi aristocraţia liberală din Italia sperau 
că vor realiza cu ajutorul războiului unificarea Italiei, fără participarea ma
selor populare, sub conducerea dinastiei de Savoia din Piemont. Dar întrucît 
monarhia austriacă, speriată de avîntul mişcării de eliberare naţională împo
triva asupritorilor Italiei , căuta să menţină fărîmi tarea politică a Italiei şi 
se temea de complicaţii în cazul continuării războiului, după unele victorii 
ale armatei franco-piemonteze, la 1 1  mlie Napoleon al III-iea a încheiat la 
Villafranca, pe spinarea Sardiniei, un tratat de pace separat cu Austria. Ca 
urmare a războiului, Franţa a primit Savoia şi Nisa, iar Lombardia a fost 
alipită la Sardinia. Regiunea Veneţiei a rămas în continuare sub stăpînirea 
Austriei. -19. 

36 Este vorba de declaraţia publicistului democrat mic-burghez Frobel din 20 
ianuarie 1860 publicată în „Allgemeine Zeitung" nr. 24 din 24 ianuarie 1860. 
ln această declaraţie, Frobel, demonstrînd că Vogt este un agent plătit al lui 
Bonaparte, releva că atitudinea acestuia este o „trădare a naţiunii germane". 
Engels ia în rîs aprecierea negativă în legătură cu această declaraţie, expusă de 
Lassalle în scrisoarea către Marx de la sfîrşitul lunii ianuarie 1860. - 19. 

37 Este vorba de alipirea provinciilor Savoia şi Nisa la Franţa în urma războiului 
dus de Franţa şi Piemont împotriva Austriei în 1859, care a dat Ia iveală 
planurile expansioniste ale lui Napoleon al III-iea. - 20. 

38 Este vorba de declaraţia lui Marx către redactorul ziarului „Free Press" 
în care Marx îl demască pe democratul mic-burghez Blind ca fiind complice 
al agentului bonapartist Vogt. Declaraţia nu a fost publicată în „Free Press",  
dar a apărut în limba engleză sub formă de foaie volantă, datată 4 februarie 
1 860, sub titlul „Procesul împotriva lui «Augsburger Zeitung»" (vezi textul 
declaraţiei în K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 4, Bucureşti, Editura politică, 
1963, p. 746-747). lntr-o serie de scri5ori Marx numeşte această declaraţie 
„circulara engleză" sau „circulara împotriva lui Blind". - 21.  

39 ln legătnră cu procesul lui Eichhoff, în care este demascat şeful politiei 
politice prusiene, Stieber, vezi adnotarea 3 1 .  

ln  /ega!ură c u  procesu/ comuniştilor d e  l a  Koln vezi adnotarea 1 .  - 22. 

40 Este vorba de articolul lui Vogt „Zur Warnung" („Avertisment") din 23 mai 
1859 şi publicat ca supliment la nr. 1 50 din 2 iunie 1859 al ziarului „Schweizer 
Handels-Courier " ,  care apărea la Biel. Articolul lui Vogt cuprindea o serie 
de atacuri duşmanoase şi calomniatoare împotriva lui Marx şi a tovarăşilor 
săi de idei. Ulterior acest articol a stat la baza broşurii calomniatoare a lui 
Vogt împotriva lui Marx „Mein Prozess gegen die «Allgemeine Zeitung • 
(vezi ndnotarea 9). 

Cînd vorbeşte despre Techow, Marx se referă la scrisoarea acestuia către 
Schimmelpfennig din 26 august 1850 în care Techow reda într-o formă dena
turată convorbirea avuta cu Marx (vezi pamfletul lui Marx „Domnul Vo�t·, 
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în K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14, Bucureşti, Editura politică, 1963, 
p. 476-500) . 

In ceea ce-l priveşte pe Liining, Marx se referă, probabil, Ia recenzia 
acestuia publicată în „Neue Deutsche Zeitung" din 22, 23, 25 şi 26 iunie 1 850, 
la cele patru numere ale lui „Neue Rheinische Zeitung. Politisch-okonomische 
Revue•, respectiv la lucrarea lui Marx „Luptele de clasă în Franţa• . ln recenzia 
sa, Liining a prezentat denaturat concepţiile lui Marx cu privire la dictatura 
proletariatului (vezi în K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 7, Bucureşti, Editura 
politică, 1950, p. 349) . -22. 

41 Intre 1 6  februarie şi 25 martie 1 860 Marx s-a aflat la Manchester, la Engels, 
unde împreună cu Wilhelm Wolff au discutat planul de atac în presă împo
triva lui Vogt. - 22. 

42 Marx se referă la lucrarea sa, apărută în a doua ediţie, „Contribuţii la critica 
economiei politice" (vezi adnotarea 27). -22. 

43 ln această ironie la adresa lui Vogt, Marx se foloseşte de identitatea dintre 
numele de familie al acestuia şi numele unor funcţionari din evul mediu 
- rezidenţi ai împăratului Germaniei - care se numeau „Vogt• .  In afară de 
aceasta, Marx ii numeşte astfel pe Vogt, făcind aluzie Ia faptul că în timpul 
revoluţiei din 1 848-1 849 în Germania Vogt a fost unul dintre cei patru regenţi 
ai imperiului (vezi adnotarea 20) . - 22. 

44 Este vorba de nota apărută în ziarul „Times" din 3 februarie 1 860 în care se 
anunţa discursul probonapartist rostit de Vogt cu prilejul pregătirilor ce se 
făceau în Franţa în scopul anexării provinciilor Savoia şi Nisa. ln discursul 
său, Vogt, ascunzînd intenţiile mişeleşti ale lui Napoleon al III-iea, a declarat 
că guvernul francez ar fi gata să cedeze Elveţiei regiunile neutre Savoia
Faucigny, Chablais şi Genevois dacă i se acordă dreptul de liberă folosinţă 
a drumului ce trece prin Simplon. Sensul acestui discurs a fost dezvăluit 
de Engels în broşura „Savoia, Nisa şi Rinul" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 13,  Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 631-632) şi de Marx în pamfletul 
„Domnul Vogt• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 4, Bucureşti, Editura 
politică, 1963, p. 595-597). -22. 

45 Este vorba de încercările lui Marx de a determina pe democratul mic-burghez 
Blind să recunoască că el a fost autorul pamfletului anonim „Avertisment" ,  
publicat la  1 8  iunie în „Volk" şi la  2 2  iunie în „Allgemeine Zeitung• din 
Augsburg, în care Vogt era demascat ca agent bonapartist plătit. Acest lucru 
era foarte important deoarece Vogt, în broşura sa „Procesul intentat de mine 
lui «Allgemeine Zeitung»", a declarat că autorul articolului este chiar Marx, 
aducindu-i învinuirea calomnioasă de a-l fi făcut pe Blind ţapul ispăşitor al 
partidului său. In persoana lui Blind Marx s-a străduit de asemenea să 
demaşte comportarea laşă a reprezentanţilor democraţiei mic-burgheze, care 
nu se încumetau să treacă la o luptă deschisă cu agenţii bonapartişti. La 
presiunile lui Blind şi ale lui Hollinger, proprietarul tipografiei unde fusese 
tipărit pamfletul „Avertisment" ,  un zeţar de la această tipografie, Wiehe, 
a scris în noiembrie 1 859 o declaraţie în care afirma că Blind nu e autorul 
pamfletului. „Allgemeine Zeitung• a refuzat să publice această declaraţie şi 
ea a fost înserată în cartea lui Vogt. „Procesul intentat de mine lui «Allge
meine Zeitung»" (vezi textul declaraţiei în K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 
1 4, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 526) . Dar la 8 februarie 1 860 Wiehe 
a făcut o depoziţie în faţa tribunalului de poliţie prin care confirma că Blind 
este autorul pamfletului (vezi volumul de fată, p. 33 şi 390-392). 

ln legătură cu faptul că Blind era autorul şi cu depoziţiile lui Wiehe 
vezi pamfletul lui Marx „Domnul Vogt• (în K. Marx şi F. Engels. Opere, 
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voi. 14, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 51 1-532) şi scrisoarea lui Marx 
din 24 februarie 1 860 către consilierul juridic Weber (vezi volumul de fată, 
p. 407-412) .  - 23. 

46 Este vorba de procesul pe care Marx se pregătea să-l intenteze împotriva lui 
„National-Zeitung' (vezi adnotarea 9). - 23. 

47 Este vorba de Liga comuniştilor - prima organizaţie comunistă internaţională, 
înfiinţată sub conducerea lui Marx şi Engels la începutul lunii iunie 1 847, la 
Londra, în urma reorganizării Ligii celor drepţi, o organizaţie conspirativă 
a muncitorilor şi meseriaşilor care a luat fiinţă în deceniul al 4-lea. La 
sfîrşitul lunii ianuarie 1 847 conducerea Ligii celor drepţi le-a propus lui Marx 
şi Engels să intre în Ligă şi să participe la reorganizarea acesteia pe baza 
principiilor proclamate de ei. Marx şi Engels au acceptat această propunere. 
Principiile programatice şi organizatorice ale Ligii comuniştilor au fost elabo
rate de Marx şi Engels şi confirmate la primul şi al doHea Congres al Ligii 
(începutul lunii iunie 1 847 şi 29 noiembrie-8 decembrie 1 847). Din însărcinarea 
celui de-al doilea Congres al Ligii, Marx şi Engels au scris documentul
program „Manifestul Partidului Comunist' , publicat în februarie 1 848 (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 4, Bucureşti, Editura politică, 1963, ed. 
a II-a, p. 461-500). 

La sfîrşitul lunii februarie 1 848, după ce a izbucnit revoluţia în Franţa, 
organul central de la Londra al Ligii a transmis conducerea acesteia comi
tetului districtual de la Bruxelles, aflat sub conducerea lui Marx. După 
expulzarea lui Marx din Bruxelles şi stabilirea sa la Paris, la începutul lunii 
martie, noul organ central şi-a mutat sediul în acest oraş. Engels este şi el 
ales în organul central. 

!n a d<>ua jumătate a lunii martie - începutul lunii aprilie 1848, Marx, 
Engels şi cîteva sute de muncitori germani, în majoritate membri ai Ligii 
comuniştilor, se întorc în Germania pentru a participa la revoluţia care 
începuse. „Rev-endicările partidului comunist în Germania•, formulate de Marx 
şi Engels la sfîrşitul lunii martie, au conshtmt platforma politică a Ligii 
comuniştilor în această revoluţie (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 5, 
Bucureşti, Editura politică, 1 963, ed. a II-a, p. 3-5). Centrul conducător şi 
îndrumător al membrilor Ligii comuniştilor era pe atunci „Neue Rheinische 
Zeitung', ziar redactat de Marx. Deşi înfrîngerea revoluţiei a dat o lovitură 
Ligii comuniştilor, în anii 1 849-1850 ea a fost reorganizată şi şi-a continuat 
activitatea. In „Adresa organului central către Liga comuniştilor• (vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 7, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 263-273), 
scrisă de Marx şi Engels în martie 1 850, s-a făcut bilanţul revoluţiei din 
1 848-1 849 şi a fost subliniată necesitatea creării unui partid de sine stătător 
al proletariatului. 1n vara anului 1850, în cadrul organului central al Ligii 
comuniştilor s-au accentuat divergenţele principiale în problemele tacticii. 
Majoritatea membrilor organului central, în frunte cu Marx şi Engels, s-au 
opus cu hotărîre tacticii sectare, aventuriste a fracţiunii Willich-Schapper, 
care preconiza dezlănţuirea imediată a revoluţiei, fără a ţine seama de legile 
obiective şi de situaţia politică reală din Germania şi din celelalte ţări din 
Europa. Activitatea scizionistă a fracţiunii Willich-Schapper a dus, la mijlocul 
lunii septembrie 1 850, la o ruptură. La şedinta din 15 septembrie 1 850 (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, p. 595--600) , 
la propunerea lui Marx, împuternicirile organului central au fost transmise 
comitetului districtual de la Koln. 1n mai 1 851 ,  persecuţiile poliţieneşti şi 
arestarea unor membri ai Ligii au dus la încetarea de fapt a activităţii ei în 
Germania. La 17  noiembrie 1 852, curînd după procesul comuniştilor de la 
Koln (vezi adnotarea 1), la propunerea lui Marx, Liga s-a autodizolvat ; 
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membrii Ligii şi-au continuat însă munca de educare a cadrelor în vederea 
viitoarelor lupte revoluţionare. 

Liga comuniştilor a jucat un important rol istoric ca şcoală a revoluţiona
rilor proletari, ca germene al partidului proletar, ca precursor al Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor. - 23. 

48 Este vorba de adresa organului central al Ligii comuniştilor din 1 decembrie 
1850 („Die Centralbehorde an den Bund") ,  elaborată de adepţii lui Marx şi 
Engels, în special de H. Biirgers. Autorii adresei, declarîndu-se solidari cu Marx 
şi Engels, condamnă activitatea scizionistă a fracţiunii Willich-Schapper şi subli
niază importanţa teoriei pentru dezvoltarea mişcării comuniste. Totuşi acest 
document nu dezvaluie adevarata cauză a scindării Ligii comuniştilor, făcînd 
vinovaţi, în parte, de sciziune şi pe Marx, şi adepţii lui de la Londra. Adresa 
organului central de la Koln a căzut nu în mîinile poliţiei din Hannover 
(cum s-a spus în scrisoare) , ci în ale celei din Saxonia, în timp ce Ia Leipzig, 
în 10 mai 1850, a fost arestat un membru al Ligii comuniştilor, Nothjung. Docu
mentul a fost publicat în iunie 1851 în „Dresdner Journal und Anzeiger" 
şi în „Kolnische Zeitung•. Engels i-a comunicat lui Marx acest lucru în scri
soarea din 27 iunie 1851 (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 27, Bucureşti, 
Editura politică, 1968, p. 262-263) . - 23. 

49 Declaraţia lui Wilhelm Wolff, în care acesta respinge născocirile calomnioase 
ale lui Vogt şi ale lui „National-Zeitung" cu privire la circulara către pro
letarii din Germania pe care Wolff ar fi întocmit-o şi ar fi predat-o poliţiei, 
a fost publicată cu o notă la 6 februarie 1860 în ziarele „Volks-Zeitung•,  
„Allgemeine Zeitung" şi „Reform• din Hamburg (vezi pamfletul lui Marx 
„Domnul Vogt" ,  în K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 4, Bucureşti, Editura 
politică, 1963, p. 473-474). - 24. 

50 Vezi adnotarea 44. -24. 

51 La 6 februarie 1860 ziarul londonez „Daily Telegraph" a reprodus în articolul 
lui Abel „The Journdli�lic dUXilid1ies of Au�llia" („Complicii zia1işti ai Aus
triei ") născocirile calomnioase ale lui Vogt apărute în „National-Zeitung". 

„Banda pucioasei" - denumire dată iniţial, în deceniul al 8-lea al secolului 
al XVIII-iea, unei societăţi studenţeşti de la Universitatea din Jena, care 
avea o proastă reputaţie din pricina scandalurilor provocate de membrii ei ; 
ulterior, expresia „banda pucioasei" a devenit un nume comun pentru desem
narea oricărei adunături de derbedei şi de elemente suspecte. 

ln broşura sa plină de calomnii „Mein Prozess gegen die «Allgemeine 
Zeitung»" (vezi adnotarea 9) , Vogt, denaturînd faptele, îi numeşte pe Marx 
şi pe adepţii săi „banda pucioasei" şi prezintă această bandă ca o societate 
care se îndeletniceşte cu treburi politice murdare. In realitate, sub denumirea 
hazlie de „banda pucioasei" ,  în anii 1849-1850 era cunoscut la Geneva un 
cerc de emigranţi germani. Marx şi tovarăşii săi de idei nu aTeau absolut 
nici o legătură cu acest cerc, care, de altfel, nu avea caracter politic, fiind 
o simplă bandă veselă şi inofensivă de cheflii. (Amănunte în legătură cu 
„banda pucioasei" vezi în pamfletul lui Marx „Domnul Vogt" ,  în K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 14,  Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 428-437, precum 
şi în volumul de faţă, p. 41 8-41 9, în scrisoarea lui Marx către consilierul 
juridic Weber din 24 februarie 1 860) . - 26. 

52 In legatură cu declara/ia lui Wiehe vezi adnotarea 45. -27. 

53 Broşura lui Engels „Savoia, Nisa şi Rinul" a apărut anonim în aprilie 1860 la 
Berlin în editura lui Berends. - 28. 

54 Vezi adnotarea 51 .  -28. 
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55 Este vorba de scrisorile scrise de Marx pentru a obţine materialul în care 
erau dezminţite născocirile calomnioase ale lui Vogt şi acesta era demascat 
ca agent bonapartist. Acest material ii era necesar lui Marx pentru a scrie 
broşurile împotriva lui Vogt şi pentru procesul împotriva lui „National
Zeitung". Marx a trimis scrisorile prietenilor sai, precum şi persoanelor cu care 
el şi Engels au luat legătură în vederea acestei lucrări sau care i-au furnizat 
date despre Vogt. - 29. 

56 In legătură cu „banda pucioasei• vezi adnotarea 51 .  
In broşura sa calomniatoare „Procesul intentat de mine lui «Allgemeine 

Zeitung» " ,  Vogt ii spune „bandei pucioasei" şi „biirstenheimerii" (în legătură cu 
aceasta vezi în volumul de faţă, p. 418-419 şi în pamfletul lui Marx „Domnul 
Vogt" ,  în K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14 ,  Bucureşti, Editura politică, 1 963, 
p. 438-447) . 

In legatură cu scrisoarea lui Schily vezi pamfletul lui Marx „Domnul 
Vogt" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14,  Bucureşti, Editura politică, 
1 963, p. 443-446). - 29. 

57 In legătură cu scrisoarea lui Imandt către Marx în care ii comunică date 
de�pre „banda pucioasei" şi „biirstenheimeri" vezi pamfletul lui Marx „Domnul 
Vogt• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14,  Bucureşti, Editura politică, 
1963, p. 441) .  - 30 . 

.':3 ln legătură cu Vogtul imperiului vezi adnotarea 43. - 30. 

59 Este vorba de banchetl.l organizat la 6 februarie 1860 de Asociaţia culturală 
a muncitorilor germani de la Londra pentru aniversarea întemeierii asociaţiei. 
La banchet a participat şi Marx, care a primit o invitaţie specială în semn 
de recunoaştere a meritelor sale în dezvoltarea principiilor comuniste. Adu
narea a adoptat în unanimitate o rezoluţie care condamna născocirile lui 
Vogt (vezi în legătură cu aceasta pamfletul lui Marx „Domnul Vogt" ,  în 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14,  Bucureşti, Editura politică, 1963, 
p. 668). - 30. 

60 In scrisoarea sa către Marx de la sfirşitul lunii ianuarie 1860, Lassalle scria 
că Marx nu trebuie să întreţină relaţii politice cu Liebknecht, intrucit acesta 
a fost corespondentul lui „Allgemeine Zeitung" din Augsburg. - 3 1 .  

61 Pe la mijlocul lunii iunie 1 850, prin intermediul muncitorului Klein din 
Solingen, Marx a propus conducătorilor circumscripţiei din Koln a Ligii 
comuniştilor să-l primească pe Lassalle ca membru al Ligii comuniştilor. 
La 18 iunie 1850, unul dintre conducătorii circumscripţiei din Koln, Roser, i-a 
scris lui Marx că comuniştii din Koln nu pot să-l primească pe Lassalle în 
Ligă deoarece el „continuă să aibă principii aristocratice şi nu manifestă faţă 
de lupta pentru binele general al muncitorilor entuziasmul pe care ar trebui 
să-l manifeste" .  

I n  legătură c u  învinuirile p e  care muncitoni din Diisseldorf Ir>  aduc lui 
Lassalle şi pe care socialistul Levy le con:un!că lui Marx în Jll.JG \' •:i:i scri
soarea lui Marx către Engi>ls dm 5 martie , IJ56 (vezi K. M.:r.. �1 F. Engels. 
Opere, voi. 29, Bucureşti, Editura politică, 1 9C J  p. 25-26) .  - 31.  

62 Blind a fost membru al Asoci._: ;ei prietenilor µalriei - asociaţie republicană 
a emigranţilor germani de la Londra, care a fiinţat în deceniile al 6-lea şi 
al 7-lea ale secolului al XIX-iea ; printre membrii acesteia au fost K. Blind, 
F. Freiligrath, F. Hollinger şi alţii. - 3 1 .  

63 Zeţarul Vogele a depus la 11  februarie 1 860 o mărturie în care, în esentă, 
confirmă că K. Blind este autorul pamfletului „Avertisment• (vezi adnotarea 
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45). Vezi această declaraţie în pamfletul lui Marx „Domnul Vogt" (vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 1 4, Bucureşti, Editura politică, 1 963, p. 529-530) . - 33. 

64 In pamfletul lui Marx „Domnul Vogt" şi în scrisoarea lui Marx către Freili
grath din 8 februarie 1860 (vezi volumul de fată, p. 391 ), în loc de „6 luni" 
- „6 săptămini".  - 33. 

65 Este vorba de călătoria lui Marx la Manchester (vezi adnotarea 41). - 35. 

66 Este vorba de calculul pentru tipărirea de către editura ziarului „Free Press" 
a circularei lui Marx „Procesul împotriva lui uAugsburger Zeitung»" (vezi 
adnotarea 38). - 37. 

67 După cum se vede, Marx încă nu era informat că în „Kiilnische Zeitung" 
din 1 O februarie 1860 a fost reprodusă a sa „Declaraţie trimisă redacţiilor 
ziarelor germane". - 37. 

68 Vezi adnotarea 63. - 38. 

69 Astfel numeşte Marx în glumă scrisoarea din 12 februarie 1860 pe care a 
primit-o de la Borkheim (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 4, Bucureşti, 
Editura politică, 1 963, p. 429-432), în care acesta ii expune istoria aşa-numitei 
„bande a pucioasei" (vezi adnotarea 51). - 38. 

70 Euston Street - stradă din Londra în apropierea căreia se află gara 
Euston. - 39. 

71 In „Daily Telegraph• din 15 februarie 1860 a fost publicată declaraţia priete
nului lui Blind, doctorul Schaible, în care acesta afirma că autorul pamfletului 
„Avertisment" (vezi adnotarea 45) este el, Schaible. In pamfletul „Domnul 
Vogt" ,  Marx dovedeşte că adevăratul autor al pamfletului era Blind, iar 
Schaible serv.ea drept om de paie (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 4, 
Bucureşti, Editura politică, 1 963, p. 531-532). - 39. 

72 Este vorba de declaraţia lui Blind din 3 noiembrie 1859, publicată în „Allge
meine Zeitung" nr. 313 din 9 noiembrie 1859. In această declaraţie Blind neagă 
că el ar fi autorul pamfletului .,Avertisment" . - 40. 

73 Din 23 martie pină la 6 aprilie 1860 Engels s-a aflat la Barmen, cu prilejul 
mortii tatălui său. - 40. 

74 In primăvara anului 1860 Siebel a călătorit la Paris şi Geneva, unde, la 
rugămintea lui Marx, a obţinut, cu ajutorul lui J. Ph. Becker şi Lommel, 
diverse materiale şi date necesare lui Marx pentru a scrie cărţile împotriva 
lui Vogt. - 42. 

75 Marx a plecat în Olanda la unchiul său Lion Philips la 28 februarie 
1861 . - 42. 

76 Este vorba de scrisoarea lui Liebknecht către Marx din 28 martie 1860, în 
care ii informează că redacţia lui „Allgemeine Zeitung• din Augsburg a 
renunţat la serviciile lui în calitate de corespondent al acestui ziar şi ii roagă pe 
Marx să-i aranjeze un post de corespondent la oricare ziar american. - 42. 

77 In legătură cu „banda pucioasei" vezi adnotarea 51 .  - 43. 

78 K. Siebel. „Religion und Liebe. Roman aus dem Tagebuche eines Anonymen" 
(„Religie şi dragoste. Roman sub formă de jurnal al unui anonim"). Hamburg, 
1860. Cartea a fost editată fără a se menţiona numele autorului. - 44. 
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79 Ca răspuns la cererea lui Marx, democratul mic-burghez Lommel, aflat în 
emigraţie la Geneva, i-a trimis noi materiale care demascau calomniile lui 
Vogt la adresa revoluţionarilor proletari. Jn legătură cu aceasta vezi Şi 
pamfletul lui Marx „Domnul Vogt " (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14, 
Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 472). -44. 

80 Este vorba de articolul lui F. Lassalle „Fichte's politisches Vermăchtniss 
und die neueste Gegenwart " („Testamentul politic al lui Fichte şi contempo
raneitatea"). Articolul a fost publicat în almanahul „Demokratische Studien" .  
Hamburg, 1860, p. 59--96. Editorul almanahului era Walesrode. - 45. 

61 „Papers relating to proposed Annexation of Savoy and Nice to France and 
Memorial on the Relations between Switzerland and Savoy as a Neutral • 
(„Documente cu privire la iminenta anexare la Franţa a Savoiei şi Nisei 
şi memoriul privind relaţiile dintre Elveţia şi Savoia ca teritorii neutre"). 
3 parts. London, 1860. 

Cărtile albastre - denumire generică dată publicaţiilor care cuprind 
materiale ale parlamentului englez şi documente diplomatice ale Ministerului 
de Externe. Cărţile albastre, numite astfel din pricina coperţilor lor albastre, 
au început să fie editate în Anglia încă din secolul al XVII-iea. Ele repre
zintă principalul izvor oficial al istoriei economice şi diplomatice a acestei 
ţări. - 45. 

82 Este vorba de „parlamentul ciuntit" al Adunării naţionale de la Frankfurt la 
Stuttgart. - 45 . 

83 Jn legătură cu aceasta vezi şi în pamfletul lui Marx „Domnul Vogt• (în 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14 ,  Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 
670-673). - 47. 

84 Jn legătură cu aceasta vezi în pamfletul lui Marx „Domnul Vogt" (în K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 14, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 599--;601). - 48. 

85 Jn articolul său „Garibaldi în Sicilia. - Situaţia din Prusia" (vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 1 5, Bucureşli, Edilura politică, 1 963, p. 60-64) , Marx 
face o caracterizare a ziarelor mai sus menţionate. - 48. 

86 Este vorba de scrisoarea lui Fischel către Marx din 2 mai 1860 în care ii 
propune să colaboreze „la un ziar nou proiectat• . Jn legătură cu aceasta vezi 
amănunte în scrisorile lui Marx către Fischel din 8 mai şi 1 iunie 1860 (vezi 
în volumul de faţă, p. 473-475 şi adnotarea 600). -48. 

87 Este vorba de scrisoarea lui Szemere către Marx din 5 mai 1860 în care 
acesta ii face cunoscut că în presă au apărut recenzii cu privire la broşura sa 
„La Question hongroise (1848-1860)" .  („Problema ungară în 1848-1 860") Paris, 
1860. Vezi şi adnotarea 479. 

Badinguet - poreclă dată lui Napoleon al III-iea în legătură cu faptul 
că în 1846 a fugit din închisoare în hainele unui zidar numit Badinguet. - 48. 

88 Este vorba de scrisoarea lui Emmermann către Schily din 29 aprilie 1860 şi 
a lui Beust către Schily din 1 mai 1860. Scrisorile conţin atacuri calomnioase 
la adresa lui Marx. Jndeosebi în scrisoarea lui Beust se vorbeşte despre price
perea lui Marx şi a adepţilor săi de „a linişti". - 49. 

89 Jn legătură cu scrisoarea lui Techow vezi adnotarea 40. - 49. 

90 Marx citează scrisoarea lui Bermbach în scrisoarea sa către Engels din 20 
iulie 1852 (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 28, Bucureşti, Editura poli
tică, 1967, p. 78-80). - 51.  
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91 Speriali de creşterea revoltei poporului împotriva dominaţiei Bourbonilor, 
regele Neapolului, Francisc al II-iea, şi acolilii săi au provocat în primăvara 
anului 1860 ciocniri sîngeroase în diferite regiuni ale Siciliei. Ca răspuns la 
aceasta, în aprilie 1860 în Sici11a a izbucnit o răscoală populară care s-a 
desfăşurat sub lozinca „unifica rit• Italiei. La Palermo şi Messina răscoala a 
fost înăbuşită în sînge, dar o bună parte a insurgenţilor n-au depus armele 
şi s-au alăturat trupelor lui Garibaldi, care au debarcat scurt timp după 
aceea în Sicilia. Despre evenimentele din Sicilia vezi şi articolele lui Marx 
„Sicilia şi sicilienii" şi „Garibaldi în Sicilia. - Situalia din Prusia" (în K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 15 ,  Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 48-50 şi 
60-64) . - 51. 

92 ln jurul zilei de 20 mai 1860 Engels a plecat la Barmen, unde se afla mama 
sa, grav bolnavă. La întoarcere spre Manchester s-a oprit pentru scurtă vreme 
la Marx la Londra. - 53. 

93 Este vorba de scrisoarea lui Lassalle către Marx din 24 mai 1860. ln această 
scrisoare Lassalle face o caracterizare categoric negativă lui Fischel şi îl 
întreabă pe Marx dacă într·adevăr întreţine relaţii cu el. ln afară de aceasta, 
Lassalle îi propunea lui Marx să plece la Berlin pentru a compărea în 
calitate de martor în fala celei de-a doua instanţe în procesul împotriva lui 
Eichhoff (vezi adnotarea 31) .  cu scopul de a-l demasca pe Stieber. Vezi răs
punsul lui Marx la scrisoarea lui Lassalle în volumul de faţă, p. 475-485. - 54. 

94 Vezi adnotarea 93. - 54. 

95 Este vorba de scrisoarea lui Lommel către Marx din 28 mai 1860, în care 
acesta îi comunică că pachetul trh1.is conţine materiale în vederea demascării 
lui Vogt. - 56. 

96 ln zilele de 16 şi 17 iunie 1860, prinlul regent al Prusiei Wilhelm împreună 
cu alţi suverani germani au avut o întrevedere cu Napoleon al III-iea la 
Baden-Badcn. Vezi în legătură cu ari>asta articolul lui Marx „Ştiri interesante 
din Prusia" (în K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 15, Bucureşti, Editura 
politică, 1 963, p. 70-75) . - 58. 

97 La şedinţa Camerei deputaţilor din Prusia de la 12 mai 1860, deputatul 
Niegolewscki din Poznan a demascat activitatea provocatoare a reprezentan
ţilor autorităţilor prusiene din Poznan. - 58. 

98 ln legătură cu Uniunea na/ională vezi adnotarea 1 9. 
Adepţii Germaniei mici - militanli pentru crearea Germaniei mici, adică 

pentru unificarea Germaniei sub conducerea Prusiei fără Austria. - 59. 

99 Engels citează aici balada populară daneză „Elveskud" din culegerea de poeme 
eroice în daneza veche. In original balada mai are două versuri. Pentru 
redarea textului folosim „Danmarks Gamle Folkeviser" ,  editată de Svend 
Grundtvig, 2 Teii, Kobenhaven. Cea mai cunoscută traducere în limba ger· 
mană, sub titlul „Erlkonig" („Regele ielelor") ,  a fost făcută de Herder, care a 
tradus-o foarte liber. ln scrisoarea către Marx, Engels dă balada ln limba 
daneză. - 59. 

100 Engels a îndeplinit cererea lui Marx destul de tîrziu. A scris articolul 
„Apărarea Angliei" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 15, Bucureşti, 
Editura politică, 1963, p. 99-103) cam pe la 24 iulie. La 8 august Engels a 
scris articolul „Manevrele forţelor lui Garibaldi" (vezi op. cit., p. 1 26-129). 
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După cum reiese din scrisoarea Im Engels către Mar� din 26 iunie 1 860 
(vezi volumul de faţă, p. 65) , el nu a scris, pare-se, un articol privitor la co
merţul din India. Marx însuşi tratează această problemă pe scurt în articolul 
„Comerţul britanic" (vezi op. cit., p. 79-83) . - 62. 

101 Marx a avut nevoie de acest material în vederea pamfletului său împotriva 
lui Vogt, mai ales pentru a demasca concepţiile probonapartiste ale acestuia 
propagate în broşura scoasă în 1 859 „Studien zur gegenwărtigen Lage Euro
pas• („Studii asupra situaţiei actuale din Europa") . Genf und Bem, 1 859. 

Problema importanţei strategice a Boemiei a fost tratată de Marx în 
pamfletul „Domnul Vogt" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 4, Bucureşti, 
Editura politică, 1963, p. 550-553) , pe baza observaţiilor trimise de Engels. - 62. 

102 Este vorba de scrisoarea adresată de consilierul juridic Weber lui Marx în 
22 iunie 1860, în care ii comunică că tribunalul regal din Berlin a respins 
la 8 iunie 1 860 reclamaţia înaintată de el impotriva lui „National-Zeitung" 
(vezi pamfletul lui Marx „Domnul Vogt", în K. Marx şi F. Engels. Opere, 
Voi. 1 4, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 674-675) . - 64. 

1 03 Procesul lui Vogt împotriva lui „Allgemeine Zeitung" a avut loc în oraşul 
bavarez Augsburg (vezi adnotarea 17) . - 64. 

1 04 Engels face aluzie la faptul că Lassalle împreună cu Vogt au colaborat la 
almanahul „Demokratische Studien •, apărut în 1 860 în editura lui Meissner. 
ln acest volum a fost inserat articolul lui Lassalle „Fichte's politisches Ver
măchtniss und die neueste Gegenwart" („Testamentul politic al lui Fichte şi 
contemporaneitatea") şi articolul lui Vogt „Ein Blick auf das jetzige Genf" 
(„O privire asupra Genevei de azi" ) .  

Iniţial Marx a avut intenţia să-şi tipărească pamfletul împotriva lui Vogt 
la editura lui Meissner din Hamburg. - 66. 

105 Marx se referă la faptul că tribunalul regal din Berlin i-a respins reclamaţia 
împotriva lui „National-Zeitung" (vezi adnotarea 1 02) . 

ln legătură cu scrisoarea către Meissner şi atitudinea lui Lassalle vezi 
adnotarea 1 04. - 66. 

106 Mai există judecători la Berlin - parafrazarea expresiei „Da, dacă n-ar 
exista o Curte de apel la Berlin• din legenda morarului din Sans-Souci. 
Potrivit legendei, aceste cuvinte au fost rostite de morar ca răspuns la dorinţa 
exprimată de regele Prusiei, Frederic al II-iea, de a-i dărima moara, pentru 
ca pe locul eliberat să fie construit castelul Sans-Souci. ln Germania expresia 
a devenit uzuală. Subiectul acestei legende a fost folosit de mai mulţi 
autori. - 67. 

107 Marx se referă la afirmaţiile făcute de Vogt în broşura sa probonapartista 
„Studien zur gegenwărtigen Lage Europas" . Genf, 1859, la p. 64 şi 33. Vezi 
criticarea acestor afirmaţii de către Marx în pamfletul „Domnul Vogt" (în 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 4, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 542 
şi 561-562) . 

Vorbind despre „forţă şi materie", Marx ironizează titlul cărlii, apărută 
în 1 855, „Forţă şi materie",  a filozofului german Buchner, care, ca şi Vogt, 
este un reprezentant al materialismului vulgar. - 68. 

108 Este vorba de scrisoarea trimisă de Garibaldi în vara anului 1860 unuia dintre 
cunoscuţii lui Marx, englezul Green. Din scrisoare reiese că Garibaldi dorea 
ca lupta poporului italian pentru unificarea naţională a ţării şi eliberarea e1 
de .sub dominaţia străină să fie dusă independent de politica lui Napoleon 
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al III-iea. Vezi în legătură cu aceasta articolul lui Marx „Ştiri interesante 
din Sicilia. - Cearta dintre Garibaldi şi La Farina. - O scrisoare a lui 
Garibaldi ' (în K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 5, Bucureşti, Editura politică, 
1963, p. 95--98). - 68. 

109 La 23 iulie Marx a scris el însuşi articolul despre evenimentele din Sicilia : 
„Ştiri interesante din Sicilia. - Cearta dintre Garibaldi şi La Farina. - O 
scrisoare a lui Garibaldi ' (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 15 ,  Bucureşti, 
Editura politică, 1963, p. 95--98). 

In legătură cu reforma armatei prusiene vezi adnotarea 1 3. Engels nu 
a scris, pare-se, nici un articol pe această temă la data respectivă. - 69. 

1 1 0  Este vorba despre Giuseppe La Farina, emisarul lui Cavour, care în iulie 
1 860 a fost alungat din Sicilia. Vezi amănunte în legătură cu aceasta în 
articolul lui Marx „Ştiri interesante din Sicilia. - Cearta dintre Garibaldi 
şi La Farina. - O scrisoare a lui Garibaldi • (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 1 5, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 95--98). - 69. 

1 1 1  Este vorba de discursul rostit de liberalul Kinglake, membru al parlamentului 
englez, în Camera comunelor la 12 iulie 1860, în care prezenta o serie de 
fapte de natură să demaşte adevăratul sens al politicii guvernului bonapartist 
din Franta, care se erijează în apărătorul Italiei. Printre altele, el a comunicat 
că în timpul tratativelor în scopul încheierii unui tratat de pace, după 
războiul dus de Franta şi Piemont împotriva Austriei în 1 859 (vezi adnotarea 
35), tratative care au avut loc la Villafranca în iulie 1 859, Napoleon al III-iea 
a propus reprezentantilor Austriei ca Lombardia să rămînă în stăpînirea 
Austriei în schimbul obligatiei de a mentine neutralitatea în cazul cind 
Franta ar încerca să ocupe teritoriul german situat pe malul sting al Rinului. 
In legătură cu aceasta vezi şi în pamfletul lui Marx „Domnul Vogt• (în 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14, Bucureşti, Editura politică, 1963, 
p.  572). - 10. 

112 Este vorba de „Report of the Commissioners appointed to consider the 
Defences of the United Kingdom ; together with the Minutes of Evidence and 
Appendix' („Raportul împuternici!ilor numi!i pentru a cerceta starea edifi
ciilor de apărare ale Regatului Unit ; însoţit de procesul-verbal al dovezilor 
şi de anexe"). London, 1 860, care a fost supus în iulie 1 860 examinării parla
mentului englez. - 12. 

1 1 3  In legătură cu apărarea Angliei, spre sfirşitul lunii iulie 1 860 Engels a scris, 
în afară de articolul „Apărarea Angliei• (vezi adnotarea 1 00) , încă un articol : 
„Ar putea oare francezii să invadeze Londra î' ,  publicat în „New York 
Daily Tribune' nr. 6 021 din 1 1  august 1 860 (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 15, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 109-1 14). - 12. 

1 14  In nr. 197 al ziarului „Moniteur universeJ• din 15 iulie 1860, în raportul cu 
privire la şedinta Camerei comunelor din Anglia, la rubrica „Ştiri externe. 
- Anglia", a fost publicată numai o scurtă comunicare despre discursul 
rostit de Kinkel în Camera comunelor, în care nu se spunea nici un cuvînt 
despre demascarea de către Kinkel a politicii guvernului bonapartist fată de 
Italia. In legătură cu discursul lui Kinkel vezi adnotarea 1 1 1 . - 72. 

1 1 5  După ce la 8 iunie 1860 tribunalul regal din Berlin a respins reclamatia 
împotriva lui „National-Zeitung' (vezi adnotarea 102), avocatul lui Marx, 
consilierul juridic Weber, a depus la Curtea de apel o reclamatie împotriva 
încheierii acestui tribunal, dar la 1 1  iulie 1 860 a fost respinsă (vezi despre 
aceste amanunte în pamfletul lui Marx „Domnul Vogt• ,  în K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 14, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 686-687). - 12. 
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116 Vezi adnotarea 106. - 73. 

1 1 7  Spre sfirşitul lunii octombrie 1 860 ş1 m prima jumătate a lunii ianuarie 1 861 
Engels a scris articolul „Istoricul puştii ghintuite•, în care se urmăreşte 
dezvoltarea armelor de foc manuale. Articolul a fost publicat în opt numere, 
din 3 noiembrie 1 860 pină în 19 ianuarie 1 861 ale lui „Volunteer Journal, 
for Lancashire and Cheshire" (vP.zi în K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 5, 
Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 203-236) . 

„The Volunteer Journal, lor Lancashire and Cheshire• săptăminal 
militar englez, a apărut la Manchester din 1860 pină în 1862. Engels a colaborat 
la această revistă din august 1 860 pină în martie 1 862. - 74. 

1 1 8  Este vorba de operaţiile militare intreprinse de Garibaldi în sudul Italiei 
în vara anului 1 860, cu scopul eliberării acesteia de sub puterea Bourbonilor 
din regatul Neapolului. - 75. 

1 1 9  In jurul lui 1 septembrie 1 860 Engels a scris articolul „Inaintarea lui Gari
baldi" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 5, Bucureşti, Editura politica, 
1 963, p. 157-161),  iar la începutul lunii septembrie articolul „Garibaldi în 
Calabria" (vezi op. cit., p. 162-1 65) . Despre Tiirr şi despre încercările fran
cezilor de a-l influenţa pe Garibaldi prin intermediul acestuia, Marx a scris 
în articolul său „Situaţia din Prusia. - Prusia, Franţa şi Italia" (vezi 
op. cit., p. 189-1 93). - 75. 

120 La sfirşitul lunii august-începutul lunii septembrie, Marx a scris două articole 
pentru „New York Daily Tribune•, în care a tratat următoarele teme : „Preţu
rile la cereale. - Situaţia financiară din Europa şi pregătirile de război. -
Problema orientală" şi „Comerţul britanic" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 1 5, Bucureşti, Editura politică, 1 963, p. 151-156 şi 1 66-170). - 78. 

121 In septembrie 1 860 a apărut în presă ştirea apropiatei intilniri dintre împăraţii 
Rusiei şi Austriei şi primul regent al Prusiei. Intrevederea a avut loc în 
octombrie 1 860 la Varşovia. Incercarea de a se ajunge la o apropiere intre 
Austria, Prusia şi Rusia a fost făcută pentru a împiedica unificarea Italiei, 
precum şi pentru a contracara politica externă a lui Napoleon al III-iea, 
care ii susţinea pe regele Sardiniei, Victor Emanuel al II-iea. In legătură cu 
aceasta vezi articolul lui Marx „Rusia se foloseşte de Austria. - Congresul 
de la Varşovia" (în K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 5, Bucureşti, Editura 
politică, 1963, p. 1 85-188). - 80. 

1 22 Este vorba de articolul lui Engels „O trecere în revistă a unităţilor de puşcaşi 
voluntari englezi" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 5, Bucureşti, Editura 
politică, 1963, p. 143-150), scris în jurul datei de 24 august 1 860 şi publicat 
pentru prima oară în „Allgemeine Milităr-Zeitung", care ulterior a publicat 
şi alte articole ale lui Engels. Articolul de faţă a fost tradus de Engels în 
limba engleză şi publicat cu unele modificări neînsemnate în „The Volunteer 
Journal, for Lancashire and Cheshire" ,  precum şi în culegerea „Articole 
pentru voluntari".  Această lucrare a lui Engels deschide seria articolelor cu 
privire la voluntari, publicate în revista menţionată. - 82. 

123 In iunie--iulie 1 849 Engels a luat parte la luptele revoluţionare care s-au 
desfăşurat în Baden şi Palatinat. Amănunte în legătură cu aceasta vezi în 
lucrarea lui Engels „Campania germană pentru constituţia imperiului• (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 7, Bucureşti, Editura politică, 1960, 
p. 1 15-21 1) .  - 83. 

124 In legătură cu Uniunea naţională vezi adnotarea 19. - 83. 
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125 Este vorba de scrisoarea lui Dana către Marx din 8 septembrie 1 860, în 
care acesta ii roagă să trimită cit mai repede articolul despre flota militară 
pentru „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 redactori se numărau Charles Dana, Ripley şi alţii. 
Enciclopedia a fost publicată în 16 volume în 1 858-1863 şi reeditată, fără 
modificari, în 1868-1869. La această enciclopedie au fost invitaţi să colaboreze 
o serie de oameni de ştiinţă remarcabili din S U.A. şi din Europa. ln ciuda 
mărginirii burgheze a redactorilor enciclopediei şi a eclectismului care carac
teriza această publicaţie, ca şi celelalte enciclopedii burgheze, în „New Ame
rican Cyclopaedia" au fost publicate numeroase articole care reflectă cu;:
cepţiile reprezentanţilor cercurilor democrate şi progresiste ale burgheziei. 

Un loc deosebit ocupă în această enciclopedie lucrările lui Marx şi 
Engels, care, în ciuda condiţiei puse de redacţie autorilor de a nu-şi exprima 
punctul lor de vedere partinic, au fost scrise de pe poziţii materialiste 
proletar-revoluţionare. 

Colaborarea dintre Marx şi Engels la scrierea articolelor pentru enciclo
pedie a durat din iulie 1 857 pin;; în octombrie 1 860. Articolele scrise de ei 
pentru „New American Cyclopaedia" au intrat în volumul 14 al ediţiei de 
faţă a Operelor lui K. Marx şi F. Engels. - 84. 

126 Amănunte în legătură cu aceasta vezi în articolul lui Marx „Situaţia din 
Prusia. - Prusia, Franţa şi Italia" (în K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 15, 
Bucureşti, Editura politică, 1 963, p. 1 89-193). - 85. 

127 Este vorba despre procesul comuniştilor de la Koln (vezi adnotarea 1 ) .  - 85. 

128 Quirinal - una dintre cele şapte coline pe care este situată Roma. - 88. 

1 29 De la căderea Republicii romane în 1849 ca urmare a intervenţiei franceze, 
trupele franceze au continuat să stea la Roma pină în 1 870. - 89. 

130 Este evident vorba de scrisoarea către Marx din 20 martie 1 852 a editorului 
Wigand din Leipzig, în care acesta refuză să publice lucrarea lui Marx 
„Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte• „din cauza riscului de a se 
expune la persecuţii din partea guvernului" .  - 90. 

131 Este vorba de editorialul cu privire la evenimentele din Italia din „Times• 
nr. 23 739 din 1 octombrie 1 860. - 91. 

132 ln legătură cu scrisoarea lui Kossuth către Garibaldi vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 15, Bucureşti, Editura politică, 1 963, p. 1 92. - 92. 

133 La 1 octombrie 1 860 trupele lui Garibaldi au învins la Volturno armatele 
regelui Neapolului, Francisc al II-iea. Prin această victorie a fost încheiată 
în linii mari eliberarea sudului Italiei. - 93. 

134 In nr. 23 733 al ziarului „Times• din 24 septembrie 1 860 au fost publicate 
extrase din articolul lui Engels „O trecere în revistă a unităţilor de puşcaşi 
voluntari englezi" , sub titlul „A German Account of the Volunteers" („O apre
ciere germană despre voluntari " ) .  - 94. 

135 Aceste date prezentate de Engels cu privire la Garibaldi s-au dovedit 
inexacte. - 94. 

136 Este vorba, pare-se, de articolul lui Kolatschek „Die Juchheisten" („Cei care 
strigă ura") ,  publicat în „Stimmen der Zeit" în octombrie 1 860. Vezi extrase 
din acest articol în care este demascat Vogt în pamfletul lui Marx „Domnul 
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Vogt • (în K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14, Bucureşti, Editura politică, 
1963, p. 735-736) . - 94. 

137 Este vorba, pare-se, de victoria obţinută de Garibaldi la Volturno. - 95. 

138 La 5 octombrie 1860 tribunalul suprem din Berlin a respins recursul avoca
tului lui Marx, consilierul juridic Weber, împotriva verdictului dat de Curtea 
de apel regală în procesul de calomnie intentat de Marx împotriva lui 
„National-Zeitung" (vezi adnotarea 9, precum şi pamfletul lui Marx „Domnul 
Vogt• ,  în K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14, Bucure5ti, Editura politică, 
1963, p. 699) . - 95. 

139 Vezi pamfletul lui Marx „Domnul Vogt• (în K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14, 
Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 662-700) . - 96. 

140 Această scrisoare a lui Engels nu s-a păstrat. - 97. 

141 Este vorba de declaraţia făcută de Lommel împotriva lui Vogt la 5 aprilie 
1860, în care, printre altele, era demascată activitatea probonapartistă a lui 
Vogt. Iniţial declaraţia urma să apară în „Allgemeine Zeitung• din Augsburg. 
Dar după ce Lommel a aflat că sînt puţine şanse de a publica declaraţia în 
acest ziar, i-a trimis-o lui Marx împreună cu scrisoarea din 13 aprilie 1860. 
Marx a reprodus un fragment din această scrisoare în pamfletul „Domnul 
Vogt' (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14, Bucureşti, Editura politică, 
1963, p. 472) . - 98. 

142 Vezi adnotarea 136. - 98 . 

1 43 Publicistul german Bamberger este autorul broşurii care a apărut anonim 
în 1859 „Juchhe nach Italia I" („Ura, spre Italia ! " ) .  

Marx citează din articolul lui Bamberger „Des Michael Pro Schriften
wechsel mit Thomas Contra, aus dem Jahr 1859" („Corespondenta lui Michael 
Pro cu Thomas Contra din anul 1859") ,  publicat în „Demokratische Studien" 
dm 1860. -98. 

144 Este vorba de nota apărută în „Manchester Guardian• din 12 noiembrie 1 860 
în care se spune că Ludovic Napoleon îşi iroseşte în zadar banii sprijinind 
ziare ca „National-Zeitung" (vezi textul acestei ştiri în K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 14, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 735) . - 99. 

145 Se pare că la Marx este greşit : în loc de „Prusia", el a scris „Polonia".  Este 
vorba, desigur, de articolul „Situaţia din Prusia. - Prusia, Franţa şi Italia" 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 5, Bucureşti, Editura politică, 1963, 
p. 1 89-193). - 101 .  

146 Declaraţia de fată a fost trimisă de Marx atit l a  „Volks-Zeitung• cit ş i  la 
„Allgemeine Zeitung• şi publicată în suplimentul nr. 336 al lui „Allgemeine 
Zeitung• din 1 decembrie 1 860 (vezi K. Marx. „Declaraţie trimisă redacţiei lui 
«Allgemeine Zeitung» şi ale altor ziare germane•, in K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 14, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 754-755) . - 103. 

147 Teza lui Hegel cu privire la identitatea raţiunii pure sau a fiinţării pure este 
dezvoltată în „Logica• sa (vezi „Ştiinţa logici i " ,  partea I, secţiunea I, capi
tolul 1 şi „Enciclopedia ştiinţelor filozofice•, partea I, § § 81 şi 88) . - 105. 

148 Este vorba de un articol al lui Engels care nu s-a păstrat. Nu se poate 
stabili dacă a fost publicat de redacţia lui „New York Daily Tribune". - 108. 

149 La sfirşitul lunii ianuarie 1 861 Engels a scris articolul „Forţele armate fran
ceze" .  Articolul a fost scris iniţial pentru „New York Daily Tribune•, după 
aceea Engels l-a prelucrat pentru „Volunteer Journal, for Lancashire and 
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Cheshire". Articolul a apărut în această revistă în nr. 22 din 2 februarie 1861 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 5, Bucureşti, Editura politică, 1963, 
p.  252-256). - 108. 

1 50 Este vorba de articolul lui E. Simon „Le proces de M. Vogt avec la gazette 
d'Augsbourg" („Procesul domnului Vogt împotriva ziarului din Augsburg" ) ,  
publicat în  „Revue contemporaine• din 15 februarie 1860. In articolul său, 
Simon a folosit o serie de expresii din scrisoarea lui Techow (vezi adno
tarea 40) . - 1 10. 

151 Este vorba de un articol al lui Engels care nu s-a păstrat. Nu se poate stabili 
dacă redacţia lui „New York Daily Tribune" l-a publicat. - 1 1 1 .  

152 Aici ş i  î n  paragrafele următoare ale scrisorii este vorba de anunţurile din 
presă în legătură cu apariţia pamfletului lui Marx „Domnul Vogt". - 1 12. 

153 Cînd a părăsit oraşul Kăln, în 1849, Marx a fost nevoit să-şi lase acolo 
biblioteca, pe care şi-a alcătuit-o pînă la revoluţia din 1848. După plecarea 
lui Marx, biblioteca a rămas temporar la Daniels. S-a păstrat o listă a 
cărţilor pe care le conţinea, întocmită de Daniels ; pe listă sînt unele în
semnări ale lui Marx. După arestarea lui Daniels în 1851, din bibliotecă s-au 
furat multe cărţi. La sfîrşitul anului 1 860 cărţile care au mai rămas i-au 
fost trimise lui Marx, cu ajutorul lui Siebel, la Londra. - 1 13. 

154 Vezi pamfletul lui Marx „Domnul Vogt• (în K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 1 4, Bucureşti, Editura politică, 1963, p.  737-738) , precum şi volumul de 
faţă, p. 120. - 1 13. 

155 Marx se re�eră, pare-se, la articolele lui Engels care nu s-au păstrat, a căror 
primire o confirmă în scrisorile sale din 5 şi 12 decembrie 1860 (vezi volumul 
de faţă, p. 1 08 şi 1 1 1 ) .  -115. 

156 In legătură cu Asocia/ia culturală a muncitori/or germani de la Londra 
vezi adnotarea 1 .  - 1 16. 

1 57 In nr. 12 din 22 decembrie 1860 al ziarului „Genfer Grenzpost", al cărui 
redactor era Brass, a fost publicat anunţul referitor la apariţia pamfletului 
lui Marx „Domnul Vogt• cuprinzînd lista capitolelor. - 1 19. 

158 In nr. 1 48 din 10 decembrie şi nr. 1 52 din 19 decembrie 1860 ale ziarului 
„Reform• au apărut două mici ştiri cu privire la pamfletul lui Marx „Domnul 
Vogt•, In suplimentul la nr. 150 din 15 decembrie şi cel la nr. 1 52 din 
19 decembrie 1860 s-a anunţat că la Londra tocmai a apărut cartea lui Marx 
„Domnul Vogt", indicîndu-se lista capitolelor acesteia. - 119. 

159 Este vorba de difuzarea prin intermediul editorului Petsch din Londra a unei 
părţi din ediţia de la Boston a pamfletului lui Marx „Dezvăluiri asupra 
procesului comuniştilor de la Colonia" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 429-501 ) ,  apărut în 1 853. Lui 
Petsch i s-au trimis spre vînzare şi cîteva exemplare din lucrarea lui Marx 
„Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte" ,  apărută la New York în 
852. - 123. 

160 Este vorba de articolul calomniator al lui Meyen „Die neue Denunciation 
Karl Vogt's durch K. Marx• („Noua defăimare a lui Karl Vogt de către 
K. Marx") , apărut în numerele 155 şi 156 ale ziarului „Freischiitz• din 27 şi 29 
decembrie 1860 şi în nr. 1 al aceluiaşi ziar din 1 ianuarie 1861. In acest 
articol Meyen a încercat să combată afirmaţia lui Marx că Vogt este agent 
bonapartist, fără să poată aduce argumente. - 123. 
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161 Este vorba de intensificarea luptei pentru eliberarea naţională a popoarelor 
din imperiul austriac la shrşitul deceniului al 6-lea al secolului al XIX-iea 
şi de criza politică internă determinată de această luptă. Tinzind să slăbească 
avintul mişcării revoluţionar-democrate din \ară spre sfirşitul anului 1860, 
guvernul Franz Joseph a făcut o serie de jumătăţi de concesii mişcării de 
eliberare naţională. In legătură cu această problemă vezi articolul lui Engels 
„Austria. - Dezvoltarea revoluţiei" (în K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 15, 
Bucureşti, Editura politică, 1 963, p. 244-247). - 125. 

1 62 Alegerea în noiembrie 1 860 a candidatului partidului republican Lincoln, care 
se pronunţa pentru îngrădirea sclaviei, a servit drept pretext proprietarilor 
de sclavi din Sud de a ieşi din Uniune şi de a se razvrăti oficial împotriva 
statelor din Nord. La 12 aprilie 1861 , bombardind fortul Sumter (statul Ca· 
rolina de Sud), răzvrătiţii au dezlănţuit războiul civil din S.U.A., care a 
durat pină în 1 865. Amănunte în legătură cu aceasta vezi în volumul de faţă, 
p. 1 53-167, precum şi articolele lui Marx „Războiul civil din America de 
Nord" şi „Războiul civil din Statele Unite' (în K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 1 5, Bucureşti, Editura politică, 1 963, p. 340-351 şi 352-361 ). - 125. 

163 In continuare, în scrisoare urmează o notă transcrisă de mina lui Marx 
din săptăminalul „Magazin fiir die Literatur des Auslandes" nr. 2 din 9 ianua
rie 1 861 despre cartea „Domnul Vogt'. Nota, al cărei autor era Beta (Bettziech), 
cuprindea o serie de atacuri calomnioase la adresa lui Marx. La pasajul din 
manuscris în care autorul notei încerca să justifice acţiunile aventuriste ale 
lui Kinkel în 1851-1 852, Marx a făcut următoarea însemnare : „lată unde se 
ascunde Gottfried •. 

Demascarea activităţii lui Kinkel şi a altor lideri ai emigraţiei mic-bur
gheze în această perioadă este prezentată de Marx în lucrările sale „Marii 
bărbaţi ai emigraţiei ' şi „Domnul Vogt' (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1 963, p. 249-358, şi voi. 14, p. 421-738). - 127. 

164 In nr. 43 al revistei ilustrate „Die Gartenlaube" din 1859 a fost publicată, 
sub &emnătura „B ' ,  schiţa lui Beta (Bettziech) „Ferdinand Freiligrath" , în 
care făcea încercarea calomnioasă de a explica nereuşitele creaţiei poetului 
prin influenta lui Marx. In legătură cu aceasta vezi scrisorile lui Marx către 
Engels din 1 9, 26 noiembrie şi 1 1  (sau 1 2) decembrie 1 859 (în K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 29, Bucureşti, Editura politică, 1 968, p. 454-458, 459-461 
şi 467-468). - 127. 

1 65 La 12 ianuarie 1 861 în Prusia a fost proclamată o amnistiere a emigranţilor 
politici cu prilejul urcării pe tron a lui Wilhelm I. Articolul scris de Engels 
pe această temă nu a apărut. - 128. 

1 66 Landwehr - acea parte a forţelor armate în care intrau cei supuşi serviciului 
militar din grupul de contingente mai vechi, care şi-au făcut stagiul în armata 
permanentă şi în rezervă. Potrivit legilor prusiene, chemarea Landwehrului 
sub arme nu era posibilă decit în caz de razboi. Emis la începutul lunii mai 
1 849, ordinul guvernului prusian de chemare sub arme, în provinciile renane, 
a contingentelor de rezervişti din Landwehr a constituit semnalul răscoalei 
populare din Prusia renană. Intr-o serie de oraşe (Elberfeld, lserlone, Solingen 
şi altele) Landwehrul s·a alăturat mişcării pentru Constituţia imperiului. 
După infringerea răsculaţilor, un mare număr dintre participanţii la mişcare 
au emigrat din Germania. Potrivit regulamentului Landwehrului prusian, 
persoanele care s-au făcut vinovate de încălcarea disciplinei militare sint 
supuse jurisdicţiei tribunalului militar. Această dispoziţie s-a extins şi asupra 
emigranţilor foşti luptători în Landwehr la întoarcerea lor în Prusia. - 129. 
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167 Marx se referă la participarea lui Wilhelm I, pe vremea aceea prinţul 
Prusiei, la înăbuşirea revoluţiei din Baden şi Palatinat în 1849. - 129. 

168 Marx se referă la Declaraţia lui Rodbertus, Berg şi Bucker cu privire la 
unificarea Germaniei, apărută în presa germană pe la mijlocul lunii ianuarie 
1861 . Autorii Declaraţiei cereau ca din viitoarea Germanie să facă parte, 
alături de Prusia, Schleswig-Holstein şi Austria, pentru a obţine ieşire Ia 
Marea Nordului şi la Marea Mediterană. Ca partizani ai creării „Germaniei 
Mari• ,  autorii Declaraţiei preconizau realizarea unificării ţării pe calea întă
ririi în continuare a Uniunii germane. - 130. 

169 Este vorba de intilnirea care a avut loc la Varşovia în octombrie 1860 intre 
împăraţii Rusiei şi Austriei şi prinţul regent al Prusiei (vezi adnotarea 
121) .  - 131.  

170 La rugămintea lui  Marx, la sfirşitul lunii ianuarie 1861 , Engels a scris pe 
această temă articolul „Mişcarea din Germania• ,  publicat ca editorial în 
„New York Daily Tribune• din 12 februarie 1861 (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 15, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 248-251) .  - 131. 

171 Marx se referă la înţelegerea încheiată cu „New York Daily Tribune" în 
octombrie 1857, cind, în urma crizei economice, redacţia ziarului a renunţat 
la toţi corespondenţii ei din Europa, cu excepţia lui Marx şi Taylor. Numărul 
corespondenţelor lui Marx a fost redus la un articol pe săptămină. Marx a 
trebuit să accepte această condiţie dată fiind situaţia materială grea a familiei 
sale. - 132. 

172 Marx se referă, pare-se, la un exemplar din memoriul lui Lassalle pe care 
acesta I-a trimis lui Marx şi pe care Lassalle I-a scris cu prilejul încheierii 
în 1856 a procesului de divorţ al contesei von Hatzfeldt. La începutul anului 
1861 Lassalle a trimis memoriul Camerei deputaţilor din Prusia, sub titlul 
„Reclamaţia contesei von Hatzfeldt în legătură cu însuşirea ilegală a averii• .  
La reclamaţie a fost ataşat ş i  un memoriu care conţinea o critică aspră 
la adresa regimului reacţionar existent în Prusin. - 132. 

173 Vezi adnotările 98 şi 168. - 132. 

1 74 Broker - funcţionar în Anglia împuternicit cu evaluarea sau vinderea 
bunurilor mobile puse sub sechestru pentru datorii. - 133. 

175 In legătură cu biblioteca lui Marx vezi adnotarea 153. - 135. 

176 ln legătură cu poziţia lui Lassalle în problema Vogt vezi adnotarea 21 .  - 137. 

177 Este vorba de editarea unei culegeri : „Articole pentru voluntari" ,  în care au 
intrat cinci articole militare ale lui Engels publicate în „Volunteer Journal" 
din 1860 şi pină la începutul anului 1861 : „o trecere în revistă a unităţilor 
de puşcaşi voluntari englezi" ,  „Infanteria uşoară franceză", „Artileria de 
voluntari" ,  „Istoricul puştii ghintuite• şi „Voluntarii genişti" .  Culegerea a 
apărut în jurul datei de 16 martie 1861 (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 15, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 1 43-150, 171-184, 194-198, 203-236 
şi 239-243) . - 138. 

178 Kinkel şi-a început cariera ca pastor. - 139. 

179 ln legătură cu amploarea pe care a luat-o în 1860 în sudul Italiei lupta 
pentru detronarea Bourbonilor din regatul Neapolului şi pentru unificarea 
lării sub guvernul lui Napoleon al III-iea s-au intreprins o serie de acţiuni 
diplomatice şi militare împotriva mişcării italiene de eliberare naţională 
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In septembrie 1 860 Napoleon al III-iea a organizat un tribunal militar în 
fortăreaţa Gaeta, unde s-a ascuns ultimul rege al Neapolului, Francisc al 
Iî-Iea (vezi adnotarea 91) .  Flota franceză a împiedicat organizarea unei blo
cade maritime în Gaeta, dar în ianuarie 1 861 , sub presiunea Angliei, Napoleon 
al III-iea a fost nevoit să recheme escadra franceză. 

ln vara anului 1860 trupele franceze au ocupat Siria, profitînd de ciocnirile 
dintre musulmani şi populaţia creştină din această ţară ; ciocnirile au fost 
provocate de emisarii francezi şi de guvernul turc. In 1861 , sub presiunea 
Angliei, Rusiei şi Austriei, Franţa a fost silită să-şi retragă trupele din Siria. 
Amănunte în legătură cu aceste evenimente vezi în articolul lui Marx „Eve
nimentele din Siria. - Sesiunea parlamentului englez. - Situaţia comerţului 
britanic" (în K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 15, Bucureşti, Editura politică, 
1 963, p. 104-108) . - 139. 

180 Scrisoarea lui Mazzini către Blind a fost pubHcată în „Hermann• la 23 fe
bruarie 1 861 sub titlul „Italien und Deutschland" („Italia şi Germania"). - 140. 

181 Este vorba de asociaţia emigranţilor de la Londra „Unitatea şi libertatea 
germană". - 140. 

1 82 In legătură cu aceasta vezi lucrarea lui Marx „Domnul Vogt• ,  capitolul 
„Campania din Augsburg• (în K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14, Bucureşti, 
Editura politică, 1963, p. 51 1-532). - 141. 

1 83 Este vorba de cartea „11:conomistes financiers du XVIII-e siecle" („Economiştii 
financiari din secolul al XVIII-iea") .  Paris, 1 843. 

ln legătură cu biblioteca lui Marx vezi adnotarea 153. - 141 . 

1 84 Este vorba de etapa finală a războiului civil din Roma antică, din secolul I 
î.e.n„ dintre partizanii lui Cezar şi Pompei. In toamna anului 49 Cezar a 
început războiul împotriva lui Pompei în Epir (Grecia). Aceste acţiuni militare 
s-au soldat cu zdrobirea armatei lui Pompei în lupta de la Farsale (Tesalia) 
de la 6 iunie anul 48 î.e.n. - 141.  

1 85 Marx a stat la unchiul său Philips la Zalt-Bommel din 28 februarie pînă 
la 16 martie 1861 . Din Olanda Marx a plecat Ia Berlin, unde a rămas pînă 
la 1 2  aprilie. ln timpul cit s-a aflat în Germania, Marx a vizitat şi oraşele 
Elberfeld, Koln, Trier, iar la 29 aprilie s-a întors Ia Londra. - 142. 

1 86 „Die Presse" - cotidian burghez austriac de orientare liberală ; a apărut la 
Viena din 1 848 pînă în 1896. Fondat în iulie 1848 ca organ al burgheziei 
moderat-liberale, ziarul a fost interzis un timp după înăbuşirea revoluţiei 
din 1 848-1849 din Austria, fapt care i-a adus reputaţia de ziar cu oarecare 
tendinţe „opoziţioniste•. Marea popularitate de care s-a bucurat ziarul Ia 
începutul deceniului al 7-lea se explică prin poziţia sa antibonapartistă în 
problemele de politică externă, precum şi prin faptul că a luat atitudine 
împotriva politicii interne reacţionare a guvernului austriac. Redacţia ziarului 
„Die Presse• a încercat în repetate rînduri să-l atragă pe Marx printre cola· 
boratorii ei, dar Marx a acceptat această propunere abia în octombrie 1861 . 

Articolele scrise de Marx pentru „Die Presse• abordau cele mai impar· 
tante probleme ale politicii externe şi interne a Angliei, Franţei, S.U.A„ 
făceau cunoscută cititorilor austreci şi germani situaţia clasei muncitoare 
şi a mişcării democratice din aceste ţări. Colaborarea lui Marx Ia ziarul 
„Die Presse" a durat mai bine de un an. In această perioadă, în paginile 
ziarului au apărut 52 de articole ale lui Marx, dintre care două scrise în colabo
rare cu Engels, şi un articol al lui Engels. O mare parte .a arti1 olelor şi 
corespondenţelor scrise de Marx pentru ziarul „Die Presse• nu au fost 
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publicate de redacţie. Aceasta a fost principala cauză pentru care, la sfîrşitul 
anului 1862, Marx a încetat să mai colabore:re la acest ziar. - 143. 

187 Vezi adnotarea 27. - 143. 

1 88 Este, pare-se, vorba de cartea : K. H. Rau. „Lehrbuch der politischen Oeko
nomie" .  Band I : ,Grundsătze der Volkswirtschaftslehre•.  Sechste vermehrte 
und verbesserte Ausgabe („Manual de economie politică•, voi. I : „Principiile 
doctrinei economiei naţionale". Ediţia a şasea completată şi îmbunătăţită) . 
Leipzig und Heidelberg, 1 860. - 143. 

1 89 Porecla de „von Hollenstein" („piatra iadului") i-a fost dată lui Ernst von 
Pfuel de către „Neue Rheinische Zeitung• pentru reprimarea cu cruzime a 
participanţilor la revoluţia din Poznan din 1848. Din ordinul lui Pfuel prizo
nierilor le-au fost rase capetele şi li s-au ars urechile şi mîinile cu nitrat de 
argint (piatra iadului) . - 143. 

1 90 Este vorba de reforma militară din 1860 din Prusia (vezi adnotarea 1 3) şi de 
proiectul de lege cu privire la desfiinţarea scutirilor de impozite pentru 
nobili, adoptat în acelaşi an de Landtagul prusian, respins însă de Camera 
seniorilor. 

Problema reorganizării armatei prusiene a servit drept pretext pentru 
izbucnirea la începutul deceniului al 7-lea a aşa-numitului conflict constitu
ţional intre guvernul prusian şi majoritatea burgheză liberală a Landtagului. 
In februarie 1860 majoritatea liberală a Landtagului prusian a refuzat să 
aprobe proiectul de reorganizare a armatei depus de ministrul armatei von 
Roon. Dar guvernul a obţinut curînd de la burghezie aprobarea sumelor 
alocate pentru „cheltuielile de pregătire militară a armatei" ,  ceea ce a în
semnat de fapt realizarea reorganizării plănuite. Conflictul constituţional s-a 
aplanat abia în 1866, cînd după victoria Prusiei asupra Austriei burghezia 
prusiană a capitulat în faţa guvernului, aprobînd întreaga activitate ante
rioară a acestuia. - 144. 

191 Adunarea naţională din Prusia a fost convocată la Berlin în ziua de 22 mai 
1848 pentru a elabora, „în înţelegere cu coroana•, constituţia ; a fost dizolvată 
cu prilejul loviturii de stat din Prusia din decembrie 1 848. - 144. 

192 Este vorba de articolul anonim „Zur Auslegung des Amnestie-Erlasses von 
12. Januar 1 861 " („Cu privire la interpretarea decretului de amnistie din 
12 ianuarie 1 861 "), publicat în „Preussische Gerichts-Zeitung• nr. 26 din 1 mai 
1 861 . Continuarea articolului a apărut în nr. 30 din 15 mai 1861 al acestui 
ziar. - 146. 

193 In timpul şederii sale la Berlin în primăvara anului 1861, Marx a făcut unele 
diligenţe în vederea reintegrării sale în drepturile de cetăţean prusian. Şeful 
poliţiei din Berlin a respins cererea lui Marx de a i se acorda cetăţenia 
prusiană pe baza decretului regal cu privire la amnistie, propunindu-i să 
ceară naturalizarea în Prusia pe calea obişnuită. Dar cererea de naturalizare 
a lui Marx a fost respinsă în iunie 1 861 de şeful poliţiei regale din Berlin 
Zedlitz, iar în noiembrie acelaşi an de ministrul afacerilor interne al Prusiei 
Schwerin (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 15, Bucureşti, Editura 
politică, 1 963, p. 655-671 ) .  - 146. 

1 94 Este vorba de dezbaterile parlamentare din martie 1 861 în legătură cu pro
punerea lui Dunlop de a se alcătui o comisie pentru examinarea problemei 
falsificării documentelor diplomatice, înfăptuită în 1 839 de Ministerul de Ex
terne al Angliei condus de Palmerston. Scopul acestei falsificări era de a 
ascunde rolul provocator al Angliei în dezlănţuirea războiului cu Afganistanul 
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din 1838-1841 . Dunlop a prezentat această propunere cu prilejul reeditării în 
1859 a corespondenţei diplomatice cu privire Ia problema afgană, care cu
prindea toate documentele mai înainte camuflate şi care demasca în între
gime falsificarea acceptată de guvernul englez. In discursul rostit în Camera 
comunelor la 19 martie 1861 ,  Palmerston s-a eschivat de Ia discutarea acestei 
probleme, pe care a considerat-o perimată şi neactuală. - 146. 

195 Dharma - dogmă religioasă în India antică, care prescrie regulile principale 
de viaţă şi de comportare. In mod ironic Marx numeşte astfel cartea lui 
Lassalle „Sistemul drepturilor ciştigate'. - 147. 

196 Este vorba de aripa de stinga a Adunării naţionale prusiene (vezi adnotarea 
191 ) ,  alcătuită din radicali burghezi şi liberali de stinga. - 147. 

197 Marx se referă la lovitura de stat contrarevoluţionară care a avut loc în 
Prusia în noiembrie - începutul lui decembrie 1848. In urma acestei lovituri 
de stat înfăptuită de guvernul reacţionar al lui Brandenburg-Manteuffel, 
Adunarea naţională a fost dizolvată şi s-a instituit un regim ultrareac
ţionar. - 148. 

1 98 Adunarea conciliatorilor germani - Adunarea naţională din Prusia (conci
liatoare) (vezi adnotarea 191) .  Marx a participat la şedinla Adunării nalionale 
prusiene în prima jumătate a lunii septembrie (intre 7 şi 10 septembrie) 
1848, în timpul călătoriei sale la Berlin, pentru a întări legătura cu organiza
ţiile democrate şi muncitoreşti. - 149. 

199 Este vorba de Camera seniorilor şi Camera deputaţilor - Camera superioară 
şi Camera inferioară a Landtagului prusian. - 149. 

200 In noiembrie 1848 Simson împreună cu Hergenhahn au fost trimişi la Berlin 
în calitate de comisari imperiali pentru a reglementa conflictul dintre regel<! 
Prusiei şi Adunarea naţională de la Frankfurt. La 23 noiembrie Manteuffel 
a declarat comisarilor că guvernul prusian nu se supune hotăririi Adunării 
de la Frankfurt de a forma în Prusia un guvern popular. In decembrie 1848, 
după ce misiunea lor a eşuat, Simson şi Hergenhahn s-au întors la Frankfurt 
pe Main. In mod ironic Marx ii compară pe Simson cu Samson, care, potrivit 
legendei biblice, a nimicit o mie de filistini cu o falcă de măgar. - 149. 

201 Marx se referă la caracterizarea pe care i-a făcut-o lui Vincke în pamfletul 
său „Domnul Vogt" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 4, Bucureşti, 
Editura politică, 1963, p. 653-661 ) .  -149. 

202 Engels a venit la Londra pe Ia 20 mai 1861 şi a stat la Marx pină la 23 mai. 
Marx I-a informat pe larg asupra rezultatului călătoriei sale în Ger
mania. - 151 . 

203 In mai 1849 Engels a participat la mişcarea revoluţionară din Elberfeld 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 6, Bucureşti, Editura politică, 1959, 
p. 558-560), fapt pentru care guvernul prusian a emis un mandat de arestare 
î::npotriva lui. In iunie-iulie 1849 Engels a luptat în rindurile armatei revo
luţionare din Baden şi Palatinat (vezi adnotarea 1 23) . - 151 . 

204 Vezi adnotarea 27. - 152. 

205 Marx se referă la secţia din Londra a Uniunii naţionale germane. 
In legătură cu Uniunea na/ională vezi adnotarea 19. - 152. 

206 In mai 1861, în urma izbucnirii războiului civil în S.U.A., guvernul federal 
i-a propus lui Garibaldi un post de comandant în armata Nordului. In acest 
scop, ambasadorul american din Bruxelles a fost trimis pe insula Caprera, 
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unde se afla Garibaldi. Acesta şi-a exprimat într-o scrisoare calda lui sim
patie faţă de americanii din Nord, dar a refuzat să primească postul propus, 
socotind că războiul în S.U.A. nu are ca obiect prablema sclaviei negrilor 
şi că este numai o obişnuită luptă internă. El a declarat că e gata să lupte 
de partea Nordului în cazul cind războiul ar căpăta caracterul unei lupte de 
eliberare din sclavie. - 152. 

207 Engels se referă la alegerile prezidenţiale din noiembrie 1 860 la care a fost 
ales preşedinte Lincoln, candidatul partidului republican (vezi adnotarea 1 62). 
Potrivit Constituţiei americane, noul preşedinte trebuia să-şi preia funcţia la 
4 martie 1 861 .  - 153. 

208 In iunie 1 861 populaţia coloniei germane din oraşul St. Louis (statul Missouri) 
a format patru regimente de voluntari şi a dat o ripostă armată încercărilor 
rebelilor de a smulge prin forţă statul Missouri din cadrul Uniunii şi de a-l 
alătura Confederaţiei statelor sclavagiste. - 154. 

209 Este vorba de statele sclavagiste de graniţă care au refuzat să se alăture 
Confederaţiei din sud : Delaware, Missouri şi Maryland, precum şi Washington, 
care constituia o unitate administrativă de sine stătătoare şi care li s-a 
alăturat. Statul Kentucky a fost declarat neutru. Amănunte în legătură cu 
aceasta vezi în articolul lui Marx „Războiul civil din Statele Unite" (în 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 15,  Bucureşti, Editura politică, 1962, 
p. 323-361) .  - 154. 

210 Marx se referă la articolul inspirat lui Zerffi de către Kinkel şi publicat de 
presa engleză în apărarea lui MacDonald, căpitan în armata engleză arestat 
în septembrie 1 860 la Bonn şi dat în judecată sub învinuirea de nesupunere 
faţă de autorităţile locale. Guvernul englez a folosit acest incident, aplanat 
abia în mai 1 861 , ca pretext pentru intensificarea propagandei antiprusiene. 
Articolul lui Zerffi a provocat mari nemulţumiri în cercurile Uniunii naţio
nale (vezi adnotarea 1 9) şi a atras dupa sine un conflict în secţiile de la 
Londra. - 156. 

21 1 Este vorba de articolul „Gatherings from the Press" („Spicuiri din presă") . 
publicat în ziarul „Volk" şi îndreptat împotriva editării de către Kmkel a 
ziarului „Hermann" (vezi în K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 3, Bucureşti, 
Editura politică, 1962, p. 690-699) . - 156. 

212 In legătură cu „banda pucioasei• vezi adnotarea 51. - 156. 

21 3 In martie 1 861 Blanqui, care s-a înapoiat în Franţa în urma amnistiei din 
1 859, a fost arestat din nou la Paris şi învinuit de a fi organizat o asociaţie 
secretă. Pînă la pronunţarea sentinţei, Blanqui a stat în închisoarea din 
Mazas, unde a fost crunt maltratat de conducerea închisorii. In pofida lipsei 
de probe, în vara anului 1 861 Blanqui a fost condamnat la 4 ani închisoare, 
pe care i-a ispăşit la închisoarea St. Pelagie din Paris. Blanqui s-a îmbolnăvit 
şi a fost mutat la spitalul Nekker, unde a stat sub pază într-o cameră separată. 
In 1 865 a reuşit să evadeze la Bruxelles. Aici a stat la prietenul său, doctorul 
Watteau. S-a întors în Franţa abia după amnistia din 1 869. 

In scrisoare este vorba de broşura pe care Watteau (Denonville) se pre· 
gătea s-o publice în legătură cu procesul lui Blanqui. Broşura conţinea mate· 
riale care demascau poliţia bonapartistă şi organele judecătoreşti. Watteau 
l-a rugat pe Marx să-l ajute la redactarea şi publicarea broşurii. In noiembrie 
1 861 Marx i-a trimis lui Watteau bani adunaţi de la muncitorii germani 
emigranţi, pentru a edita broşura cu privire la procesul lui Blanqui (vezi volumul 
de faţă, p. 542) . - 157. 
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214 Războiul din Mexic - războiul S.U.A. împotriva Mexicului din 1846-1848. 
Războiul a fost provocat de tendinţele plantatorilor proprietari de sclavi şi 
ale marii burghezii din America de a acapara teritorii în Mexic. In acest 
război, S.U.A. au cucerit aproape jumătate din teritoriile tarii, în care intrau 
Texasul, Noua Californie, New Mexico şi alte regiuni. - 157. 

215 Protocolul din 1850 cu privire la succesiunea la tronul Danemarcii prin care 
se statornicea principiul indivizibilităţii posesiunilor coroanei daneze, inclusiv 
ducatul Schleswig şi Holstein, a fost semnat la 2 august 1 850 la Conferinţa 
de la Londra de către reprezentanţii Austriei, Angliei, Franţei, Suediei ŞI 
Danemarcii. Acest protocol are la bază Protocolul de la Londra din 8 mai 
1852 cu privire la integritatea monarhiei daneze (vezi adnotările 412 şi 
413). - 157. 

216 In legătură cu Landwehrul prusian vezi adnotarea 166. - 158. 

217 Marx se referă la economiştii vulgari care afirmau că profitul este un simplu 
adaos la preţul plătit de cumpărător. Marx a criticat aceste concepţii în 
volumul al III-iea al „Capitalului" şi în „Teorii asupra plusvalorii" (vezi 
K. Marx. „Capitalul" ,  voi. III, partea I, p. 49-60) . - 158. 

218 Este vorba de încercarea nereuşită a trupelor de miliţie din Nord, de sub 
conducerea generalului Pierce, de a cuceri la 10 iunie 1861 poziţiile întărite 
la sud de Big-Bethel, în apropierea fortăreţei Monroe (statul Virginia). In 
timpul unei lupte de noapte, trupele generalului Pierce au tras în una din 
unităţile ei, luind-o drept unitate duşmană. Marx ii compară în ironie pe 
Pierce cu „croitorul cel viteaz", un personaj cu acelaşi nume dintr-o poveste 
de fraţii Grimm. - 158. 

219 Este vorba de lupta armată din Kansas în 1854-1856 dintre partizanii pro
prietarilor de sclavi, care se străduiau să transforme ţinutul Kansas într-un 
stat sclavagist, şi adversarii sclaviei, în cea mai mare parte fermieri. Deşi 
adversarii sclaviei au obţinut unele victorii, Kansas a căzut în mina partiza
nilor sclaviei, care au primit sprijin armat din partea guvernului federal. 
Dar majoritatea populaţiei statului, care a continuat lupta, a cerut intrarea 
statului Kansas în Uniune ca stat liber. Lupta din Kansas a însemnat, de 
fapt, începutul războiului civil din S.U.A. - 159. 

220 Este vorba de congresul celor şase state sclavagiste (Carolina de Sud, Georgia, 
Florida, Alabama, Mississippi, Louisiana) care a avut loc Ia Montgomery 
(statul Alabama) de la 4 februarie pină la 16 martie 1 861 . Congresul a pro
clamat formarea unui stat sclavagist - Confederaţia statelor Americii şi 
a adoptat o constituţie provizorie. - 159. 

221 Vezi adnotarea 205. - 159. 

222 Despre istoria cu MacDona/d vezi adnotarea 210. - 160. 

223 Marx numeşte Asociaţia comuniştilor germani Asociaţia culturală a muncito
rilor germani de la Londra (vezi adnotarea 1) .  

Prin asociaţiile francezilor se înţeleg numeroasele asociaţii ale emigran
ţilor francezi la Londra. In 1864, una dintre aceste asociaţii a devenit secţia 
franceză de Ia Londra a Internaţionalei I. Vorbind despre insurecţia din iunie, 
Marx se referă la revoluţia proletariatului parizian din 23-26 iunie 1848. - 160. 

224 Vezi adnotarea 1 93.- 163. 

225 Este vorba de alegerile suplimentare pentru Congresul de la Washington care 
au avut loc în iunie 1861. - 164. 
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226 ln legătură cu Congresul de la Montgomery vezi adnotarea 220. - 165. 

227 Este vorba de lovitura de stat contrarevolulionară dată de Ludovic Bonaparte 
în Franţa la 2 decembrie 1 851 .  - 165. 

228 „Albi săraci• („poor whites") - populalie liberă, dar fără pămînt, din statele 
şclavagiste din Sud, dependentă de proprietarii de sclavi ; în legătură cu 
aceasta vezi articolul Iul Marx „Războiul civil din America de Nord" (în 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 15, Bucureşti, Editura politică, 1 963, 
p. 349) . - 166. 

229 ln legătură cu „Uniunea bărba/i/or germani" vezi adnotarea 3. - 168. 

230 A doua expozi lie industrială internalională a avut loc la Londra din mai 
pînă în noiembrie 1862. - 168. 

231 Vezi adnotarea 27. - 171 .  

232 Este vorba de The British Association for the Advancement ol  Science 
(Asociaţia britanică pentru progresul ştiinlei) . întemeiată în 1831 şi care 
există şi astăzi în Anglia. Materialele adunărilor anuale ale asocialiei se 
publică sub formă de referate. Intre 4 şi 11 septembrie 1 861 a avut loc la 
Manchester a 31-a adunare anuală a asocialiei. ln timpul şederii sale la  
Manchester, Marx a participat la şedinla secliei de  ştiinle economice şi sta
tistice (vezi adnotarea 235) . - 173. 

233 Este vorba, probabil, de banii pe care Kinkel i-a strîns pentru aşa-numitul 
împrumut germano-american în vederea sprijinirii revoluliei. Kinkel şi alli 
conducători ai emigraţiei mic-burgheze au încercat să lanseze acest împrumut 
în 1851-1852 în rîndul emigranţilor germani şi al americanilor de origine 
germană cu scopul de a strînge fonduri pentru declanşarea imediată a revo
luliei în Germania. lncercarea de a lansa un împrumut pentru „sprijinirea 
revoluliei • a suferit un eşec. lntr-o serie de lucrări Marx şi Engels au 
ridiculizat acest proiect aventuros al lui Kinkel, considerînd că o încercare de 
a provoca în mod artificial o revoluţie în condiţiile descreşterii mişcării 
revolulionare este sterilă şi dăunătoare. - 174. 

234 Engels a plecat în Germania pe la 3 octombrie şi a stat acolo pînă la sfirşitul 
lunii, petrecîndu-şi concediul în familie la Barmen. - 174. 

235 Marx a stat la Engels în Manchester de la  sfirşitul lunii august pînă la 
mijlocul lunii septembrie 1861. - 175. 

236 Este vorba de articolele lui Marx „Problema americană în Anglia•,  „Comerlul 
britanic cu bumbac• ,  „Ziarul londonez «Times» despre prinlii de Orleans 
în America" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 15, Bucureşti, Editura 
politică, 1963, p. 315---324, 325---328, 335---339). Celelalte articole se pare că nu 

au apărut în ziar. - 175. 

237 In scrisoare Marx interpelează redaclia lui „Die Presse• referitor la pozilia 
politică a ziarului în legătură cu criza de guvern din Austria din toamna anului 
1861. - 176. 

238 Vezi adnotarea 27. - 176. 

239 Marx se referă la capitolul „Bilrstenheimerii"  din pamfletul său „Domnul 
Vogt• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14, Bucureşti, Editura politică, 
1 963, p.  438-447). 

ln legătură cu Biirstenheimerii vezi şi adnotarea 56. - 177. 
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240 In legătură cu manifestaţiile de masă organizate de populaţia din Varşovia 
în octombrie 1861 ,  guvernatorul general al Regatului Poloniei, contele Lam
bert, a publicat la 14 octombrie ordinul de introducere a stării de asediu, 
prin care erau interzise adunările, cintecele patriotice etc. Totodată armata 
a ocupat toate punctele importante din oraş. Cu toate acestea, la 15 octombrie 
în trei mari biserici din Varşovia s-au intonat imnuri patriotice în prezenţa 
unei mari mase populare. Din ordinul guvernatorului general Lambert ş1 
al lui Gerstenzweig, în noaptea de 16 octombrie s-au operat numeroase 
arestări, cu care prilej au avut loc ciocniri intre populaţie şi trupele regale ; 
ca urmare, în Varşovia au fost închise toate bisericile. 

Vorbind despre „faptele eroice ale frumosului Wilhelm", Marx se referă 
la încoronarea lui Wilhelm I la Konigsberg la 18 octombrie 1 861 ,  care, potrivit 
intenţiilor organizatorilor ei, trebuia să demonstreze trăinicia monarhiei 
prusiene. - 178. 

241 Aluzie la criza financiară din Franţa bonapartistă în toamna anului 1861. 
cind deficitul din vistieria statului ajunsese la un miliard de franci. In legă
tură cu aoeasta vezi articolele lui Marx „Monsieur Fould" şi „Situaţia finan
ciară a Franţei" (în K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 15, Bucureşti, Editura 
politică, 1963, p. 388-390 şi 391-394) . - 179. 

242 County court - prima instanţă în procesele civile din Angha. 
Superior court - pină în 1 875 cea mai înaltă instanţă judecătorească 

în Anglia în procesele civile, asupra cărora nu se extindea jurisdicţia comi
talelor. Superior court era alcătuită din citeva instituţii judecătoreşti, printre 
care şi tribunalul pentru procese civile. - 180. 

243 Este vorba de discursul ţinut de Wilhelm I la Breslau (Wroclaw) în noiembrie 
1861 ,  în ajunul alegerilor în landtagul prusian. 

„1mpotriva democra/ilor numai solda/ii pot ajuta• - cuvinte dintr-o poezie 
din 1 848 închinată monarhului şi publicată ca foaie separată în timpul loviturii 
contrarevoluţionare din Prusia (vezi adnotarea 1 97). Aceleaşi cuvinte au fost 
preluate de reacţionarul prusian Griesheim, care le-a folosit ca titlu pentru 
broşura sa apărută anomm la Berhn la sfirş1tul lunn no1embne 1848. - 180. 

244 Engels se referă la oprirea vasului poştal englez „Trent• ,  la 8 noiembrie 1861 , 
de către vasul militar nord-american „San Jacinto• şi la arestarea celor doi 
emisari ai Confederaţiei statelor din Sud - Mason şi Slidell, care se aflau 
pe acest vas şi se îndreptau spre Europa cu o misiune diplomatică. In 
legătură cu această problemă vezi articolele lui Marx „Cazul «Trent»" ,  „Con
flictul anglo-american• , „Ultimele ştiri cu privire la cazul uTrenl» şi re
percusiunile lor la Londra• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 15, 
B:icureşti, Editura politică, 1 963, p. 403-406, 407-410, 41 1-416). - 181. 

245 In aprilie 1857, Bakunin a fost exilat pe viaţă în Siberia de către guvernul 
ţarist ; de aici el i-a trimis în repetate rinduri lui Alexandru al II-iea cereri 
de amnistiere. Primind, în aprilie 1 861 ,  refuzul definitiv al ţarului, Bakunin 
a fugit (prin Japonia şi America) în Anglia, iar în decembrie 1861 a sosit la 
Londra. - 181.  

246 Este vorba de alegerile din Camera inferioară (Camera deputaţilor) a landta
gului prusian care au avut loc la 19 noiembrie şi 6 decembrie 1861. In Prusia 
funcţiona sistemul alegerilor în două trepte. - 182. 

247 Corpus juris civilis - cod civil care reglementează relaţiile de proprietate 
în societatea sclavagistă romană ; a fost adoptat în secolul al VI-lea, în timpul 
împăratului Justinian. - 183. 
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248 Marx se referă la victoria obţinută de progresişti în alegerile pentru Camera 
deputaţilor din Prusia, care au avut loc in noiembrie-decembrie 1 861. 

Partidul progresiştilor - partid al burgheziei germane, înfiinţat în iunie 
1 861 . Partidul progresiştilor preconiza în programul său unificarea Germaniei 
sub supremaţia Prusiei, convocarea unui parlament pe întreaga Germanie, 
formarea unui guvern liberal puternic, răspunzător faţă de Camera depu
taţilor. De teama unei revoluţii populare, el nu a sprijinit revendicările 
democratice fundamentale - votul universal, libertatea presei, dreptul de 
asociere şi de întrunire. - 183. 

249 Vezi adnotarea 235. - 1 84. 

250 Vezi adnotarea 27. - 186. 

251 Scrisoarea lui Engels menţionată de Marx nu a fost descoperită. - 187. 

252 Este vorba de cei mai înalţi reprezentanţi ai justiţiei în Anglia : procurorul 
general (attorney general) şi consilierul juridic al coroanei (solicitor general). 
ln legătură cu hotărirea juriştilor coroanei în cazul „Trent• vezi articolele 
lui Marx „Conflictul anglo-american•, „Ultimele ştiri cu privire la cazul 
< Trent» şi repercusiunile lor la Londra• şi „Disputa în jurul afacerii «Trent»• 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 15, Bucureşti, Editura politică, 1963, 
p. 407-410, 41 1-416 şi 426-431) .  - 188. 

253 „Un adevărat ministru englez• - astfel l-a numit lordul Russell în şedinţa 
Camerei comunelor din 25 iunie 1 850 pe lordul Palmerston, a cărui expresie 
înfumurată „civis romanus sum• („eu sini cetăţean roman•), folosită în dis
cursul rostit în aceeaşi şedinţă a Camerei, a fost întimpinată cu entuziasm 
de burghezia engleză. Palmerstqn a declarat că, aşa cum formula „civis 
romanus sum• asigura cetăţenilor Romei antice prestigiul şi stima generală, 
tot aşa cetăţenia engleză trebuie să garanteze inviolabilitatea şi securitatea 
cetăţenilor englezi, oriunde s-ar afla ei. - 189. 

254 Este vorba de declaraţia cu privire la principiile dreptului maritim interna
tional, adoptată la Congresul de la Paris la 16 (4) aprilie 1 856. Declaraţia 
interzicea captura şi garanta protecţia vaselor comerciale aparţinind ţărilor 
neutre împotriva atacurilor din partea puterilor beligerante. Adoptarea acestei 
declaraţii a însemnat un sucoes al diplomaţiei ruse, care s-a opus, începind 
dm 1780, pretenţiilor Angliei de a controla şi confisca vasele aparţinind 
ţărilor neutre. - 1 89. 

255 Este vorba de convenţia semnată de reprezentanţii Rusiei, Angliei şi Olandei 
la 19 (7) mai 1815 la Londra cu privire la plata cheltuielilor de război, legate 
de izgonirea trupelor nepoleoniene din provinciile olandeze şi belgiene. Po
trivit acestei înţelegeri, guvernele Angliei şi Ţărilor de Jos se obligau să 
plătească drept compensaţie o parte din împrumutul contractat de guvernul 
rus Ia bancherul olandez Hope & Co., precum şi dobinda neachitată pină la 
1 ianuarie 1816 la această datorie. lntr-u.n articol special al convenţiei se 
stipula că plata datoriei încetează în cazul în care provinciile belgiene se 
despart de Olanda. După revoluţia din 1830 şi formarea statului belgian 
independent, guvernul Olandei a suspendat aceste plăţi. Cu toate acestea, 
Palmerston, în numele guvernului englez, a semnat la 16 (4) noiembrie 1 831 
o nouă convenţie cu Rusia, prin care erau confirmate vechile obligaţii finan
ciare ale Angliei. - 190. 

256 Marx se referă, probabil, Ia articolul lui Coliei „Bakunin •, care a apărut 
nesemnat în „Free Press• ,  voi. X, nr. 3 din 5 martie 1862, p. 31-32. - 193. 

257 Este vorba de criza de bumbac provocată de suspendarea livrărilor de 
bumbac din America, ca urmare a blocadei aplicate statelor sclavagiste din 
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Sud de către flota Nordului in timpul războiului civil din S.U.A. din 1 861-1865. 
„Foamea de bumbac" din Anglia a apărut în ajunul crizei de supraproducţie 
şi s-a împletit cu ea. - 194. 

258 ln legătură cu broker vezi adnotarea 1 74. - 195. 

259 Este vorba de destituirea lui Fremont din funcţia sa de comandant suprem 
al armatei din Missouri pentru că a lansat o proclamaţie prin care erau 
declaraţi liberi sclavii ce aparţinuseră rebelilor. Amănunte în legătură cu 
aceasta vezi în articolul lui Marx „Destituirea lui Fremont• (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 15,  Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 395-398).  - 195. 

260 Este vorba de raportul Ministerului Comerţului pe anul 1 861 , publicat ca 
supliment al revistei „Economist•, voi. XX, nr. 966 din 1 martie 1 862 : 
„Accounts relating to Trade and Navigation for the Year ended December 31 , 
1861"  („Raport cu privire Ia comerţul şi navigaţia din anul care se încheie 
la 31 decembrie 1861 " ) .  Marx citează cifre din rubrica „Exports of British 
and lrish Produce and Manufactures" („Exportul mărfurilor agricole şi indus
triale engleze şi irlandeze"). - 195. 

261 Este vorba de operaţiile trupelor din Nord, sub comanda lui Grant, în fe
bruarie 1 862 pentru cucerirea forturilor Henry şi Donelson de pe fluviile 
Tennessee şi Cumberland. O dată cu căderea fortului Donelson, aproximativ 
14 OOO de sudişti s-au predat. Amănunte în legătură cu aceasta vezi în articolul 
lui Marx şi Engels „Războiul civil din America• (K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 15, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 506-516). Ştirea referitoare Ia 
predarea generalului Johnston, menţionată mai departe de Engels, pe baza 
informaţiilor din ziare, era eronată. 

La 21 iulie 1861 a avut loc pe rîul Bull Run, în apropierea oraşului 
Manassas, prima mare bătălie din timpul războiului civil din America. In 
această bătălie, oei din Sud au învins trupele celor din Nord, superioare din 
punct de vedere numeric, însă slab pregătite. - 197. 

262 In regiunea Orientului lndepărtat, expansiunea colonială britanică s-a ciocnit 
de tendinţele de cotropire ale Rusiei ţariste. Cercurile guvernante engleze, 
care spre sfirşitul deceniului al 6-lea au intensificat pătrunderea pe teritoriul 
Chinei şi Japoniei, incitau aceste ţări împotriva Rusiei, scontînd să folosească 
porturile şi insulele lor în cazul unui război împotriva acesteia. In acest 
scop ele au lansat zvonul că Rusia ar intenţiona să cotropească Manciuria, 
Coreea, precum şi insula Jezo (Hokkaido) , care aparţine Japoniei. Temîn
du-se că Anglia ar putea profita în sci;ipurile ei expansioniste de slăbiciunea 
din acea epocă a Japoniei, în februarie 1 861 guvernul ţarist a încercat să 
cucerească insula Tsusima : corveta „Posadnik" a primit ordinul să ancoreze 
în rada insulelor şi să organizeze baza de staţionare a flotei militare ruse. 
Dar pericolul unui conflict cu Anglia a făcut ca „Posadnik • să fie curînd 
rechemat de pe ţărmurile Tsusimei. - 198. 

263 Este vorba de descoperirea aurului în California şi Australia în anii 1 848 
şi 1851 şi de aşa-numita „febră a aurului" care i-a urmat - emigraţia în 
masă din Europa şi America în aceste ţări. „Febra aurului" a provocat 
creşterea bruscă a preţurilor la mărfuri şi a fost folosită de coloniştii englezi 
şi americani pentru a se îmbogăţi prin speculă. - 198. 

264 Marx se referă Ia „Correspondence relative to the Affairs of Mexico" („Co
respondenţa cu privire la situaţia din Mexic"). 3 Parts. London, 1862. - 199. 

265 Este vorba de decretul Congresului mexican din 17 iulie 1 861 cu privire Ia 
suspendarea pe timp de 2 ani a plăţilor în contul împrumuturilor contractate 



646 Adnotlirl 

ln străinătate, care a servit Angliei, Fran!ei şi Spaniei ca pretext pentru o 
.i.ntervenţie în Mexic. Căutind să evite declanşarea războiului, guvernul mexi
can, în fruntea căruia se afla Juăres, a abrogat în noiembrie 1861 decretul 
din 17 iulie şi a consimlit să satisfacă pretenţiile celor trei state. 

lntervenJia din Mexic - intervenţie armată intreprinsă de Anglia, Franţa 
11i Spania cu scopul de a răsturna guvernul progresist al lui Juărez şi de a 
transforma Republica Mexicană într-o colonie a marilor puberi europene. 
Interven!ioniştii inten!ionau, de asemenea, să folosească teritoriul Mexicului 
ca bază de atac pentru interven!ia lor în războiul civil din S.U.A. de partea 
statelor sclavagiste. După ce, în primăvara anului 1862, guvernele Angliei fi 
Spaniei au refuzat să mai participe la interven!ie, trupele franceze şi-au 
continuat acţiunile expansioniste în Mexic. Deşi capitala Me:ic:icului - Mexico 
- a fost ocupată în 1863, poporul mexican, dind dovadă de o mare fermitate 
în lupta împotriva colonialiştilor, le-a pricinuit acestora o infringere nimici
toare. In martie 1867, interven!ioniştii au fost nevoili să părăsească Mexicul. 
La eşecul aventurii lui Napoleon al III-iea în Mexic au contribuit şi totala lipsă 
de popularitate a aoestei ac!iuni în Fran!a, precum şi schimbările survenite 
în situa!ia interna!ională ca urmare a victoriei ob!inute de statele din Nord 
în războiul civil din 1861-1865. - 199. 

266 Vezi adnotarea 27. - 201 . 

267 Este vorba de articolul „Războiul civil din America", scris de Engels şi 
destinat publicării în ziarul „New York Daily Tribune•.  In acelaşi timp, Engels 
a trimis varianta prescurtată a articolului la „Volunteer Journal, for Lanca
schire and Cheshire", unde a fost publicată la 1 4  martie 1 862. Avind în vedere 
refuzul redac!iei ziarului „Tribune" de a publica articolul, Marx l-a tradus 
in limba germană, i-a mai făcut unele adăugiri şi l-a trimis ziarului „Die 
Pres�·, unde a fost publicat la 26 şi 27 martie 1 862 (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 15, Bucureşti, Editura politică, 1 963, p. 506-516). - 201. 

268 Scrisoarea lui Marx către Friedlănder, despre care este vorba, n-a fost 
descoperită. 

ln legătură cu expoz1!ia de la Londra vezi adnotarea 230. - 203. 

269 Bătălia despre care aminteşte Marx a avut loc la 6-7 aprilie 1862, în apro

pierea Corinthului. La 6 aprilie, trupele celor din Sud, sub comanda lui 

Beauregard, au infrint armata lui Grant la Pittsburg Landing (Ia nord-est 

de Corinth), dar în ziua următoare, cind au sosit trupele generalului Buell, 

trupele din Nord, trecind la contraatac, i-au împins înapoi în Corinth pe cei 

din Sud - 204. 

270 Marx se referă la perioada cit s-a -aflat la Manchester, la Engels, intre 

30 martie şi 25 aprilie 1862. - 204. 

271 J. H. Mădler. „Der Wunderbau des Weltalls, oder Populăre Astronomie". 

5. Aufl., Derlin, 186 1 ,  Tatei II : „Bahnelementen der kleinen Planeten• („Mi

nunata construc!ie a universului, sau Astronomia populară", ed. 5, Berlin, 

1 86 1 ,  tabloul II : „Elemente ale orbitei planetelor mici").  Prima edi!ie a apărut 

la Berlin în 1841. - 205. 

272 Marx se referă la articolul elogios al lui Beta (Bettziech) despre Kinkel. 

inserat în revista „Die Gartenlaube" pe anul 1862, nr. 2, p. 21-24 şi nr. 3, 
p. 38--4 1 ,  sub titlul „Ein Nichtamnestierter" („Un neamnistiat"). Articolul con

ţine date cu caracter biografic: 

9 � ln legătură cu episodul cu MacDonald vezi adnotarea 210.· - 205. 
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213 Este vorba de lnoetarea definitivă, în martie 1862, a colaborării lui Marx 
la „New York Da.ily Tribune• ca urmare a intensificării in cadrul redacţiei a 
influenţei adepţilor unui compromis cu statele sclavagiste şi a faptului că 
ziarul s-a abătut de la linia lui progresistă. - 206. 

'Z/4. Este vorba de „Report of the Commissioners appointed to Inquire into tbe 
Organisation of tbe Indian Army• („Raportul comisiei în problema reorgani
zării armatei indiene").  London, 1859. - 207. 

715 K. Clausewitz. „Vom Kriege• .  Bd. I, Berlin, 1832, viertes Buch : „Das Gefecht" ,  
S .  283 und andere („Despre război•, voi. I ,  cartea a IV-a : „Bătălia • ,  p .  283 
ş.a.). - 207. 

276 Datele şi analiza acţiunilor militare cuprinse în scrisoarea de faţă a lui 
Engels au fost folosite de Marx în articolul „Presa engleză şi căderea oraşului 
New Orleans• ,  precum şi în articolul lui Marx şi Engels „Situaţia de pe 
teatrul de război din America• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 15, 
Bucureşti , Editura politică, 1963, p. 520-523 şi 527-531) .  - 208. 

zn In martie 1862, majoritatea liberală a Camerei deputaţilor din Prusia a refuzat 
să aprobe cheltuielile de război legate de reorganizarea armatei (vezi adno
tările 13 şi 190) şi a cerut formarea unui guvern care să răspundă in faţa 
landtagului. Riposta guvernului a fost dizolvarea landtagului şi fixarea unor 
noi alegeri, care au avut loc între 28 aprilie şi 5 mai 1 862. Ca şi în 1861, 
victoria in alegeri a revenit partidului progresiştilor. - 208. 

2'18 Este vorba de declaraţia publicată în aprilie 1862 într-o serie de ziare franceze 
în numele reprezentanţilor emigraţiei revoluţionare ungare în problema di
vergenţelor din sinul cercurilor conducătoare ale emigraţiei ungare. Aceste 
materiale i-au fost trimise lui Marx din Paris de către Schily împreună 
cu scrisoarea. acestuia din 15 aprilie 1862. - 209. 

2'19 In legătură cu incidentul „Trent• vezi adnotarea 244. - 210. 

280 La scurtă vreme după începerea intervenţiei anglo-franco-spaniole în Mexic 
(vezi adnotarea 265), între participanţii ei au apărut serioase divergenţe, 
in urma cărora guvernele Angliei şi Spaniei şi-au retras trupele în aprilie 
1862. Comandamentul francez, refuzind să ducă tratative cu guvernul mexican, 
a început la 1 9  aprilie acţiunile militare în Mexic. ln a doua jumătate 
a anului 1862, în Mexic au fost trimise din Franţa noi forţe armate. 

ln legătură cu escrocheriile făcute de cercurile guvernante bonapartiste 
cu imprnmutul mexican vezi articolul lui Marx „O nouă escrocherie inter
naţională Mires• (K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 15, Bucureşti, Editura 
politică, 1 963, p. 517-519). - 210. 

:mt Hinterwaldienii (de la cuvîntul german „Hinterwăldler" - locuitorii păduri
lor) - în timpul colonizării Americii de Nord se numeau astfel coloniştii 
care trăiau pe pămînturile libere, acoperite de păduri ; in �ens figurat - oa
meni din colţuri uitate de lume, provinciali mărginiţi. - 21 1 .  

28Z Aluzie l a  alegerea lui R .  Schramm în 1 848 c a  deputat din Striegau în 
Adunarea naţională de la Berlin. Caracterizarea activităţii sale parlamentare 
esle făcută în pamfletul lui Marx şi Engels „Marii bărbaţi ai emigraţiei" 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, 
p. 286-287) . - 213. 

283 New Orleansul a fost predat la 29 aprilie 1862, după căderea forturilor care 
lnchideau accesul in oraş dinspre Mississippi. La 1 mai, trupele statelor din 

Nord au pătruns în oraş. Cucerirea oraşului New Orleans, important cenlrQ 
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politic şi militar al Confederaţiei sclavagiste, a repI'ezentat un mare succes 
militar al armatei din Nord. 

Marx a folosit analiza acţiunilor militare făcută de Engels în continuarea 
scrisorii pentru articolul „Situaţia de pe teatrul de război din America", 
publicat în numarul din 30 mai 1862 al ziarului „Die Presse" (vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 15, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 527-531) .  - 214. 

284 „Merrimac• - primul cuirasat al insurgenţilor, distrus de citeva vase de 
război ale nordiştilor în martie 1 862, a fost aruncat în aer chiar de către 
sudişti la 1 1  mai 1 862, după cc au părăsit baza maritimă de la Norfolk 
(statul Virginia), pentru a nu permite capturarea vasului de către cei din 
Nord. - 217. 

285 Este vorba de articolul „The Civil War in America• (. ,Războiul civil din 
America") ,  publicat în ziarul „Times• din 27 mai 1862. 

„Coercion bi/ls• - legi excepţionale adoptate în 1 833 şi 1 847 în scopul 
înăbuşirii mişcării revoluţionare din Irlanda. Conform acestor legi, pe teri
toriul Irlandei a fost declarată starea de asediu, iar autorită!ile engleze au 
fost investite cu împuterniciri despotice. - 217. 

286 Este vorba de articolul „Entent and Bearing of Federal Successes" (.,Caracterul 
Şi cauzele succeselor federaliştilor" ) ,  inserat în revista „Economist",  voi. XX, 
nr. 978 din 24 mai 1862, p. 562. - 217. 

287 Tariful Morrill - tarif vamal pr.otecţionist propus Congresului de republi
canul Morrill. Acest tarif, pe care Camera reprezentanţilor l-a adoptat în 
mai 1860 şi care a căpătat putere de lege la 2 martie 1 861 , după ce a fost 
sancţionat de către Senat, prevedea o creştere considerabila a taxelor vamale 
în S.U.A. - 211. 

288 Este vorba de evacuaJ:lea trupelor engleze şi spaniole din Mexic în aprilie 
1 862, în legătură cu refuzul guvernului Palmerston de a participa împreună 
cu Franţa la o intervenţie în Mexic. Vezi, de asemenea, adnotarea 280. - 218. 

289 Vezi adnotarea 27. 218. 

290 ln nota lui Spence cu pnv1re Ia desfaşurarea războiului civil din S.U.A., 
publicată în numărul din 29 mai 1 862 al ziarului „Times" ,  la rubrica „American 
Affairs• ,  se vorbea de situaţia dezastruoasă a armatei lui Halleck, silită, 
chipurile, de arşiţă şi boli sa suspende pe citeva saptămini ofensiva. - 218. 

291 Engels se referă la cifrele din articolul lui Spence publicat în ziarul „Times" 
din 4 iunie 1862, la rubrica „American Affairs " .  - 219. 

292 Baiser-Lamourelle - aluzie la faimosul episod din timpul revoluţiei burgheze 
franceze de Ia sfirşitul secolului al XVIII-iea. La 1 iulie 1792, Lamourette, 
deputat în Adunarea legislativă, a propus să se pună capăt tuturor certurilor 
dintre partide printr-un sărut frăţesc. Sub influenţa acestei propuneri, repre
zentanţii partidelor ostile s-au îmbrăţişat, dar, cum era şi de aşteptat, chiar 
a doua zi acest faţarnic „sărut frăţesc" a fost dat uitării. 

Folosind această locuţiune, Engels ironizează noua Cameră a deputaţilor 
din Prusia întrunită la 19 mai 1862 şi ale cărei alegeri au avut loc la 28 aprilie 
şi 5 mai 1862 (vezi adnotarea 277) . - 221 . 

293 Episodul din electoralul Hessen - conflictul constituţional din Hessen din 
perioada 1850--1862, dintre guvernul reacţionar al electoratului şi Camera 
deputaţilor, care cerea reinstaurarea Constituţiei moderat-liberale din 183 1 .  
Liberalii din Hessen a u  primit sprijinul Prusiei, care s e  temea d e  întărirea 
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Austriei în lupta pentru hegemonie în Germania. Dar tentativele Prusiei de 
a interveni în conflict şi de a influenta guvernul din Hessen în sensul 
reinstaurării Constituţiei din 1831 s-au lovit de o opoziţie din partea electora
tului ; generalul prusian Willisen, trimis în Hessen cu o scrisoare din partea 
lui Wilhelm I, a fost insultat. Abia la sfîrşilul lunii iunie 1862, după ce 
Prusia a dat un ultimatum şi a mobilizat două corpuri de armată, în 
Hessen a fost reinstaurată Constitutia din 1 831 .  - 221 .  

294 Vezi adnotarea 27. - 223. 

295 Este vorba de necrologul lui Buckle, inserat în „Times• din 18 iunie 1 862 sub 
semnătura lui John Stuart Glennie. - 223. 

296 „Tabloul economic" („Tableau economique") al lui Quesnay a fost publicat 
pentru prima oară sub forma unei mici broşuri la Versailles în 1758. Marx 
a folosit lucrarea Jui Quesnay „Analiza tabloului economic" („Analyse du 
Tableau economique"), 1766, în editia E. Daire : „Physiocrates". Premiere partie 
(„Fiziocratii" .  Partea I ) .  Paris, 1 846. - 224. 

297 Este vorba de două broşuri ale lui Lassalle editate la Berlin în 1862 : referatul 
„Despre esenta constitutiilor" („Ueber Verfassungswesen") ,  linul la 16 aprilie 
1 862 în adunarea districtuală cetatenească din Berlin, şi discursul „Filozofia 
lui Fichte şi importanta spiritului popular german• („Die Philosophie Fichte"s 
und die Bedeutung des Deutschen Volksgeistes" ) ,  rostit la 19 mai 1862, cu 
prilejul centenarului lui Fichte. - 225. 

298 ln legătură cu Uniunea naţională vezi adnotarea 19. - 225. 

299 ln legătură cu Asociaţia britanică vezi adnotarea 232. - 225. 

300 Ideile expuse în fragmentul respectiv al scrisorii lui Engels au fost dezvoltate 
de Marx în arl!colul „Observatii la critica situatiei din America",  publicat 
în numărul din 9 august 1862 al ziarului „Die Presse" (vezi K. Marx 'i 
F. Engels. Opere, voi. 15, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 549-552). - 228. 

301 Teritorii se numeau paminturile situate Ia nord-vest de fluviul Ohio, unde 
nu exista proprietate sclavagistă şi a caror populaţie nu ajunsese Ia numărul 
de 60 OOO de locuitori, necesar, potrivit Constitutiei S.U.A., pentru formarea 
unor state independente. - 229. 

302 Patrulaterul italian de lortareţe - o pozitie puternic întarită, formată din 
fortăreţele din Itaha de nord : Verona, Legnago, Mantua şi Peschiera. - 231. 

303 ln legătură cu Cărţile albastre vezi adnotarea 81. - 232. 

304 ln lucrarea lui Lassalle „D-l Julian Schmidt, istoric al literaturii" ,  cartea 
lui Schmidt „Istoria literaturii germane" este analizată critic sub forma unor 
observatii şi exphcatii asupra textului făcute de zetarul cărlii şi de soţia 
acestuia. - 232. 

:305 Este vorba de articolul lui Riistow „Brigada Milano" („Die Brigade Milano") ,  
publicat în almanahul „Demokratische Studien ".  Hamburg, 1861 , p. 93-
137. - 234. 

306 Engels se refera la filozoful idealist german Bruno Bauer, care într-o sene 
de broşuri - „Rusia şi Germania" (1853) , „Rusia şi Anglia" (1854) ş.a. - a 
dezvoltat în esenlă idei panslaviste. - 234. 

307 ln legătură cu Mica Germanie vezi adnotarea 98. - 234. 

308 Este vorba de varianta initială a volumului I al „Capitalului" (vezi adnotarea 
27). Ulterior Marx a renuntat la această intentie şi şi-a expus teoria asupra 



650 Adnotări 

rentei funciare în partea a doua a volumului al III-iea al „Capitalului • 
(K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 25, partea a II-a). - 235. 

309 Termenul „preţ de cost• („Kostpreis", „Kostenpreis" şi „costprice") este folosit 
de Marx în această scrisoare în sensul de preţ de producţie (c + v + pro
fitul mediu) . - 237. 

310 ln legătură cu broker vezi adnotarea 1 74. - 240. 
311 Noua Anglie - grup format din şase state din nord-estul S.U.A. (Maine. 

Massachusetts, Connecticut, Rhode lsland, Wermont, New Hampshire) cu 
un înalt nivel de dezvoltare industrială. Noua Anglie era centrul mişcării 
aboliţioniste. - 242. 

312 Marx se referă la aşa-numitul fond de amortizare, înfiinţat de guvernul lui 
Pitt Junior în 1 786 cu scopul de a procura bani pentru plata datoriei de stat 
crescute a Angliei. Una din măsurile financiare avind ca scop crearea 
acestui fond a fost creşterea vechilor impozite şi introducerea unor noi 
impozite indirecte. - 242. 

313 Tezele expuse de Marx în această scrisoare au stat la baza articolului său 
„Observaţii la critica situaţiei din America• ,  publicat în ziarul „Die Presse• 
din 9 august 1 862 (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 5, Bucureşti. 
Editura politică, 1 963, p. 549-552). - 242. 

314 Vezi adnotarea 27. - 243. 
315 Este vorba de scrisoarea adresată de Borkheim lui Engels la 12 august 1862 ; 

pe reversul acestei scrisori, Engels i-a răspuns lui Marx. In scrisoarea lui, 
Borkheim anunţa că Lassalle lipseşte din Berlin şi, ca urmare, nu poate 
accepta poliţa emisă de Engels. - 247. 

316 Marx se referă la scrisoarea adresată de inginerul Nasmyth în noiembrie 1 852 
inspectorului de fabrică Homer, care a fost inserată în „Reports of the 
Inspectors of Factories to Her Majesty·s Principal Secretary of State for 
the Home Department, for the Half Year ending 31st October 1856", London. 
1857. - 250. 

317 Intre 12 şi 29 septembrie 1 862 Engels a făcut o călătorie de agrement în 
Germania. După ce a colindat pe malurile Masele! şi ale Rinului şi prin 
Turingia, el şi-a vizitat rudele din Bannen şi Engelskirchen. 

In legătură cu expoziţia de la Londra vezi adnotarea 230. - 252. 

318 Este vorba de cea de-a doua bătălie de pe riul Bull Run, ln apropierea 
oraşului Manassas (la sud-vest de Washington), care a avut loc la 29-30 
august 1862. In această bătălie, trupele dm Nord, sub comanda generalului 
Pape, au suferit o grea infringere şi s-au retras spre Washington. Pentru 
a preintimpina căderea capitalei Nordului, comandamentul trupelor din Nord 
a fost nevoit să h imită trupe suplimentare. - 253. 

319 Este vorba de ordinul emis în august 1 862 de către Ministerul Forţelor Armate 
de la Washington, potrivit căruia pe viitor gradul de general de brigadă saa 
general-maior urma să fie acordat pentru servicii excepţionale numai ofiţe
rilor din armata regulată. Ofiţerii voluntari puteau fi promovaţi în această • 
funcţie numai în cazul cind s-au distins in acţiuni militare în care au vădit 
o pregătire militară corespunzătoare. - 253. 

320 Este vorba de călătoria făcută de Marx intre 28 august şi 7 septembrie 1862: 
la Zalt-Bommcl şi Trier penllru a rezolva unele probleme financiare. - 254. 
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321 &te vorba de numirea lui Bismarck, la 22 septembrie 1862, în funcţia de 
prim-ministru al Prusiei. Formarea guvernului conservator-iuncherist al lw 
Bismarck în toiul conflictului constituţional (vezi adnotarea 1 90) releva inten
ţia guvernului de a realiza reorganizarea armatei fără a line seama de 
drepturile landtagului în ceea ce priveşte bugetul. La 13 octombrie acelaşi 
an, Bismarck a c!Jzolvat din nou landtagul şi a trecut la înfăptuirea reformei 
armatei, cheltuind pentru aceasta fonduri fără aprobarea landtagului. - 256. 

322 Este vorba de Constituţia pentru Germania elaborată de Adunarea naţională 
de la Frankfurt la 28 martie 1 849, dar respinsă de regele Prusiei şi de alţi 
cîţiva monarhi germani. Cei aproximativ 200 de deputaţi ai landtagurilor 
9ermane întruniţi la 28 septembrie 1 862 la Weimar s-au pronunţat pentru 
crearea unui stat federal unic al întregii Germanii, care să acorde membrilor 
săi independenţă în problemele interne, potrivit Constituţiei imperiului 
din 1 849, şi pentru convocarea în acest scop a parlamentului german. 

Prusia în frunte (preussische Spitze) - expresie folosită de regele Prusiei 
Frederic Wilhelm al IV-iea într-un discurs rostit Ia 20 martie 1 848, în care 
declara că „pentru salvarea Germaniei este gata să stea în fruntea (an die 
Spitze) întregii patrii" .  In perioada luptei pentru unificarea dermaniei, prin 
.această expresie se înţelegea tendinţa Prusiei de a unifica Germania sub 
!hegemonia el. - 256. 

323 F. Lassalle. „Ueber den besonderen Zusammenhang der gegenwărtigen 
Geschichtsperiode mit der Idee des Arbeiterstandes" („Despre legătura spe
cială dintre actuala perioadă a istoriei şi ideea de stare muncitorească"). 
Berlin, 1862. Sub acest titlu, referatul a fost citit de Lassalle la 12 aprilie 
1862 la adunarea Uniunii meseriaşilor din Oranienburg, o suburbie a Berlinu
lui. Din pricina publicării acestui referat, Lassalle a fost deferit justiţiei. - 257. 

82'4 Campania din Maryland - ofensiva trupelor sudiştilor în statul Maryland, 
începută la '4 septembrie 1 862 şi încheiată prin infringerea acestora la 17 sep
tembrie, la Antietam Creek. Amănunte în legătură cu campania din Maryland 
vezi în articolele lui Marx „Cu privire la evenimentele din America de 
Nord" şi „Despre situaţia din America de Nord" (în K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 15, Bucureşti, Editura politică, 1 963, p. 577-580 şi 585--588).  - 257. 

325 Proclamaţia cu privire la eliberarea sclavilor negri, dată de Lincoln la 22 
septembrie 1862, ii declara liberi cu începere de la l ianuarie 1863 pe sclavii 
negri aparţinind plantatorilor din Sud care participaseră la rebeliune. In 
acelaşi timp, tuturor negrilor li se acorda dreptul de a servi în armată şi 
flotă. Eliberarea negrilor, înfăptuită în urma unei serii întregi de insuccese 
militare şi sub presiunea maselor populare, a marcat trecerea Nordului la 
războiul revoluţionar. Totodată însă, proclamaţia lui Lincoln nu i-a scăpat 
pe negri de exploatarea nemiloasă a foştilor proprietari de sclavi şi de barbara 
discriminare rasială deoarece nu le-a dat pămint şi a menţinut în Sud 
poziţia dominantă a plantatorilor. 

Trupele din Sud care Ia 12 septembrie 1862 au invadat statul Kentucky 
au fost fnfrinte de cei din Nord în bătălia de la Perryville din 8 octom
brie. - 258. 

:326 In legătură cu teritoriile vezi adnotarea 301 .  - 258. 

;J21 Vorbind despre „experienţa austriecilor•, Marx se referă la criza financiară 
din Austria, devenită cronică din 1 848. Criza s-a manifestat în creşterea 
colosală a datoriei de stat, în deprecierea valutei, precum şi în emiterea 
în masă a banilor de hirtie. In legătură cu aceasta vezi articolul lui Marx 
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„Ştiri de o deosebită importantă sosite din Viena• (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 363-369) . - 258. 

328 ln legătură cu sistemul de impozite al lui Piti vezi adnotarea 312. - 258. 

:i29 Pentru a procura fonduri băneşti în scopuri militare, guvernul nord·americalb 
a plătit bancherilor care au acordat guvernului împrumuturi în aur dobînzi 
neobişnuit de mari. Potrivit unei informaţii apărute în ziarul „Times•, în 
octombrie 1862 aceste dobînzi au ajuns la 29°/o, ceea ce depăşea de citeva ori 
rata dobînzii obişnuite. - 259. 

330 Marx numeşte legile lui Lincoln o serie de măsuri cu caracter democrat
revolu\ionar înfăptuite de guvernul Lincoln pe la jumătatea anului 1862. 
Cea mai importantă dintre ele, în afară de proclamaţia cu privire la eliberarea 
sclavilor negri (vezi adnotarea 325) . a fost homestead·bill (legea cu privire la 
lotul gratuit de pămînt), adoptată la 20 mai 1862, care a reprezentat o rezol
vare democrată a problemei agrare. O mare importantă au avut, de asemenea, 
eliminarea din cadrul armatei şi al aparatului de stat a elementelor trădă· 
toare, legea cu privire la confiscarea bunurilor apar\inînd rebelilor ş.a„ care 
au asigurat victoria Nordului în războiul civil. O caracterizare amănunţită 
a acestor măsuri vezi în articolele lui Marx „Observaţii la critica situaţie din 
America• şi „Cu privire la evenimentele din America de Nord• (vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 15 ,  Bucureşti, Editura politică, 1 963, p. 549-552 
şi 577-580) . - 259. 

331 Este vorba de desfăşurarea campaniei electorale în statele din Nord în 
legătură cu apropiatele alegeri de la 4 noiembrie 1862 pentru Camera repre
zentanţilor în Congres şi de alegerile simultane pentru desemnarea guverna
torului statului New York. ln alegerile pentru Congres, populaţia statelor din 
nord·vest, nemulţumită de proasta conducere a acţiunilor militare de către 
partidul republican, a votat pentru democraţie. Ca guvernator al statului 
New York a fost ales Seymour, unul dintre liderii partidului democrat. Dar 
în majoritatea statelor din Nord victoria în alegeri a revenit republicanilor. 
Amănunte în legătură cu rezultatele alegerilor vezi în articolul lui Marx 
„Rezultatul alegerilor din statele din Nord" (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 15, Bucureşti, Editura politică, 1 963, p. 592-594). - 261. 

332 La Weslpoin l, în apropierea New Yorkului, se află o academie militară fondată 
în 1802, care pe la mijlocul secolului al XIX·lea era singura instituţie mili
tară superioară din Statele Unite. Sistemul de instruire a ofiţerilor se baza 
pe totala lor izolare de lumea exterioară, ceea ce ducea la dezvoltarea spiri
tului de castă printre elevii academiei. McClellan a fost şi el elev al academiei 
din Westpoint. - 264. 

333 Este vorba de divergentele dintre regele Prusiei şi Camera deputaţilor în 
problema sporirii alocaţiilor pentru armată ca urmare a prelungirii duratei 
stagiului militar de la 2 la 3 ani. Ascuţirea acestor divergente a dus la 
creşterea ulterioară a conflictului în legătură cu Constituţia din Prusia 
(vezi adnotarea 1 90). - 265. 

334 La 3 octombrie 1862, trupele din Sud de sub comanda generalilor Price şi 
Van Dern au atacat poziţiile de la Corinth ale celor din Nord. Rezultatul 
acestei bătălii, care a durat două zile, a fost retragerea şi înfrîngerea trupelor 
Confederaţiei. - 265. 

335 Marx compara ironic Confederaţia stalelor din Sud cu Sonderbundul, uniune 
separată a şapte cantoane catolice din Elveţia, înapoiată din punct de vedere 
economic, încheiată în 1843 cu scopul de a se împotrivi transformărilor 
burgheze progresiste în Elveţia. Hotărîrea Dietei elveţiene din iulie 1847 de. 
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Sonderbundul a servit acestuia drept pretext pentru a începe Ia 
lunii noiembrie ostilităţile împotriva celorlalte cantoane. La 23 
1 847, trupele Sonderbundului au fost zdrobite de trupele guvernului 

Tezele expuse în scrisoare au fost dezvoltate pe larg de Marx în articolul 
„Simptome de dezagregare a Confederaţiei din Sud", publicat în ziarul „Die 
Presse• la 14 noiembrie 1 862 (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 15, 
Bucureşti, Editura politică, 1 963, p. 589-591) .  - 266. 

336 Este vorba de reprimarea de către Bonaparte a răscoalei regaliste împotriva 
Convenţiei termidoriene de la 4-5 octombrie 1795 la Paris. - 266. 

337 La 4 decembrie 1863 au expirat mandatele Camerei reprezentanţilor a Con
gresului de la Washington, aleasă în noiembrie 1 860 şi avind o componenţă 
republicană. - 266. 

338 Marx se referă la nota trimisă la 31 octombrie 1 862 de guV'ernul francez 
reprezentanţilor diplomatici ai Angliei şi Rusiei. Nota cuprinde propunerea 
·ca cele trei mari puteri să întreprindă o acţiune comună în vederea încetării 
temporare a operaţiilor militare, ridicării blocadei şi deschiderii porturilor 
"Sudice din S.U.A. pentru comerţul european. Propunerea lui Napoleon al 
III-iea cu privire la amestecul în treburile interne ale Statelor Unite a fost 
respinsă la 8 noiembrie (27 octombrie) 1 862 de Rusia, iar mai tirziu şi de 
guvernul englez. - 266. 

339 In legătură cu partidul progresiştilor vezi adnotarea 248. Ridicind revendica
rea de unificare a Germaniei sub hegemonia Prusiei, partidul progresist 
s-a manifestat ca adept al Germaniei mici (vezi adnotarea 98). - 267. 

340 Marx l-a vizitat pe Engels la Manchester aproximativ intre 5 şi 13 decembrie 
1862. In timpul şederii sale la Manchester, Marx l-a vizitat şi pe Eichhoff la 
Liverpool. - 268. 

341 Maniheii - adepţii doctrinei religioase apărute în secolul al III-iea în 
Orientul Apropiat, care propovăduia ascetismul şi celibatul. In jargonul stu
denţesc german cuvintul „maniheu• însemna creditor neînduplecat, prin aso
ciaţie cu expresia germană „mahnender Gliiubiger" (creditor care somea
ză) . - 268. 

342 Este vorba de cel de-al doilea caiet al lucrării lui Marx „Contribuţii Ia 
critica economiei politice• (vezi adnotarea 27). Caietul n-a mai apărut, întrucit 
Marx a renunţat la planul lui iniţial şi în locul caietului al doilea şi al celor 
următoare a început elaborarea „Capitalului" ,  în care a inclus într-o formă 
prelucrată şi unele teze fundamentale din cartea sa „Contribuţii la critica 
economiei politice• . - 269. 

343 Este vorba de ofensiva nereuşită a armatei din Nord de sub comanda lui 
Burnside, în decembrie 1862, împotriva poziţiilor puternic întărite ale celor 
din Sud, în regiunea Fredericksburg, pe malul sudic al rîului Rappahannock 
(statul Virginia). Deşi trupele din Nord au sosit la Fredericksburg încă la 
17 noiembrie, traversarea riului şi operaţiile imediate de cucerire a întări
turilor din raza oraşului au început, din cauza lipsei armamentului necesar, 
abia la mijlocul lunii decembrie, cind cei din Sud reuşiseră să-şi consolideze 
în mare măsură poziţiile. După o serie de încercări nereuşite de a ataca 
poziţiile celor din Sud, în noaptea de 15 decembrie armata lui Bumside s-a 
retras pe malul nordic al riului Rappahannock. - 270. 
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344 Este vorba de proclamatia preliminară a lui Lincoln prin care erau declaraţi 
liberi, cu începere de la 1 ianuarie 1 863, sclavii negri aparţinînd plantatorilor 
din Sud ce participaseră la rebeliune (vezi adnotarea 325) . - 273. 

345 La sfîrşitul lunii decembrie 1 862, la Londra, Manchester şi Sheffield au avut 
Ioc mitinguri de masă ale muncitorilor şi ale organizatiilor obşteşti demo
crate .din Anglia care îşi afirmau solidaritatea cu statele nord-americane 
în lupta lor împotriva sclaviei negrilor. - 273. 

346 In legătură cu brokerii vezi adnotarea 174. - 278. 

347 Marx se referă la textul său despre maşini, inclus în caietul V al manuscri
sului economic din 1861-1863. Material suplimentar referitor la maşm1 a 
prezentat Marx în caietele XIX-XX ale acestui manuscris. Expunerea făcută 
in toate caietele menţionate a servit ca bază pentru capitolul XIII, scris mai 
tirziu, al volumului I al „Capitalului" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 23, 
Bucureşti, Editura politicll, 1 966, p. 380-513). - 279. 

348 Caietele lui Marx consacrate tehnologiei reprezintă conspectul amănunţit al 
lucrllrilor unei serii de autori, printre care cllrţile : J. H. M. Poppe. 
„Geschichte der Technologie seit der Wiederherstellung der Wissenschaften 
bis an das Ende des achtzehnten Jahrhunderts• („Istoria tehnologiei din pe
rioada renaşterii ştiinţelor şi pînll Ia sfîrşitul secolului al XVIII-iea"). Bd. 1-3, 
Giittingen, 1807-18 1 1  1 A. Ure. „Technisches Wiirterbuch" .  Bearbeitet von Kra
marsch und Heeren, 3 voi„ Prag, 1 843-1844. Erster Band („Dictionar tehnic". 

Prelucrat de Kramarsch şi Heeren) ; J. Beckmann. „Beitrage zur Geschichte 

der Erfindungen• („Contribuţii Ia istoria inovaţiilor"). Bd. I-V, Gottingen, 

1782-1805. - 283. 

349 „Jenny" - maşina de filat inventată în 1764-1767 şi pe care creatorul ei, 

James Hargreaves, a numit-o astfel în cinstea fiicei sale. - 283. 

350 Este vorba de discursul rostit de Lassalle Ia Berlin, la 16 ianuarie 1863, în 

fata instanţei penale şi publicat ulterior ca broşură sub titlul : 
. 
„Die �is

.
sen

schaft und die Arbeiter. Eine Vertheidigungsrede vor dem Berlmer Crimmal

gericht" („Ştiinţa şi muncitorii. Pledoarie în fata instantei penale ?in Berl!n:) .  

Ziirich, 1 863. Fragmentul din discursul lui Lassalle citat mai JOS vezi ID 
respectiva broşură, p. 16-1 7. - 285. 

351 Este vorba de : F. Lassalle. „Arbeiterprogramm. Ueber den besonderen 

Zusammenhang der gegenwartigen Geschichtsperiode mit der Idee des Ar

beiterstandes" („Programul muncitorilor. Despre leglltura specială dintre ac

tuala perioadă istorică şi ideea de stare muncitorească"). Ziirich, 1 863. Prima 

ediţie a acestei lucrări a apărut în 1862 (vezi adnotarea 323). - 286. 

352 Marx se referă, pare-se, la prima parte a articolului anonim : „Origin and 
Objects of the Treason in the United States• („Originea şi scopurile rebeliunii 
în Statele Unite"),  publicat în ziarul „Free Press" ,  voi. XI, nr. 2 din 4 fe
bruarie 1 863, p. 9-12. - 287. 

353 �ste v�rba de răscoala de eliberare natională începută în ianuarie 1863 în ţinuturile poloneze care aparţinuseră Rusiei ţariste. Răscoala din 1 863--1864 a fost provocată de ascuţirea contradicţiilor nationale şi sociale din Regatul 
Polo?iei şi era î�dreptată î

.
m�otriva absolutismului ţarist. Principala forţăr • motrice a răscoalei au constitmt-o masele- muncitoare de Ja oraşe _ mese

riaşii, muncitorii, tineretul �tudios ; facepînd din vara anului 1 863, ţăranii' 
au participat în proporţie considerabilă la detaşamentele de insurgenţi. Comi
te�u

.
� national central, din care făceau parte elemente recrutate din rindurile 

m1c11 burghezii şi ale micii nobilimi poloneze, a anuntat Ia 22 ianuarie 1 863 
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programul de luptă pentru independenţa naţională a Poloniei, precum �I o 
serie de revendicări cu caracter agrodemocrat. Dar inconsecvenţa şi lipsa 
de hotărîre a acestui guvern, care n-a îndrăznit să se atingă de privilegiile 
marilor proprietari funciari, au făcut ca marea masă a ţărănimii s!I nu se 
.alăture răscoalei. Aceasta a constituit una dintre principalele cauze ale în
frîngeril ră�coalei. Profitind de declinul mişcării revoluţionare din Rusia 
care a început încă din 1862, guvernul ţarist a reuşit să înăbuşe răscoala. 
Guvernele statelor vest-europene, în a căror intervenţie conduc!ltorii con
-servatorl ai răscoalei îşi puseseră toate speranţele, s-au mărginit la demersuri 
diplomatice, dar în fapt au trădat răscoala. 

Răscoala din Polonia din 1 863-1864 a constituit o etapă importantă în 
lupta de eliberare naţională a poporului polonez şi a avut o mare importanţă 
faternaţională. Ea s-a bucurat de calda simpatie şi sprijinul democraţiei 
;revoluţionare ruse şi europene. Solidaritatea muncitorilor europeni cu miş
carea de eliberare naţională din Polonia a jucat un rol important în crearea 
premiselor pentru înfăptuirea Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor (In
ternaţionala I) . - 28'1. 

354 Este vorba de intervenţia Franţei în Mexic, din 1861-1867, la început în 
colaborare cu Anglia şi Spania (vezi adnotările 265, 280, 288). 

Lower Empire (de la franţuzescul Bas-Empire) - denumire folosită în 
istoriografie pentru Imperiul bizantin ; a devenit nume comun, desemnînd 
statele aflate în faza de declin şi destrămare. - 287. 

855 Vorbind despre soldaţii „herzenişti" , Marx se referă la speranţele pe care şi 
le-a pus Herzen în acţiunile revoluţionare îndreptate împotriva ţarismului 
în cadrul armatei ruse şi organizate în colaborare cu polonezii ridicaţi la 
răscoală. - 28'1. 

356 „Baionetele inteligente• („baionnettes intelligentes") - expresie atribuită ge
neralului monarhist francez Changarnier. Cînd, în 1 849, preşedintele Adunării 
naţionale constituante franceze, republicanul burghez Marrast, simţind că 
bonapartiştii reprezintă o prittJ.ejdie, s-a adresat lui Changarnier cerindu-i 
trupe pentru apărarea Adunării naţionale, acesta a refuzat, declarind că nu-i 
plac „baionetele inteligente•, lăsînd s!I se înţeleagă că, în acţiunile ei, armata 
nu trebuie s!I se conducă după considerente politice. - 28'1. 

35'1 După ce în ianuarie 1 863 Burnside a fost înlăturat de la conducerea armatei 
de la Potomac, ca urmare a înfrîngerii suferite pe Rappahannock (vezi 
adnotarea 343) , Hooker a fost numit succesorul său. In ordinul de numire a 
lui Hooker se exprima nădejdea că el va obţine succesul. - 288. 

358 In locuinţa din Soho Square a murit, la 6 aprilie 1855, fiul lui Marx, Edgar, 
în vîrstă de 8 ani. - 288. 

359 ln timpul răscoalei de eliberare naţională car-e a avut loc în Polonia în anii 
1863-1864, guvernul prusian prezidat de Bismarck, tinzind să împiedice extin
derea răscoalei în ţinuturile poloneze cotropite de Prusia şi dorind sa-şi 
asigure sprijinul Rusiei în problema unificării Germaniei sub hegemonia 
Prusiei, a propus guvernului ţarist ajutor militar pentru înăbuşirea răscoalei. 
ln februarie 1863, din iniţiativa lui Bismarck, Rusia şi Prusia au încheiat 
o convenţie cu privire la acţiuni comune împotriva răsculaţilor. - 288 . 

.360 Este vorba de articolul lui Blind „Deutschland und Polen• („Germania şi 
Polonia") ,  publicat iniţial în ziarul din Stuttgart „Beobachter" ,  iar apoi în cel 
din Boston „Pionier" nr. 15 din 8 aprilie 1863. - 288. 

:361 Engels îşi lega, pare-se, speranţele într-un nou avînt al mişelirii revoluţionare 
în Rusia de expirarea termenului de 2 ani, stabilit prin decretul din 1861 cu 
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privire la lichidarea iobăgiei pentru întocmirea actelor necesare, cind ţăranii 
urmau să se convingă definitiv de caracterul tilhăresc al „libertăţii" acordate 
de ţar şi de faptul că nu li se va da altă „libertate• mai bună. Pe atunci 
în cercurile revoluţionare din Rusia domnea convingerea că nemulţumirea 
stîrnită în masa ţar anilor de reforma din 1 861 , precum şi răscoala începută 
in Polonia, Lituania şi Bielorusia vor duce la o răscoală generală, care 
trebuia să aibă loc în primăvara anului 1863. - 289. 

362 Engels se referă la Asociaţia tineretului polonez, întemeiată în 1861 la Paris 
de către partea emigraţiei poloneze din care făceau parte membrii cei mai 
activi ai mişcării de eliberare naţională din Polonia. In octombrie 1 861 aso
ciaţia şi-a organizat o şcoală militară la Geneva, transferată ulterior la 
Cuneo (Italia), care pregătea cadre ofiţereşti pentru viitoarea răscoală din 
Polonia. Profesorii şcolii au scris şi au tipărit la Paris o serie de regulamente 
şi instrucţiuni cu caracter militar, printre care „Instrucţiuni in vederea 
răscoalei • ,  al cărei autor era Mieroslawski. - 289. 

363 Este vorba de polemica dintre Bakunin şi Mieroslawski, provocată de publi
carea în „Kolokol ' ,  la 1 octombrie 1 862, a scrisorii Comi telului naţional central 
polonez, în care dreptul popoarelor Lituaniei, Bielorusiei şi Ucrainei la auto
determinare era recunoscut ca unul dintre principiile fundamentale ale viitoa
rei răscoale de eliberare naţională. Scrisoarea a provocat proteste violente 
din partea lui Mieroslawski şi a altor emigranţi polonezi moderaţi, care 
susţineau lozinca de mare putere a intangibilităţii graniţelor Poloniei din 
1772. Poziţia lui Mieroslawski a fost criticată de Bakunin în broşura „Le 
comite central de Varsovie et le comite militaire russe. Reponse au general 
Mieroslawski • („Comitetul central de la Varşovia şi comitetul militar rus. 
Răspuns generalului Mieroslawski") .  London, 1862. Mieroslawski i-a răspuns 
în broşura „La Derniere reponse â M. Michel Bacounine" („Ultimul răspuns 
dat d-lui Mihail Bakunin') .  apărută la Paris la 20 ianuarie 1863. Polemica 
dintre Mieroslawski şi Bakunin a găsit un larg ecou în presa vremii. - 290. 

364 Boustrapa - poreclă dată lui Ludovic Napoleon Bonaparte, compusă din 
primele silabe ale numelor oraşelor Boulogne, Strasbourg ş1 Paris. Această 
poreclă este o aluzie la încercările lui de a pune la cale un puci bonapartist 
la Strasbourg (la 30 octombrie 1 836) şi la Boulogne (la 6 august 1 840), precum 
şi la lovitura de stat de la Paris din 2 decembrie 1 851 , care a dus la instaura
rea dictaturii bonapartiste în Franţa. 

In legătură cu discursul ţinut de Kinglake în Camera comunelor din 
Anglia vezi adnotarea 1 1 1 .  - 290. 

365 Este vorba de Asociaţia culturală a muncitorilor germani de la Londra 
(vezi adnotarea 1 ) ,  din însărcinarea căreia Marx a scris „Apelul Asociaţiei 
culturale a muncitorilor germani de la Londra cu privire la Polonia• (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 15, Bucureşti, Editura politică, 1 963, 
p. 605-606) . - 292. 

366 In anii 1772, 1793 şi 1795 au avut loc trei împărţiri consecutive ale Poloniei 
(Recz pospolita) intre Rusia, Prusia şi Austria, care au reprezentat rezultatul 
politicii expansioniste a acestor state faţă de Recz pospolita şi au constituit 
un mijloc de reprimare a mişcării poloneze de eliberare naţională. Ca urmare
a acestor împărţiri, Rusia a obţinut unele regiuni din Lituania, Bielorusia 
şi Ucraina, Prusiei i-au revenit vechile ţinuturi poloneze (litoralul, Polonia 
mare, o parte a Mazoviei cu Varşovia şi altele), iar Austria a primit partea 
de vest a Ucrainei şi o parte din Polonia mică cu Liublin şi Cracovia. In 
urma acestor trei împărţiri, Polonia a încetat să mai existe ca stat inde
pendent. - 293. 
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367 Marx şi Engels intenţionau să-şi expună opiniile în problema poloneză, în 
legătură cu răscoala de eliberare naţională din 1863-1864 din Polonia, într-o 
broşură specială, al cărei titlu provizoriu este citat în scrisoare. In broşură, 
Marx urma să-şi asume tratarea laturii istorico-politice a problemei, iar 
Engels - tratarea laturii militare. In perioada februarie-mai 1863, Marx şi 
Engels, adunind material pentru broşură, fac numeroase extrase din ziare 
şi din literatura referitoare la istoria Poloniei, Prusiei şi Rusiei. Pe baza 
acestui material, Marx a făcut citeva conspecte pregatitoare pentru broşură, 
în care analiza în amănunţime politica expansionistă dusă de Prusia şi de 
Rusia ţaristă faţă de Polonia, precum şi istoria ascensiunii dinastiei Hohen
zollern. Dar planul de a scrie şi a edita această lucrare a rămas nereali
zat. - 293. 

368 Vezi adnotarea 27. - 294. 

369 La şedinţa Camerei prusiene a deputaţilor din 18 februarie 1863 a fost dezbă
tută problema convenţiei încheiate intre Prusia şi Rusia şi îndreptată împo
triva răsculaţilor polonezi (vezi adnotarea 359). Majoritatea liberală a Camerei 
a criticat aspru convenţia şi a adoptat o rezoluţie prin care se condamna 
intervenţia guvernului prusian în treburile Poloniei. - 294. 

370 La începutul răscoalei din Polonia, Langiewicz a fost comandantul celui mai 
mare detaşament de răsculaţi din voievodatul Sandomir în sudul ţării, unde 
a efectuat o serie de operaţii încununate de succes împotriva trupelor ţariste. 
La 11 martie 1863, din iniţiativa şi cu sprijinul unui grup de moşieri din 
Poznan şi Galiţia, precum şi al conducerii partidului conservator burghezo
moşieresc al „albilc.r•, Langiewicz s-a proclamat dictator. Dictatura instaurată 
ca urmare a intrigilor de culise era îndreptată împotriva conducerii revolu
ţionare a răscoalei, reprezentate de Comitetul naţional central al partidului 
mic-burghez şleahtic al „roşilor• ,  care avea rolul de guvern naţional provi
zoriu. Dar la 19 martie, strivit de forţele superioare ale trupelor ţariste, 
Langiewicz şi-a părăsit detaşamentul şi a fugit în Austria, unde a fost 
internat ; detaşamentul lui s-a destrămat. - 295. 

371 Cuvintele citate de Marx sint din scrisoarea adresată de Rochow, ministrul 
de interne al Prusiei, la 15 ianuarie 1863 locuitorilor oraşului Elbing, care 
îşi exprimaseră nemulţumirea în legătură cu izgonirea din landtagul Hanno
vrei a 7 profesori de orientare opoziţionistă. Rochow scria : „Supuşii Mali 
sint datori să dea dovadă de supunerea cuvenită faţă de regii şi suveranii 
lor, dar nu trebuie să se amestece în limita mărginitei lor raţiuni în treburile 
căpeteniilor statelor• , - 295. 

372 Este vorba, pare-se, de corespondenţa diplomatică prezentată Congresului 
de Ia Washington de către Seward. Amănunte în legătură cu aceasta vezi 
în articolul lui Marx „Guvernul de la Washington şi puterile occidentale" 
(K. Marx şi F. Engels. Opere. voi. 15, Bucureşti, Editura politică, 1963, 
p. 446-448). 

In legătură cu incidentul „Trent• vezi adnotarea 244. _- 296. 

373 Aluzie Ia politica trădătoare a guvernului Palmerston faţă de răscoala din 
1 83G-1831 din Polonia. O poziţie similară au ocupat cercurile oficiale engleze 
şi în 1 863 : exprimindu-şi simpatia faţă de poporul polonez, ele au declarat, 
totodată, că nu vor acorda nici un ajutor răscoalei poloneze. - 296. 

374 Vezi adnotarea 354. - 296. 

375 La sfirşitul lunii martie 1863, în oraşele Ashton şi Staleybridge din Lancashlre 
au avut Ioc, ca urmare a crizei bumbacului, demonstraţii de protest şi 
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mitinguri ale ţes!itorilor şomeri. Guvoemul a trimis împotriva şomerilor pa
temice unităli pohţ1eneşti şi trupe regulate. - 291. 

376 ln februarie-martie 1863, sub influenţa r!iscoalei din Polonia, acUunile ţăra
nilor din Lituania şi Bielorusia apuseană îndreptate impotriva moşierilor 
şi autocraµei s-au intensificat. Comitetul provincial din Lltuania, c:are con
ducea mişcarea din Lituania şi Bielorusia, s-a solidarizat cu programul răs
coalei, proclamat de Comitetul naţional provizoriu de la Varşovia. Detaşa
mentele răsculate înarmate, care acţionau în Lituania şi Bielorusia apuseană, 
erau formate în spe<;ial din tărani, precum şi din meseriaşi, studenţi şi 
şleahtici fără pămîntmi. Conducătorii cei mai de seamă ai răsculaţilor erau 
democraţii revoluţionari Konstantin Kalinovski, S. Serakowski, Walery WrO
blevski şi alţii. Importanta deosebită a răscoalei din Lituania constă atit ln 
caracterul ei democratic, cit şi în faptul că a deschis perspectiva extinderii 
mişcării în toate colţurile Rusiei. - 298. 

377 Polonia congresului - aşa i se spunea acelei părţi din Polonia care, sub 
denumirea oficială de Regatul Poloniei, printr-o hotărîre a Congresului de 
la Viena din 1814--1815 a revenit Rusiei. - 298. 

378 Este vorba de articolul anonim „Proffesor Huxley on Man's Place in Nature• 
(„Profesorul Huxley despre locul omului fn natură") ,  publicat ln „Edinburgh 
Review" nr. 240 din aprilie 1863, p.  541-569. Articolul face o cronică a lucră
rilor lui Huxley, Owen şi alţii consacrate problemei deosebirii dintre om şi 
maimuţă. Autorul articolului se dovedeşte a fi un adept al concepţiilor lui 
Owen. - 299. 

379 Respectiva scrisoare adresată de Engels lui Marx n-a fost descoperită. - 29§. 
380 Este vorba de cartea : L. Mieroslawski. „De la nationalite polonaise dans 

l'equilibre europeen • {„Despre naţionalitatea poloneză în sistemul echilibrului 
european"). Paris, 1 856. Marx face o apreciere mai amănunţită asupra acestei 
cărţi în scrisoarea adresată lui Engels la 16 octombrie 1856 (vezi K. Mal'X şi 
F. Engels. Opere, voi. 29, Bucureşti, Editura polltlcă, 1 968, p. 70-71). - 300. 

381 Marx se referă la următoarele două broşuri ale lui Lassalle : „Der Lassallesche 
Criminalprozess" („Procesul penal al lui Lassalle"). Ziirich, 1863 şi „Das Cri
minal-Urtheil wider mich mit kritischen Randnoten zum Zweck der Appella
tionsrechtfertigung• („Sen:tinţa tribunalului împotriva mea, cu note critice tn 
vederea apelului") .  [Leipzig, 1863]. - 300. 

382 Este vorba de broşura lui Lassalle „Offnes Antwortschreiben an das Central
Comite zur Berufung eines Allgemeinen Deutschen Arbeitercongresses zu 
Leipzig" („Răspuns deschis Comitetului central pentru convocarea unui con
gres muncitoresc german general la Leipzig").  Ziirich, 1863. Marx citează mai 
jos paginile 1 1 ,  23, 36 si altele din această broşură. 

La 10 februarie 1863 Comitetul central din Leipzig pentru convocarea 
congresului muncitoresc german general s-a adresat lui Lassalle, propunindu-i 
să-şi expună punctul de vedere asupra problemelor mişcării muncitoreşti. 
Trimiţînd Comitetului central de la Leipzig „Răspunsul deschis", Lassalle 
a propus ca acestji să dev�ă 1,manifestul oficial al mişcării• .  - 300. 

383 La 26 martie 1863, la St. James-Hali a avut loc un miting muncitoresc orga
nizat de Consiliul de la Londra al trade-unionurilor pentru a exprim!l' solida
ritatea clasei muncitoare engleze cu statele sud-americane în lupta lor împo
triva sclaviei. Mitingul a fost prezidat de Bright, care era adversarul unei 
intervenţii armate a Angliei În războiul civil din S.U.A., de partea statelor 
din sud. - .302. 
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384 Declaraţia trimisă de Marx la 13 aprilie redactiei lui „Berliner Reform• a 
fost scrisă ca urmare a unei note apărute în numărul din 10 aprilie 1863 al 
acestui ziar, care prezenta într-o formă denaturată discuţiile dintre Marx şi 
Lassalle în vederea editării în comun a unui ziar. Aceste discuţii au avut loc 
în primăvara anului 1861 , în timp ce Marx se afla la Berlin (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 15, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 602) . - 303. 

385 Agitaţia făcută de Schulze-Delitzsch, care preconiza crearea unor case de 
împrumut şi  economii, precum şi a unor cooperative de consum şi de pro
ducţie din fondurile muncitorilor, a constituit o încercare de a-i abate pe 
muncitori de la lupta revoluţionară împotriva capitalului. Schulze-Delitzsch_ 
propovăduia armonia dintre interesele capitaliştilor şi cele ale muncitorilor, 
susţinînd că prin crearea unor societăţi cooperatiste situaţia clasei muncitoare 
poate fi îmbunătăţită în cadrul capitalismului şi micii producători meseriaşi 
pot fi salvaţi de la ruină. Criticînd în broşura „Răspuns deschis" (vezi adno
tarea 382) planurile cooperatiste ale lui Schulze-Delitzsch, Lassalle a promovat 
fn schimb ideea reformistă a unor asociaţii de producţie create de muncitori 
cu sprijinul statului iuncherist burghez prusian. - 304. 

386 Este vorba de rezoluţia din 15 mai 1863 a Camerei prusiene a deputaţilor 
cu privire la dreptul preşedintelui Camerei de a întrerupe cuvintările orato
rilor, inclusiv ale miniştrilor, în timpul şedinţelor Camerei. - 306. 

3tf1 Engels se referă, pare-se, la discursurile ţinute de Lassalle la Frankfurt 
pe Main, la 17 şi 19 mal 1863 (vezi adnotarea 400), care conţin atacuri violente 
împotriva partidului burghez al progresiştilor. Ca răspuns, presa progresistă 
a început persecutarea lui Lassalle, lansînd zvonul că Lassalle ar fi agent 
al lui Bismarck. - 306. 

388 tn perioada în care Marx a început să-şi facă extrasele referitoare la Istoria 
economiei politice, despre care vorbeşte în scrisoare, el terminase cea mai 
mare parte (caietele I-XXI) a manuscrisului său economic din 1861-1863 
(vezi adnotarea 27). Extrasele care ne-au r.arvenit sînt cuprinse în opt „Caiete 
suplimentare• (Beihefte) separate, însemnate cu literele A, B, C, D, E, F, G, H. 
In ultimele două caiete (XXII şi XXIII) ale manuscrisului din 1861-1863, 
scrise în mai-iulie 1863, Marx a folosit parţial malleriale din „Caietele supli
mentare•.  - 310. 

389 Este vorba de alegerile pentru Corpul legislativ al Franţei, care au avut 
loc la 31 mal-1 iunie 1863, precum şi de alegerile pentru Camera deputaţilor 
a landtagului prusian din 5 mai 1862. - 313. 

390 Este vorba de înfrîngerea trupelor superioare din punct de vedere numeric 
ale celor din Nord, de sub comanda lui Hooker, în bătălia de la Chancellors
ville (statul Virginia) din 2-4 mai 1863. In ciuda infringerii ,  la 6 mai Hooker, 
care fusese rănit în timpul luptei, a dat un ordin prin care îşi felicita armata 
pentru „acţiunile încununate de succes din ultimele şapte zile" .  - 313. 

391 Este vorba de Code civil - codul civil adoptat în Franţa în timpul lui 
Napoleon I şi introdus în regiunile cucerite de francezi din vestul şi suoi
vestul Germaniei ; acest cod a rămas în vigoare în Provincia renană şi după 
alipirea ei la Prusia în 1815. 

tn legătură cu poziţia lui Lassalle în cazul Vogt vezi adnotarea 
21. - 314. 

392 Aluzie ironică la „banda pucioasei" (vezi adnotarea 51). - 315. 

393 Marx se referă la filantropul burghez Robert Gladstone şi la adepţii lui din 
Liverpool. Marx a criticat concepţiile lui Gladstone în articolul „Declaraţia 
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Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor în legătură cu 
c11vîntarea rostită de Cochrane în Camera comunelor" (vezi K. Marx şj 
F. Engels. Opere, voi. 18, Bucureşti, Editura p\llitică, 1964, p. 65-11) .  - 315_ 

394 Este vorba de referatul lui Lassalle „Despre legătura specială dintre actuala 
perioadă a istoriei şi ideea de stare muncitorească•, ţinut la 12 aprilie 1862 
(vezi adnotarea 323) şi de referatul lui Engels „Die Volkszăhlungen, ihre 
Stellung zur Wissenschaft und ihre Aufgabe în der Geschichte " („Recensă
mîntul populaţiei, poziţia lui faţă de ştiinţă şi sarcinile lui în istorie"), ţinut 
la 15 februarie 1862 la Conservatorul din Berlin - 316. 

395 Vezi adnotarea 21. - 318. 

396 Engels a făcut critica amănunţită a acestei lucrări în articolul „Kinglake 
despre bătălia de la Alma" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 15, 
Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 611-632). - 318. 

391 Nemulţumirea provocată de politica partidului burghezo-moşieresc al „albilor", 
care în aprilie-mai 1 863 au acaparat conducerea răscoalei, a dus, la sfîrşitul 
lunii mai, la cotitura săvîrşită de elementele revoluţionare din rîndurile 
organizaţiei insurecţionale de la Varşovia. Una din lozincile noului guvern 
naţional, alcătuit din reprezentanţi ai „roşilor" moderaţi, era organizarea 
'.înarmării generale cu atragerea pe scară largă a ţăranilor în scopul consoli
dării luptei de partizani. Dar chiar după zece zile, în cadrul guvernului 
naţional s-au afirmat din nou „albii" ,  care, fără a risca respingerea lozincii 
populare a înarmării generale, au „amînat" realizarea ei şi au revenit la 
vechile metode de înfăptuire a acţiunilor militare, zădărnicind astfel planul 
unei răscoale de masă. - 318. 

398 Este vorba de articolul nesemnat „The Intervention în Poland" („Intervenţia 
în Polonia") .  publicat în ziarul „Free Press " ,  voi. XI, nr. 1 din iulie 1863. - 320. 

399 Este vorba de încercarea nereuşită a sudiştilor de a realiza în vara anului 
1863 o nouă ofensivă împotriva Nordului. Armata rebelilor, de sub comanda 
generalului Lee, a pătruns în statul Pennsylvania, dar a fost bătută de cei 
din Nord în bătălia de la Cettysburg din 1-3 iulie 1863, după care s-a retras 
în Sud, în statul Virginia. - 320. 

400 Marx se referă la broşura „Arbeiterlesebuch. Rede Lassalle 's zu Frankfurt 
am Main am 11. und 19. mai 1863, nach dem stenographischen Bericht" 
(„Manual muncitoresc. Raportul stenografiat al discursului ţinut de Lassalle 
la Frankfurt pe Main, la 11 şi 19 mai 1863" ) .  - 320. 

401 „Tabloul economic"  menţionat mai jos de Marx corespunde „Tabloului eco
nomic al întregului proces de reproductie" ,  conţinut în caietul al XXIl-lea 
al manuscrisului economic al lui Marx din 1861-1863 (vezi adnotarea 21) 
la p. 1 394. Ulterior Marx a analizat reproducţia şi circulaţia întregului capital 
social in secţiunea a treia a volumului al II-iea al „Capitalului" (vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 24, Bucureşti, Editura politică, 1961, p 366--546) . 

Tabloul lui Qucsnay - schemă a reproducţiei şi circulaţiei capitalului 
social, conţinută în lucrarea lui Quesnay „Analiza tabloului economic" (p. 65, 

în editia lui Daire - vezi adnotarea 296) . Marx a analizat în amănunţime 
„Tabloul economic " al lui Quesnay în „Teorii asupra plusvalorii" (vezi „Teorii 
asupra plusvalorii " ,  partea întîi, p. 221-251). precum şi în capitolul al X-lea, 
scris de el, al lucrării lui Engels „Anti-Diihring" (vezi K. Marx şi F. Engels
Opere, voi. 20, Bucureşti, Editura politică, 1964, p. 220-252). - 320. 

402 Respectiva scrisoare a lui Marx nu a fost găsită. - 325. 
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-403 Terminînd lucrul Ia manuscrisul economic din 1861-1 863, Marx a trecut la 
pregătirea directă a volumelor „Capitalului'.  In perioada 1863--1867 el a scris 
din nou şi a pregătit pentru tipar volumul I al „Capitalului •, care a apărut 
în septembrie 1867 şi a redactat variantele mai mult sau mai pulin definitive 
ale textului volumelor II şi III. Din diferite motive Marx nu a putut să 
continue pregătirea pentru tipar a acestor variante. După moartea lui Marx, 
Engels a pregătit pentru tipar şi a publicat volumele II şi III ale „,Capita
lului".  - 326. 

-404 Este vorba de articolul lui Cobbett „Bourbon War an the London Newspaper 
Press" („Războiul Bourbonilor şi ziarele londoneze'), inserat în „Cobbett's 
Weekly Register" ,  t. 45, nr. 6 din 8 februarie 1823, p. 354--381. In acest articol, 
la p. 315, Cobbett caracterizează astfel ziarul „Times" : „E un întreg concern I . . .  
Un concern comercial ; un concern care produce bani ; un concern care nu 
se sinchiseşte nici de adevăr, nici de minciună". - 321. 

-405 Ocupînd în 1863 oraşul Mexico, intervenlioniştii francezi, în conformitate cu 
instrucliunile lui Napoleon al III-iea cu privire la „exprimarea voinlei po
porului mexican" ,  au convocat la 18 iunie junta guvernamentală supremă, 
compusă din 35 de persoane. Membrii juntei, care făceau parte din partidul 
conservator, erau numili de comandanlii francezi şi confirmali de ambasadorul 
francez în Mexic. La rîndul ei, junta a convocat adunarea generală a notabili
tălilor, alcătuită din 215 conservatori, care au votat la 10 iulie 1863 pentru 
declararea Mexicului ca „imperiu' condus de favoritul lui Napoleon al III-iea 
- arhiducele austriac Maximilian. Denumind această lovitură a notabilitălilor 
mexicane „plebiscit",  Marx o compară în ironie cu alegerile din Franla 
de la 10 decembrie 1848, în urma cărora Ludovic Bonaparte a devenit pre
şedinte al Republicii Franceze, precum şi cu plebiscitul organizat de Napoleon 
al III-iea în Savoia şi Nisa în 1860, cu scopul de a masca anexarea lor după 
războiul austro-italo-francez din 1859. - 321. 

-406 Este vorba de trimiterea unui detaşament format din aproximativ -!00 de 
polonezi, francezi şi italieni, sub comanda lui Lapinski, organizat în Anglia 
in martie 1863 de emigranlii polonezi pentru a participa la răscoală. Scopul 
expediliei era debarcarea în Lituania, dar din cauza proastei organizări şi a 
nerespectării conspiraliei cuvenite, expedilia a eşuat. La sosirea în portul 
Malmo, în aprilie, vaporul cu membrii expediliei a fost relinut de autoritălile 
suedeze. La 18 iunie expedilia a fost continuată, dar în urma unui naufragiu 
şi a pieirii unei părli a detaşamentului, membrii expediliei împreună cu 
Lapinski s-au înapoiat la Londra. Bakunin, care s-a alăturat expediliei în 
portul suedez Helsingborg, a plecat, atunci cind vaporul a fost relinut la 
Malmo, la Stockholm, unde a rămas pînă în octombrie 1863, încercind să 
stabilească legătura cu revolulionarii suedezi şi finlandezi. - 328. 

401 „Children's Employment Commission (1862). First Report of the Commissio
ners ' . London, 1863. Ulterior, în 1867, au apărut încă 5 rapoarte din această 
serie. Marx se referă aici şi la seria de rapoarte apărute în deceniul al 
5-lea al secolului al XIX-iea şi folosite de Engels în lucrarea sa „Situalia 
clasei muncitoare din Anglia• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 2, 
Bucureşti, Editura politică, 1962, ed. a II-a, p. 429 ş.a.) . - 328. 

-408 Rosenkreuzeri - membrii unei asocialii religioase mistice secrete care a 
existat în secolele XVII-XVIII în Germania şi în alte citeva lări ale Europei. 
Potrivit legendei, asocialia şi-a căpătat numele de la fondatorul ei - Rosen

.kreuz, care a trăit la sfirşitul secolului al XIV-iea. - 329. 
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409 Este vorba de cea de-a doua lovitură (din septembrie) dată de partidul-• 
mic-burghez şleahtic al „roşilor• 1 la 17 septembrie 1863 acesta a format nout 
guvern naţional, care a durat aproximativ o lună. - 330. 

410 In august 1863, din iniţiativa Austriei, a avut loc la Frankfurt pe Main o-> 
consfătuire a suveranilor germani pentru dezbaterea proiectului de reformă• 
a Confederaţiei germane. Din cauza refuzului lui Wilhelm I de a participa 
la consfătuire, ea s-a încheiat fără nici un rezultat, marcind o nouă înfrîn
gere a Austriei în lupta cu Prusia pentru hegemonia în Germania. 

Condamnînd răscoala de eliberare din Polonia ca o „răzmeriţă nelegiuită", 
curia de la Roma a încercat totodată s-o prezinte în scopuri egoiste ca pe
o luptă pentru drepturile bisericii catolice. Ca urmare, cardinalul vicar de
la Roma a dat un edict pentru organizarea în primele zile ale lui septembrie 
a unor procesiuni de stradă şi a unor rugăciuni pentru apărarea Polo
niei. - 330. 

41 1 Negru, roşu şi galben - culori devenite simbolul mişcării de unire naţională
a Germaniei. - 331. 

412 La 13 noiembrie 1863 parlamentul danez a adoptat noua Constituţie, care
proclama alipirea deplină a Schleswigului la Danemarca. In conformitate
cu Protocolul de la Londra cu privire la integritatea monarhiei daneze, 
semnat la 8 mai 1852 de Rusia, Austria, Anglia, Franţa, Prusia şi Suedia. 
împreună cu reprezentantii Danemarcii, ducatul Holstein rămînea in cadrul 
Confederaţiei germane, făcînd totodată parte şi din Danemarca, ducatul 
Schleswig trecea în posesiunea regatului Danemarcii, menţinîndu-şi totodati'i 
unele drepturi speciale, care nu au fost însă respectate de clasele dominante
din Danemarca. Acested din urmă şi-au continuat încercările de a-şi subor
dona în întregime cele două ducate ; în 1855 a fost publicată o Constitutie 
unică pentru toate părţile componente ale regatului Danemarca, inclusiv cele
două ducate. Numai sub presiunea Bundestagului german, guvernTJI danez a
acceptat in 1858 să nu extindă această Constituţie asupra Holsteinului, dar Cll' 
conditia ca Holsteinul să participe la cheltuielile naţionale ; Schleswigul a rămas
complet incorporat în regatul Danemarca. După moartea regelui Danemarcii, 
Frederic al VII-iea, la 15 noiembrie 1863, uniunea personală care lega ducatul de
Danemarca a încetat, ceea ce a dus la intensificarea mişcării penii u despăr· 
tirea Schleswigului de Danemarca şi la includerea acestui ducat in Confe
deraţia germană. - 331. 

413 Este vorba de Protocolul de la Londra cu pnv1re la integritatea monarhiei 
daneze (vezi adnotările 215 şi 412), în care ţarul Rusiei era menţionat ca unul 
dintre pretendenţii legitimi la tronul Danemarcii 1 el a renunţat însă la> 
drepturile sale in favoarea ducelui Christian de Gliicksburg (ulterior regele
Christian al IX-iea) , proclamat moştenitor al regelui Danemarcii, Frederic
al VII-iea. Prin aceasta s-a creat un precedent pentru pretenţiile ţarilor ruşi 
la tronul Danemarcii în cazul stingerii dinastiei Gliicksburg. - 332. 

414 La alegerile pentru landtagul prusian din octombrie 1863, victoria a revenit! 
din nou partidului progresiştilor. La 21 noiembrie, Camera deputaţilor, în.i 
noua ei componenţă, a anulat legea cu privire la presă din 1 iunie 1863� 
care era îndreptată împotriva opoziţiei liberale şi prin care se suprima
hbertatea presei. - 332. 

415 Este vorba de discursul ţinut de conservatorul Wagener in Camera depu
taţilor din Prusia la 19 noiembrie 1863, cu prilejul dezbaterii legii reacţionare
cu privire 111 presă (vezi adnotarea 414). Wagener se referea la aprecierea
negativă făcută de Lassalle presei liberale in broşura sa „Die Feste, die 
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Presse und den Frankfurter Abgeordnetentag. Drei Symptome des offentlichen 
Geistes• (,,Sărbătorile, presa şi congresul deputaţilor de la Frankfurt. Trei 
simptome ale spiritului social") ,  apărută la Diisseldorf în 1863. - 332. 

-416 Engels nu şi-a realizat intenţia de a scrie o broşură despre problema 
Schleswig-Holstein. - 334. 

-417 Este vorba de tratatul de la Londra din 1852 (vezi adnotarea 412 şi 413) .  - 335. 

-418 La 7 decembrie 1863, cu prilejul morţii mamei sale, Marx a plecat la Trier. 
Apoi, după ce şi-a vizitat rudele din Frankfurt pe Main, a plecat în Olanda, 
la Lion Philips, executorul testamentar al mamei sale, pentru rezolvarea 
unor probleme legate de moştenire. lmbolnăvindu-se la Zalt-Bommel de 
furunculoză, Marx s-a înapoiat la Londra abia la 19 februarie 1864. - 336. 

·419 Marx ironizează apariţia unui nou „suveran• german - printul Frederick 
Augustenborg, care la 16 noiembrie 1863 s-a proclamat duce de Schleswig
Holstein, sub numele de Frederic al VIIl-lea. Numindu-l cel de-al treizeci 
şi şaselea pdrin!e al patriei, Marx se referă la faptul că în Confederaţia 
germană intrau 35 (după unele date - 34) de state-monarhii şi 4 oraşe 
libere. - 338. 

-420 La şedinţa Dietei federale de la Frankfurt pe Main, convocată în decembrie 
1863 pentru rezolvarea problemei Schleswig şi Holstein, reprezentanţii Prusiei 
şi Austriei au primit instrucţiuni de a nu pune în discuţie problema polo
neză. - 338. 

421 Adoptarea de către parlamentul danez, la 13 noiembrie 1863, a Constituţiei 
care proclama alipirea Schleswigului la Danemarca a fost folosită de Prusia 
şi Austria ca 'pretext pentru a ocupa cele două ducate ; la început Holsteinul, 
iar apoi şi Schleswigul. Noua Constituţie daneză încălca Protocolul de la 
Londra din 1852 (vezi adnotarea 212),  Îl!. care se stipula că Danemarca şi 
ducatele pot fi legate numai printr-o uniune personală. Pornind de la aceasta, 
la 24 decembrie 1863 Dieta federală a trimis, la propunerea Prusiei şi 
Austriei, trupe din Hannover şi Saxonia pentru a ocupa Holsteinul şi regiunea 
învecinată, Lauenburg ; la 31 decembrie a fost ocupat oraşul Kiel, situat pe 
teritoriul Schleswigului. La 16 ianuarie 1864 Prusia şi Austria au prezentat 
Danemarcii un ultimatum cu privire la abrogarea Constituţiei din 1863. 
Acţiunile militare în Schleswig au început la 1 februarie 1864, prin invadarea 
teritoriului de către o armată prusaco-austriacă cu un efectiv de 60 OOO de 
oameni, sub comanda generalului prusian Wranghel. 

Războiul dus de Prusia şi Austria împotriva Danemarcii a însemnat o 
etapă importantă în acţiunea de unificare a Germaniei sub hegemonia 
.Prusiei. Guvernul iuncheresc al lui Bismarck căuta să anexeze la Prusia 
ducatele Schleswig şi Holstein, aflate în stăpînirea Danemarcii, dar populate 
în cea mai mare parte de germani, să întărească influenta Prusiei în Germania, 
să reprime opoziţia burgheziei liberale. La acest război a luat parte ş1 
Austria, care căuta să zădărnicească planurile care ţinteau departe ale Prusiei. 
Potrivit tratatului de pace de la Viena, încheiat la 30 octombrie 1864, 
Schleswigul şi Holsteinul erau declarate posesiune comună a Austriei ŞI 
Prusiei, iar după războiul austro-prusian din 1866 au fost anexate la Pru
sia. - 340. 

422 ..Este vorba de i:ăspunsul dat de Wilhelm la adresa din 18 decembrie 1863 
,a Camerei deputaţilor din Prusia, prin care aceasta refuza să acorde creditele 
• excepţionale legate de iminentul război împotriva Danemarcii. ln răspunsul 
<.din .27 Jiecembrie, Wilhelm a respins adresa Camerei. - 341. 
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423 Protocolul de la Varşovia din 5 iunie (24 mai) semnat de reprezentanţii 
Rusiei şi Danemarcii stabilea principiul indivizibilităţii posesiunilor coroanei: 
daneze, cuprinzind şi ducatele Schleswig-Holstein. - 342. 

424 Vezi adnotarea 419. - 342. 
425 Vezi adnotarea 418. - 343. 
426 In legătură cu Uniunea na/ională vezi adnotarea 19. - 343. 
427 La 12 martie 1864, Marx a rămas pentru citeva zile la Manchester la Engels, 

căruia i-a relatat rezultatele călătoriei sale în Germania şi Olanda. - 344. 
428 Palatul de cristal - clădire construită din metal şi sticlă pentru prima 

expoziţie mondială industrială-comercială din 1851 de la Londra. In aprilie 
1864, în Palatul de cristal s-a sărbătorit sosirea lui Garibaldi în Anglia. 

In 1844, James Graham, ministrul de interne al Marii Britanii, pentru 
a face pe placul guvernului austriac, a dat dispoziţie departamentului poştelor 
din Anglia să pună la dispoziţia poliţiei scrisorile emigranţilor revoluţionari 
italieni, printre care şi cele ale lui Mazzini, care din 1837 se afla la Londra 
ca emigrant politic. Printre altele au fost deschise şi scrisorile adresate lui 
Mazzini de către fraţii Bandera, în care aceştia îşi expuneau planul expediţiei 
în Calabria proiectate de el cu scopul de a provoca în Italia răscoala împo
triva Bourbonilor din Neapole şi a dominaţiei austriecilor. Cind s-a pornit 
această expediţie, membrii ei au fost arestaţi, iar fraţii Bandera împuş
caţi. - 344. 

429 Nota cu privire la intrarea lui Blind în Comitetul Shakespeare a apărut în 
ziarul „Athenaeum• nr. 1 902 din 9 aprilie 1864, p. 5 1 1 .  

Comitetul na/ional Shakespeare a fost înfiinţat î n  Anglia î n  1863 pentru 
organizarea sărbătoririi jubileului de 300 de ani al lui Shakespeare, la 
sfirşitul lunii aprilie 1864. - 345. 

430 La sfirşitul lunii februarie 1864, după intrarea trupelor prusiene în Iutlanda� 
guvernul englez, temindu-se de extinderea teatrului opnaţ i i lor militare. 
a propus convocarea la Londra a unei conferinţe a statelor semnatare ale 
protocolului din 1852 cu privire la integritatea monarhiei daneze (vezi adno
tarea 412). Conferinţa avea ca sarcină reglementarea conflictului danezo
pruso-austriac şi rezolvarea problemei ducatelor Schleswig şi Holstein. Dar 
deschiderea conferinţei, fixată iniţial pentru 12 aprilie 1864, a fost amina!& 
în repetate rinduri din cauză că reprezentanţii Prusiei şi Austriei care se· 
străduiau în tot felul să tergiverseze convocarea ei nu s-au prezentat. Con
ferinţa, care a continuat intre 25 aprilie şi 25 iunie, nu a dus la nici un • 
rezultat ca urmare a contradicţiilor acute dintre participanţii ei. Imediat 
după încheierea conferinţei, Prusia şi Austria şi-au reluat operaţiile militare. 
pe teritoriul Danemarcii. - 345. 

431 Vezi adnotarea 194 - 345. 

432 In martie 1864, familia lui Marx, primind o mică moştenire în urma morţii" 
mamei lui, s-a mutat într-o casă nouă din nord-vestul Londrei, pe adresa � 
1 ,  Modena Villas, Maitland Park, Haverstock Hill. - 346. 

433 La începutul lunii aprilie 1864, Garibaldi a Intreprins o călătorie agitatorică• 
în Anglia cu scopul de a stringe fonduri pentru organizarea unei noi expediţii 
in Italia. Garibaldi spera, de asemenea, că pentru expediţia sa îndreptată> 
împotriva dominaţiei austriece în Veneţia va primi un oarecare sprijin din 
partea cercurilor guvernante engleze. La început, guvernul englez, tinzind să• 
folosească sosirea lui Garibaldi în Anglia pentru a face presiuni împotriva. 
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Austriei şi \inînd seama şi de starea de spirit a maselor populare, care au 
salutat cu entuziasm eroul naţional al Italiei, i-a făcut lui Garibaldi onoruri 
oficiale. Dar întîlnirea dintre Garibaldi şi Mazzini, care se afla la Londra în 
calitate de emigrant politic, precum şi discursul rostit de el în apărarea 
răsculaţilor polonezi au provocat nemulţumirea burgheziei engleze, care a 
pornit în presă o campanie împotriva revoluţionarului italian. Ca răspuns la 
cererea lui Napoleon al III-iea de a-I expulza imediat pe Garibaldi din 
Anglia, ziarele burgheze engleze s-au grăbit să declare că „el este bolnav 
şi pleacă Ia Caprera•. Această născocire a fost dezminţită de Garibaldi, care 
a anunţat că intenţionează să viziteze cîteva oraşe ale Angliei, ceea ce l-a 
făcut pe ministrul englez Gladstone să declare făţiş că şederea lui Garibaldi 
în \ară a devenit indezirabilă. Curînd după aceea, la sfirşitul lunii aprilie, 
Garibaldi a părăsit Anglia. Atitudinea făţarnică şi laşă a guvernului englez. 
a provocat indignarea cercurilor democrate din Anglia. - 347. 

434 In legătură cu prigonirea presei de către guvernul Bismarck vezi adnotarea 414. 
La sfirşitul lunii aprilie 1864, regele Prusiei, Wilhelm I ,  a făcut o calătorie 

în ducatele Schleswig şi Holstein în legătură cu plebiscitul proiectat acolo. 
Scopul călătoriei era de a determina populaţia ducatelor să voteze pentru 
alipirea la Prusia. - 347. 

435 Diippel (denumirea daneză : Dybbl) - fortăreaţă daneză în Schleswig, luată 
cu asalt la 18 aprilie 1864 de trupele prusiene în timpul războiului dus de 
Prusia şi Austria împotriva Danemarcii. - 347. 

436 Marx a plecat la 3 mai la Manchester, Ia Wilhelm Wolff, care era bolnav, 
şi a rămas acolo pînă la 18 mai 1864. - 348. 

437 Este vorba de cărţile din biblioteca lui Wilhelm Wolff, care după moartea 
acestuia i-au revenit prin testament lui Marx. Marx reproduce lista acestor 
cărţi în scrisoarea adresată lui Engels la 18 noiembrie 1864 - 352. 

438 La începutul lunii mai 1864 armata lui Grant care se afla în Virginia a 
început o nouă ofensivă împotriva oraşului Richmond, capitala şi principalul 
bastion al Confedera\lel statelor din Sud. După o serie de bătalu îndîrjite, 
în mai-iunie 1864 armata lui Grant a reuşit să-i împingă pe cei din Sud 
din faţa oraşului Richmond şi să le pricinuiască mari pierderi în material 
uman. Operaţiile de cucerire a oraşului Richmond s-au încheiat abia în 
aprilie 1865. 

Vorbind de ecoul pe care I-a avut această campanie în ziarul „Times• ,  
Marx s e  referă l a  articolele d e  fond din 2 5  ş i  2 6  mai 1864, care elogiau 
strategia generalului Lee, comandantul trupelor din Sud în timpul ofensivei 
armatei lui Grant în Virginia. - 352. 

439 ln biletul trimis lui Marx la 23 mai 1864, Ernest Jones îşi exprima profundul 
său regret pentru că, trebuind să plece, nu s-a putut întilni cu Marx şi 
Engels. lntilnirea trebuia să aibă loc la 19 mai Ia Manchester, cînd Marx 
se afla acolo în legătură cu boala şi moartea lui Wilhelm Wolff. - 352. 

440 La Solferino, Ia 24 iunie 1859, armata austriacă a fost înfrîntă de trupele 
franco-italiene. - 353. 

441 După reluarea, la 28 mai 1864, a şedinţelor Conferinţei de la Londra a statelor 
europene în problema Schleswig-Holsteinului (vezi adnotarea 430), reprezen
tanţii Prusiei şi Austriei au propus la conferinţă candidatura prinţului 
Augustenborg în calitate de duce al Schleswig-Holsteinului, întrucît Bismarck 
obţinuse în prealabil din partea printului Augustenborg consim\ămîntul său 
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cu pnvire la o serie de concesii în favoarea sa. Această propunere a fost 
însă respinsă de conferiniă. - 353. 

442 Se subinieleg protocoalele de la Varşovia şi Londra din 1851 şi 1852 (vezi 
adnotările 423 şi 412). - 353. 

443 Marx se referă la „Scrisoarea deschisă" pe care Kertbeny inteniiona s-o pu
blice ca răspuns lui Kossuth. Trimiiînd la 29 martie acest material lui Marx, 
Kertbeny l-a rugat să-l sprijine la publicarea „Scrisorii deschise• în ziarele 
germane şi engleze. - 355. 

444 Articolul lui Elsner „Kasematten-Wolff" („Wolff-cazemată") a fost publicat 
în „Breslauer Zeitung• din 24 mai 1864 şi reprodus în „Rheinische Zeitung" 
din 26 mai 1864. 

ln articolul „Feudaler Sozialismus• („Socialismul feudal") , apariinînd unui 
autor necunoscut şi publicat în „Rheinische Zeitung• din 30 mai 1864, era 
vorba despre cochetarea reaciiunii prusiene cu mişcarea muncitorească. - 355. 

445 In scrisoarea din 27 mai 1864 adresată de Klings muncitorilor F. Moli şi 
J. Melchior se anunia sărbătorirea în G€rmania a împlinirii unui an de la 
înfiiniarea Uniunii generale a muncitorilor germani ş i  se relata entuziasmul 
stimit în rîndurile muncitorilor la meniionarea numelor lui Marx şi Engels. 
Klings îi ruga pe prietenii săi să-l asigure pe Marx că ei se vor strădui 
„să fie demni de asemenea apărători" cum sînt Marx şi Engels. 

Uniunea generală a muncitorilor germani - organizaµe politică a munci
torilor germani, întemeiată la 23 mai 1863 la congresul asociaiiilor muncitoreşti 
de la Leipzig. Chiar de la înfiiniarea sa, Uniunea generală a muncitorilor 
germani se afla sub influenia concepµilor oportuniste ale lui Lassalle şi ale 
adepiilor săi, care căutau să îndrepte mişcarea muncitorească pe calea refor
mistă. Uniunea îşi limita ţelurile la lupta pentru votul universal şi activitate 
parlamentară paşnică. Respingînd lupta economică de zi cu zi a clasei mun
citoare, Uniunea generală a muncitorilor germani se pronuniă pentru crearea 
unor asociaiii de produciie subveniionate de stat, pe care le considera prin
cipalul mijloc de rezolvare a contradiciiilor sociale. Situîndu-se pe o poziiie 
naiională în problemele de politică externă, conducerea lassalleeană a Uniunii 
aproba politica reaciionară a guvernului prusian şi unificarea Germaniei de 
sus pe calea războaielor dinastice. 

O dată cu formarea Asociaiiei Internaiionale a Muncitorilor (Intema
iionala I), tactica oportunistă a conducerii lassalleene a Uniunii a devenit 

<> frînă în crearea unui partid cu adevărat muncitoresc în Germania. Lupta 
consecventă dusă de Marx şi Engels împotriva lassalleanismului a determinat, 
la începutul deceniului al 8-lea, îndepărtarea muncitorilor progresişti ger
mani de acest curent. La Congresul de la Gotha din mai 1875 a avut loc unifi
carea Uniunii generale a muncitorilor germani cu Partidul muncitoresc social
democrat german (eisenachienii) , fondat în 1869 şi condus de Bebe! şi Liebknecht. 
Partidul unificat a primit denumirea de Partidul muncitoresc socialist din Ger
mania. - 355. 

446 ln mai 18i4 Lassalle a plecat la Elberfeid, la aniversarea unui an de la 
infiiniarea Uniunii generale a muncitorilor germani. ln discursul de salut, 
Lassalle l-a numit pe Wilhelm Wolff „unul dintre luptătorii de seamă pentru 
cauza clasei muncitoare" - 355. 

447 ln a doua jumătate a lunii decembrie 1847, Marx a iinut prelegeri despre 
munca salariată şi capital în cadrul Asociaiiei muncitorilor germani de la 
Bruxelles. Aceste prelegeri au stat la baza lucrării sale „Muncă salariată ş i  
capital" ,  publicată sub formă de editoriale în  „Neue Rheinische Zeitung" 
nr. 264-267 şi 269 din 5-R şi 1 1  aprilie 1 849 (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
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voi. 6, Bucureşti, Editura politică, 1959, p, 441-472) , Marx a renunţat ulterior 
la intenţia sa, exprimată în scrisoare, de a publica „Muncă salariată şi 
capital" ca anexă la primul volum al „Capitalului".  El citează unele pasaje 
din lucrarea sa în notele la volumul I al „Capitalului" (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 23, Bucureşti, Editura politică, 1 966, p. 588, 624, 768) ; 
critica lui Lassalle Marx o face la p. 5-6, 120. 

Asociatia muncitorilor germani de la Bruxelles a fost înfiinţată de Marx 
şi Engels la sfîrşitul lunii august 1847, în scopul luminării politi� a mun
citorilor germani care locuiau în Belgia şi al propagării ideilor comunismului 
ştiinţific în rîndurile lor. Sub conducerea lui Marx şi Engels şi a tovarăşilor 
lor de idei, asociaţia a devenit centrul legal de unire a proletarilor revolu
ţionari germani din Belgia. Cele mai bune elemente ale asociaţiei au făcut 
parte din comunitatea de la Bruxelles a Ligii comuniştilor. Asociaţia mun
citorilor germani de la Bruxelles şi-a încetat activitatea curînd după revoluţia 
burgheză din februarie 1848 din Franţa, în urma arestării şi expulzării 
majorităţii membrilor ei de către poliţia belgiană. - 356. 

448 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 29, Bucureşti, Editura politică, 1968, 
p. 250 - 357. 

449 Marx parafrazează expresia de largă circulaţie „ei n-au învăţat nimic şi 
n-au uitat nimic", preluată dintr-o scrisoare a amiralului francez de Panat 
din perioada restauraţiei monarhiei Bourbonilor. Uneori această frază îi 
este atribuită lui Talleyrand. Ea se referă la regalişti, care s-au dovedit 
incapabili să tragă învăţăminte din revoluţia burgheză franceză de la sfîrşitul 
secolului al XVIII-iea. 

Folosind această frază, Marx se referă Ia faptul că spre sfîrşitul anului 
1859 Freiligrath, participant la revoluţia din 1848-1849, s-a îndepărtat de 
revoluţionarii proletari şi de tovarăşii lor de idei. - 357. 

450 Instantă care avea în competenta ei succesiunile testamentare - una dintre 
instanţele superioare din Anglia (după reforma juridică din 1873, secţie a 
Tribunalului suprem). In atribuţia acestei instanţe intrau, pe lingă alte 
probleme, confirmarea testamentelor şi emiterea titlurilor de intrare în po
sesiunea bunurilor succesorale. - 351. 

451 Intenţia lui Marx de a scrie pentru „Free Press" o notă cu privire la 
construcţia Canalului Suez, începută în 1 859, a rămas, pare-se, nereali
zată. - 359. 

452 Vezf adnotarea 359. - 359. 

453 Prin cea de-a treia împărţire a Poloniei, făcută în 1795 (vezi adnotarea 366) , 
Prusia a cotropit cea mai mare parte a vechilor ţinuturi poloneze, inclusiv 
Varşovia. Potrivit hotărîrilor Congresului de la Viena (1814-1815}, cea mai 
mare parte a acestor ţinuturi - sub denumirea oficială <le Regatul Polo
niei - a revenit Rusiei. - 360. 

454 tn mai 1864 trupele ruseşti din Caucaz au ocupat localitatea Kbaad (actual
mente Krasnaia Poleana) , unde se afla ultima bază a murizilor. Prin lichi
darea acestui ultim focar de rezistenţă a muntenilor s-au încheiat războaiele 
începute de ţarism la sfîrşitul secolului al XV1II-lea în Caucaz ; Caucazul 
a fost alipit la Rusia. - 360. 

455 Marx numeşte războiul dus de Prusia şi Austria împotriva Danemarcii în 
1864 războiu/ din Sch/cswig-Holstein (vezi adnotarea 421) .  

I n  legătură c u  Conlerinta de l a  Londra vezi adnotarea 430 ş i  441 .  - 360. 
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456 Este vorba de cuvintarea rostită de Wilhelm Wolff la şedinia Adunării 
naiionale de la Frankfurt din 26 mai 1849. Vezi „Stenographischer Bericht 
liber die Verhandlungen der deutschen constituirenden Nationalversammlung 
zu Frankfurt am Main" („Raport stenografic al şedinielor Adunării naiionale 
constitutive germane de la Frankfurt pe Main" ) ,  Bd. IX, nr. 229. Frankfurt 
am Main 1849. Vezi textul cuvîntării lui Wolff în K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 1 4, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 507-508, şi voi. 19, Bucu
reşti, Editura politică, 1965, p. 93-94. - 361. 

457 Prin bătălia de la Wilderness (statul Virginia) de la 5-7 mai 1864 a început 
cea de-a treia şi ultima campanie a celor din Nord pentru cucerirea capitalei 
Confederaiiei statelor din Sud - Richmond. Deşi în această bătălie, ca 
şi în următoarele din vara anului 1864, armata Nordului, sub comanda 
lui Grant, nu a reuşit să cucerească Richmondul, ea a pricinuit duşmanului 
mari pierderi şi a ocupat poziiii decisive pentru lovitura finală împotriva 
oraşului Richmond din primăvara anului 1865. - 361. 

458 Inteniionind să scrie o biografie amănuniită a lui Wilhelm Wolff, Marx 
a întocmit în iunie 1864 o scurtă listă a datelor din viaia şi activitatea 
acestuia. Cităm mai jos textul notelor biografice ale lui Wolff, schiiate 
de Marx : 

„1809. 21 iunie născut la Tarnau, districtul Schweidnitz. 1813. Ruşii. 
1834-1838. 41 • ani la Silberberg. Lui Kasemallen Wolff i se refuză vizi

tarea tatălui muribund chiar şi sub supravegherea jandarmilor. 
Din 1843 pînă în februarie 1846 - la Breslau. 
1846. Wolff fuge, fiind ameniniat de un proces de încălcare a legii cu 

privire la presă. Articolul despre răscoala iesătorilor silezieni. 
1846--48. Bruxelles. «Bureau de Correspondence». Deiinut la Bruxelles 

(arestat între 26 şi 28 februarie) . 
1848. Aprilie-iunie la Breslau. 
1848. Septembrie. Koln. Lupus trebuie să se prezinte [în faia instaniei].  

Anularea ordinului de arestare. 
22 octombrie 1848. Ordin de arestare emis de Hecker. Anulat la 8 mar-

tie 1849. 
1848. Iunie - 10 mai 1849 la Koln. De aici la Frankfurt 
26 mai 1849. Scena din parlamentul german (Frankfurt) . 
1849. Cind Lupus se afla deja în Elveiia, a fost emis împotriva lui ordinul 

de dare în judecată pentru participare la parlamentul ciuntit de la Stuttgart. 
La 5 iulie 1849 pleacă la Base!, de acolo e internat la Berna. 1 an 

şi 3/, profesor la Ziirich. 31 martie 1851 - <>rdin scris de expulzare din 
Ziirich (10 septembrie 1850. Ziirich. Protestul lui Lupus împotriva dispoziiiei 
de fixare a domiciliului său în cantonul Lucerna ca urmare a hotărîrii 
Consiliului unional cu privire la fixarea domiciliului emigraniilor). 

4 iunie 1851-1853. Sosirea la Londra. Aproximativ 2 ani la Londra. 
12 ianuarie 1861. Decretul prusian cu privire la amnistie. 4 ianuarie 1862. 

Cererea adresată guvernului prusian a rămas 5 luni fără răspuns. O nouă 
cerere la 4 iunie 1862. 1 august 1862. Landratul din Schwidenitz cere ca 
Wolff să comunice ultimul său domiciliu din Prusia. 

5 septembrie 1862. Răspunsul guvernului prusian că amnistia va duce la 
continuarea anchetei" .  - 363. 

459 Este vorba de articolul anonim „Eine Erinnerung an den Communisten 
Wolff" („Amintiri despre comunistul Wolff"), publicat în revista „Grenzboten• 
din 1864, semestrul I, voi. II, p. 398-400. - 365. 
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460 Intrucît pentru a scrie biografia lui Wolff (vezi adnotarea 458) lui Marx 
ii lipseau unele date din perioada de tinereţe a acestuia, Jenny Marx, din 
însărcinarea lui Marx, s-a adresat publicistului Elsner - coleg al lui Wolff 
la Universitatea din Breslau şi autorul articolului despre Wolff publicat în 
„Breslauer Zeitung" - cu rugămintea de a-i trimite toate datele biografice 
ale lui Wolff cunoscute de el (vezi volumul de faţă, p, 611) .  Elsner însă 
nu i-a putut comunica lui Marx amănuntele care îl interesau. Intenţia lui 
Marx de a scrie biografia detaliată a lui Wolff nu s-a concretizat. Ulterior 
ea a fost prezentată în seria de articole publicate de Engels sub titlul 
„Wilhelm Wolff" ,  în 1876, în revista „Die Neue Welt" (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 19, Bucureşti, Editura politică, 1964, p, 59-97) , 366. 

461 P. B. Lord. „Popular Phisiologie" ,  3 ed., London, 1855, p. 316 („Fiziologia 
populară").  - 368. 

462 Este vorba de participarea în continuare a lui Engels în calitate de asociat 
al firmei „Ermen şi Engels" .  - 369. 

463 La sfîrşitul lunii iunie-începutul lunii iulie 1864 Marx a scris pentru ziarul 
„Free Press" un articol despre poziţia Rusiei faţă de războiul din 1864 îm
potriva Danemarcii. Articolul n-a fost publicat. După cit se pare, Marx se 
referă aici şi la articolul lui Collet „Groundlessness of any Claim of Russia 
to Holstein-Gottorp" („Lipsa de temei a oricăror pretenţii ale Rusiei asupra. 
Holstein-Gottorpului" ) ,  apărut nesemnat în „Free Press" ,  voi. XII, nr. 5 din 
4 mai 1864. - 371 .  

464 Este vorba d e  provinciile Brandenburg, Prusia Orientală, Prusia Occidentală, 
Poznan, Pomerania şi Silezia, care pînă la Congresul de la Viena din 1815 
făceau parte din Regatul Prusiei. Din numărul vechilor provincii nu făceau 
parte şi provinciile renane, cele mai dezvoltate sub raport economic, politic 
şi cultural, care s-au alipit Prusiei abia în 1815. - 373. 

465 Ca urmare a încheierii fără nici un rezultat, în iunie 1864, a conferinţei 
de la Londra (vezi adnotarea 430) şi a reluării operaţiilor militare ale 
Prusiei în Danemarca, guvernul englez i-a propus lui Napoleon al III-iea 
să ia măsuri generale pentru lupta împotriva agresiunii prusiene. Deşi în 
realitate guvernul Palmerston nu intenţiona să intre în război cu Prusia, 
el a demonstrat că este gata să facă acest lucru, întrucît se temea de o 
apropiere intre Prusia, Austria şi Rusia. După întîlnirea de la 1 3-15 iunie 
1864 de la Karlsbad dintre regele Prusiei şi împăratul Austriei şi după 
întrevederea de la inoeputul lunii iulie 1R64 de la Potsdam şi Kissingen dintre 
Wilhelm I şi Alexandru al II-iea, în Europa se vorbea despre reactivarea 
Sfintei alianţe. Dar guvernul lui Napoleon al III-iea a refuzat să intre în 
război împotriva Prusiei şi Austriei din cauza grelei situaţii financiare în 
care se afla cel de-al doilea Imperiu, a creşterii mişcării de opoziţie în 
interiorul ţării şi a serioaselor insuccese în domeniul politicii interne. Refuzul 
Franţei a determinat guvernul Palmerston să dea declaraţii liniştitoare, care 
să ducă la lichidarea conflictului dintre Prusia şi Anglia. La îmbunătăţirea 
relaţiilor anglo-prusiene au contribuit şi măsurile luate de diplomaţia 
rusă. - 374. 

466 Parafrazînd cunoscuta expresie din pamfletul lui Hugo „Napoleon cel Mic• 
- „nu oricine poate fi un fenomen I" -, Engels se referea la faptul că în 
1864 Palmerston, în vîrstă de 80 de ani, continua să ocupe funcţia de prim� 
ministru al Angliei. - 374. 

467 Este vorba de scandaloasa înfrîngere a lui Fazy în alegerile din consiliul 
cantonal al Genevei, în august 1864, după dezvăluirea maşinaţiilor financiare 
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la care s-a dedat în calitatea sa de preşedinte al Băncii generale a Elveţiei. 
După alegeri, adepţii lui Fazy au săvirşit un atac armat împotriva unei părţi 
a alegătorilor care votaseră împotriva acestuia, provocind dezordini. In 
urma sosirii la Geneva a trupelor guvernamentale elveţiene, Fazy s-a văzut 
nevoit să fugă în Franţa. 

Freiligrath era membru al conducerii secţiei de la Londra a Băncii 
generale a Elveţiei. - 374. 

468 Telegrama lui Marx nu s-a păstrat ; în ea anunţa, pare-se, moartea lui 
Lassalle. - 376. 

469 Richmond - capitala Confederaţiei statelor din Sud - constituia principalul 
punct de sprijin al răsculaţilor, în jurul căruia erau concentrate toate for
ţele selecţionate ale Padului. In timpul războiului civil din S.U.A„ armata 
celor din Nord a intreprins trei mari campanii, cu scopul de a ocupa acest 
punct. Prima campanie pentru cucerirea Richmondului, din iulie 1861 , s-a 
încheiat prin înfringerea, la 21 iulie 1861 , la Buii Run a armatei Nordului. 
Cea de-a doua campanie, din primăvara şi vara anului 1862, s-a încheiat, 
de asemenea, prin retragerea trupelor Nordului spre Washington. Cea de-a 
treia campanie, începută în mai 1864 şi încheiată prin cucerirea Richmondului, 
la 3 aprilie 1865, a avut un rol important în victoria definitivă a Nordului 
în războiul civil din S.U.A. - 376. 

470 Incepind din mai 1864, comandamentul Nordului a început să pună în apli
care un nou plan strategic de distrugere a Confederaţiei statelor din Sud, 
care coincidea, în multe privinţe, cu tezele expuse în presă de Marx şi 
Engels încă în 1862 (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 15, Bucureşti, 
Editura politică, 1963, p. 515--516). Concomitent cu atacul lui Grant împotriva 
Frontului central din Virginia (vezi adnotările 438 şi 457) , la 7 mai 1864 ge
neralul Sherman a început celebra „incursiune pe mare• prin Georgia. In 
pofida pierderilor grele, atacul armatei federale s-a desfăşurat cu succes. 
La 2 septembrie trupele lui Sherman au ocupat Atlanta, iar la 10 decembrie 
t864 au ajuns la mare. Impărţind în acest fel teritoriul Confederat.iei în 
două părţi, „incursiunea pe mare• a lui Sherman a pregătit condiţiile necesare 
pentru distrugerea principalelor forţe ale celor din Sud din Virginia, în 
primăvara anului 1865. - 377. 

471 Este vorba de campania electorală în legătură cu apropiatele alegeri de la 
8 noiembrie 1864 pentru funcţia de preşedinte şi de alegerile concomitente 
pentru Congresul S.U.A. In aceste alegeri, partidul republican a lansat un 
program mai radical în comparaţie cu programul său electoral din 1860, 
pe care Marx ii caracterizează în articolul „Războiul civil din America de 
Nord• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 15, Bucureşti, Editura politică, 
1963, p. 34�351). Programul adoptat la Convenţia naţională a partidului 
republican de la Baltimore, la 7 iunie 1864, a avut un caracter aboliţionist 
categoric şi proclama desfiinţarea sclaviei pe întreg teritoriul Uniunii. La 
alegerile din 1864, preşedinte al S.U.A. a fost ales din nou Lincoln. - 377. 

472 După o scurtă vizită făcută lui Marx la Londra şi mamei sale, care se afla 
la odihnă la Ramsgate, intre 8 septembrie şi mijlocul lunii octombrie 1864, 
Engels a făcut o călătorie prin Schleswig-Holstein, unde a luat cunoştinţă 
de conjunctura politică din ţară şi de starea armatei austro-prusiene. - 378. 

473 Marx se referă la agitaţia desfăşurată de Lassalle din momentul întemeierii 
Uniunii generale a muncitorilor germani in mai 1863 şi al alegerii sale ca 
preşedinte al Uniunii. In mai 1 864, la Leipzig, Solingen, Elberfeld şi ln alte 
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oraşe ale Germaniei, aniversarea unui an de la înfiinţarea Uniunii a fost 
marcată prin festivităţi. - 378. 

474 Koblenz - oraş din Germania la graniţa cu Franţa ; în timpul revoluţiei 
burgheze franceze de la sfirşitul secolului al XVIII-iea - centru al emigran
ţilor nobili monarhişti şi al pregătirii unei intervenţii împotriva Franţei 
revoluţionare. - 379. 

475 Marx se referă la „Analele Imperiului german în timpul dinastiei saxone• 
(„Jahrbiicher des Deutschen Reichs unter dem Săchsischen Hause") ,  apărute 
în trei volume în redactarea lui Leopold Ranke şi publicate de discipolii săi 
la Berlin în 1 837-1840. 

Demagogi - aşa ii numeau în Germania cercurile reacţionare pe par
ticipanţii la mişcarea opoziţionistă din perioada de după războaiele împotriva 
Franţei napoleoniene. Participanţii la această mişcare se ridicau împotriva 
rînduielilor reacţionare din statele germane şi organizau manifestări politice 
în cadrul cărora era revendicată unificarea Germaniei. Mişcarea căpătase 
o largă răspîndire în rindurile intelectualităţii şi ale studenţimii. Autorităţile 
reacţionare îi prigoneau pe „demagogi •. - 379. 

476 Este vorba de cartea lui W. Diinniges : „Jahrbiicher des Deutschen Reichs 
unter der Herrschaft Kiinig und Kaiser Ottos I. von 951 bis 973" („Analele 
Imperiului german în perioada domniei regelui şi împăratului Otto I, din 
951 pînă în 973").  Berlin, 1 839. Această lucrare a format partea a treia a 
primului volum din ediţia redactată de Ranke (vezi adnotarea 475). - 379. 

477 Este vorba de Uniunea muncitorilor de la Berlin, care a fost înfiinţată la 
1 ianuarie 1863 şi se afla sub influenţa progresiştilor. Schulze-Delitzsch pre
zenta adeseori referate în cadrul Uniunii despre probleme ale mişcării coope
ratiste (vezi adnotarea 385). - 379. 

478 In scrisoarea adresată lui Szemere la 16 decembrie 1859, care nu s-a păstrat, 
Marx l-a rugat, probabil, pe acesta să-i procure bani. In scrisoarea din 
29 decembrie 1 859 Szemere îi comunica lui Marx că încercările sale n-au 
fost încununate de succes. - 385. 

479 In scrisoarea adresată lui Marx la 1 1  decembrie 1859, Szemere ii anunţa 
că intenţionează să-şi editeze broşura despre Ungaria şi ii ruga pe Marx 
să-l ajute să traducă broşura în limba engleză şi să o tipărească în Anglia. 
Broşura lui Szemere a fost editată la Paris sub titlul „La question hongroise 
(în perioada 1848--1860) " („Problema ungară")  şi în acelaşi an a apărut la 
Londra în editura Bentley sub titlul „Hungary, from 1848 to 1860" („Ungaria 
în perioada 1 848--1860") . ....:... 385. 

480 Vezi adnotarea 10. - 385. 

481 Marx se referă la broşura calomniatoare a lui Vogt „Procesul intentat de 
mine lui «Allgemeine Zeitung»", îndreptată împotriva lui Marx şi a revo
luţionarilor proletari conduşi de el (vezi adnotarea 9) . In ceea ce priveşte 
comparaţia pe care o face Marx intre broşura lui Vogt şi broşura lui 
Miiller-Tellering vezi adnotarea 17. - 386. 

482 Ticălosul imperiului îl numeşte Marx pe Vogt în legătură cu activitatea 
desfăşurată de acesta ca agent al imperiului. In legătură cu regenta impe
riului vezi adnotarea 20. - 386. 

483 In legătură cu reproducerea de către „National-Zeitung• a cuprinsului calom
niator al broşurii lui Vogt vezi adnotarea 9, precum şi volumul de faţă, 
p. 392-398 şi Ml7-425. - 386. 
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484 In scrisoarea către Marx scrisă la sfirşitul lunii ianuarie 1860, Lassalle 
anunţa că Vogt a confirmat că a primit bani din partea revoluţionarilor 
unguri. 

Vorbind de un ziar englez, Marx se referă la nr. 10, din 28 septembrie 
1859, al lui „Free Press• ,  care a publicat nota lui Marx „Amănunte în 
legatură cu tranzacţia dintre Kossuth şi Ludovic-Nepoleon•. Nota publicată 
în „Free Press• reprezenta varianta prescurtată a articolului lui Marx „Kossuth 
şi Ludovic-Napoleon• ,  apărut la 24 septembrie 1859 în „New York Daily 
Tribune• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura 
politică, 1 962, p. 539-546). - 386. 

485 In scrisoarea adresată lui Marx la sfirşitul lunii ianuarie 1860, Lassalle 
încerca în fel şi chip să-l dezvinovăţească pe Vogt şi să pună sub semnul 
întrebării faptul că Vogt a fost cumpărat de guvernul lui Ludovic Bonaparte. 

Mai jos Marx răspunde la atacurile lui Lassalle împotriva lui Liebknecht 
în legătură cu faptul că Liebknecht a fost corespondentul lui „Allgemeine 
Zeitung" din Augsburg (vezi adnotarea 60) . - 386. 

486 Vezi adnotarea 29. - 386. 

487 Marx se referă la planul iniţial al lucrării sale economice, care prevedea 
şase cărţi : 1) Capitalul, 2) Proprietatea funciară, 3) Munca salariată, 4) Statul, 
5) ComerJul exterior, 6) PiaJa mondială (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 13, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 7). Cartea intii urma să cuprindă 
patru secţiuni : 1) Capitalul în general, 2) Concurenta capitalurilor, 3) Creditul, 
4) Capitalul pe acJiuni. Prima fasciculă din „Contribuţii la critica economiei 
politice • ,  apărută în 1859, cuprindea două capitole introductive ale secţiunii 
„Capitalul în general• (capitolul despre comerţ şi capitolul despre bani) , 
iar fascicula a doua Marx intenţiona s-o consacre în întregime capitalului 
în general. In legătură cu modificarea planului iniţial al lucrării economice 
a lui Marx vezi adnotarea 27. 

In scrisoarea adresată lui Marx la sfirşitul lunii ianuarie 1860, Lassalle 
anunţă ca considera necesar sa amine redactarea lucrarii sale de economie 
politică pină la apariţia lucrării lui Marx. La această dată Lassallc plănuia 
să scrie lucrarea de economie politică, care a apărut la Berlin în 1864 sub 
titlul „Her Bastiat-Schulze von Delitzsch, der ăkonomische Julian, ader : 
Capital und Arbeit" .  - 386. 

488 In scrisoarea adresată lui Marx la 15 ianuarie 1860, Szemere ii anunţă că 
în cazul cind Marx este foarte ocupat, el poate să găsească şi fără ajutorul 
lui un traducător pentru cartea sa „Problema ungară în perioada 1848-1860" 
(vezi şi adnotarea 479) . - 387. 

489 Este vorba de fascicula a doua a lucrării lui Marx „Contribuţii la critica 
economiei politice• (vezi adnotarea 27). - 387. 

490 In legătură cu războiul din Italia vezi adnotarea 35 - 388. 

491 Este vorba de adunarea solemnă ţinută la Bruxelles la 22 februarie 1848 şi 
organizată de Asociaţia democrată în cinstea celei de-a doua aniversări a 
insurecţiei de la Cracovia din 1846. La această adunare Marx şi Engels au 
rostit cuvintări (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 4, Bucureşti, Editura 
politică, 1963, ed. a II-a, p. 528-534) .  Asociaţia democrată, în crearea căreia 
Marx şi Engels au jucat un rol activ, a foşt înfiinţată la Bruxelles în 
toamna anului 1847 ; ea reunea în rindurile ei pe revoluţionarii proletari, 
mai ales emigranţi revoluţionari germani şi elementele înaintate ale demo
craţiei burgheze şi mic-burgheze. Preşedinte al asociaţiei era democratul 
belgian Jottrand. Marx a fost ales vicepreşedinte din partea germanilor. 
Vicepreşedinte al asociaţiei din partea polonezilor a fost ales unul dintre 
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liderii aripii democrate a emigraţiei poloneze, I. Lelewel. Datorită influenţei 
exercitate de Marx, Asociaţia democrată de la Bruxelles a devenit unul 
dintre cele mai importante centre ale mişcării democrate internaţionale. ln 
zilele revoluţiei burgheze franceze din februarie, aripa proletară a Asociaţiei 
democrate de la Bruxelles a preconizat înarmarea muncitorilor belgieni şi 
desfăşurarea luptei pentru o republică democrată. Cu toate acestea, după 
expulzarea lui Marx dm Belgia la începutul lunii martie 1848 şi după repri
marea de către autorităţile belgiene a elementelor revoluţionare ale asociaţiei, 
democraţii burghezi din Belgia s-au dovedit a fi incapabili să conducă miş
carea antimonarhică a maselor de oameni ai muncii. Activitatea Asociaţiei 
democrate a căpătat un caracter îngust, pur local, iar în 1849 a încetat de 
fapt. - 389. 

492 Marx a publicat răspunsul lui Lelewel în anexele la pamfletul său „Domnul 
Vogt" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14 ,  Bucureşti, Editura politica, 
1963, p. 729) . - 389. 

493 Despre călătoria lui Marx la Manchester vezi adnotarea 41. - 390 . 

. 494 ln legătură cu manifestul „Avertisment" vezi adnotarea 45, precum şi volumul 
de faţă, p. 393--395 şi 407-412. 

Declaraţiile lui Blind, publicate în nr. 313 al lui „Allgemeine Zeitung" 
din 9 noiembrie 1859 şi în nr. 345 al lui „Allgemeine Zeitung" din 1 1  decembrie 
1859, în care Blind neagă că ar fi autorul manifestului „Avertisment" ,  vezi 
în volumul de faţă, p. 408-410. 

Declaraţiile din 2 noiembrie 1859 ale proprietarului tipografiei, Hollinger, 
şi ale zeţarului Wiehe, care neagă de asemenea că Blind ar fi autorul, 
vezi în volumul de fa�ă, p. 409. - 391. 

-495 Vezi adnotarea 9. - 393. 

496 Depoziţia lui Văgele împ�eună cu „Scrisoarea către redactorul lui «Allge
meine Zeitung ,• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14, Bucureşti, Editura 
politică, 1963, p. 739) au fost trimise de Marx redacţiei lui „Allgemeine 
Zeitung" din Augsburg, pentru a ajuta ziarul în procesul ce-i fusese intentat 
de Vogt. ln legătură cu procesul lui Vogt împotriva lui „Allgemeine Zeitung" 
din Augsburg vezi adnotarea 17. Textul depoziţiei lui Văgele vezi în volumul 
de faţa, p. 408-409. - 394. 

497 ln legătură cu „banda pucioasei" vezi adnotările 51 şi 56, precum şi volumul 
de faţă, p. 419-420. - 395. 

·498 ln legătură cu împrumutul germano-american pentru sprijinirea revoluţiei 
vezi adnotarea 233. - 396. 

499 Este vorba, probabil, de răspunsul lui Marx şi Engels la articolul calomniator 
al lui Ruge, publicat în „Bremer Tages-Chronik" Ia 17 ianuarie 1851. Răs
punsul, datat 27 ianuarie 1851 , a fost trimis la „Weser-Zeitung" (vezi K. Marx 
şi F. Engels. „Declaraţie împotriva lui A. Ruge" ,  în Opere, voi. 7, Bucureşti, 
Editura politică, 1 960, p. 505-506). Articolul lui Ruge conţinea atacuri împo
triva lui „Neue Rheinische Zeitung" şi îndeosebi împotriva lui Marx ş1 
Engels. - 396. 

500 Este vorba de Liga comuniştilor (vezi adnotarea 47). - 397. 

_501 Este vorba de faptul că Engels a trimis lucrarea sa „Savoia, Nisa şi Rinul" 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura politică, 1962, 
p. 609--653) editorului berlinez Duncker. lntrucit însă nu a fost de acord 
cu aprecierea dată de Engels poziţiei partidelor politice din Germania, 



674 Adnotlirl 

Duncker nu a consimţit, aşa cum reiese din scrisoarea adresată lui Engels. 
la 21 februarie 1860, să tipărească noua lucrare decit cu condiţia ca numele· 
autorului să figureze pe coperta cărţii. Engels considera însă că este suficient 
să se menţioneze că noua broşură era scrisă de autorul lucrării „Padul şi 
Rin ul• ,  nevrînd să arate oficial că el este autorul şi să dezvăluie astfel înainte
de vreme în faţa cititorilor militari că autorul ambelor broşuri este un. 
civil. Broşura a apărut anonim, în aprilie 1 860, la Berlin, în editura „G. 
Behrends".  - 398. 

502 Despre broşura lui Lassalle „Războiul din Italia şi sarcinile Prusiei• ,  vezj• 
adnotarea 35. - 398. 

503 Este vorba de născocirile calomniatoare răspîndite împotriva lui Marx, Engels
şl a tovarăşilor lor de Idei în legătură cu procesul comuniştilor de la Koln. 
care a avut loc în 1 852. lntr-o serie de lucrări Marx şi Engels au demascat 
aceste născociri şi au scos la iveală adevăratul caracter al activităţii revolu
ţionarilor proletari .  Vezi K. Marx. „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor 
de la Colonia" (Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 429-501) ; 
F. Engels. „Recentul proces de la Colonia" (Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura.• 
politică, 1960, p, 422-428) ; K. Marx. „Cavalerul nobilei conştiinţe• (Opere,. 
voi. 9, 1 960, p. 501-538) . - 400, 

504 ln declaraţia lui Biscamp din 9 februarie 1860, publicată în suplimentul 
la nr. 46 al lui „Allgemeine Zeitung• din 15 februarie 1860, era demascat 
caracterul calomniator al articolului din „Daily Telegraph" din 6 februarie-
1860 „Complicii din presă ai Austriei " ,  care reproducea născocirile lui Vogt 
cuprinse în editorialul lui „National-Zeitung• (vezi adnotarea 9) , Biscamp
demonstra în special caracterul eronat al afirmaţiilor făcute de Vogt la 
adresa sa. 

ln declaraţia publicată în suplimentul la nr. 44 al lui „Allgemeine Zeitung• 
din 13 februarie 1860 sub titlul „Gegen Karl Vogt" („lmpotriva lui Karl! 
Vogt"),  Blind dezminţea o serie de afirmaţii făcute de Vogt la adresa lui:. 
Blind în broşura „Prooesul intentat de mine împotriva lui «Allgemeine Zei
tung»", Jn afară de aceasta, în respectiva declaraţie Blind atrăgea atenţia. 
asupra legăturilor lui Vogt cu cercurile bonapartiste. 

ln legătură cu declaraţia lui Wolff (Lupus) vezi adnotarea 49. 
ln legătură cu declare.ţia lui Schaible vezi adnotarea 1 1 .  
ln legătură cu procesul de  la  Augsburg vezi adnotarea 1 1 .  400. 

505 ln legătură cu scrisoarea lui Techow vezi adnotarea 40. - 400. 

506 ln legătură cu scrisoriLe adresate lui Marx de Orges, redactorul lui „Allge
meine Zeitung•, la 16 octombrie 1859, în care acesta îl ruga pe Marx să-ii' 
trimită în legătură cu procesul de la Augsburg depoziţiile zeţarului Viigeler 
care îl demasca pe Vogt, vezi pamfletul lui Marx „Domnul Vogt•, Opere. 
voi. 14, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 524 şi 124, precum şi volumun 
de faţă, p. 415. 

Jn legătură cu declaraţia lui Schaible vezi adnotarea 1 1 .  
Scrisoarea adresată d e  Blind l u i  Liebknecht l a  8 septembrie 1 859, i n  care

Blind încearcă să demonstreze că nu a participat la redactarea manifestului1 
„Avertisment" , vezi în pamfletul lui Marx „Domnul Vogt•, Opere, vol. 14� 
Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 523. - 401. 

501 Vezi volumul de faţă, p. 390-392. - 402. 

508 Este vorba de procesele intentate de Marx lui „National-Zeitung• din Berlira 
şi ziarului „Daily Telegraph" din Londra pentru reproducerea născocirilos 
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calomniatoare lansate de Vogt împotriva lui Marx şi a tovarăşilor lui de idei 
(vezi adnotările 9 şi 51, precum şi volumul de faţă, p. 392-398). - 403. 

509 In legătură cu procesu/ lui Eichholl vezi adnotarea 31 . 
In legătură cu procesu/ comunişlllor de la K61n vezi adnotarea 1. - 403. 

510 Intr-o scrisoare particulară adresată la 12 septembrie 1859 lui „Allgemeine 
Zeitung• , Liebknecht scria : „Dacă Vogt, după cum este moralmente obligat, 
îşi va transfera procesul la Instanţele din Londra, Marx şi Freiligrath, ca 
şi mine, ne vom prezenta ca martori" .  - 403. 

-51 1 Marx se referă la scrisoarea sa adresată lui Freiligrath la 23 noiembrie 
1859 (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 29, Bucureşti, Editura politică, 
1968, p. 566-568). - 403. 

512 In ziarul „Morning Advertiser• din 1 1  noiembrie 1859 a fost publicat, fără 
semnătură, un articol al lui Blind, care conţinea un raport asupra festivităţilor 
Schiller la Londra, iar despre poezia jublliară a lui Freiligrath menţiona 
că este „peste medie".  Intr-o scrisoare adresată lui Marx, Freiligrath lăsa să 
se înţeleagă că acest pasaj din articolul lui Bllnd ar fi fost inserat la 
îndemnul lui Marx. In legătură cu aceasta vezi amănunte în scrisoarea lui 
Marx către Engels din 19 noiembrie 1859. Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 29, Editura politică, 1968, p. 454-458. - 404. 

:513 In declaraţia către „Allgemeine Zeitung• din Augsburg, din 5 noiembrie 1859, 
publicată în suplimentul la nr. 319 al acestui ziar din 15 noiembrie 1859, 
Freiligrath menţiona că n-a fost niciodată colaborator al ziarului „Volk" 
şi că numele său a figurat printre acuzatorii lui Vogt, împotriva voinţei şi 
dorinţei sale. Aproape acelaşi lucru a repetat Freiligrath în declaraţia sa 
publicată în suplimentul la nr. 345 al lui „Allgemeine Zeitung" din 11 decembrie 
1 859. Această a doua declaraţie a fost publicată alături de declaraţia lui 
Blind (vezi adnotarea 494). - 404. 

�14 Marx se referă la scrisoarea particulară a lui Liebknecht din „Allgemeine 
Zeitung• din 12 septembrie 1 859 (vezi adnotarea 510) şi declaraţia lui din 
15 noiembrie, publicată în suplimentul la nr. 327 al lui „Allgemeine Zeitung• 
din 23 noiembrie 1859. In această declaralie Liebknecht, răspunzîndu-i lui 
Freiligrath menţionează că nu l-a numit niciodată acuzator al lui Vogt (vezi 
şi scrisoarea lui Marx către Freiligrath din 23 noiembrie 1859, K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 29, Bucureşti, Editura politică, 1968, p. 460 şi 568). - 404. 

:S15 Se pare că Marx, care încă nu primise broşura lui Vogt „Procesul intentat 
de mine lui cAllgemeine Zeitung•" ,  a fost greşit informat. Broşura nu cuprinde 
scrisorile lui Freiligrath către Vogt. - 404. 

-516 In legătură cu scrisoarea lui Techow vezi adnotarea 40. - 406. 
:517 Marx face aluzie la declaraţia lui Blind, „împotriva lui Karl Vogt• , publicată 

în suplimentul la nr. 44 al lui „Allgemeine Zeitung" din 13 februarie 1860 
(vezi adnotarea 504) , care începea cu cuvintele : „In ultima sa broşură, Vogt 
vorbeşte de crusofobia• mea şi de csuspiciunile• mele". - 406. 

:518 Este vorba de biletul pe care Wiss, emigrant german din America, l-a 
trimis, probabil, lui Cluss. Biletul cuprindea, printre altele, o caracterizare 
a lui Lassalle, ca om ambiţios, periculos pentru orice partid, care nu se dă 

"· · în lături de la nimic pentru a-şi atinge scopurile, trădîndu-şi chiar şi 
prietenii. - 401. 
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519 Marx se referă la scrisoarea adresată lui Engels la 19 noiembrie 1 852, ÎD 
care anunţa dizolvarea Ligii comuniştilor (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere. 
voi. 28, Bucureşti, Editura politică, 1967, p. 172). - 407. 

520 ln legătură cu acest document vezi şi pamfletul lui Marx „Domnul Vogt•. 
în K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14, Bucureşti, Editura politică, 1963,. 
p. 523--525. - 409. 

521 Aceste documente au fost menţionate de Marx şi în pamfletul „Domnul 
Vogt". Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14, Bucureşti, Editura politică •. 
1 963, p. 526. - 409. 

522 Vezi şi pamfletul lui Marx „Domnul Vogt•, în K. Marx şi F. Engels. Opere„ 
voi. 14, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 526-527. - 410. 

523 Este vorba de articolul lui Biscamp. „Der Reichsregent• („Regentul impe
riului") .  Cu cuvintele „Regentul imperiului - trădător al imperiului" începe
unul din paragrafele articolului. ln legătură cu aceasta vezi şi pamfletu) 
lui Marx „Domnul Vogt•, în K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14, Bucureşti •. 
Editura politică, 1963, p. 518. - 412. 

524 Acest articol este reprodus în întregime de Marx în pamfletul „Domnull 
Vogt•. Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14, Bucureşti, Editura politică.,. 
1 963, p. 523. - 413. 

525 Vezi „Declaraţia redacţiei ziarului «Das Volk»", în K. Marx şi F. Engels
Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 689. - 416. 

526 Ulterior Marx a primit scrisoa11ea lui Dana din 11 februarie 1 860, care a fost 
reprodusă în pamfletul lui Marx „Domnul Vogt•. Vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 14, Bucureşti, Editura politică, 1 963, p. 731-732. - 417. 

527 Este vorba de primul congres al democraţilor din Renania, care a avut loc
la Koln la 13--14 august 1 848. Marx şi Engels au participat la lucrările
congresului. Congresul a confirmat componenţa Comisiei centrale a celor 
trei asociaţii democrate din Koln, care urma să funcţioneze în calitate de 
comitet districtual al democraţilor din Renania. Activitatea acestui comitet. 
în care rolul de conducere ii avea Marx, s-a extins prin hotărîrea congresului: 
nu numai asupra Renaniei, ci şi asupra Westfaliei. La congres s·a adoptat. 
o hotărîre cu privire la necesitatea de a desfăşura o activitate politică printre.
muncitorii de fabrică şi printre ţărani. - 419. 

528 Scrisoarea adresată de Borkheim lui Marx la 1 2  februarie 1 860, care conţine 
date d-etaliate asupra aşa-numitei „bande a pucioasei• ,  vezi în pamfletul' luii 
Marx „Domnul Vogt•, în K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 4, Bucureşti1, 
Editura politică, 1 963, p. 429-432. - 419. 

529 ln pamfletul său „Domnul Vogt•, Marx scria în legătură cu originea cuvîntulur 
„bilrstenheimer" : „Abt ia prima jumătate din denumirea profesiunii şi a doua. 
jumătate din numele lui Sauemheimer şi compune în mod ingenios dini 
ambele jumătăţi cuvîntul «biirstenheimer. • (vezi K. Marx şi F. Engels-. Opere„ 
voi. 14, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 439) . - 419. 

530 Este vorba de Asociaţia culturală a muncitorilor germani de II!- Londrill 
(vezi adnotarea 1 ) .  - 420. 

531 ln septembrie 1 851 , în Franţa au fost operate o serie de arestări in rindurile
membrilor comunităţilor locale care făceau parte din fracţiunea Willich
Schapper, desprinsă din Liga comuniştilor în septembrie 1 850. Tactica complo
tistă mic-burgheză adoptată de această fracţiune, care ignora situaţia realii 
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şi preconiza organizarea imediată a insurectie1, a permis politiei franceze şi 
celei prusiene să insceneze, cu ajutorul provocatorului Cherval, care con
ducea una din comunitătile pariziene, procesul aşa-zisului complot franco
german. In februarie 1 852 arestatii au fost condamnati, fiind învinuiti de a fi 
pregătit o lovitură de stat. Provocatorului Cherval i s·a organizat evadarea 
din închisoare. Incercările politiei prusiene de a atribui Ligii comuniştilor, 
care era condusă de Marx şi Engels, participarea la complotul franco-german 
s-au soldat cu un eşec total. Unul dintre membrii Ligii comuniştilor, Konrad 
Schramm, care fusese arestat în septembrie 1851 la Paris, a fost curînd dup!i 
aceea pus în libertate din lipsii de probe. Mărturiile mincinoase f!icute de 
Stieber în procesul de la Koln, care aveau ca scop să dovedească participarea 
inculpatilor la complotul franco-german, au fost demascate de Marx în lu
crarea „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia•,  capitolul 
„ Complotul Cherval" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, 
Editura politică, 1960, p. 443-457). - 421. 

532 In legătură cu procesu/ Stieber-Eichhoil vezi adnotarea 31. - 422. 

533 Marx se referă la articolul lui Hirsch „Die Opfer der Moucharderie" („Vic
timele spionajului" ) ,  publicat in „Belletristisches Journal und New Yorker 
Criminal-Zeitung• ,  numerele din 1, 8, 15 şi 22 aprilie 1853. O apreciere asupra 
acestui articol se face în lucrarea lui Marx „Destăinuirile lui Hirsch" (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 9, Bucureşti, Editura politică, 1 959, p. 
42-45) . - 422. 

534 Vezi adnotarea 59. - 426. 

535 Aşa cum reiese din pamfletul lui Marx „Domnul Vogt• , acest affidavit a fost 
dat de Karl Schapper la 1 martie 1860 la tribunalul politiei din Bow Street 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14, Bucureşti, Editura politică, 1963, 
p. 669) . - 428. 

536 Vezi adnotarea 31. - 429. 

537 Este vorba de Clubul comunisl de la New York, fondat în 1857 din iniUativa 
emigrantilor revolutionari germani Friederich Kamm şi Albrecht Komp. Un 
rol important în activitatea acestuia au jucat tovarăşii de ieri ai lui Marx 
- J. Weydemeyer, F. A. Sorge, H. Meyer şi A. Vogt. - 430. 

538 Marx se referă la prima călătorie la Londra, în a doua jumătate a lunii 
decembrie 1 853, a lui Gustav Levy, socialist german din Provincia renană, 
ulterior unul dintre cei mai activi militanţi ai Asociatiei generale a muncito
rilor germani. Levy l·a vizitat pe Marx din însărcinarea muncitorilor din 
Diisseldorf. In timpul vizitei, Levy a încercat să·! convingă pe Marx de 
necesitatea unei insurectii în Germania şi să-l asigure că muncitorii indus
triali din Provincia renană sînt gata pentru o asemenea acţiune. Marx îns!i 
i-a demonstrat lui Levy caracterul prematur al unei insurecţii, ca şi al 
propunerii făcute de Levy de a se relua activitatea Ligii Comuniştilor din 
Germania. 

Pozitia lui Marx se explica prin faptul că în condiţiile cruntei reactiuni 
politice din Germania din acea vreme, în conditiile cînd in Franţa şi Anglia 
nu exista un avînt revolutionar, iar conjunctura economică era favorabilă 
burgheziei, nu putea fi vorba de o insurectie victorioasă în Germania. - 431. 

539 Socie!alea anotimpuri/or (Societe des Saisons) - societate secretă republican
socialistă care a actionat la Paris în 1837-1839 sub conducerea lui Blanqui 
şi Barbes. - 431. 
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540 Marx se referă la pamfletul său „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor 
de la Colonia• , publicat la Base! în ianuarie 1 853 (aproape întregul tiraj a 
fost confiscat în martie de poli lie) , iar mai tirziu, în acelaşi an, la Boston. 
Vezi pasajul respectiv în K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8,  Bucureşti , Editura 
politică, 1960, p. 473. - 431. 

541 Este vorba de apelul pentru ajutorarea celor condamnali la Kăln, adresat 
muncitorilor germani din America, scris de Marx în numele comitetului 
de ajutorare a comuniştilor condamnali la Kăln. Marx a trimis lui Adolf 
Cluss apelul pentru a fi publicat în ziarele germane din America. Apelul a 
fost publicat în „California Staats-Zeitung• şi în „Belletristisches Journal 
und New York Criminal-Zeitung• în ianuarie 1 853 (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 601-605). - 431 . 

542 Textul integral al acestei scrisori vezi în K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 28, Bucureşti, Editura politică, 1967, p. 172. - 432. 

543 In scrisoarea adresată lui Marx la 6 februarie 1852, Weydemeyer îl anunla 
că Dana intenlionează să publice în „New York Daily Tribune• un articol 
al democratului mic-burghez german L. Simon, fost deputat în Adunarea 
nalională de la Frankfurt, articol care cuprindea atacuri la adresa lui Marx 
şi Engels ; judecind după scrisoarea lui Weydemeyer către Marx din 10 
martie 1852, acest articol a fost publicat în „New York Daily Tribune•. 
Marx se referă, evident, la acest articol. - 433. 

544 „Report of Committee on the Operation and Effects of the Corrupt Practices 
Prevention Act 1 854. Evidence, Appendix and Index• .  London, 1860. In legă
tură cu aceasta vezi şi articolul lui Marx „Coruplia electorală din Anglia" 
(K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura politică, 1962, 
p. 563-568) . 

In legătură cu Căr/ile albastre vezi adnotarea 81 .  - 433. 

545 In legătură cu declara/ia lui Văge/e în fala instanlei vezi adnotarea 63. 
Declaratia lui Wiehe vezi în volumul de fală, p. 33, 391-392. 

In legătură cu declaratia lui Blind „lmpotriva lui Karl Vogt• vezi ad
notarea 504. 

In legătură cu declaratia lui Schaible vezi adnotarea 7 1 .  - 434. 

546 Este vorba de pozilia conciliatoare a liderului cartiştilor Ernest Jones fală 
de radicalii burghezi. In aprilie 1 857 Jones a propus să se convoace o confe
rinlă la care, pe lingă reprezentanlii organizaliei cartiste, să participe şi 
radicali burghezi, ca Bright, Gilpin şi allii. Desfăşurînd în 1 857 agitalia pentru 
unirea cu radicalii burghezi în vederea luptei comune pentru reforma elec
torală, Jones spera să reînvie, pe această bază, mişcarea cartistă de masă 
în lară. Dar cu acest prilej, el a făcut radicalilor burghezi serioase concesii 
politice, renunlînd, în elaborarea unei platforme generale pentru unirea cu 
aceştia la o serie de puncte din Carta poporului ; din cele şase puncte ale 
Cartei (votul universal, alegeri anuale în parlament, votul secret, egalizarea 
circumscripliilor electorale, desfiinlarea censului de avere pentru candidalii 
în alegerile de deputali, retribuirea deputalilor), Jones a menlinut doar 
revendicarea votului universal pentru populalia adultă de sex masculin. 
Această abatere a lui Jones de la poziliile revolulionare a provocat nemullu
mirea membrilor partidului cartist, care s-au pronunlat într-o propor!ie 
considerabilă împotriva politicii conciliatoare a liderului lor. Conferinla co
mună a cartiştilor şi radicalilor burghez; a fost convocată la Londra la 
8 februarie 1 858. Considerînd politica lui Jones de conciliere cu radicalii ca o 
manifestare a oscilaliilor lui politice şi a ali:..:ecării pe panta reformistă, 
Marx şi Engels au rupt legăturile de prietenie cu el, reluîndu-le · abia în 
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1860, după ce Jones a început să acţioneze din nou în spiritul proletar revo
luţionar. - 434. 

547 Această scrisoare, adresată de Jones lui Marx la 1 1  februarie 1860, a fost 
reprodusă în pamfletul lui Marx „Domnul Vogt• (K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 14, Bucureşti, Editura politica, 1963, p. 730) . - 434. 

548 Marx răspunde la scrisoarea lui Lassalle adresată lui şi lui Engels şi scrisă 
la sfirşitul lunii februarie 1 860. In post-scriptumul la această scrisoare, 
Lassalle ii scria lui Marx : „In încheierea scrisorii tale, cu un gest grandios, 
îmi trimiţi un bilet din Baltimore, pentru a-mi arăta că n-am nici un temei 
să mă pling de suspiciunile tale " .  Este vorba de biletul lui Wiss, trimis de 
Marx lui Lassalle în scrisoarea din 23 februarie 1 860 (vezi în legătură cu aceasta 
volumul de faţă, p. 407 şi adnotarea 518). - 437. 

549 In legătură cu „banda pucioasei" vezi adnotarea 51 . - 438. 

550 Marx se referă la scrisorile adresate lui Lassalle la 2 octombrie şi 6 noiembrie-
1 859 (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 29, Bucureşti, Editura politică. 
1968, p. 549-551 şi 554-559) . - 438. 

551 Marx se referă la declaraţia lui Weydemeyer, Jacobi şi Cluss „Către redacţia 
lui «New Yorker Criminal-Zeitung•" ,  publicată în acest ziar la 25 noiembrie 
1 853 (vezi pamfletul lui Marx „Domnul Vogt• ,  în K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 14, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 718) .  Această declaraţie a fost 
publicată ca răspuns la articolul calomniator al lui Willich „Doctor Kark 
Marx und seine Enthiillungen• („Doctorul Karl Marx şi dezvăluirile sale" ),  
mseral în „Belletristisches Journal und New York Criminal-Zeitung" din 2� 
octombrie şi 4 noiembrie 1853. In acest articol, denaturind faptele, Willich 
încerca să pună sub semnul întrebării justeţea criticii făcute de Marx, în 
lucrarea sa „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia" ,  activi
tăţii sectare a fracţiunii Willich-Schapper. Marx a respins născocirile calom
niatoare ale lui Willich în pamfletul său „Cavalerul nobilei conştiinţe' ,  scris 
în noiembrie 1 853 şi publicat în broşură în ianuarie 1 854 (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 9, Bucureşti, Editura politică, 1 959, p. 507-538) . 

In legătură cu scrisoarea lui Techow vezi adnotarea 40. - 438. 

552 In scrisoarea către Marx ŞI Engels scrisă la sfirşitul lunii februarie 1860, 
Lassalle ii invinufa pe Marx şi Engels că string în mod special material 
despre el (întocmesc condica lui de purtare) şi că nota lui Wiss a fost scrisă 
la cererea lor. - 438. 

553 In scrisoarea către Marx şi Engels scrisă la sfirşitul lunii februarie 1 860, 
în post-scriptumul adresat lui Marx, Lassalle ii întreba pe Marx dacă nu 
cumva în 1856 muncitorii din Diisseldorf I-au învinuit pe el, prin intermediul 
lui Levy, în faţa lui Marx (vezi adnotarea 61 şi volumul de faţă, p. 31) şi 
dacă în lansarea acestei acuzaţii nu sini implicaţi Bermbach, Erhardt, Uhlen
dorff şi alţii. - 439. 

554 In nr. 36 al lui „Neue Rheinische Zeitung• din 6 iulie 1848 a fost pub)jcată 
scrisoarea corespondentului de la Paris al ziarului, Ewerbeck, care afirma că 
George Sand ar dispune de documente care ii compromil pe Bakunin, ca 
omul care a stabilit legătura cu guvernul rus. Ca răspuns, Bakunin a publicat 
în „Neue OdPr-Zeitung• o dezminţire, precum şi o scrisoare către George Sand. 
„Neue Rheinische Zeitung' din 16 iulie 1848 a reprodus atit declaraţia, cit şi 
scrisoarea. 

La 3 august 1 848, în nr. 64 al lui „Neue Rheinische Zeitung',  a fost 
publicată scrisoarea adresată de George Sand redactorului lui „Neue Rheinische 
Zei lung•, în care erau dezminţite zvonurile referitoare la legăturile lui 
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Bakunin cu ţarul Nicolae I. Scrisoarea era însoţită de notele introductive 
ale redacţiei, care îl reabilitau total pe Bakunin (K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 9, Bucureşti, Editura politică, 1959, p. 305). 

ln articolul al XVIII-iea din seria „Revoluţie şi contrarevoluţie în Ger
mania", scrisă de Engels la cererea lui Marx şi publicată sub semnătura lui 
Marx în „New York Daily Tribune• în 1851-1852, se dă o înaltă apreciere 
rolului lui Bakunin în insurecţia de la Dresden din 1 849 (vezi K Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 103-104). - 439. 

555 După cit se pare, Marx se referă la corespondenţa apărută în ziarul londonez 
„Daily Telegraph" cu prilejul morţii Johannei Mockel, soţia lui Gottfried 
Kinkel. Corespondenţa aparţinea scriitoarei germane Fanny Lewald, Stahr 
după numele soţului (vezi şi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 29, Bucureşti, 
Editura politică, 1968, p. 518-519). - 440. 

556 Fragmente din această scrisoare au fost publicate pentru prima oară în 
„Archiv fiir die Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung' 
herausgegeben von C. Griinberg. Zehnter Jahrgang. Leipzig, 1922, S. 63-66 
(„Arhiva de istorie a socialismului şi a mişcării muncitoreşti" ,  editată de 
C. Griinberg. Anul X, Leipzig, 1 922, p. 63-66). - 441. 

551 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 28, Bucureşti, Editura politică, 1967, 
p. 147. - 442. 

558 Acest affidavit a fost făcut de Marx în faţa tribunalului din Manchester la 
29 februarie 1860. - 443. 

559 Unele din documentele menţionate aici au fost publicate în pamfletul lui 
Marx „Domnul Vogt•, în K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14, Bucureşti, 
Editura politică, 1963, scrisoarea lui Flacon către Marx, p. 727 : scrisoarea lui 
Lelewel către Marx - p, 729 : scrisoarea lui Jottrand către Marx din 19 mai 
1 848 - p. 728--729 : scrisoarea lui Ernest Jones către Marx - p. 730 : scri
soarea comitetului din Sheffield pentru afacerile externe - p. 722. 

Broşura „Zwei politische Prozesse. Verhandelt vor den Februar-Assisen 
in Kiiln • („Două procese politice. Dezbătute în februarie, în faţa Curţii cu 
juri din Kiiln"). Kiiln, 1849, editată de biroul de expediţie al lui „Neue 
Rhemische Zeitung•, cuprinde procesele-verbale ale procesului împotriva lui 
„Neue Rheinische Zeitung• din 1 februarie 1 849 şi ale procesului împotriva 
comitetului districtual al democraţilor din Renania din 8 februarie 1849. 

ln cadrul procesului din 1 februarie 1849, Marx, Engels şi editorul girant 
al gazetei, Korff, au fost acuzaţi că în articolul „Arestări ' ,  publicat în „Neue 
Rheinische Zeitung• nr. 35 din 5 iulie 1848 (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 5, Bucureşti, Editura politică, 1959, p. 183-186). era ultragiat prim
procurorul Zweiffel şi calomniaţi jandarmii care au arestat pe Gottschalk 
şi Anneke. Curtea cu juri i-a achitat pe inculpaţi. Cuvîntul rostit de Marx 
şi de Engels la acest proces vezi în voi. 6, p. 245-264. 

Procesul împotriva Comitetului districtual al democraţilor din Renania 
a avut loc Ia 8 februarie 1849. In faţa Curţii cu juri din Kiiln au compărut 
K. Marx, K. Schapper şi avocatul Schneider II : ei au fost acuzaţi de instigare 
la răscoală prin apelul din 18 noiembrie 1848 al acestui comitet cu privire la 
refuzul de a se plăti impozitele (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 6, 
Bucureşti, Editura politică, 1 959, p. 37). Curtea cu juri i-a achitat pe inculpaţi. 
Cuvintarea lui Marx la acest proces vezi în K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 6, Bucureşti, Editura politică, 1959, p. 265-284. - 444. 

560 Scrisoarea lui Dana, redactorul girant al lui „New York Daily Tribune', 
adresată lui Marx la 8 martie 1 860 vezi în pamfletul lui Marx „Domnul 
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Vogt• (K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14, Bucureşti, Editura politică, 1963, 
p. 730--731) .  - 444. 

561 Este vorba de organizatia secretă „Centralizarea revolu\ionară", creată de 
emigrantii germani din Elve\ia. In fruntea Comitetului ei central, care se 
afla la Ziirich, era Tzscharner, unul dintre conducătorii insurecţiei de Ia 
Dresden din mai 1849 ; un rol de seamă în această organiza\ie au avut 
Fries, Greiner, Siegel, Techow, Schurz şi J. F. Becker, participanţi activi Ia 
insurectia din Baden·Palatinat din 1849. Dintre membrii Ligii comuniştilor 
din această organizaţie făceau parte D"Ester, Bruhn şi al\ii, precum şi 
Wilhelm Wolff, care ac�iona în numele Ligii corr.uniştilor. In iulie-august 
1850, conducătorii „Centralizării revoluţionare• au dus tratative cu reprezen
tan\ii organului central al Ligii comuniştilor în legătură cu unirea ambelor 
organizatii. Marx şi Engels, în numele organului central, au respins aceste 
propuneri, întrucit ele erau în contradic\ie cu principiile Ligii comuniştilor, 
care apăra organizaţia de sine stătătoare a partidului proletar. Spre sfirşitul 
anului 1850, ca urmare a expulzării în masă a emigrantilor politici germani 
din Elveţia, „Centralizarea revoluţionară" s-a destrămat. - 445. 

562 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 9, Bucureşti, Editura politică, 1959, 
p. 513-515. - 446. 

563 Vezi pamfletul lui Marx „Cavalerul nobilei conştiinţe• ,  în K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 9, Bucureşti, Editura politică, 1959, p. 517-526. - 446. 

564 In legătură cu împrumutul germano-american pentru sprijinirea revolu/iei 
' c;:1 „..:nota. ca :!3:.l. - 4�1 .  

565 Vezi şi pamfletul lui Marx „Domnul Vogt• (K. Marx şi F.  Engels. Opere, 
voi. 14, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 718) .  - 447. 

566 Vezi adnotarea 551 .  - 441. 

561 Este vorba, desigur, de următoarele articole din „Neue Rheinische Zeitung" : 
K. Marx. „«National-Zeitung» din Berlin către alegătorii delega\i" ,  K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 6, Bucureşti, Editura politica, 1959, p. 219-229 ; 
K. Marx şi F. Engels. „Mesajul tronului " ,  K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 6, 
Bucureşti, Editura politică, 1959, p. 351-357 ; F. Engels. „Dezbateri în legătură 
cu legea cu privire Ia placate•, K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 6, Bucureşti, 
Editura politică, 1959, p. 484-494. - 447. 

568 In legătură cu declara/ia lui Weydemeyer, Jacobi şi C/uss vezi adnotarea 551 . 
La Marx - o greşeală : Weydemeyer a lucrat în statul Wisconsin (vezi 

volumul de fată, p . .(61 şi 463) . - 448. 

569 Este vorba de articolul lui Marx „Uniunea din martie",  publicat în „Neue 
Rheinische Zeitung• din 1 1  martie 1849 (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 6, Bucureşti, Editura politică, 1959, p. 369-370). In pamfletul său „Domnul 
Vogt" ,  Marx reproduce extrase din acest articol (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 14, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 504-505). 

Uniunea centrală din martie de la Frankfurt şi filialele ei din diferite 
oraşe ale Germaniei au fost organizate la sfirşitul lunii noiembrie 1848 de 
deputaţii de stinga ai Adunării naţionale de la Frankfurt. Ele şi-au propus 
ca \el apărarea cuceririlor revoluţiei din martie 1848 din Germania. Ele erau 
conduse de democrati mic-burghezi ca Frobel, Simon, Ruge, Vogt etc. Incă 
în decembrie 1848, Marx şi Engels au înfierat în „Neue Rheinische Zeitung" 
politica echivocă, şovăielnică a liderilor acestor uniuni ale democraţiei mic
burgheze, arătind că politica lor nu putea fi deci! pe placul duşmanilor 
revolu\iei. - 449. 
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570 lnţelegerea dintre ambasadorul Prusiei la Paris Arnim şi ministrul francez 
Guizot cu privire la expulzarea lui Marx şi a altor colaboratori ai ziarului 
revoluţionar-democrat „Vorwarts l" pentru participare Ia redactarea lui a avut 
loc in decembrie 1844. Ordinul de expulzare a fost dat de guvernul francez 
în ianuarie 1 845. La 3 februarie 1845, Marx a plecat de la Paris la Bru
xelles. - 449. 

571 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura politică, 1962, 
p. 8. - 450. 

572 După cit se pare, este vorba de circularele date de Marx şi Engels in 
numele Comitetului comunist de corespondenţă de la Bruxelles. Dintre acestea, 
una singură s-a păstrat : K. Marx şi F. Engels. „Circulară împotriva lui 
Kriege" (K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 4, Bucureşti , Editura politică, 
1963, p. 1-16). - 450. 

513 Lucrarea lui Marx, scrisă pe baza prelegerilor de economie politică pe care el 
le-a ţinut in a doua jumătate a lunii decembrie 1847 la Bruxelles (vezi 
şi adnotarea 447) , a fost publicată pentru prima oară în „Neue Rheinische 
Zeitung" abia în 1 849 sub titlul „Muncă salariată şi capital " .  Ulterior, printre 
manuscrisele rămase de la Marx a fost descoperită ciorna ultimelor prelegeri 
cu tema muncii salariate şi a capitalului, sub forma unui manuscris intitulat 
„Salariul" ,  purtind menţiunea : „Bruxelles, decembrie 1 847" (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 6, Bucureşti , Editura politică, 1 959, p. 593-616). - 450. 

574 In legătură cu Asociajia democrată de la Bruxelles vezi adnotarea 491 .  - 450. 

515 Este vorba de Congresul naţional belgian, ales în timpul revoluţiei din 1 830 
din Belgia. Congresul naţional a proclamat independenţa Belgiei şi a elaborat 
o constituţie cu caracter burghez-artistocrat. Jottrand era deputat în Congresul 
naţional. - 451. 

576 La 22 februarie 1 848, la adunarea festivă de la Bruxelles, organizată de 
Asociaţia democrată în cinstea celei de-a doua aniversări a răscoalei de la 
Cracovia, între Marx şi Jottrand au apărut divergenţe, în urma cărora Marx 
a declarat că se retrage din asociaţie. Dar în urma hcrisorii lui Jottrand 
din 25 februarie 1848, în care acesta îl ruga pe Marx să-şi retragă declaraţia, 

Marx a rămas in funcţia de vicepreşedinte al Asociaţiei democrate. - 451. 

577 La Marx - o inexactitate : în jurul lui 6 aprilie 1 848, el şi Engels au plecat 
de Ia Paris in Germania pentru a participa nemijlocit la revoluţie. - 451 .  

578 In timpul revoluţiei din 1 848-1849 din Germania, Marx a fost membru a l  
Comitetului districtual a l  democraţilor din Renania. - 451. 

579 Marx a plecat de la Paris Ia Londra în jurul datei de 26 august 1849. - 451. 

580 Vezi K.  Marx şi F. Engels. Opere, voi. 9, Bucureşti, Editura politică, 1959, 
p. 533-534. - 452. 

581 In legătură cu războiu/ din Italia vezi adnotarea 35. - 452. 

582 Vorbind de factura tipografiei, Marx se referă evident la facturii. editurii 
„Free Press" pentru publicarea manifestului său „Procesul împotriva lui 
•Augsburger Zeitung»" .  

In legătură cu dec/arajia lui Schaible, vezi adnotarea 7 1 ,  precum şi  
volumul de faţă, p. 41 1-412. - 453. 

583 Este vorba de procesul lui Vogt împotriva lui 1 1Allgemeine Zeitung• (vezi 
adnotarea 17). - 454. 
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584 Este vorba, probabil, de documentul : K. Marx. „Declaraţie trimisă redacţiei 
lui •Allgemeine Zeitung»" din 15 noiembrie 1 859. ln ziarul „Reform" declaraţia 
n-a fost publicată (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 4, Bucureşll, 
Editura politică, 1963, p. 744-745) . 

ln legătură cu articolul scris de Brass împotriva lui Vogt în „Neue 
Schweizer Zeitung• vezi şi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 4, Bucureşti, 
Editura politică, 1 963, p. 588. - 454. 

585 K. Marx. „Kossuth şi Ludovic-Napoleon" (vezi şi volumul de faţă, p. 361 ş1 
adnotarea 484) . - 455. 

586 ln legătură cu scrisoarea pe care Jottrand i-a adresat-o lui Marx la 25 
februarie 1848 şi în legătură cu episodul de la Bruxelles vezi adnotarea 576. 
Scrisoarea lui Jottrand către Marx din 19 mai 1848 vezi în pamfletul Im 
Marx „Domnul Vogt", K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 4, Bucureşti, Editura 
politică, 1 963, p. 728-729. - 456. 

587 Micu/ imperiu - astfel numeşte Marx în ironie Franţa din perioada lui 
Napoleon al III-iea spre deosebire de Franţa din timpul lui Napoleon I. - 456. 

588 ln scrisoarea din 11 martie 1860 Lassalle ii ruga pe Marx să intre în legătură 
cu Ferdinand Wolff şi să-i propună să traducă în limba franceză cartea 
„Briefe von Alexander von Humboldt an Varnhagen von Ense aus den 
Jahren 1 827 bis 1858" (,,Scrisorile lui Alexander von Humboldt c<itre Varnhagen 
von Ense din anii 1 827-1858) (vezi şi adnotarea 592) . 

Scrisoarea scrisă de Marx lui Ferdinand Wolff pe această temă şi men
ţionată de Engels nu s:a păstrat. - 458. 

5!l9 Este vorba de scrisoarea lui Dana (vezi adnotarea 526). - 459. 

590 Scrisoarea lui Johann Philipp Becker adresată lui Rheinlander la 20 martie 
1860 vezi în pamfletul lui Marx „Domnul Vogt' ,  K. MaI'X şi F. Engels. Opere, 
voi. 1 4, Bucureşti, Editura politică, l!J63, p. 461-465. - 459. 

591 Marx voia să aibă din partea generalului Perczel o explicaţie asupra motivelor 
care I-au determinat să se îndepărteze în timpul campaniei din Italia de 
ofiţerii unguri grupaţi în jurul lui Kossuth. Scrisoarea trimisă de Marx lui 
Perczel nu s-a păstrat. Vezi pamfletul lui Marx „Domnul Vogt" , K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 14,  Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 549. - 460. 

592 Este vorba de „Briefe von Alexander von Humboldt an Varhagen von Ense 
aus den Jahren 1 827 bis 1858" („Scrisorile lui Alexander von Humboldt către 
Vernhagen von Ense din anii 1827-1858' ) .  Leipzig, 1860. Această carte a fost 
editată cu colaborarea lui Lassalle de nepoata scriitorului liberal german 
Varnhagen von Ense, Ludmila Assing. ln scrisoarea din 1 1  martie 1860, 
Lassalle ii  scria lui Marx că ii va trimite neintirziat această carte. - 461. 

593 Liga americană a muncitori/or - organizaţie politică de masă a muncitorilor 
din S.U.A., înfiinţată la New York la 21 martie 1 853. ln Comitetul central 
de organizare al Ligii americane a muncitorilor a intrat şi Weydemeyer. 
Majoritatea în Liga americană a muncitorilor o constituiau muncitorii emigranţi 
germani. Liga considera ca principala ei sarcină lupta pentru înfiinţarea de 
sindicate, creşterea salariului, lupta pentru reducerea zilei de munca, acţiuni 
politice de sine stătătoare ale muncitorilor. ln 1855 Liga şi-a încetat, de fapt, 
existenţa. ln 1 857 Liga şi-a reluat activitatea la New York sub numele de 
Uniunea generală a muncitorilor. Una din secţiile Uniunii era Asociaţia 
muncitorilor din Chicago, înfiinţată de muncitorii emigranţi germani in 1857. 
ln 1860 conducerea organizaţiilor muncitoreşti din S.U.A. a aderat la Asociaţia 



Adnotări 

muncitorilor din Chicago, iar Uniunea generală a munc1tonlor şi-a încetai 
existenţa. - 461. 

594 Este vorba de scrisoarea adresată la 17 martie 1860 de Weydemeyer lui Marx, 
cu rugămintea de a-i găsi corespondenţi în Europa pentru ziarul fondat de 
Asociaţia muncitorilor din Chicago, „Stimme des Volkes" ,  a cărui redactare 
i-a fost propusă lui Weydemeyer. - 461 . 

595 In ciorna scrisorii lui Marx nu este reprodus citatul din broşura lui Vogt. 
Citatul omis în ciornă este reprodus în pamfletul lui Marx „Domnul Vogt", 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 
470--471.  Extrasul din răspunsul lui Lommel din 13 aprilie 1860 vezi la 
p. 472. - 464. 

596 Un mic fragment din această scrisoare a fost publicat pentru prima oară în 
„Die Neue Zeit•, Jg. 6, 1888, în articolul : R. Rilegg. „Aus Briefen an Johann 
Philipp Becker" („Din scrisorile către Johann Philipp Becker•) .  - 465. 

597 Vezi pamfletul lui Marx „Domnul Vogt" , K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 14, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 482-484. - 466. 

598 In scrisoarea sa din 16 aprilie 1860, Lassalle ii anunţa pe Marx că ii trimite 
un exemplar al articolului său încă netipărit „Testamentul politic al lui 
Fichte şi contemporaneitatea•, care urma să fie publicat în „Demokratische 
Studien• al lui Walesrode (vezi adnotarea 80). Articolul lui Lassalle era 
consacrat lucrării lui Fichte „Politische Fragmente aus den Jahren 1807 und 
1813•. In : J. G. Fichte. Sămmtliche Werke. Bd. 7, Berlin, 1846. S. 517-613 
(„Fragmente politice din anii 1807 şi 1813". In : J. G. Fichte. Opere complete, 
voi. 7, Berlin, 1846, p. 517-613) .  Atunci cind vorbeşte despre lucrarea pe 
care n-a citit-o, Marx se referă la aceste fragmente aparţinind lui 
Fichte. - 470. 

599 Este vorba despre corespondentul Abel, care a publicat în „Daily Telegraph• 
din 6 februarie 1860 fragmente din cartea calomniatoare a lui Vogt (vezi 
adnotările 51 şi 9) . - 471. 

600 La începutul lunii mai 1860 ziaristul german Fischel, adept al publicistului 
conservator englez Urquhart, care era împotriva politicii externe duse de 
guvernul Palmerston, s-a adresat în scris lui Marx cu propunerea de a 
colabora la „Deutsche Zeitung•, care urma să fie redactat la Berlin cu parti
ciparea lui Fischel. Deşi Marx nu împărtăşea concepţiile urquhartiştilor şi 
ii considera pe mulţi din ei reacţionari, el socotea totuşi posibilă folosirea 
unor organe de presă opoziţioniste ale urquhartiştilor pentru demascarea 
politicii externe antipopulare duse de Anglia şi de alte state europene. Marx 
intenţiona să folosească în special „Deutsche Zeitung• pentru lupta împotriva 
rranţei bonapartiste, care reprezenta pe atunci unul din principalele bastioane 
ale reacţiunii europene, fiind unul dintre focarele de război şi impiedicind 
unificarea Germaniei. - 473. 

601 In scrisoarea adresată lui Marx la 30 mai 1860 ca răspuns la scrisoarea pe 
care acesta i-o trimisese la 8 mai 1860 (vezi volumul de faţă, p. 473) , Fischel 
arăta, în legătură cu întrebarea 
că una din lozincile acestuia 
4 1 1 ) .  - 474. 

lui Marx referitoare la orientarea ziarului, 
este „negru-roşu-galben • (vezi adnotarea 

602 Intr-o scrisoare adresată lui Marx la 30 mai 1860, Fischel scria că Abel este 
corespondentul lui „Daily Telegraph" Ia Berlin (vezi adnotarea 51) .  - 474. 

603 Marx se referă la războiul Crimeii (1853-1856). - 475. 
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604 Marx răspunde aici la propunerea lui Lassalle de a veni la Berlin pentru a 
compărea ca martor în procesul lui Eichhoff (vezi adnotarea 31 ) .  Materialul 
referitor la uneltirile pollţiei în cadrul procesului comuniştilor de la Koln, 
despre care îi relateaza Marx lui Lassalle în această scrisoare, a fost folosit 
de Marx şi în anexa 4 din pamfletul „Domnul Vogt• ,  K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 14, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 710-717.  - 476. 

605 Despre întrevederea lui Marx cu Juch vezi şi scrisoarea lui Marx către 
Engels din 13 şi 20 decembrie 1859 în K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 29, 
Bucureşti, Editura politică, 1968, p.  468-470 şi 471 . - 476. 

606 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8,  Bucureşti, Editura politică, 1 960, 
p. 440-441 .  - 477. 

607 Liga Willich-Schapper numeşte Marx fracţiunea sectar-aventuristă a lui 
Willich şi Schapper, care s-a desprins de Liga comuniştilor după 15 septembrie 
1850 şi s-a constituit într-o organizaţie de sine stătătoare cu un Comitet 
central propriu (vezi şi adnotarea 47). - 477. 

()08 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, 
p. 441-442. - 477. 

609 „Conspira/ia prafului de puşcă" a lui Kossuth (prin analogie cu complotul 
catolicilor împotriva lui Iacob I Stuart în 1 605, complot cunoscut în istoria 
Angliei sub acest nume) Marx denumeşte ironic acuzaţia de relaţii complo
tiste cu Kossuth, lansatei de autorităţile engleze în aprilie 1853 împotriva pro
prietarilor unei fobrici de rachete din Rotherhithe (în apropiere de Londra) . 
<:u scopul de a crea un pretext pentru represiuni împotriva emigranţilor 
politici care locuiau în Anglia. 

ln 1853, în urma denunţului lui Hentze, fost membru al Ligii comuniştilor, 
care intrase în slujba poliţiei, au fost arestaţi democraţii mic-burghezi Laden
dorf, Gercke, Falckenthal, Levy etc. Pe baza acuzaţiei false de activitate com
plotistă, în 1854 aceştia au fost condamnaţi la închisoare pe diferite termene 
(de la 3 la 5 ani) . Despre demascarea acestor provocări ale poliţiei vezi Şl 
pamfletul lui Marx „Domnul Vogt", în K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14 ,  

Bucureşti, Editura politică, 1 963, p.  466, 468, 717.  - 478. 

6 1 0  Despre complotul germano-francez vezi adnotarea 531 . - 478. 

p. 455-456. - 479. 

61 1 Vezi K.  Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, 

612 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, 
p. 465-468. - 481 .  

6 1 3  S e  pare c ă  răspunsul lui Palmerston l a  acest pamflet al lui Fischel a apa1ut 
în presa engleză sub pseudonimul „Ismael" .  - 484. 

614 Downing Street - strada din centrul Londrei unde se află Ministerul Aface
rilor Externe şi reşedinţa oficială a primului ministru al Angliei. - 485. 

615  Vezi adnotarea 92. - 486. 

6 1 6  Este vorba de „Memorandumul" pe care Szemere, în calitate de fost prim
ministru al Ungariei, 1-a adresat lui Palmerston la 11 iunie 1859. ln acest 
memoriu, Szemere aducea elogii activitatii lui Palmerston şi ii ruga să �prijine Ungaria în obţinerea independenţei. Memoriul a apărut ca un capitol 
m cartea lui Szemere „Problema ungară (în perioada 1848-1860) " (vezi adno
tarea 479) . - 486. 

617 Asupra acestui fapt Marx ii informează pe publicistul rus Sazonov, emigrant 
la Paris, în scrisoarea din 10 mai 1 860 (vezi scrisoarea lui Sazonov în pamfletul 
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lui Marx „Domnul Vogt• , K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 4, Bucureşti, 
Editura politică, 1 963, p. 442). - 481. 

618  Vezi extrasul din scrisoarea lui Ranickel către Schily în pamfletul lui Marx 
„Domnul Vogt•, în K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14,  Bucureşti, Editura 
politică, 1963, p. 455. - 488. 

619 Despre Uniunea naţională vezi adnotarea 19. - 488. 
620 Este vorba de partidul de la Gotha creat în iunie 1849 la Congresul de Ia 

Gotha (Turingia) de către reprezentantii marii burghezii contrarevolutionare, 
liberali de dreapta. Acest partid, temindu-se de victoria revolutiei, îşi pro
punea unificarea Germaniei, fără Austria, sub hegemonia Prusiei hohen
zollemiene. - 488. 

621 Este vorba de scrisoarea în care Justizrat Weber Îi comunica lui Marx că 
reclamatia sa împotriva lui „National-Zeitung• (vezi adnotarea 9) a fost 
respinsă de Curtea de apel la 1 1  iulie 1860. In ceea ce priveşte hotărirea 
prin care Curtea de apel respingea reclamatia lui Marx împotriva lui „Na
tional-Zeitung• vezi pamfletul lui Marx „Domnul Vogt•, în K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 14, Bucureşti, Editura politică, 1 963, p. 686-687. - 489. 

622 Scrisoarea de fa!ă este răspunsul la scrisoarea lui Jenny Marx către Engels 
din 14 august 1860 (vezi volumul de faţă, p. 601) .  - 489. 

623 Despre „banda pucioasei" vezi adnotarea 51 .  
Despre pamfletul „Avertisment• vezi adnotarea 45. 
Despre scrisoarea lui Techow vezi adnotarea 40. - 490. 

624 Despre mărturiile false ale zeţarului Wiehe vezi adnotarea 45. - 496. 

625 In scrisoarea din 11 septembrie 1860 Lassalle ii ruga pe Marx să primească 
de la Freiligrath date asupra situa!iei de la Banca generală elveţiană ; Freiligratb 
era functionar la o filială din Londra a acesteia. - 497. 

626 Vezi adnotarea 27. - 498. 

627 In scrisoarea către Marx din 1 1  septembrie 1860 Lassalle comunica că 
Biirgers, la o şedintă deschisă a Uniunii nationale la Coburg, a cerut 
hegemonia Prusiei. - 498. 

628 Rindurile care urmează sint un adaos scris de Marx în partea de sus a 
primei pagini a scrisorii primite de Ia Freiligrath datată 15 septembrie 1860. 
Această scrisoare, pe care Marx a trimis-o lui Lassalle, constituia răspunsul 
lui Freiligrath Ia rugămintea pe care Lassalle i-o adresase prin intermediul 
lui Marx de a-i da unele date cu privire la situatia de la Banca generală 
elvetiană (vezi volumul de fată, p. 497, şi adnotarea 625) . - 499. 

629 Marx nu a scris o broşură pe această temă. - 501. 

630 1nsemnări în legătură cu convorbirea dintre Kossulh şi Cobden - este vorba 
despre scurta expunere a convorbirii care a avut loc la 30 mai 1854 intre 
Sandford, membru al parlamentului englez, şi Kossuth. Szemere a aflat despre 
această convorbire din scrisoarea pe care a primit-o de la liderul adeptilor 
liberului schimb, Cobden. Extrase din convorbire care se refera la relatiile 
Ungariei cu Austria şi Rusia au fost incluse în pamfletul lui Marx „Domnul 
Vogt" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14 ,  Bucureşti, Editura politică , 
1963, p. 736--737) . - 503. 

631 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14 ,  Bucureşti, Editura politică, 1963, 
p. 519, precum şi volumul de fată, p. 416--417. - 506. 



Adnotd.n 687 

632 Vezi adnotarea 1 65. - 507. 

633 Şcoala manchesteriană - curent în gindirea economica care exprima intere
sele burgheziei industriale. Adepţii acestui curent, adepţi ai liberului schimb, 
militau pentru libertatea comerţului şi cereau ca s tatul să nu se amestece 
în viaţa economică. Centrul de agitaţie al adepţilor liberului schimb era 
Manchesterul, unde în fruntea mişcării se aflau doi fabricanti de textile, 
Cobden şi Bright. - 507. 

634 Despre inlervenjia de la Gacta vezi adnotarea 1 79. - 508. 

635 Este vorba de memoriul lui Lassalle (vezi adnotarea 172) . - 509. 

636 In biletul adresat lui Eichhoff, Marx ii comunica intenţia sa de a traduce 
în limba engleză şi a publica în „Times• ,  în întregime sau parţial, pamfletul 
acestuia „Berliner Polizei-Silhouetten• („Tipuri de poliţişti din Berlin") . apărut 
în 1860, însoţit, pe cit posibil, de aprecierile sale asupra pamfletului. In 
scrisoarea din 16 februarie 1861 Eichhoff i-a comunicat lui Marx că este de 
acord ca pamfletul să fie publicat în „Times• ,  însă Marx nu a reuşit să 
realizeze acest lucru. - 509. 

637 Un extras din această scrisoare a fost inclus în articolul lui Mehring 
„Freiligrath und Marx in ihrem Briefwechsel" („Freiligrath şi Marx în cores
pondenţa lor") .  publicat în „Die Neue Zeit", Jg. 30, Bd. 2, Ergănzungshefte, 
nr. 12 ,  Stuttgart, 191 1-1912,  p. 47. - 5 1 0. 

638 După moartea tatălui lui Engels, în martie 1 860, fraţii i-au propus să renunţe, 
în favoarea lor, la drepturile sale asupra intreprinderii părinteşti de Ia 
Engelskirchen. Această hotărire a fost motivată invocindu-se faptul că din 
1849 Engels locuia în străinătate. Drept compensaţie Engels primea suma de 
10 OOO I. st. pentru consolidarea poziţiei sale juridice şi financiare la firma 
„Ermen şi Engels" de la Manchester, ceea ce ii permitea să ramină în conti
nuare coproprietarul firmei. Intrucit însă legislaţia engleză a complicat foarte 
mult trecerea drepturilor unui coproprietar decedat asupra urmaşului său, 
propunerea fraţilor săi a ştirbit dreptul de moştenire al lui Engels. Engels 
a devenit coproprietarul firmei abia în 1864 (vezi adnotarea 462). - 5 1 1 .  

639 Vezi adnotarea 73. - 5 1 1 .  

640 Heinecke, argat vinjos - personaj din cintecul german cu acelaşi nume, 
parodie populară la adresa aşa-numitei literaturi grobiane din secolul al 
XVI-iea. In lucrarea „Critica moralizatoare şi morala critică" ,  Marx compara 
lucrările publicistice ale lui Heinzen cu acest gen de literatură (vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 4, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 333-362). - 513. 

641 După insuccesul insurecţiei democraţilor mic-burghezi din 13 iunie 1849, la 
Paris au început represiuni împotriva democraţilor şi socialiştilor. La 19 iulie 
1849 autorităţile franceze I-au anunţat pe Marx că va fi surghiunit la 

Morbihan, o regiune mlăştinoasa, nesănătoasă din Bretagne. Din această cauza 
Marx hotărăşte să emigreze în Anglia şi să se stabilească la Londra. La 
24 august 1849 Marx a părăsit Parisul. - 515. 

642 La 3 februarie 1845, după expulzarea sa din Franţa de către Guvernul Guizot, 
Marx a plecat la Bruxelles. Insă guvernul prusian a cerut în decembne 
1845 guvernului belgian expulzarea lui Marx din Belgia, fiind supus prusian. 
In urma acestor persecuţii, Marx a fost nevoit să renunţe la cetăţenia 
prusiană. Vezi in legătură cu aceasta articolul „Marx şi supuşenia prusiană" 
şi „Petiţia lui K. Mdrx în legătură cu rPspingerea cererii sale de reintegrare 
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in drepturile de cetăţean prusian• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 5 
şi 15, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 428-431 şi 660-667) . - 515. 

643 Prepar/amentul - adunare a oamenilor poli tici din statele germane care 
a avut loc la Frankfurt pe Main între 31 martie şi 4 aprilie 1848. Adunarea 
a format comisia celor 50 care avea ca obligaţie să asigure convocarea unei 
adunări naţionale pe întreaga Germanie. 

Parlamentul de la Frankfurt - adunarea naţională pe întreaga Germanie 
care s-a deschis la Frankfurt pe Main la 18 mai 1848 cu scopul de a elabora 
o constituţie pentru întreaga Germanie. Adunarea şi-a încetat activitatea in 
vara anului 1849. - 516. 

644 Această scrisoare, precum şi celelalte scrisori adresate membrilor familiei 
Philips au fost publicate pentru prima oară în „lnlernational Review of 
Social History• ,  Amsterdam, voi. I, 1956, part. I .  După cum reiese din nota 
redacţiei, originalele citorva scrism i ale lui Marx către Lion Philips sini 
deteriorate în mai multe locuri. - 517. 

645 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 15, Bucureşti, Editura politică, 1963, 
p. 656. - 518. 

646 Este vorba de procesul intentat de Marx lui „National-Zeitung• din Berlin 
(vezi adnotarea 9). - 520. 

647 Despre lucrul lui Marx la ediţia a doua a cărţii „Contribu\ii la critica econo
miei politice• vezi adnotarea 27. - 521. 

648 Berlinul este situat în centrul provinciei Brandenburg, o regiune în care 
predomină solul nisipos. - 522. 

649 Casa Schiller, înfiinţată la Manchester in noiembrie 1859 cu prilejul sarbato
ririi a 100 de ani de la naşterea marelui poet german Fr. Schiller, nazuia 
să devină centrul vieţii culturale şi sociale a coloniei germane din Manchester. 
La început, atitudinea critică faţă de activitatea asociaţiei, care purta am
prenta birocratismului prusian, l-a făcut pe Engels hd se ţină departe de aso
cia\ie. Abia în 1 864, după ce s-au făcut unele modificări în statut, Engels 
a acceptat să facă parte din conducere, iar apoi să devină preşedinte al Casei 
Schiller, căreia i-a consacrat mult timp, exercitînd o influenţă considerabilă 
asupra activităţii ei. - 524. 

650 Se pare că este vorba de clubul „Athenaeum•,  care reunea litera\i'şi oameni 
de ştiinţă. Astfel de cluburi au exi�tat la Londra, Manchester şi în alte 
oraşe din Anglia. - 525. 

651 Anexa II despre care se vorbeşte în scrisoarea lui Engels nu s-a păstrat. - 525. 

652 Vezi adnotarea 220. - 528. 

653 Despre afacerea MacDonald vezi adnotarea 210. - 531. 

654 Este vorba de articolele lui Meyen publicate în ziarul „Freischiitz• sub titlul 
„Berliner Briefe" („Scrisori din Berlin" ) .  Marx prezintă prima dintre aceste 
scrisori, apărută în „Freischiitz• nr. 49 din 23 aprilie 1861 .  - 531. 

655 Engels a fost oaspetele lui Marx la Londra de Ia aproximativ 20 mai pină 
la 23 mai 1 86 1 .  Marx I-a informat amănunţit pe Engels de rezultatele călătoriei 
sale în Germania. - 533. 

656 Această scrisoare a lui Marx către Sophie Hatzfeldt nu s-a păstrat. Dup1i 
cum reiese din scrisoarea de raspuns a contesei Hatzfeldt din 14 iunie 1861 ,  
Marx a rugat-o să intervină pentru publicarea in  presa germană a unei ştiri 
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privind condiţiile grele în care era deţinut Blanqui, precum şi despre necesi
tatea de a se da un sprijin material pentru editarea unei broşuri cu pnvae 
la procesul lui Blanqui. Marx cerea ca in continuare să se organizeze o serie 
de acţiuni în presă în legătură cu procesul lui Blanqui. Cu concursul scriito
rului american Assing, materialele despre Blanqui au fost publicate în unele 
ziare germane şi italiene. - 533. 

657 Este vorba de orientarea „liberală" proclamată de prinţul prusian Wilhelm 
(din 1861 rege al Prusiei) cu prilejul preluării regenţei în octombrie 1858. 
In 1 858 prinţul regent a destituit guvernul Manteuffel şi i-a adus la putere pe 
liberalii moderaţi. In presa burgheză această orientare a fost denumită 
pompos „era nouă". In realitate, politica lui Wilhelm era îndreptată exclusiv 
in direcţia consolidării poziţiei monarhiei prusiene şi a iuncherimii ; amăgită 
in speranţele ei, burghezia a refuzat să aprobe proiectul reformei militare 
prezentat de guvern. Izbucnirea în legătură cu aceasta a conflictului consti
tuţional, la începutul deceniului al 7-lea (vezi adnotarea 190), şi venirea la 
putere a lui Bismarck, in septembrie 1862, au pus capăt „erei noi" .  - 535. 

658 La 14 iulie 1861 studentul Oskar Becker a săvîrşit un atentat nereuşit asupra 
regelui prusian Wilhelm I, în timp ce acesta se afla la Baden-Baden. - 537. 

659 Legal se numea în dreptul roman dispoziţia testamentară prin care testa
torul acorda unei persoane anumite un drept asupra unui bun din averea 
succesorală. 

Legatar se numea persoana în folosul căreia a fost făcut legatul. Spre 
deosebire de legatar, moştenitorul testamentar este legatarul universal, în
trucit el moşteneşte nu numai bunurile şi dreptul lor, dar şi obligaţiile 
defunctului. - 540. 

660 Vezi adnotarea 213. - 540. 

661 Scrisoarea de faţă este, se pare, un răspuns la scrisorile adresate lui Marx 
la 28 iulie şi 27 septembrie 1861 de către puhl ici�tul francez dr. Watteau 
(Denonville) . Pupă cum reiese din aceste scrisori ale lui Watteau, precum şi 
din scrisorile adresate lui Marx la 8 iunie şi 2 iulie, tema principală a cores
pondenţei dintre ei era soarta revoluţionarului proletar Blanqui, arestat în 
martie 1861 sub învinuirea de a fi organizat societăţi secrete (vezi adnotarea 
213) .  Din scrisorile lui Marx către dr. Watteau s-a păstrat numai a doua 
scrisoare. Conţinutul primei scrisori a lui Marx, scrisă la 18 mai, se poate 
deduce din răspunsul lui Watteau, datat 8 iunie 1861. Watteau comunică că 
Blanqui era adinc mişcat de sentimentele proletarilor germani faţă de el. 
In aceeaşi scrisoare Watteau ii roagă pe Marx să-l ajute în editarea unei 
broşuri cu privire la procesul lui Blanqui. 

Scrisoarea lui Marx catre dr. Watteau, publicată pentru prima oară ln 
volumul de faţă, a fost tipărită după fotocopia originalului, care s-a păstrat 
la Biblioteca naţională din Paris, la fondul Blanqui. Ultimul paragraf din 
această scrisoare a fost publicat pentru prima oară în cartea : R. Garaudy. 
„Les sources franc;:aises du socialisme scientifique• („lzvoal'ele franceze ale 
socialismului ştiinţific").  Paris. 1948, p. 217. - 542. 

662 Copia dactilografiată a scrisorii de faţă, precum şi a scrisorii lui Marx către 
I. W. Weber din 22 aprilie 1863 au fost predate în ianuarie 1 962 Institutului 
de marxism-leninism de pe lingă C.C. al P.C.U.S. de către A. Rothstein, 
administratorul bibliotecii „Casei Marx• din Londra. Ulterior Institutul a 
obţinut manuscrisele ambelor scrisori. - 543. 
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663 Este vorba de mitingul organizat la Londra de adepţii lui Urquhart, la 27 
ianuarie 1862, în legătură cu pericolul unei intervenţii anglo-franceze împo
triva Stallelor Unite. Marx nu a participat la miting. - 543. 

664 Jn scrisoarea către Marx din 10 decembrie 1 861 ,  I. W. Weber îl roagă pe 
Marx să facă o analiză critică a concepţiilor economistului vulgar Wirth şi i 
poziţiei publicaţiei „Der Arbeitgeber• , editată de el, care predica comunitatea 
de interese între muncă şi capital. Marx intenţiona, probabil, să ţină o 
prelegere pe această temă în cadrul Asociaţiei culturale a muncitorilor ger
mani de la Londra. - 543. 

665 Este vorba despre faptul că în septembrie 1861 , după o întrerupere de şase 
luni (vezi adnQtarea 7), Marx a reluat pentru scurt timp colaborarea la 
„New York Daily Tribune•.  - 544. 

666 Scrisoarea menţionată a lui Marx către Siebel nu s-a păstrat. - 544. 

667 Este vorba despre intenţia lui J. Ph. Becker de a scrie în acea vreme o 
carte privind problema unificării Germaniei. Cartea a apărut în 1862 sub 
titlul „Wie und Wann 1 Ein emstes Wort iiber die Fragen und Aufgaben 
der Zeit". - 544. 

668 Jn legatură cu Uniunea na/ionalli vezi adnotarea 19. - 544. 

669 Mica Germanie - vezi adnotarea 98. - 544. 

670 Marx se referă, probabil, la articolul său „Un trădător în Cerkasia' , în care 
este demascat agentul secret al poliţiei Bangya. Tiirr avea strînse legături 
cu Bangya (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 2, Bucureşti, Editura 
politică, 1962, p. 1 68-169 ; val. 14, p. 620). - 546. 

671 Este vorba de acţiunile militare din iunie-iulie 1849 ale armatei insurec
ţionale din Baden-Palatinat îndreptate împotriva armatei prusiene de pe 
teritoriul Badenului, în timpul cărora Becker, comandantul miliţiei populare, 
a acoperit retragerea principalelor forţe ale insurgenţilor. Campania dm 
Baden a reprezentat etapa finală a luptei armate, în partea de vest şi 
sud a Germaniei, pentru apărarea constituţiei imperiului. Amănunte în legă
tură cu participarea lui Becker la această campanie vezi în lucrările Im 
Engels „Campania germană pentru constituţia imperiului" şi „Johann Philipp 
Becker• (K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 7, Bucureşti, Editura politica, 
1960, p. 1 1 5-21 1 ; voi. 2 1 ,  1 965, p. 316-321).  - 546. 

672 Vezi adnotarea 27. - 547. 

673 Este vorba de încercările claselor dominante din Anglia de a provoca acţiuni 
de masă cu participarea clasei muncitoare, cu scopul de a pregăti opinia 
publică pentru intervenţia în Statele Unite ale Americii de partea s tatelor 
sclavagiste din Sud. Jn legătură cu aceasta vezi articolele lui Marx „Opinia 
publică din Anglia" şi „Un miting al muncitorilor din Londra� (K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 1 5, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 458-463, 
473-476). - 548. 

674 Jn legătură cu Casa Schiller vezi adnotarea 649. - 549. 

675 Jn legătură cu procesul comuniştilor de la Koln vezi adnotarea 1 .  
J n  1857, cînd a ieşit din închisoare - fusese condamnat prin sentinţa 

tribunalului din Koln -, Hermann Becker a trecut de partea partidului 
burghezo-liberal al progresiştilor. Jn alegerile din 1861 (vezi adnotarea 248) 
el a fost ales în Camera deputaţilor din Pmsia. - 550. 
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!576 Este vorba de vechiul cin tec popular antifeudal danez „Domnul Tidmann • 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 16, Bucureşti, Editura politică, 1963, 
p. 36-37). - 550. 

677 „Oglinda suabă" - titlul unei culegeri de drept cutumiar feudal care a fost 
întocmită în Suabia în secolul al XIII-iea şi care reflectă orinduirea socială 
şi politică a Gertnaniei în perioada fărimiţării feudale. ln cartea sa, Schmidt 
a apreciat greşit această culegere drept un monument al poeziei suabe. 

Printre cei „şapte 1ntelepţi" ai Greciei antice care au trăit în secolele 
VII-VI i.e.n., Schmidt ii  numără fără nici un temei pe Democrit, Pitagora, 
Heraclit şi alţi filozofi ai Greciei dintr-o perioadă mai tirzie, care explicau 
toate fenomenele naturii pornind de la un element primordial unic. 

„Cei şapte suabi" - povestire populară comică germană. - 552. 

678 lmpreună cu Lassalle, Marx ridiculizează succesul cărţii lui Schmidt în faţa 
reprezentanţilor burgheziei liberale germane, în special a „grabowiţilor• -
adepţii preşedintelui Camerei deputaţilor din Prusia, Grabow. - 552. 

679 Ca răspuns la această scrisoare, conducerea expoziţiei industriale universale 
de la Londra i-a eliberat lui Marx la 27 august 1862 un permis permanent 
pentru vizitarea expoziţiei în calitate de corespondent al ziarului „Die 
Presse•. - 557. 

680 Această scrisoare a lui Marx nu a fost găsită. - 558. 

681 Este vorba de publicarea în presa germană a răspunsului administraţiei diD 
Breslau, ln septembrie 1862, la cererile din 4 ianuarie şi 4 iunie 1862 ale lui 
Wilhelm Wolff, cu privire la repunerea lui în drepturile de cetăţean prusian 
în baza decretului referitor Ia amnistia din 2 ianuarie 1861 (vezi adnotarea 
1 65) . ln răspunsul dat lui Wolff, autorităţile din Breslau arătau că amnistia 
din 1861 nu-l scuteşte de urmărirea judiciară pornită împotriva lui în 1845 
pentru nerespectarea legii cu privire Ia presă şi în 1848 pentru „atentat la 
securitatea statului prusian• .  Pentru a demasca caracterul demagogic al am
nistiei prusiene, Marx a trimis aceste materiale lui Siebel, prin intermediul 
căruia ele au fost publicate în „Barmcr Zcitung • ,  precum şi în alte ziarll 
germane. - 559. 

682 Este vorba de întoarcerea lui Engels din călătoria prin Germania (vezi adno-
tarea 317). - 559. 

683 Vezi adnotarea 320. - 561 . 

684 Despre călătoria lui Marx la Manchester şi Liverpool vezi adnotarea 340. - 562. 

685 Este vorba de scrisoarea lui Kugelmann către Freiligrath din 21 noiembrie 
1862, în care ii ruga să-i comunice în ce stadiu se află lucrările economice 
ale lui Marx. Trimiţind la 3 decembrie această scrisoare lui Marx, Freiligrath 
o numea „Cuvintele credinciosului" .  - 562. 

686 Cu această scrisoare a început corespondenţa regulată dintre Marx şi medicul 
german Ludwig Kugelmann, participant Ia revoluţia din 1848--1849. Corespon
denţa dintre Marx şi Kugelmann a durat pină în 1874. Scrisorile lui Marx 
către Kugelmann, consacrate celor mai importante probleme ale mişcării 
muncitoreşti internaţionale şi teoriei marxiste, au fost publicate pentru prima 
oară de Kautsky în 1902 în revista „Die Neue Zeit". ln 1907 a apărut prima 
ediţie a scrisorilor lui Marx către Kugelmann, în limba rusă, redactate şi 
prefaţate de V. I. Lenin. - 563. 
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687 Marx se referă, probabil, la partea intii a manuscriselor economice din 
1861-1863, consacrate analizei procesului capitalist de productie. Ulterior, 
Engels a caracterizat această parte a manuscriselor ca prima redactare a 
volumului I al „Capitalului". - 563. 

688 Marx se referă la „A treia cronică internatională. Din mai pma m octombrie", 
care exprimă ideea inevitabilitătii izbucnirii revolutiel şi a fost publicată 
în „Neue Rheinische Zeitung. Politisch-okonomische Revue• nr. 5-6, 1850 (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 7, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 457-504) . 
- 565. 

689 Vezi adnotarea 662. - 566. 

690 Este vorba de elaborarea de către Marx a „Apelului cu pnv1re Ia Polonia•, 
care urma să fie publicat în numele Asociatiei culturale a muncitorilor 
germani de la Londra (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 5, Bucureşti, 
Editura politică, 1963, p. 605-606) . - 566. 

691 Un fragment din această scrisoare a fost publicat pentru prima oară de 
Eleanor Marx-Aveling in „Note la o scrisoare a tinărului Marx • ,  publicate 
in revista „Die Neue Zeit". Jg. 16, Bd. 1 ,  1 897-1 898. Acelaşi fragment a fost 
inclus de Mehring în biografia lui Marx scrisă de el. F. Mehring. „Karl 
Marx. Geschichte seines Lebens•, Leipzig, 1918. - 566. 

692 In scrisoarea din 16 decembrie 1 863 Freiligrath ii comunica lui Marx că 
librarul londonez Williams cere plata datoriei contractate de Liebknecht, 
pe baza girului lui Freiligrath în timpul colaborării la „Allgemeine Zeitung• 
din Augsburg în 1859. - 569. 

693 In primăvara anului 1 848, în Schleswig şi Holstein a început, sub influenta 
revolutiei din martie din Prusia, mişcarea de eliberare natională împotriva 
dominatiei daneze, pentru unirea cu Germania. Dar operatiile militare împo
triva Danemarcii, începute în urma interventiei statelor Confederatiei ger
mane în frunte cu Prusia, au arătat că guvernul prusian nu intentiona să 
apere interesele mişcării de eliberare natională din Schleswig şi Holstein 
Armistitiul de 7 luni încheiat la Malmo la 26 august 1 848 a anulat cuceririle 
revolutionar-democratice din Schleswig-Holstein, mentinind acolo de fapt 
dominatia Danemarcii. Războiul dintre Prusia şi Danemarca, reluat la sfirşitul 
lunii martie 1849, a continuat pină în 1 850 şi s-a încheiat cu victoria Dane
marcii. Schleswig şi Holstein au rămas în componenta Regatului danez. - 573 

694 In legătură cu Conferinta de la Londra vezi adnotarea 430. 
Actiunile militare ale Prusiei şi Austriei în Danemarca au început la 

l februarie 1864, fără declaratie de război (vezi adnotarea 421) .  - 574. 

695 Este vorba de alegerile din 31 mai-1 iunie 1 863 pentru Corpul legislativ în 
Franta. - 574. 

696 Vezi adnotarea 433. - 574. 

697 La 29 februarie 1864 Austria a declarat în Galitia starea de asediu, facind 
astfel imposibil orice ajutorare a răsculatilor polonezi. - 514. 

698 Potrivit conceptiilor filozofului grec Epicur, există o infinitate de lumi, care 
apar şi fiintează potrivit legilor lor proprii, fireşti. Zeii, deşi există, se afla 
in afara lumilor, în spatiile dintre ele, şi nu exercită nici o influenţă nici 
asupra dezvoltării lumii, nici asupra vietii omului. - 577. 

699 „Amicii luminii" - curent religios care a luat fiintă in 1841 : a fost îndreptat 
lmpoll iva pietismului, care era dominant în biserica oficială protestantă ş1 
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care se caracteriza printr-un misticism şi bigotism extrem. Această opoziţie 
religioasă a fost una dintre formele prin care burghezia şi-a exprimat nemul
ţumirea faţă de rînduielile reacţionare din Germania în deceniul al 5-lea 
al secolului al XIX-iea. In 1846 mişcarea „Amicii luminii" a dus la constituirea 
asa-numitelor „Comunilăli libere", care s-au separat de biserica protestantă 
oficială. - 582. 

700 Engels a sosit la Londra la 19 mai şi a fost găzduit de Marx timp de 
4 zile. - 583. 

701 Este vorba de îndeplinirea formalită�ilor legate de moştenirea lăsatei Im 
Marx de Wilhelm Wolff. - 584. 

702 In această perioadă Harney a fost invitat de prietenii săi în Australia, ceea 
ce a servit ca pretext pentru răspîndirea ştirii că el ar fi plecat acolo. In 
realitate însă, Harney n-a dat curs acestei invitaţii şi în mai 1863 a plecat 
dm Anglia, împreună cu soţia şi fiul, în America. - 584. 

703 Această scrisoare a lui Engels catre Elise Engels n-a fost găsită. In scrisoare 
se vorbea, probabil, de relaţiile dintre Engels şi G. Ermen şi despre neînţele
gerile financiare cu H. Engels. - 585. 

704 Este vorba de anunţul cu privire la moartea lui Wilhelm Wolff, inserat în 
suplimE'ntul la nr. 144 al lui „Allgemeine Zeitung" din 23 mai 1864 şi în 
suplimentele altor ziare germane şi semnat de K. Marx, F. Engels, E. Dronke, 
L. Borchardt şi E. Gumpert : 

„ A n u n f m o r t u a r  

La 9 mai a.c. a încetat din viaţă la Manchester, în vîrstă de 55 de am, 
în urma unei hemoragii cerebralP., 

W i l h e l m W o l f I 
născut la Tarnau lingă Schweidnitz în Silezia ; în 1848 şi 1849 redactor la 
„Neue Rheinische Zeitung" din Kiiln şi deputat în Adunarea naţionalei de la  
Frankfurt şi Stuttgart, din 1 853 profesor Ia Manchester. 
Manchester, 13 mai 1864. 

Karl Marx, Friedrich Engels, Ernst Dronke. 
Dr. în med. Louis Borchardt, Dr. în med. Eduard Gumpert" - 586. 

705 Este vorba de protocolul de la Londra din 1852 cu privire la succesiunea la 
tronul Danemarcii (vezi adnotarea 412). - 588. 

706 Este vorba de discursul lui Ferrand în Camera comunelor din Anglia la 
16 iunie 1864. - 589. 

707 Intr-o scrisoare catre Biscamp, Bras� îl ruga să colaboreze la ziarul editat 
de el la Berlin „Norddeutsche Ali gemei ne Zeitung".  - 589. 

708 1n scrisoarea sa, Lion Philips ii comunica lui Marx că slujnica din casa lor 
s-a îmbolnăvit de vărsat. Din această cauză vizita pe care urmau s-o facă 
Marx împreună cu fiicele sale la Zalt-Bommel nu a mai avut loc. - 590. 

709 Vezi adnotarea 467. - 593. 

710 Această scrisoare a lui Marx n-a fost găsită. - 604. 

7 1 1  Vezi volumul de faţă, p. 15 şi 151 ,  precum şi adnotarea 166. - 605. 
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712 Vezi adnotarea 27. - 608. 

713 Circulară numeşte Jenny Marx „Apelul Asociaţiei culturale a muncitorilor 
germani de la Londra cu privire la Polonia" ,  scris de Marx din însărcinarea 
asociaţiei la sfirşitul lunii octombrie 1863 şi publicat ca manifest la Londra 
în noiembrie 1863 sub semnătura membrilor comitetului pentru strîngerea 
de fonduri destinate participanţilor la răscoala din Polonia din 1863-1864 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 15, Bucureşti, Editura politică, 1963, 
p. 60�06). 

Scrisoarea „Prezidiului• scrisoarea secretarului Uniunii generale a 
muncitorilor germani, Vahlteich, adresată lui Wilhelm Wolff ca membru al 
comitetului pentru strîngerea de fonduri destinate participanţilor Ia răscoala 
din Polonia din 1863-1864. ln numele prezidiului Uniunii, Vahlteich şi-a 
exprimat solidaritatea cu „Apelul Asociaţiei culturale a muncitorilor germani 
de la Londra cu privire la Polonia",  dind asigurări că vor depune toate 
eforturile pentru a da curs acestui apel. Sctisoarea cuprindea, de asemenea, 
rugămintea de a se trimite 50 de exemplare cu textul apelului, spre a fi 
difuzate în comunităţile locale ale Uniunii. - 609. 

714 Jenny Marx citează cuvintele din numărul 229 din I octombrie 1863 al ziamlui 
„Berliner Reform" ,  unde a fost publicat un raport cu privire Ia discursul 
rostit de Lassalle la Solingen la 27 septembrie 1863. 

ln continuare este vorba de reclamaţiile facule de Lassalle la 3, 15 şi 17 
noiembrie 1863 prefectului poliţiei din Berlin cu privire la acţiunile poliţiei 
berlineze. ln aceste reclamaţii Lassalle cerea autorităţilor prusiene să pună 
capăt samavolniciilor poliţiei faţă de Uniunea generală a muncitorilor germani 
şi să asigure menţinerea de către poliţie a ordinii în timpul adunărilor 
Uniunii. Cu acest prilej Lassalle sublinia că agitaţia făcută de el nu contravine 
intereselor statului prusian. - 609. 

715 In legătură cu munca depusă de Marx la biog1 afia lui Wilhelm Wolff vezi 
adnotările 458 şi 460. - 61 1 .  
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fhe Athenaeum, Journal ol Llterature, Science, and lhe Fine Aris, din U 
noiembrie 1 860. - 102. 

- din 9 aprilie 1864. - 345. 

Jjerliner Relorm, din 10 aprilie 1 863. - 301 . 
- din 1 octombrie 1 863. - 603-604. 

Jorsenblatt Jilr den DeutsU1e11 Buc/1/1w1de/ und die mit ihm ve!Wandtea 
Geschiil tszweige 

- din 5 decembrie 1 860, 5. 2553. - 112.  
- din 7 decembrie 1860, 5. 2569. - 1 12. 
- din 12 decembrie 1 860, 5. 2607. - 1 12. 

Courrier du Dimanche, din 18 noiembrie 1860. - 503. 

fhe Dal/y Telegraph, din 6 februarie 1860. - 26, 27, 423, 434, 444. 
- din 13 februarie 1 860. - 39, 444. 

J)eutsches Museum. Zeitschrilt lilr Literatur, Kunst und 6Jlentliches Leben� 
din 27 decembrie 1860. - 112. 

fhe Economist. Weekly Commercial Times, Bankers' Gazette, and Railway Monitor : 
a politica!, literary, and general newspaper, vom 1. Mărz 1862. Exports of 
British and Irish Produce and Manufactures. - 195. 

- din 24 mai 1862. Extent and Bearing of Federal Successes. - 198. 

fhe Edinburgh Review, or Criticai Journal, nr. 240 din aprilie 1863. Professor 
Huxley on Man's Place in Nature. - 299. 

fhe Free Press, din 3 aprilie 1861 .  Mr. Dunlop's Motion for a Select Committee. 
on the Affghan Papers. - 146. 
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- din 4 februarie 1 863. Origin and Objects of the Treason in the United 
States. - 287. 

- din 1 iulie 1 863. The Intervention in Poland. - 320. 
- din 2 decembrie 1 863. The Grand Duchy of Oldenburg reverts to the Duke 

of Schleswig-Holstein. From „Denmark and the Duchies" .  - 9. 

Der Freischiilz, din 1 5  decembrie 1860. - 126. 

Genfer Grenzpost, din 22 decembrie 1860. - 1 19. 

Die Grenzboten. Zeitschrift filr Politik und Literatur, Leipzig 1864. J. Semcster, 
II. Band. Eine Erinnerung an den Communisten Wolff. - 365. 

Hermann, din 1 decembrie 1860. - 102. 

Journal de St.-Petersbourg, din 26, 27 şi 28 decembrie 1864. Protocole. - 342. 

Kladderadatsch, din 30 iunie 1861 . Der deutsche Mann. Ein Spielzeug fil r  
Wortklauber. - 170. 

Kiilnische Zeilung, din 24 octombrie 1852. 
- Supliment la nr. 349, 1859. - 5. 
- din 10 februarie 1860. - 36. 
- din 8 decembrie 1860. - 124. 
- din 1 septembrie 1 864. - 376. 

[Kolokol/ l\OJIOI\OJib din 1 octombrie 1862. - 289. 

The Manchester Guardian, din 12 noiembrie 1860. - 99. 

Le Monileur universel, din 15 iulie 1 860. - 72. 

The Morning Herald, din 5 mai 1 862. - 208. 

The Morning Post, din 30 mai 1864. - 354. 

The Morning Star, din 5 mai 1862. - 208. 

- din 28 ianuarie 1863. - 286. 

National-Zeilung, din 22 ianuarie 1860. Karl Vogt und die Allgemeine Zeitung. 
- 7, 27, 29, 36, 103, 393, 394, 404, 415, 417, 422, 444, 448. 

- din 25 ianuarie 1860. Wie man radikale Flugblătter macht. - 1 6, 21 ,  27, 29, 
36, 103, 394, 396, 401 , 404, 407, 415, 420, 422. 

NPue Deutsche Zeilung, din 22, 23, 25 şi 26 iunie 1850. - 22. 

Neue Preussische Zeilung, din 3 ianuarie 1861 . - 1 25. 
- din 24 noiembrie 1861 . - 1 82. 

Neue Rheinische Zeilung. Organ der Demokratie, din 6 iulie 184!1. 
- din 3 august 1 848. - 439. 

Neue Rheinische Zeilung. Polilisch-ăkonomische Revue von Karl Marx. - 439. 

New-York Daily Tribune, din 30 decembrie 1 859. - 6. 
- dii:. 1 1  ianuarie 1860. - 8. 
- din 11 octombrie 1861. - 176. 
- dm 21 octombrie 1 861. - 176, 177. 
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Preussisclie Gerichls-Zcilung, din 1 mai 1 861 .  - 1 45. 
- din 1 5  mai 1 861 .  - 145. 

Publicist, din 15 decembrie 1 860. - 1 26. 
- din 16 decembrie 1 860. - 1 26. 

Relorm, din 10 decembrie 1 860. - 1 1 9,  126. 
- din 15 decembrie 1 860. - 1 19,  126. 
- din 19 decembrie 1 860. - 1 1 9, 1 26. 

Rheinische Zei tung, din 30 mai 1 864. - 355. 

Schweizer Handels-Courier, din 2 iunie 1859. - 414. 

The Standard, din 5 mai 1 862. - 208. 

The Times, din 26 ianuarie 1 860. - 8. 
- din 28 ianuarie 1 860. - 1 2. 
- din 3 februarie 1 860. - 24. 
- din 13 iulie 1 860. - 72. 
- dm 24 iulie 1 860. - 70. 
- din 24 septembrie 1 860. - 91 , 94. 
- din 1 octombrie 1 860. - 91 . 
- dm 27 septembrie 1861 . - 1 73. 
- din 27 mai 1862. - 217. 
- din 19 februarie 1 863. - 294. 
- din 24 martie 1863. - 297. 
- din 25 mai 1 864. - 352. 
- din 26 mai 1 864. - 352. 
- din 7 iunie 1 064. - 360. 

Das \'olk, din 1 I iunie 1 859. - 415. 

Wochenschrifl clf's Nationalvereins, dm 211 decembt it! 1 860 - 1 1 2, 125, 13), 
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Allgemeine Mililiir-Zeitung - organ al societătii ofiterilor şi slujbaşilor militari, 
apărut din 1 826 pînă în 1902 la Darmstadt şi Leipzig ; în 1 860-1 864 Engels 
a colaborat la acest ziar. -28, 82, 93, 244, 493, 500. 

Allgemeine Zeitung - cotidian conservator fondat în 1798, apărut din 1 810 pînă 
în 1 882 Iii Augşburg ; în deceniile al 6-lea şi al 7-lea a sprijinit planul unifi
cării Germaniei sub hegemonia Austriei. - 9, 10, 13, 15, 17, 24, 28, 30, 32, 
40, 42, 57, 58, 63, 89, 98, 1 12, 1 19, 124, 128, 135, 138, 151 ,  218, 314, 359, 387, 389, 
390, 401 , 403, 404, 406, 407-418, 433-436, 453, 454, 496, 503, 505, 569, 586. 

The American Union - săptămînal apărut în statul Georgia din 1 848 pînă în 
1 867 la Griffin şi din 1 867 pînă în 1 873 la Macon. - 1 66. 

The Athenaeum, Journal of Literatur, Science, and the Fine Aris - săptămînal 
literar, apărut din 1 837 pînă în 1921 Ia Londra. - 102, 1 1 2, 345. 

Augsburgerin - vezi Allgemeine Zeitung. 

Augsburger Zeitung - vezi Allgemeine Zeitung. 

The Augusta Chronicle and Sentinel - cotidian, apărut sub acest titlu din 
1785 pînă în 1 877 la Augusta (statul Georgia) ; organ al partidului demo
crat. - 1 66. 

Das Ausland - revistă germană în probleme de geografie şi etnografie şi ştiinte 
naturale ; a apărut din 1 828 pînă în 1 893 (la început zilnic, din 1853 săptă
mînal). începînd din 1 873 a apărut la Stuttgart. - 1 12. 

Baltische Monatsschrift - a apărut la Riga. - 46. 

Barmer Zeitung - cotidian liberal, apărut din 1 834 la Barmen. - 559. 

Belle:ristisches Journal und New-Yorker Criminal-Zeilull.(J - săptămînal, fondat 
de emigrantii germani mic-burghezi în 1 852 la New York, a apărut sub acest 
titlu din 18 martie 1 853 pînă la 10 martie 1 854 ; în 1853 a publicat o serie 
de articole împotriva lui Marx şi a tovarăşilor săi de luptă. - 1 12, 422, 447, 448. 

Der Beobachter - cotidian, apărut sub acest titlu din 1 833 la Stuttgart ; în 
deceniul al 7-lea al secolului al XIX-iea organul democratiei mic-burgheze 
cu subtitlul „o gazetă populară din Suabia". - 140. 

Berliner Reform - cotidian al democratiei mic-burgheze ; apărut din 1 861 pînă 
în 1868 la Berlin. - 174, 302. 
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Berliner Revue, Socia/-po/ilische Wochenschrift - revistă burgheză, apărută din 
1855 pînă în 1871 la Berlin. - 137. 

Borsenblatt Iiir den Deutsc/1en Buchhande/ und die mii ihm verwandten Ge
schătszweige - organ al Uniunii librarilor germani ; apărut din 1834 pînă în 
1926 la Leipzig. - 1 26, 305. 

Bres/auer Zeilung - cotidian, fondat în 1820 la Breslau ; în deceniul al 6-lea 
al secolului al XIX-iea a avut o orientare conservatoare. - 1 12, 1 45, 355, 
586, 6 1 1 .  

Buchhăndlerborsenb/att - vezi Borsenblatt Iiir den Deutschen Buchhande/ und 
die mii ihm verwandten Geschătszweige. 

Der Bund - organ central al partidului democraţiei liber cugetătoare din 
Elveţia ; a apărut la Berna începînd din 1850. - 58, 1 12, 209. 

Cobbett's Week/y Politica/ Register - publicaţie săptămînală de orientare ra
dicală ; a apărut din 1802 pînă în 1835 la Londra. - 189. 

Crimina/-Zeilung - vezi Bel/etristisches Journal und New-Yorker Crimina/-Zeilung. 

Courrier du Dimanche - publicaţie săptămînală de orientare antibonapartistă ; 
a apărut din 1858 pînă în 1866 la Paris. - 135, 503, 504. 

Critic. Journal of Brilish and Foreign Literature and the Aris - revistă ; a 
apărut la Londra din 1844 pînă în 1863. - 1 12. 

Dagbladet - ziar danez apărut din 1851 la Copenhaga. - 347, 354, 359, 366, 373. 

The Daily Telegraph - cotidian, apărut sub acest titlu din 1855 pînă în 1937 la 
Londra ; Ia început a avut o orientare liberală, din deceniul al 9-lea - con• 
servatoare ; după fuzionarea în 1937 cu „The Morning Post• apare sub titlul 
„Daily Telegraph and Moming Post•. - 26-29, 35, 39, 56, 393, 401 , 404, 406, 
4 1 1 ,  420, 423--426, 428, 433--436, 437, 440, 443, 453, 455, 471 ,  475. 

Darmstădter Milităr-Zeitung - vezi Allgemeine Milităr-Zeitung. 

Deutsche Allgemeine - vezi Deutsche Allgemeine Zeitung. 

Deutsche Allgemeine Zeitung - apărut din 1843 pînă în 1879 la Leipzig. - 1 1 2. 

Deutsche Londoner Zeitung - săptămînal apărut din aprilie 1845 pînă în fe-
bruarie 1851 ca revistă a emigranţilor germani din Anglia, fiind sprijinit mate
rialiceşte de ducele detronat Karl von Braunschweig ; redactor a fost demo
cratul mic-burghez Ludwig Bamberger ; în 1849-1850 revista a publicat în
deosebi articole ale lui Karl Heinzen, Gustav Struve şi ale altor democrat; 
mic-burghezi ; alături de acestea au fost publicate şi „Manifestul Partidului 
Comunist' al lui K. Marx şi F. Engels (în martie 1848), primul capitol din 
„Luptele de clasă în Franţa• de K. Marx (în aprilie 1850), o parte din „A 
treia cronică internaţională" a lui K. Marx şi F. Engels (în februarie 1851) 
şi o serie de declaraţii semnate de Marx şi Engels. - 443. 

Deutsches Museum. Zeitschrift Iiir l.i teratur, Kunst und offentliches Lebert 
- săptămînal democrat ; din 1851 pînă în 1867 a apărut la Leipzig ; din 
1852 pînă în 1867 a fost editat de Robert Prutz. - 1 1 2. 

Deutsch-Franzosische Jahrbiicher - a apărut la Paris în limba germană sui> 
redacţia lui K. Marx şi A. Ruge. A apărut numai un singur număr, dublu. 
în februarie 1844. ln acest număr au fost publicate lucrări ale lui K. Mane. 
- 246, 449. 
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The Economist. Weekly Commercial Times, Bankers' Gazette, and Railway 
Monitor : a politica!, literary, and general newspaper - săptămînal, fondat 
în 1843 la Londra ; organ al marii burghezii industriale pentru probleme 
economice şi politice. - 62, 217, 

The Edinburgh Review, or Critical Journal - revistă liberală de literatură 
politică, apărută din 1802 pînă în 1929 la Edinburgh şi Londra. - 299. 

Elberlelder Zeitung - cotidian, apărut din 1834 pînă în 1904 la Elberfeld. ln 
deceniul al 7-lea al secolului al XIX-iea - organ al burgheziei liberale. - SS9. 

L.'Esperance - organ bonapartist, apărut din 18S9 pînă în 1862 la Geneva. - S6. 

'lhe Evening Post - cotidian, apărut sub acest titlu din 1801 pînă în 1934 la 
New York ; din 18S6 devine organ al partidului republican ; din 1 934 apare 
sub titlul „The Post". - 23S, 246, SS6. 

The Examiner - publicaţie săptămînală burghezo-liberală, apărută din 1808 pîoă 
în 1881 la Londra. - 431 . 

Faedrelandet - ziar danez, apărut din 1834 pînă în 1839 la Copenhaga, săptămînal, 
ulterior cotidian ; în 1848 a fost semioficiosul guvernului danez ; în a doua 
jumătate a secolului al XIX-iea - organ conservator. - 373. 

franklurter Journal - cotidian, fondat în secolul al XVII-iea ; pînă în 1903 
a apărut la Frankfurt pe Main ; pe la mijlocul secolului trecut a avut o 
orientare burgheză liberală. - 28, 1 12, 389. 

The Free Press - ziar burghez, apărut din 18SS pînă în 186S 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. 
- 9, 72, 146, 193, 194, 198, 201 ,  3S8, 370, 407, 410, 413, 418, 4S1, 482, S46, 608. 

Der Freischiitz - ziar burghez literar-artistic, apărut din 182S pînă ln 1878 la 
Hamburg. - 1 12, 123, 126, SOS, S31. 

Die Gartenlaube. Il/ustrirtes Familienblatl - săptămînal literar de orientare 
mic-burgheză ; a apărut din 18S3 pînă în 1903 la Leipzig şi din 1 903 pînă 
în 1 943 la Berlin. - 127, 20S, 404. 

Gazette - vezi The London Gazette. 

Genler Grenzpost. Bine Wochenschrilt Jiir Politik, Wissenschalt und Kunst 

apărut în limba germană din 1860 pînă în 1861 la Geneva ; a fost editat de 

Brass. - 1 1 9, 123, 126, 13S. 

Gerichtszeitung - vezi Preussische Gerichts-Zeitung. 

The Globe and Travel/er - cotidian ; apare din 1803 la Londra ; organ al 
whigilor ; în timpul guvernării whigilor - organ al guvernului ; din 1866 
publicaţie a conservatorilor. - 140. 

Glocke - vezi Kolokol ( KoJIOHOJib) .  
Die Grenzboten. Zei tschrilt liir Politik und Literatur - săptămînal apărut din 

1 841 pînă în 1922 la Leipzig ; de orientare liberală. - 36S. 

Gtenzpost - vezi Genler Grenzpost. 

The Grillin Union - vezi The American Union. 

Guardian - vezi The Manchester Guardian. 
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Hamburger Correspondenl - vezi Staats- und Ge/ehrle Zeilung des Hambur
gischen unpartheiischen Correspondenten. 

Hamburger Nachrichlen - cotidian, fondat în 1792 ; în timpul revoluţiei din 
1 848-1849 a susţinut interesele acelei părţi a burgheziei care s·a pronunţat 
pentru constituţia imperiului ; în anii reacţiunii a fost alături de monarhie, 
spre mijlocul deceniului al 9-lea l-a sprijinit oficial pe Bismarck. - 1 12. 

Hande/s-Courier - vezi Schweilzer Hande/s-Courier. 

Hannoversche Zeilung - cotidian, fondat în 1842 ; organ al guvernului hano
vrez. - 24. 

Hermann. Deutsches Wochenblall aus London - apărut din ianuarie 1 859 Ia 
Londra ; organ al emigraţiei democrate mic-burgheze ; din ianuarie pînă 
în iulie 1859 editorul şi redactorul acestuia a fost Gottfried Kinkel. - 17, 30, 
31 , 39, 42, 102, 1 1 2, 132, 140, 1 55, 1 59, 386, 409, 429, 476, 544. 

Hislorische Deutsche Monalsschrifl - a apărut la Braunschweig. - 1 12. 

How do you do ? - săptămînal umoristic, apărut la Londra în limba germană 
avind ca redactor pe Bettziech, iar ca editor pe Louis Drucker. - 127. 

The 11/uslrated London News - săptăm'.>::ial, apărut din 1 842. - 1 12, 

ll/uslrated News - vezi The 11/uslrated London News. 

11/uslrirte Zeilung - publicaţie săptămînală, apărută din 1 843 pină în 1944 la 
Leipzig ; spre jumătatea secolului al XIX-iea a avut o orientare moderat 
liberală. - 1 12. 

The Jackson Mississippian - apărut din 1 832 pină în 1 865 la Jackson (în statul 
Mississippi). - 1 67. 

Journal de Saint Petersbourg - apărut sub acest titlu din 1825 pînă în 1914, 
de trei ori pe săptămînă, în limba franceză la St. Petersburg ; organ oficial 
al Ministerului Afacerilor Externe din Rusia. - 342. 

Karlsruher Zeilung - cotidian, fondat în 1757 ; în timpul campaniei pentru 
constituţia imperiului din 1 849 - organ al guvernului provizoriu din Baden. 
- 23, 1 1 2. 

Kladderadatsch - săptămînal satiric ilustrat, apărut din 1 848 Ia Berlin. - 170. 

Kolner Anzeiger - vezi Kolnischer Anzeiger und Rheinische Hande/s-Zeitung. 

Kolnischer Anzeiger und Rheinische Handels-Zeilung 
deceniul al 7-lea al secolului al XIX-iea. - 128, 505. 

cotidian, apărut în 

Kolnische Zeilung - cotidian, apărut sub acest titlu din 1802 pînă în 1 945 ; 
in timpul revoluţiei din 1 848-1849 şi în perioada de reacţiune care a urmat, 
ziarul a susţinut politica laşă, trădătoare a burgheziei prusiene liberale. 
- 5, 27, 36, 37, 43, 1 12, 124, 376, 389, 409, 41 1 ,  418, 476, 477, 505, 586. 

Kolokol ( l\oJIOHOJib) - revistă revoluţionar-democrată, a fost editată de 
A. I. Herzen şi N. P. Ogarev din 1857 pînă în 1 865 în limba rusă la Londra 
şi din 1868 pînă în 1 869 în limba franceză, cu suplimente în limba rusă Ia 
Geneva. - 287, 289. 

Konig/ich privi/egirle Berlinische Zeilung von Staats- und ge/ehrlen Sachen 
- cotidian, apărut din 1785 la Berlin ; cunoscut şi sub titlul „Vossische 
Zeitung", după numele proprietarului ziarului. - 462. 



Indice de reviste şi zlare menţionate '/ lf) 

Konig/ich Preussischer Staats-Anzeiger - cotidian, apărut sub acest titlu din 
1851 pînă în 1871 la Berlin ; organ oficial al guvernului prusian. 1 48. 

Konigsberger Hartung - vezi Konigsberger Harlung"sche Zeitung. 

Konigsberger Hartung'scl1e Zeitung - ziar burghez, apărut sub acest titlu din 
1850 Ia Kiinigsberg ; fondat în 1752 a apărut pînă în 1850 sub titlul 
„Kiiniglich Preussische Staats-, Kriegs- und Friedens-Zeitung•.  - 1 12. 

Kreuz-Zeltung - vezi Neue Preussische Zeitung. 

The Leader - săptămînal cu orientare liberală, fondat în 1850 la Londra. - 431. 

londoner Deutsche Zeitung - vezi Deulsche Londoner Zeltung. 

The London Gazelle - ziar al guvernului englez ; apare sub acest titlu din 
1666 de două ori pe săptămină. - 358. 

londoner Lltographierte Korrespondenz 
Schlesinger la Londra. - 1 1 2. 

buletin de informaţii, editat de 

The Macon Journal and Messenger - cotidian, apărut la Macon (în statul 
Georgia). - 166. 

Mainzer Zeitung - apărut la Mainz din 1854 sub acest titlu ; în 1848 a fost 
redactat de Bamberger. - 98. 

Manchester Daily Examiner and Times - ziar liberal, fondat în 1848 prin 
fuzionarea lui „Manchester Times• şi a lui „Manchester Examiner• ; în dece
niile al 5-lea şi al 6-Iea i-a susţinut pe adepţii liberului schimb (freetraderi) ; 
pină în 1894 a apărut sub diverse titluri. - 206. 

The Manchester Guardin - ziar fondat în 1821 , organ al adepţilor liberului 
schimb (freetraderi) ; ulterior organ al partidului liberal. - 78, 96, 99, 1 12, 
133, 173, 180, 290, 341. 

Mannheimer Journal - cotidian, fondat în 1790 ; apărut sub acest titlu din 
1837 pînă în 1886 Ia Mannheim. - 1 12. 

Miirkische Volks-Zeitung - ziar german ; a apărut la Haga. - 559. 

Militiirische Bliiller - revistă, apărută din 1860 pînă în 1874 la Berlin. - 1 1 .  

Militiirwochenblall - vezi Militiirische Bliitter. 

Mittelrheinische Zeitung - cotidian burghez, fondat în martie 1848 ; a apăru,,t 
sub acest titlu din 1851 pînă în 1874 la Wiesbaden. - 49. 

Mobile Advertiser and Regisler - ziar americnn, apărut sub acest titlu din 1861 
pînă în 1863 la Mobile (în statul Alabama). - 167. 

Le Monileur universel - cotidian, apărut din 1789 pînă în 1901 la Paris ; din 
1799 pînă în 1814 şi din 1816 pînă în 1869 - organ oficial al guvernului. 
- 72, 296. 

Morgenblatt  fiir gebi/dete Leser - cotidian literar, apărut din 1807 pînă în 
1865 la Stuttgart şi Tiibingen. - 1 12, 396. 

The Morning Advertiser - cotidian, apărut din 1794 pînă în 1934 la Londra ; în 
deceniul al 6-lea al secolului al XIX-iea - organ al burgheziei radicale. 
- 121 ,  403, 431 ,  434. 

The Morning Herald - cotidian conservator, apărut din 1780 pînă în 1869 la 
Londra. - 208, 286. 
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The Morning Post - cotidian, apărut din 1772 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. - 353, 589. 

The Morning Star - cotidian, apărut din 1 856 pînă în 1869 la Londra ; organ al 
adepţilor liberului schimb (freetraderi). - 29, 208, 286, 507. 

Le Nalional - săptămînal francez ; a apărut la Paris din 1830 pînă în 1851 ; 
organ al burghezilor liberali moderaţi. - 466. 

Nalional-Zeilung - cotidian, apărut din 1848 pînă în 1915 la Berlin ; în deceniul 
al 6-lea a avut o orientare liberală. - 7, 1 6, 19, 2 1 ,  22, 24, 27-30, 36-38, 
43, 64-67, 74, 83, 91 ,  103, 1 12, 147, 204, 386, 389, 401 ,  402, 404, 407, 410, 41 1 ,  
414-429, 430, 435-438, 440, 443-449, 455, 459, 462, 464, 476, 485, 494, 495, 501 .  

La Nazione. Giornale politico quotidiano - apărut din 1859 l a  Florenţa. - 135, 139. 

Neue Deutsche Zeilung. Organ der Demokratie - cotidian, apărut de la 1 iulie 
1848 pînă la 1 aprilie 1849 la Darmstadt, şi apoi pînă în 1850 la Frankfurt 
pe Main ; redactorii ziarului au fost Otto Lilning, Joseph Weydemeyer şi 
Georg Gilnther. - 448, 463. 

Neu-England Zeilung - cotidian democrat în limba germană, editat în 1852 
la Boston (S.U.A.) de emigranţi germani ; unul dintre colaboratori a fost 
Joseph Weydemeyer. - 446. 

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 democraţii 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. 
- 396, 418, 439. 

Das Neue Porlfolio. Eine Sammlung wichliger Dokumente und Aktenstiicke zur 
Zeilgeschichte - culegere periodică de documente şi materiale diplomatice 
publicată de D. Urquhart ; a apărut în 1 859 şi 1 860 la Berlin, fiind editată de 
Eduard Fischel. - 12, 483. 

Neue Preussische Zeilung - cotidian, apărut în iunie 1848 la Berlin ca organ 
al camarilei contrarevoluţionare de la curte şi al iuncherimii prusiene ; cu
noscut şi sub denumirea „Kreuz-Zeitung•. - 81 ,  1 1 1 ,  125, 130, 273, 425, 434, 
505, 507. 

Neue Rheinische Zeilung. Organ der Demokratie - cotidian, editat sub conducerea 
redacţională a lui Karl Marx de la 1 iunie 1 848 pînă la 19 mai 1 849 la Kăln. 
Din redacţie făceau parte Friedrich Engels, Wilhelm Wolff, Georg Weerth, 
Ferdinand Wolff, Ernest Dronke, Ferdinand Freiligrath şi Heinrich Bilrgers. 
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 
în cele mai importante probleme ale revoluţiei germane şi ale celei europene, 
erau scrise, de regulă, de Marx şi Engels. - 63, 91 ,  132, 150, 356, 367, 436, 
438, 439, 441-442, 447-452, 462, 498. 

Neue Rheinische Zeilung. Polilisch-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 Kăln în timpul revoluţiei din 1 848-1849. 
Din martie şi pînă în noiembrie 1850 au apărut în total şase numere, dintre 
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care un număr dublu (5-6). Revista a fost redactată la Londra şi tipărită 
la Hamburg. Pe prima pagină era menţionat şi New York, deoarece Marx 
şi Engels sperau că revista va fi răspîndită printre emigranţii germani din 
America. - 445, 451 ,  510. 

Neue Schweizer Zeltung - săptămînal radical-burghez, apărut în 1859-1860 la 
Geneva, redactor fiind emigrantul August Brass. - 454, 462. 

Neue Siiddeutsche Zeltung - vezi Siiddeutsche Zeitung. 

Dle Neue Zeit - organ de presă al emigranţilor germani ; a apărut din iunie 
1858 pînă în aprilie 1 859 Ia Londra. - 431. 

Neue Ziircher Zeitung - ziar burghez elveţian, apare în limba germană la 
Zilrich din 1821 ; în deceniile al 6-lea şi al 7-lea ale secolului al XIX-iea s-a 
situat pe o poziţie probonapartistă. - 1 12. 

New Orleans Paper - vezi Dle Tăgliche Deutsche Zeitung. 

The New-Orleans True Delta - ziar american, apărut la New Orleans (în statul 
Louisiana) din 1835 pînă în 1866. - 1 67. 

New-York Daily Tribune - cotidian, apărut din 1841 pînă în 1 924, fondat de 
cunoscutul ziarist şi politician american Horace Greeley ; pînă Ia mijlocul 
deceniului al 6-!ea a fost organul aripii de stînga a whigilor americani, 
ulterior organ al partidului republican ; în deceniile al 5-!ea şi al 6-lea a 
adoptat o orientare progresistă şi a luat atitudine împotriva sclaviei 1 
Marx şi Enge!s au colaborat la acest ziar din august 1851 pînă în martie 
1862. - 8, 29, 42, 56, 62, 70, 74, 85, 96, 101 , 1 1 5, 136, 137, 141 ,  1 57, 171 ,  173, 1 75, 
1 77-180, 187, 1 95, 198, 202, 203, 206, 210, 235, 244, 273, 387, 417, 418, 433, 436, 
439, 444, 447, 452, 455-457, 459, 502, 510, 513, 520, 546, 563. 

New-Yorker Abendzeitung - editat în deceniul al 6-lea al secolului al XIX-iea 
de emigranţi germani democraţi mic-burghezi. - 1 12. 

New-Yorker Criminal-Zeitung - vezi Belletristisches Journal und New-Yorlcer 
Criminal-Zeitung. 

New-Yorker Staatszeitung - cotidian, apărut din 1834 ca ziar german democrat 1 
ulterior organ al partidului democrat al S.U.A. - 42, 1 12. 

The New York Herald - cotidian, apărut din 1835 pînă în 1924 la New York 1 
organ al partidului republican. - 1 95. 

The New York Times - cotidian, fondat în 1 851 ; organ al partidului republl· 
can. - 457. 

New-York Tribune - vezi New-York Dal!y Tribune. 

Niederrheinlsche Volks-Zeitung. Diisseldorler Journal - cotidian, apărut la Dlissel• 
dorf din 1848 pînă în 1862 ; din 1863 a apărut sub titlul „Rheinische Zeitung•.  
- 559. 

Nordstern - cotidian, apărut din 1 860 pînă în 1866 la Hamburg ; din 1863 a 
avut o orientare Iassal!eană. - 140, 327. 

The North Alabamian - săptămînal, apărut sub acest titlu din 1831 pînă în 1 907 
la Tuscumbia (în statul Alabama). - 1 67 • 

.North British Dally Mail - cotidian, fondat în 1847 la G!asgow ; organ al 
burgheziei liberale. - 301. 
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The Observer - săptămînal de orientare conservatoare, apare din 1791 la 
Londra. - 92. 

L"Opinion nationale - cotidian, apărut la Paris din 1859 pinii în 1874. - 92. 

Ost-Deutsche Post - cotidian liberal moderat ; apărut din 1848 pînă în 1866 Ia 
Viena. - 1 12. 

The People"s Paper - săptămînal, editat de Ernest Jones din 1852 pînă în 1858 
la Londra ; organ al cartiştilor ; Marx şi Engels au C<Jlaborat Ia aceastii 
gazetă din octombrie 1852 pînă în decembrie 1856 ; în 1858 a fost preluat de 
unii oameni de afaceri burghezi. - 431 , 451 ,  485. 

Petersburger Journal - vezi Journal de Saint Petersbourg. 
Portfo/io - vezi Das Neue Portlolio. 

Press - vezi The Free Press. 

IJ/e Presse - cotidian liberal, apărut din 1 864 pînă în 1896 la Viena ; în 1861-1 862 
s-au publicat în acest ziar articole şi corespondenţe ale lui Marx. - 1 12, 143, 
1 52, 173, 175, 178, 1 85, 191-194, 198, 201 ,  204, 218, 230, 528, 557. 

Preusslsche Gerlchts-Zeitung. Organ des Deutschen Juristentages - săptămînal 
liberal, apărut la Berlin din 1 859 pînă în 1 866 ; de la nr. 44 din 1 861 apare 
l>Ub titlul „Deutsche Gerichts-Zeitung•. Redactor-şef al ziarului a fost Hierse· 
menzel. - 129, 145. 

Preussisches Wochenblatt - ziar conservator, apărut din 1851 pină în 1861 la 
BerliTl. - 137. 

Preussische Zeitung - ziar german ; a apărut la Berlin. - 148, 518. 

Le Progres de Lyon - cotidian burghez, apărut din 1860 la Lyon. 209. 

Publicist - revistă ; a apărut din 1 845 la Berlin. - 17, 27, 37, 1 12, 126, 389. 

Rclorm cotidian de orientare liberală 1 a apărut din 1848 pînă în 1 892 la 
Hamburg. - 27, 49, 102, 1 12, 1 19, 126, 389, 454. 

Die Republik der Arbeiter - săptămînal, editat din 1850 pînă în 1855 la New 
York de Wilhelm Weitling. - 438. 

Die Revolution - publicaţie săptămînală, editată în 1852 Ia New York de Joseph 
Weydemeyer ; din pricina greutăţilor financiare au apărut numai două nu
r:nere (în ianuarie 1 852) ; în mai şi iunie 1852 Weydemeyer, cu sprijinul lui 
Adolf Cluss, a reuşit să mai scoată două numere ale revistei sub titlul 
„Die Revolution. Eine Zeitschrift în zwanglosen Heften•. - 396. 

Revue - vezi Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ăkonomische Revu
.
e. 

Reynol$'s Newspaper - săptămînal, fondat în 1850 la Londra de George William 
MacArthur Reynolds ; a avut o orientare radicală ; la începutul deceniului al 
6-lea i-a sprijinit pe cartişti. - 548. 

Rheinische Ze1tung - cotidian burghez, apărut din 1 863 pînă în 1866 la Diisseldorf 
şi din 1 867 pînă în 1 874 la Koln. - 355. 

Rheinische Zeitung iilr Politik, Handel und Gewerbe - cotidian, apărut de la 
1 ianuarie 1 842 pînă Ia 31 martie 1843 la Kiiln ; din aprilie 1 842 Marx a fost 
colaborator, iar din octombrie acelaşi an redactor-şef la „Rheinische Zeitung• .  
La 1 8  ianuarie 1 843, guvernul prusian a dat un decret prin care se interzicea 
apariţia lui „Rheinische Zeitung• începînd de la 1 aprilie 1843, urmînd ca 
pînă la această dată ziarul să fie supus unei cenzuri riguroase. - 449. 
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Richmond Enquirer - ziar, apărut sub diverse tilluri din 1804 pină în 1877 la 
Richmond lin stalul Virginia). - 327. 

Richmond Exominer - ziar, apărut din 1 848 pină în 1 866 la Richmond (în statul 
Virginia). - 380. 

Rostocker Zeilung - cotidian burghez, fondat în 1711  ; sub acest tillu a apărut 
din 1647 pinii în 1927 la Rostock. - 1 1 2. 

The Saturdoy Review o/ Polilics, Lileralure, Science and Ari - publicaţie 
săptăminală conservatoare ; a apărut din 1 855 pină în 1938 la Londra. - 1 1 2. 

Schlesische Zeilung - cotidian, apărut din 1742 pină în 1945 la Breslau ; în 
ajunul şi în timpul revoluţiei din 1 848-1849 a fost organul cercurilor consti· 
luţional-monarhiste. - 145. 

Schwăbischer Merkur und Schwăbische Kronik 
1785 pină in 1 885 la Stuttgart. - 1 1 2. 

cotidian liberal, apărut din 

Schweizer Handels-Courier - cotidian, apărut din 1 853 pină în 1909 la Biel 
(Elveţia) ; în deceniile al 6-lea şi al 7-lea a susţinut concepţiile bonapartiste 1 
redacţia acestuia întreţinea strinse legături cu Karl Vogt. - 22, 414. 

Le Siecle - cotidian, apărut din 1 836 pină în 1939 la Paris ; în deceniul a1 
5-lea al secolului trecut a împărtăşit opiniile acelei părţi a micii burghezii 
care revendica numai reforme constituţionale moderate ; în deceniul al 6-lea 
- organ al republicanilor moderaţi. - 209. 

The Spectator - revistă literară, apărută din 1828 la Londra. - 431 . 

Staals- und Gelehrle Zeilung des Hamburgischen unparlheiischen Correspon• 
denlen - cotidian monarhist. - 208. 

Staalszeilung - vezi Die Tăgliche Illinois Staats-Zeilung. 

Staalszeilung - vezi K6nigJich Preussischer Staals-Anzeiger. 

The Standard - cotidian de orientare conservatoare ; fondat în 1 827 la Londra 
- 130, 133, 208. 

Star - vezi The Morning Star. 

Slimme des Volkes - cotidian al munc1torilor, editat în 1860 la Chicago fn 
limba germană ; redactor : Weydemeyer. - 76, 461 ,  463, 465. 

Slimmen der Zeii - revistă lunară mic-burgheză, editată de A. Kolatschek 1 
a apărut din 1 858 pină în 1 862 la Golha, mai tirziu paralel la Weimar, 
Leipzig, Heidelberg şi Viena. - 94, 95, 98, 99, 173, 176. 

Strassburger Correspondenl - ziar, apărut din 1860 la Strassburg. - 47, 48, 124. 

Strassburger Zeitung - vezi Strassburger Correspondenl. 

Siiddeutsche Zeilung - ziar, apărut sub această denumire din 1 859 pină în 1862 
la Miinchen. - 1 12. 

Die Tăgliche Deutsche Zeilung - cotidian, ulterior săptăminal ; a apărut din 
1847 pină în 1 907 la New Orleans ; din deceniul al 5-lea pină în deceniul al 
6-lea - organ al emigraţiei mic-burgheze democrate. 42. 

Die Tăgliche Illinois Slaals-Zeilung - cotidian, apărut în limba germană din 
1 851 pină în 1 922 la Illinois (U.S.A.). - 463. 

Telegraph - vezi Tl1e Daily Telegraph. 
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Le Temps - cotidian conservator, organ al marii burghezii ; a apărut din 1861 
pînă în 1943 la Paris. - 209. 

1husnelda. Teutonisch-satyrisch-humoristisches Klatschblatt - revistă, organ al 
emigratiei germane mic-burgheze ; a apărut în 1 861 la Londra. - 172. 

The Times - cotidian, fondat la 1 ianuarie 1785 la Londra sub titlul „Daily 
Universel Register• ; de la 1 ianuarie 1 788 apare sub titlul „The Times• ; 
cel mai mare ziar englez cu orientare conservatoare. - 8, 12,  24, 91 ,  94, 
128, 129, 133, 1 73, 185, 210, 217, 218, 223, 273, 286, 294, 296, 327, 336, 341 ,  352, 
358, 360, 469, 476, 588. 

Tribune - vezi The New-York Dai/y Tribune. 

Trler'sche Zeitung - fondat în 1 757 la Trier, a apărut sub acest titlu din 
1 815 ; la începutul deceniului al 5-lea - organ burghez radical, spre jumă
tatea deceniului al 5-lea a intrat sub influenta „adevăratilor• socialişti. - 1 12. 

The Vlcksburg Whig - ziar, apărut din 1 839 pînă în 1863 la Vicksburg (în statul 
Mississippi). - 167. 

Das Volk - săptămînal, a apărut în limba germană la Londra din 7 mai pînă 
în 20 august 1859. A fost fondat ca organ al Asociatiei culturale a muncito
rilor germani de la Londra. - 12, 32, 34, 156, 367, 408, 412, 415--417, 
443, 454, 506. 

Volks-Zeltung - cotidian democrat, apărut din 1853 la Berlin. - 1 1 ,  27, 29, 37, 
83, 1 12, 131 , 140, 386, 398, 399, 459, 485, 504, 505. 

The Volunteer Journal, lor Lancashire and Cheshire - săptămînal militar ; a 
apărut din 1860 pînă în 1862 la Manchester. Din august 1860 pînă în martie 
1 862 Engels a colaborat la această publicatie. - 93, 137, 139, 500. 

Vosslsche Zeitung - vezi Konig/ich privilegirte Berlinische Zeitung von Staats
und ge/ehrten Sachen. 

Weser-Zeltung - apărut din 1 844 pînă în 1930 la Bremen ; a promovat concepţii 
liberale. - 387. 

Wochenblatt des Nationalvereins 

Wochenschau des Nationalvereins 

vezi Wochenschrilt des Nationalvereins. 

vezi Wochenschrill des Natlonalverelns. 

Wochenschrllt des Nationalverelns - organ al Uniunii nationale ; a apărut 
sub acest titlu din 1860 pînă în 1865 la Coburg. - 1 12, 1 25, 137. 

Z.eltung liir Norddeutsch/and - ziar de diminea\ă, apărut din 1848 pînă în 1 872 
la Hanovra ; a avut o orientare liberală. - 1 12, 209, 505. 

Zrlrcher Neue Zeilung - vezi Neue Ziircher Zeitunq. 
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A 
Abarbanel (m. 1 863) - bancher din Pa

ris, cunoscut al lui Marx. - 268, 272, 
280. 

.Abel, Karl (n. 1 837) - filolog şi publi
cist german, corespondent berlinez 
al ziarului „Daily Telegraph". - 28, 
39, 56, 406, 424, 443, 471-475. 

IA.boul, Edmond-Fram;ois-Valenlin (1828-
1 885) - ziarist francez, bonapartist. 
- 58, 59, 86, 120, 488. 

.Abl publicist german, democrat 
mic-burghez, la începutul deceniului 
al 6-lea al secolului al XIX-iea a 
emigrat la Geneva ; a fost exclus 
din Asociaţia muncitorilor germani 
de la Geneva pentru calomnie. -
78, 1 76, 419. 

.Alinger, Bernhard (1813--1882) - sculp
tor german. - 399. 

Alberl, print de Saxa-Coburg-Golha 
(1819-1861) - prinţul consort al re
ginei Victoria. - 6. 

.Alberls - în dei:eniul al 6-lea al se
colului al XIX-iea secretar al Lega
ţiei prusiene din Londra. - 109, 163, 
170, 478, 479. 

Alexandru al 11-Jea (181 8-1881) - tar 
al Rusiei (1 855-1 881). - 6, 290. 

Alexandra (1 844-1925) - fiica regelui 
danez Christian -al IX-iea ; in 1863 
oS-a. căsătorit .cu prinţul de Wales, 

care ulterior a domnit sub numele 
de regele Eduard al VII-iea. - 588. 

Allen - medic englez, l-a îngrijit pe 
Marx şi familia acestuia. - 62, 100-
106, 1 13, 1 15, 1 16, 126-128, 130, 1 85, 
1 93, 209, 210, 241 , 269, 294, 302, 315, 
319, 333, 335, 353, 610. 

Allsop, Thomas (1795-1 880) - agent 
de bursă englez, publicist ; a aderat 
la cartism ; în 1 858 a finanţat aten
tatul lui Orsini împotriva lui Napo
leon al III-iea. - 216. 

Allenhăler, August Joseph (1 804-1876) 
- ziarist german, unul dintre redac
torii lui „Allgemeine Zeitung• din 
Augsburg. - 17. 

Anders (poreclit Laponul) - publicist 
german, emigrant la Londra, mem
bru al Ligii comuniştilor de la sfirşi
tul anului 1 858, unul dintre condu
cătorii Asociaţiei culturale 11. munci
torilor germani din East-End. - 5. 

Anneke, Friedrich (1818-1 872) - ofiţer 
de artilerie prusian ; membru al co
munităţii din Koln a Ligii comuniş
tilor ; a participat la revoluţia din 
1848-1 849 din Germania şi la raz
boiul civil din S.U.A. (1861-1 865) de 
partea statelor din Nord. 174, 
21 9-220. 

Anrooy, A. van - medic la Zalt
Bommel. - 337, 338, 537, 572, 592. 

Anrooy, Henriette (Jellchen) van -
verişoara lui Karl Marx, fiica lui 
Lion Philips, soţia lui A. van Anrooy 
- 337, 537, 572, 592. 
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Appianus din Alexandria (sfirşitul se
colului I e.n. - aprox. 170} - istoric 
roman, autor al unei vaste „Istorii 
a romanilor•. - 141.  

Arhiepiscopu/ de Canterbury - vezi 
Summer, John. 

Arhimede (aprox. 287-21 2  i.e.n.) 
mare matematician şi mecanician din 
Grecia antică. - 576. 

Aristotel (384-322 î.e.n.) - filozo·I grec, 
„cel mai mare gînditor al antichi
tăUi" (Marx) , „mintea cea mai uni
versală dintre vechii filozofi greci • 
(Engels) . Punctul de plecare al filo
zofiei aristotelice ii constituie recu
noaşterea primordiali tă iii naturii 
faiă de cunoaştere. A sintetizat an
samblul cunoştinieior filozofice şi 
ştiiniifice dobîndite de greci pînă la 
el, întemeind numeroase ramuri noi 
ale ştiiniei. Filozofia lui se caracte
rizează prin împletirea unor tendin· 
ie contradictorii, a elementelor ma
terialist-empiriste cu cele idealist
obiective, a celor dialectice cu cele 
metafizice. - 539. 

Armstrong, Wi//iam, George, baron de 
Cragside (1810-1900) - inventator 
englez, cunoscut pentru inventarea 
unei ievi de tun speciale. - 178. 

Assing, Ludmi/la (1821-1880) - scrii
toare de orientare liberală, a publi
cat „Jurnalele" scriitorului Varnha
gen von Ense ; prietenă a lui 
Lassalle - 143, 379, 462, 502, 504, 
519, 549, 604. 

Auerswald, Rudolf von (1 795-1866) -
om de stat prusian, reprerentant al 
aristocraiiei liberale îmburghezite, 
prim-ministru şi ministru de externe 
(iunie-septembrie 1 848), ministru fără 
portofoliu (1858-1862) . - 430. 

August Paul Friedrich (1783-1853) -
mare duce de Oldenburg (1829-1853) . 
- 370. 

B 

Babst, lvan Kondratievici (1824-1881)  
- economist rus, istoric şi publicist, 

profesor de economie politică Ia Uni· 
versitatea din Kazan (din 1851) şi 
din Moscova (din 1857) ; la începutul 
deceniului al 7-lea a iinut prelegeri 
publice de economie politică. - 487, 
498. 

Badinguet - vezi Napoleon al Iii-lea .. 

Bakunin, Mihai/ Aleksandrovici (1814-· 
1 876) - publicist şi revoiuiionar rus, 
a participat la revoiuiia din 1848-
1849 din Germania ; unul dintre ideo
logii anarhismului ; membru al Aso
ciaiiei Internaiionale a Muncitorilor ; 
în 1872, la Congresul de Ia Haga, 
a fost exclus din Asociaiia Interna
iională a Muncitorilor pentru activi
tate dezorganizatoare. - 181 ,  193, 289,. 
328, 330, 439. 

Bamberger, Ludwig (1 823-1 899) - pu
blicist german, democrat burghez, în 
1849 a luat parte la insureciia din 
Baden-Palatinat ; pînă în 1853 a trăit 
ca emigrant în Elveiia, Anglia şi• 
Olanda, din 1853 - in Frania ; ban
cher la Paris, la sfirşitul deceniului• 
al 7-lea s-a reîntors în Germania, 
unde a aderat la naiional-liberali. -
12 ,  8 1 ,  98, 496. 

Bandiera, traiii : Atti/io (1810-1 844) şi' 
Emilio (1819-1844) - patrioii italieni, 
conducători ai mişcării de eliberare· 
naiională din Italia, ofi ieri în flota 
austriacă ; membri ai societăiii „Tî
năra Italie" ; au fost executaii pentru• 
încercarea de a organiza în 1 844 o 
răscoală în Calabria. - 344. 

Bangya, Janos (Johann) (1817-1868) -
ziarist şi ofiier ungur ; a participat 
la revoluţia din 1848-1849 din Un
garia ; după înfrîngerea revoiuiiei,. 
emisar al lui l(ossuth în străinătate. 
Mai tîrziu, sub numele de Mehmed
bey, a intrat în armata turcă. - 75, 
272, 330, 433, 483. 

Banks, Nathaniel Prentiss ( 1816--1894)1 
- general şi om politic american ;· 
membru al partidului republican, gu
vernator al statului Mas�achusetts 
(1858-1861) ; in timpul războiului ci
vil din S.U.A. a comandat trupele
statelor din Nord în Virginia (1862� 
şi Louisiana (1862-1864) . - 22(}, 228'. 
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llarrot, Camille-Hyacinthe-Odilon (1791-
1873) - om politic burghez francez, 
în timpul monarhiei din iulie s-a 
·situat în fruntea opoziţiei dinastice 
liberale ; din decembrie 1848 pînă în 
•octombrie 1849 - prim-ministru ; s-a 
sprijinit pe blocul contrarevoluţionar 
al fracţiunilor monarhiste. 141 . 

IBastian, Adolf (1 826-1905) - etnograf. 
- 117, 508. 

.Sauer, Bruno (1809-1882) - filozof 
idealist german, unul dintre cei mai 
de seamă tineri hegelieni, radical 
burghez ; după 1866 - national-li
beral. - 148, 234. 

llauer, Edgar (1820-1886) - publicist 
german, tinăr hegelian ; după revo
nutia din 1848--1849 a emigrat în An
-glia ; în 1859 - redactor al lui „Neue 
.Zeit" din Londra ; după amnistia din 
1861 - funcţionar prusian ; fratele 
lui Bruno Bauer. - 178, 325. 

I!eauregard, Pierre - Guslave - Toutant 
(1818-1893) - general american, a 
luat parte la războiul împotriva 
Mexicului (1846-1848) ; în timpul răz
boiului civil din S.U.A. a comandat 
trupele statelor din Sud în Virginia 
(1861 pînă la începutul anului 1862) , 
în Mississippi (1862), iar mai tirziu 
în Charleston (septembrie 1862 pînă 
în aprilie 1864) . - 207, 208, 214, 361 .  

Becker - emigrant german l a  Lon
dra. - 480. 

.Becker - în deceniul al 7-lea al se
colului al XIX-iea, corespondentul 
din Leipzig al revistei „Hermann•. 
- 544. 

.Becker, Gollfried (1827-1865) - ziarist, 
fiul lui Johann Philipp Becker ; în 
1849 a luat parte la insurecţia din 
Baden-Palatinat ; redactor al lui 
„Schweizerische National-Zeitung• ; 
în 1853 a emigrat în America ; a luat 
parte la războiul civil din S.U.A. de 
partea statelor din Nord. - 48. 

Jlecker, Hermann Heinrich (Becker cel 
roşu) (1820-1885) - jurist şi publi
cist german ; în 1850 membru al Ligii 
.comuniştilor. Unul dintre inculpaţi 

în procesul comuniştilor de la Koln 
(1852), condamnat la cinci ani în
chisoare ; ulterior national-liberal. 
213, 428, 439, 550. 

Becker, Johann Philipp (1 809-1886) -
perier, a participat la mişcarea de
mocratică din deceniile al 4-lea şi al 
5-lea din Germania şi Elveţia ; ca 
ofiţer în armata elveţiană a partici
pat la războiul împotriva Sonder
bundului ; a participat activ la re
voluţia din 1848--1849 ; în timpul in
surecţiei din Baden-Palatinat a co
mandat miliţia populară din Baden ; 
după înfrîngerea revoluţiei a emi
grat din Germania ; ln deceniul al 
7-lea - unul dintre conducătorii de 
seamă ai Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor ; a participat la toate 
congresele acestei asociaţii. A cores
pondat cu Carol Farcaş, căruia i-a 
trimis la 1 ianuarie 1869 carnetul de 
pnm1re în Internaţională împreună 
cu alte zece documente de primire 
a noi membri ; redactor al revistei 
„Der Vorbote" (1866-1871) ; prieten 
şi tovarăş de luptă al lui Marx şi 
Engels. - 46, 48, 91 ,  122, 171 , 172, 
300, 459, 465, 487, 507, 543, 546, 601. 

Becker, Max Joseph (m. 1896) - in
giner din Renania, democrat r în 1849 
a luat parte la insurecţia din Baden
Palatinat, după înfrîngerea căreia a 
emigrat ÎR Elveţia, iar mai tirziu în 
S.U.A. - 419. 

Becker, Oskar (1839-1868) - student 
la Universitatea din Leipzig ; a fost 
condamnat la 20 de ani închisoare 
pentru un atentat comis în 1861 îm
potriva regelui Wilhelm I ; în 1866 
a fost graţiat. - 538 . 

Beckmann - la începutul deceniului 
al 6-lea al secolului al XIX-iea a 
fost agent al politiei prusiene la Pa
ris ; corespondentul din Paris al lui 
„Kălnische Zeitung•.  - 418, 478, 479. 

Beethoven, Ludwig van (1770-1827) 
58. 

Bennigsen, Rudolf von (1 824-1902) -
om politic national-liberal, adept al 
unificării Germaniei sub hegemonia 
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Prusiei ; preşedintele Uniunii naţio
nale (1859-1867) , apoi lider al aripii 
de dreapta a partidului naţional-li
beral, care reprezenta interesele 
marii burghezii ; deputat în Reichs
tagul german (1871-1883 şi 1 887-
1898). - 498. 

Bentley, Richard (1794-1871) - pro
prietarul unei mari edituri din Lon
dra. - 385. 

Bermbach, Adolf (1822-1875) - jurist 
din Koln, democrat, deputat în Adu
narea naţională de la Frankfurt ; 
membru al Ligii comuniştilor ; mar
tor al apărării în procesul comuniş
tilor de la Koln (1852) ; a servit de 
legătură intre Marx şi acuzaţi ; ulte
rior liberal. - 51 ,  421 ,  439. 

Berna} Osborne, Ralph (1808-1882) -
om politic liberal englez, membru 
al parlamentului, secretarul amirali
tăţii (1 852-1858). - 345. 

Bernard, Simon-Francois (1817-1862) 
om politic francez, republican ; după 
înfringerea revoluţiei din 1848 a emi
grat în Anglia ; în 1858 a fost acuzat 
de guvernul francez de complicitate 
la atentatul lui Orsini împotriva lui 
Napoleon al III-iea, dar Tribunalul 
penal suprem englez (Old Bailey) l-a 
achitat. - 216, 530, 546, 549. 

Bernstorlf, Albrechl, conte de (1809-
1873) - diplomat prusian, ministru 
plenipotenţiar la Londra (1854-1861) ,  
ministru d e  externe (1861-1862), am
basador la Londra (1862-1873) . - 1 63. 

Bessel, avocat german ; în 1860 - unul 
dintre conducătorii Asociaţiei mun
citorilor din Koln. - 80. 

Bela, Heinrich (pseudonimul lui Bell
ziech) - ziarist german, democrat 
mic-burghez, emigrant la Londra, a
dept al lui Kinkel. - 6, 1 27, 178, 
205, 433. 

Bethle11, Gergely, conte - ofiţer ungur, 
în 1848-1849 a luat parte la revo
luţia din Ungaria ; după infringerea 
:revoluţiei a emigrat ; secundant al 
lui Lassalle. - 375, 593. 

Beust, Friedrich von (1817-1899) - ofi
ţer prusian, din cauza convingerilor 
sale politice a trecut în rezervă ; în 
1848 a fost membru al comitetului 
Uniunii muncitorilor din Koln ; re
dactor la „Neue Kolnische Zeitung• 
(septembrie 1848-februarie 1849) ; în 
octombrie 1848 - delegat din partea 
Uniunii muncitorilor din Koln la cel 
de-al doilea Congres al democraţilor, 
ţinut la Berlin, unde a susţinut un 
program care coincidea aproape în 
întregime cu „Revendicările Parti
dului Comunist în Germania• ; în 
1849 a luat parte la insurecţia din 
Baden-Palatinat, apoi a emigrat în 
Elveţia, unde a fost profesor de pe
dagogie. - 49. 

Bille, Carl Steen Andersen (1828-1898) 
- ziarist şi om politic danez, mem
bru al partidului naţional-liberal, re- -
dactorul şi proprietarul ziarului 
„Dagbladet", membru al Camerei de
putaţilor din Reichstag. - 373. 

Biscamp, Elard - democrat german, 
ziarist, a luat parte la revoluţia din 
1848-1849 din Germania ; după infrin
gerea revoluţiei a emigrat la Lon
dra ; unul dintre redactorii gazetei 
emigranţilor germani din Londra, 
„Volk", care a apărut în 1859 cu co
laborarea nemijlocită a lui Marx. -
99, 1 12, 1 19, 393, 397, 400, 410, 412, 
414-416, 503, 589. 

Bischolfsheim, Louis-Raphael (1800-
1873) - bancher francez, proprieta
rul unei bănci pe acţiuni care avea 
o filială la Londra. - 187. 

Bismarck, Otto, print de (1815-1898} 
- om de stat şi diplomat al Prusiei
şi Germaniei ; reprezentant al iun
cherimii prusiene ; ambasador la Pe-
tersburg (1859-1862) şi la Paris. 
(1862) ; prim-ministru al Prusiei 
(1862-1871) ; cancelar al Imperiului 
german (1871-1890) ; a realizat uni
ficarea Germaniei pe cale contrare
voluţionară ; duşman inveterat al 
mişcării muncitoreşti, autorul legii> 
excepţionale împotriva socialiştilor 
(1878) . - 256, 264, 267, 273, 290, 295„ 
313, 314, 332, 347, 353, 360, 373. 
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Blanc, Jean-Joseph-Louis (181 1-1 882) 
- socialist mic-burghez, ziarist şi 
istoric francez ; în 1848 - membru al 
guvernului provizoriu şi preşedinte 
al Comisiei de la Luxemburg ; s-a 
situat pe o poziţie de conciliere intre 
clase şi de pactizare cu burghezia ; 
în august 1848 a emigrat în Anglia, 
unde a fost unul dintre conducătorii 
emigraţiei mic-burgheze. - 37, 435, 
453. 

Blank, Emil - unul dintre membrii 
familiei lui Karl Emil Blank. - 586. 

Blank, Karl Emil (1817-1 893) - ne
gustor german, în deceniile al 5-lea 
şi al 6-Iea s-a apropiat de concep
ţiile socialiste ; căsătorit cu Marie, 
sora lui Friedrich Engels. 65, 
1 13, 51 1 ,  512, 515, 586. 

B!ank, Marie (1824-1901) - sora lui 
Friedrich Engels ; din 1845 soţia lui 
Karl Emil Blank. - 586. 

Blanckenburg, Karl Henning Morilz 
von (1815--1888) - om politic pru· 
sian, lider al aripii de dreapta a con
servatorilor, membru al Camerei 
prusiene a deputaţilor (din 1 852), al 
Reichstagului Germaniei (din 1867) ; 
în 1 873 s-a retras din activitatea po
litică. - 149. 

Blanqui, Louis-Auguste (1805--1 881) -
revoluţionar francez, comunist uto
pist, organizatorul mai multor so
cietăţi secrete şi a numeroase con
juraţii ; participant activ la revolu
ţiile din 1830 şi 1848 ; militant de 
seamă al mişcării muncitoreşti revo
luţionare din Franţa ; în total a pe
trecut 37 de ani în închisoare şi în 
coloniile de deportaţi. - 156, 272, 
530, 533, 540, 542. 

Bleibtreu, Georg (1 828-1892) pictor 
german specialist în scene de luptă. 
- 518. 

Blind, Friederike - soţia lui Karl 
Blind. - 434. 

Blind, Karl (182�1907) - ziarist ger
man, democrat mic-burghez, a parti
cipat la mişcarea revoluţionară din 
1 848-1849 din Baden ; în deceniul al 
6-lea a fost unul dintre conducătorii 

emigranţilor mic-burghezi germani 
de Ia Londra ; ulterior naţional-li· 
beral. - 6, 23, 27, 29, 31-36, 39-40, 
77, 109, 1 1 1 ,  1 17, 1 1 8, 1 20-121 ,  135, 
140, 160, 1 69, 178, 262, 288, 301 ,  304, 
306, 327, 345, 390, 391 ,  393, 394, 395, 
400, 401, 403, 404, 40�15, 434-436, 
438, 453, 496, 554. 

Blum, Babetle (Belchen) (aprox. 1791-
1865) - sora tatălui lui Karl Marx. 
- 337, 567. 

Blum, Robert (1807-1848) - democrat 
mic-burghez german, de profesiune 
ziarist ; lider al aripii de stînga din 
Adunarea naţională de la Frankfurt ; 
în octombrie 1848 a luat parte la re
voluţia de la Viena ; după căderea 
oraşului a fost împuşcat. - 121.  

Bodin, Jean (1 530-1596) - sociolog 
francez, ideolog al absolutismului. 
- 315. 

Boelling, Friedrich (181�1 884) - co
merciant german, cumnatul lui 
Friedrich Engels. - 512, 515, 586. 

Boelling, Hedwig (1 830-1 904) - sora 
lui Friedrich Engels, soţia lui Fried· 
rich Boelling. - 586. 

Boethius, Anicius Manlius Torquatus 
Severlnus (480-524) - om de, stat şi 
filozof roman, adept al idealismului 
platonic, cu nuanţe neoplatonice şi 
stoice. A tradus din limba greacă 
în limba latină scrieri de matematică 
şi filozofie, îndeosebi unele lucrări 
de logică ale lui Aristotel, pe care 
le-a comentat. - 575. 

Boisguillebert, Pierre le Pesant, sieur 
de (164�1714) - economist francez, 
precursor al fiziocraţi.lor ; unul din· 
tre fondatorii economiei politice cla· 
sice burgheze din Franţa. 315. 

Bonaparte I - vezi Napoleon I. 

Bonaparte, Louis - vezi Napoleon al 
III-lea. 

Bonaparte, Jerâme-NapoJeon-Joseph-
Charles-Paul, prin/ul Napoleon 

(1822-1891) - fiul lui Jerome Bona· 
parte, vărul lui Napoleon al 111-Iea ; 
după moartea fratelui său mai mare, 
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în 1847, a primit numele de Jerome 1 
in timpul celei de-a doua Republici 

deputat în Adunarea natională 
constituantă şi în cea legislativă ; în 
1854 - comandant de divizie în Cri
meea ; comandantul unui corp de 
armată în perioada războiului aus
tro-italo-francez din 1859 ; cunoscut 
sub porecla de Pion-Pion şi „printul 
roşu• .  - 71 ,  87, 92, 93, 296, 298, 300, 
458, 461 .  

l3orchardt, Louis - medic, cunoscut 
al lui Engels din Manchester. - 27, 
97, 123, 174, 328, 346, 348--351, 353, 
357, 367, 369, 416, 506, 578, 581 . 

J3orkheim, Sigismund Ludwig (1 825-
1885) - publicist german, democrat ; 
în 1849 a luat parte la insurectia din 
Baden-Palatinat, după a cărei în
frîngere a emigrat din Germania ; 
<lin 1851 - negustor la Londra ; la 
începutul deceniului al 6-lea a aderat 
la emigratia mic-burgheză de la Lon
dra ; din 1860 a fost în relatii de 
prietenie cu Marx şi Enrrels. - 30, 
38, 42, 52, 80, 85, 86, 91 ,  98, 99, 1 1 2, 
1 1 7, 1 22, 130, 132-135, 173, 174, 176, 
204, 206, 210, 212, 224, 233, 243-251 ,  
254, 261 ,  356, 359, 361 ,  399, 419, 503, 
507, 544, 555-558, 560. 

Bornstein, Heinrich (1 805-1892) - pu
blicist german, democrat-burghez ; 
din 1842 a trăit la Paris ; în 1844 -
editorul şi unul dintre redactorii zia
rului parizian „Vorwarts I" ; în 1849 
a emigrat în S.U.A. ; în deceniul al 
6-lea - editorul ziarului „Anzeiger 
des Westens" din S.U.A. - 158. 

JBoucher de Crevecoeur de Perthes, 
Jacques (1788--1868) - arheolog şi 
scriitor francez, renumit prin stu
diile sale despre cultura societăţii 
primitive. - 309. 

lloustrapa - vezi Napoleon al 111-lea. 

J3ragg, Braxton (1817-1876) - general 
american, în timpul războiului civil 
din S.U.A. a comandat armata sudiş
tilor din Kentucky (1862). - 352. 

13ranicki, Ksavery, conte (1812-1879) 
- magnat polonez, unul dintre con
ducătorii emigratiei conservatoare-

monarhiste poloneze de la Paris ; 
prieten al printului Napoleon (Plon
P1on). - 298. 

Brass, August (181 8-1876) - ziarist 
german ; a luat parte la revolutia 
din 1848-1849 din Germania, după 
înfrîngerea revolutiei a emigrat în 
Elveţia ; în 1859-1860 - redactor-şef 
al publicatiei elvetiene „Neue 
Schweizer Zeitung• ; ulterior natio
nal-liberal, adept al lui Bismarck. 
- 45, 94, 1 12, 1 19, 135, 462, 589. 

Breckinridge, John Cabell (1 821-1 875) 
- om de stat american, membru al 
partidului democrat, unul dintre con
ducătorii rebeliunii proprietarilor de 
sclavi din Sud ; vicepreşedinte al 
S.U.A. (1 857-1861 ) ; la alegerile din 
1 860 - candidat la preşedintie ; în 
timpul razboiului civil din S.U.A. -
genernl în armata statelor din Sud, 
ministru de război al Confederatiei 
statelor din Sud (1865). - 241 . 

Bright, John (181 1-1889) - fabricant 
englez, adept al liberului schimb, 
unul dintre fondatorii Ligii împo
triva legilor cerealelor ; de la în
ceputul deceniului al 6-lea - lider 
al aripii de stinga a partidului I� 
beral ; ministru în mai multe gu
verne liberale. - 302, 357, 434. 

Brockhaus, Heinrich (1 804-1 874) - edi
tor german, proprietarul unei librării 
şi al unei edituri la Leipzig. - 91 ,  
1 17, 143, 171 ,  244, 246, 270, 272, 521 , 
531 , 540, 548, 564. 

Bronner, Eduard - medic german, de
mocrat mic-burghez ; în 1849 - de
putat în Adunarea constituantă din 
Baden ; ulterior a emigrat în Anglia. 
- 27, 35, 140. 

Brown, John (1800--1859) - fermier 
american, unul dintre conducătorii 
de seamă ai aripii revolutionare din 
mişcarea abolitionistă ; a luat parte 
la lupta armată împotriva proprie
tarilor de sclavi din Kansas (1 854-
1856) ; în 1859 a încercat să organi
zeze o răscoală a sclavilor negri din 
Virginia, a fost predat instantelor 
judiciare şi executat. - 6. 
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Bruck, Karl Ludwig, baron (1798-1 860) 
- om de st;it şi diplomat austriac, 
mare industriaş, ministru al comer
ţului , industriei şi lucrărilor publice 
(1 848-1 851) ; ministru plenipotenţiar 
Ia Constantinopol (1 853-1855) ; mi
nistru de finanţe (1855-1860) ; în 
aprilie 1860 s-a sinucis. - 51. 

Briiggemann, Karl Heinrich (1810-1887) 
- publicist german burghez, liberal ; 
intre anii 1845 şi 1855 - redactor-şef 
al lui „Kolnische Zeitung• .  - 1 24. 

Bruhn, Karl von (n. 1803) - ziarist 
german, membru al Ligii comunişti
lor, din care a fost exclus în 1850 ; 
adept al fracţiunii sectare aventu
riste Willich-Schapper ; mai tirziu 
adept al lui Lassalle ; redactor la 
„Nordstern" din Hamburg. - 327. 

Briiningk, Maria, baroneasă de (m. 
1853) - soţia baronului german A. 
Brliningk ; în 1850 a contribuit la 
evadarea lui Kinkel din închisoare ; 
din 1851 a locuit la Londra, unde a 
întreţinut relaţii cu .-eprezentanţii 
emigraţiei mic-burgheze germane. 
139. 

Buchanan, James (1791-1868) - om de 
stat american, membru al partidului 
democrat, secretar de stat (1 845-
1849) ; ministru plenipotenţiar la 
Londra (1853-1856) ; preşedinte al 
S.U.A. (1857-1861). Politica lui a slu
jit interesele proprietarilor de sclavi. 
- 153, 166. 

Bucher, Lolhar (1817-1892) - funcţio
nar prusian, publicist ; în 1848 -
deputat în Adunarea naţională din 
Prusia (centru stinga) ; după infrin
gerea revoluţiei din 1848-1849 a emi
grat la Londra ; mai tirziu naţional
liberal ; partizan al lui Bismarck. 
- 1 12, 1 1 7, 1 1 9, 130, 132, 135, 138, 232, 
248, 251, 292, 415, 483, 484, 507, 515, 
551 . 

Biichner, Ludwig (1824-1 899) - medic, 
naturalist şi filozof burghez, repre
zentat al materialismului vulgar. 
68. 

Buck/e, Henry Thomas (1821-1862) -

istoric englez şi sociolog pozitivist. 
- 223. 

Buell, Don Carlos (1818-1898) - ge
neral american, a participat la răz
boiul civil din S.U.A. de partea sta
telor din Nord ; în 1862 a comandat 
una dintre armatele statelor Tennes
see şi Kentucky. - 207, 218. 

Biihring, Karl Johann (n. 1820) - mun
citor german, membru al Ligii co
muniştilor. - 140, 151 .  

Hunsen, Christian Karl Josias, baron 
de (1791-1860) - diplomat prusian, 
publicist şi teolog, intim în cercu
rile de la curtea Prusiei, ambasador 
la Londra (1842-1854). - 476. 

Biirgers, Heinrich (1 820-1878) - pu
blicist radical german ; în 1848-1849 
- colaborator la „Rheinische Zeitung• ; 
în 1848 - membru al comunităţii din 
Koln a Ligii comuniştilor ; ln 1848-
1849 - membru al redacţiei lui 
„Neue P.:1einische Zeitung• : din 1850 
- membru în organul central al Li· 
gii comuniştilor ; în 1852, fiind so· 
cotit unul dintre principalii acuzaţi 
în procesul comuniştilor de la Koln, 
a fost condamnat la şase ani închi
soare ; ulterior progresist. - 24, 80, 
83, 141 , 1 50, 172, 182, 245, 256, 432, 498. 

Burns, Lydia (Lizzy) (1 827-1 878) 
muncitoare irlandeză, participantă la 
mişcarea de eliberare naţională din 
Irlanda ; a doua soţie a lui F. Engels, 
sora lui Mary Burns. - 267, 271 , 
274, 345, 356, 381. 

Burns, Mary (m. 1863) - muncitoare 
irlandeză, prima soţie a lui Friedrich 
Engels. - 1 94, 267, 271 , 274-276, 280, 
283. 

Burns, Robert (1 759-1796) - mare poet 
democrat scoţian. - 436, 561. 

Burnside, Ambrase Everell (1 824-1881)  
- general american, membru al  par
tidului republican ; in timpul răz
boiului civil din S.U.A. a comandat 
armata de pe Potomac (noiembrie 
1862-ianuarie 1863). - 270-272. 

Buller, Benjamin Franklin (1 818-1893) 
- om politic şi general american : 
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unul dintre liderii partidului repu
blican (aripa de stînga) ; în timpul 
războiului civil din S.U.A. a coman
dat armata expediţionară a statelor 
din Nord în luptele pentru cucerirea 
New Orleansului ; giţvemator mili· 
tar al New Orleansului. - 352, 361 . 

c 
Campe, Johann Julius Wilhelm (1792-

1867) - librar şi editor german, din 
1823 unul dintre proprietarii editurii 
„Hoffmann şi Campe• din Hamburg ; 
în deceniul al 4-lea a editat lucră
rile scriitorilor germani progresişti 
din grupul „Tînăra Germanie" .  
28, 91. 

Camphausen, Ludo/f (1803-1890) 
bancher din Koln, unul dintre liderii 
burgheziei liberale renane ; prim
ministru al Prusiei (din martie pînă 
în iunie 1848) , a dus o politică tră
dătoare, de conciliere cu forţele reac
ţionare. - 449, 451 . 

Cardano, Gerolamo (1501-1576) - ma
tematician, filozof şi medic italian. 
- 284. 

Carden, sir Robert Walter (n. 1801) 
- funcţionar englez, membru al par
lamentului ,  tory ; în 1859 a fost în
vinuit de delictul de corupere a ale
gătorilor. - 433. 

Carnot, Lazare-Hippolyte (1801-1888) 
- publicist şi om politic francez, 
republican burghez ; în 1848 - mem
bru al guvernului provizoriu ; în pe
rioada celei de-a doua Republici -
deputat în Adunarea naţională con
stituantă şi în cea legislativă ; după 
1851 - unul dintre liderii opoziţiei 
republicane împotriva regimului ba
napartist. - 272. 

Carpenter, William Benjamin (1813-
1885) - naturalist şi fiziolog englez. 

- 368. 

Cavanagh - cunoscut al lui Marx din 
Londra. - 387. 

Cavour, Camil/o Benso, conte de 
(1810-1861) - om de stat italian, 

ideolog şi conducător al nobilimii li
berale îmburghezite şi al burgheziei 
monarhiste piemonteze, ministru şi 
prim-ministru al regatului Sardiniei 
(1852-1859 şi 1860-1861) ; a dus o 
politică de unificare a Italiei „de 
sus " sub conducerea dinastiei de Sa
voia, politică bazată pe sprijinul lui 
Napoleon al III-iea 1 a format primul 
guvern al Italiei unificate. - 82, 89, 
152, 500, 508. 

Cernîşev, Aleksandr Ivanov/ci, duce 
(1786-1857) - general şi om de stat 
rus, a participat la războiul împo
triva Franţei lui Napoleon I (1812-
1814) ; din 1828-1852 a fost în fruntea 
Ministerului de Război. - 215. 

Cezar, Caius Iulius (aprox. 100-44 
î.e.n.) - mare general, om de stat 
şi scriitor roman ; consul şi tribun 
pe viaţă, apoi dictator pe viaţă ; 
autorul lucrărilor „De bello Gallico• 
şi „De bello civili•. - 141,  284. 

Charpentier, Gervais (1805-1871) 
editor şi librar francez. - 547. 

Chavee, Honore-Joseph (1815-1877) 
filolog belgian. - 362. 

Chenu, Adolphe (n. aprox. 1817) 
membru al unor societăţi secrete din 
Franţa r în perioada monarhiei din 
iulie - agent provocator al poliţiei 
secrete. - 16, 386. 

Cherval, Julien (numele real Joseph 
Crămer) - agent provocator al poli
ţiei din Prusia ; a reuşit să se stre
coare în rîndurile Ligii comuniştilor ; 
după sciziunea Ligii a condus una 
dintre comunităţile din Paris care 
a aderat la fracţiunea sectară 
Willich-Schapper ; unul dintre in
culpaţii în procesul aşa-numitului 
complot franco-german din februarie 
1852 de la Paris ; a evadat din închi· 
soare cu ajutorul poliţiei ; în 1853-
1854 - spion şi agent provocator îu 
Elveţia, unde a acţionat sub numele 
de Nugent. - 9 1 ,  397, 421 , 423, 428, 
441, 442, 459, 470, 476-479, 482. 

Christian, conte de uliicksbtu!f (1818-
1 906) - din 1852 moştenitorul tro
nului Danemarcii ; rege al Danemar-
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cii sub numele de Christian al IX-iea 
(1863-1906). - 190, 573, 588. 

C/aessen, Heinrich Josef - medic şi 
om politic german, liberal burghez, 
unul dintre conducătorii ,societăţii 
pe acţiuni şi colaborator la „Rhei
nische Zeitung• ; om de încredere al 
lui Camphausen. - 450. 

C/anricarde, U/ick John de Burgh, 
marchiz de (1 802-1874) - diplomat 
şi om politic englez, whig 1 ambasa
dor la Petersburg (1 838-1 841), lord 
păstrător al sigiliului (1 857-1858). -
344. 

C/arendon, George William Frederick 
Villiers, conte de (1800-1 870) - om 
de stat englez, whig, mai tîrziu li
beral 1 vicerege al Irlandei (1847-
1852) , a înăbuşit răscoala din 1848 
din Irlanda ; ministru de externe 
(1853-1 858, 1865-1866 şi 1868-1870). 
- 189. 

C/ausewitz, Karl von (1780-1831) -
general prusian şi eminent teoreti
cian militar 1 în 1812-1814 a servit 
în armata rusă. - 207. 

C/uss, Ado/I (aprox. 1820 - aprox. 
1889) - inginer german, membru al 
Ligii comuniştilor 1 în 1848 - secre
tar al Asociaţiei culturale a munci
torilor din Mainz 1 în 1849 a emigrat 
în S.U.A. 1 funcţionar la serviciul 
amiralităţii din Washington 1 în de
ceniul al 6-lea a întreţinut o cores
pondentă regulată cu Marx şi En
gels 1 a colaborat la diferite ziare 
germane, engleze şi americane de
mocratice şi muncitoreşti 1 împreună 
cu Weydemeyer a propagat marxis
mul în S.U.A. - 438. 

Cobb, Howell (1815-1 868) - om de stat 
american, membru al partidului de
mocrat 1 guvernatorul statului Geor
gia (1851-1853t, ministru de finanţe 
(1 857-1 860] în guvernul Buchanan, 
a luat parte activă la răscoala pro
prietarilor de sclavi din Sud. - 166. 

Cobbett, William (1762-1 835) - om po
litic şi publicist englez de origine 
ţărănească 1 reprezentant marcant al 
radicalismului mic-burghez ; a luptat 

pentru democratizarea regimului po
litic din Anglia 1 în 1862 a editat 
„Cobbett"s Weekly Politica! Regis
ter". - 189, 327, 465. 

Cobden, Richard (1 804-1 865) - fabri
cant din Manchester, liberal, adept 
al liberului schimb, unul dintre fon
datorii Ligii împotrivd legilor cerea
lelor 1 membru al parlamentului. -
1 14, 357, 503, 507. 

Coburg - dinastie de principi ger
mani din care făceau parte dinastiile 
domnitoare din Belgia, Portugalia, 
Anglia şi dintr-o serie de alte ţări 
ale Europei. - 484. 

Coburg, duce de - vezi Ernst al II-iea. 

Cohnheim, Max - democrat mic-bur
ghez german, participant la mişcarea 
revolutionară din Baden din 1848-
1849 1 după înfrîngerea revoluţiei a 
emigrat din Germania. - 419. 

Co/enso, John William (1814-1883) -
episcop şi teolog englez ; în lucră
rile sale a criticat unele texte din 
Biblie, fapt pentru care a fost pri
gonit de biserică. - 365. 

Coliei, Charles Dobson - ziarist ra
dical şi om politic englez, redactor al 
organului de presli al urquhartiştilor 
„The Free Press• (1859-1865). - 21 ,  
26, 29, 37, 1 93, 198, 345, 358, 371, 413, 
453, 475. 

Co/omb, Ferdinand August Peter von 
(1775-1854) - ofiţer prusian, din 1843 
- general ; a participat la războiul 
împotriva Frantei lui Napoleon I. 
- 215. 

Conningham, William (n. 1815) - par
lamentar liberal englez 1 a participat 
la mitingul din Brighton împotriva 
unei intervenţii a Angliei în S.U.A. 
(decembrie 1861).  - 190. 

Conradi, Emi/ie (1822-1888) - sora lui 
Karl Marx, soţia lui Johann Jakob 
Conradi. - 105, 567. 

Conradi, Johann Jakob (1821-1892) -
inginer din Trier, cumnatul lui Karl 
Marx, soţul surorii sale Emilie. -
105, 336, 567, 568, 575. 
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Cosenz, Enrico (1 820-1 898) - general 
italian ; în 1860, în timpul campaniei 
revoluţionare a lui Garibaldi în Ita
lia de sud, a comandat o divizie ; 
şeful statului-major al armatei ita
liene (1 882-1 893). - 174. 

Colia, Johann Georg, baron de Cotten
dorl (1796-1 863) - editor, din 1832 
- proprietarul marii edituri „Colia • .  
- 91, 1 12, 139. 

Crassus, Marcus Licinius (aprox. 1 1 5  
- 53 î .e.n.) - o m  politic ş i  coman
dant de oşti roman, vestit pentru 
uriaşele sale bogăţii ; în 71 i.e.n. a 
înăbuşit răscoala sclavilor condusă 
de Spartacus ; a fost de două ori 
consul. - 141.  

Curtis, Samuel Ryan (1 807-1 866) -
general şi om politic american, mem
bru al partidului republican ; mem
b�u al Congresului (1 857-1 861) ; în 
timpul războiului civil din S.U.A. a 
comandat trupele statelor din Nord 
în Missouri şi Arkansas (1861-1862). 
- 219, 227. 

Czartoryski, Wladyslaw, print (1828-
1894) - magnat polonez, unul dintre 
conducătorii emigraţiei poloneze con
&ervatoare monarhiste ; din mai 1863 
- reprezentant diplomatic al guver
nului provizoriu naţional polonez de 
la Paris. - 327, 328, 330. 

D 

Dacier, Andre (1651-1722) - filolog 
francez, a tradus şi a comentat ope
rele unui număr de poeţi şi filozofi 
din antichitate, printre altele şi „Arta 
poetică" a lui Aristotel. - 539. 

Dâ-Dâ - publicist arab ; în deceniul 
al 6-lea al secolului al XIX-iea a 
primit de la autorităţile algeriene 
însărcinarea de a traduce în limba 
arabă pamfletele lui Bonaparte. 
86, 91 ,  93, 98. 

Dana, Charles Anderson (1819-1897) -
ziarist progresist american ; din de
ceniul al 5-lea pînă în deceniul al 
7-lea - redactor la „New York Daily 

Tribune" şi la „New American Cyclo
paedia". - 85, 88, 90, 105, 131 , 135, 
136, 171 ,  174, 203, 206, 210, 417, 459, 
513. 

Daniels, Ama/ie (1 820-1 895) - soţia 
d-rului Roland Daniels. - 150, 216. 

Daniels, dr. Roland (1819-1855) - medic 
german, membru al comunităţii din 
Kăln a Ligii comuniştilor ; din 1850 
- membru al organului central al 
Ligii comuniştilor, uaul dintre in
culpaţi în procesul comuniştilor de 
la Koln (1 852) , achitat de Curtea cu 
juri ; a încercat să aplice materialis
mul dialectic la domeniul ştiinţelor 
naturii ; prieten al lui Marx şi En
gels. - 429. 

Darwin, Charles Robert (1 809-1 882) -
mare naturalist englez, întemeieto
rul biologiei ştiinţifice şi al concep
ţiei despre evoluţia istorică a spe
ciilor de plante şi animale pe calea 
selecţiei naturalP, concepţie cunos
cută sub numele de darvinism. 
1 1 7, 223, 508, 587. 

Davis, Jellerson (1808-1 889) - om po
litic american, membro al partidului 
democrat, unul dintre organizatorii 
rebeliunii proprietarilor de sclavi din 
statele din Sud ; preşedinte al Con
federaţiei statelor din Sud (1 861-· 
1865) . - 165, 264, 265, 380. 

Delane, John Thaddeus (1 817-1 879) -
ziarist englez, redactor al ziarului „ Ti
mes" .  - 286. 

Demuth, Helene (1 823-1890) - mena
jera şi prietena credincioasă a fa
miliei Marx. - 101 , 1 04, 1 1 6, 269, 
279, 326, 590, 602, 610. 

Demuth, Marianne (m. 1862) sora 
cea mai mică a lui Helene Demuth. 
- 269. 

Denonville - vezi Watteau, Louis. 

Dickens, Charles (181 2-1870) - mare 
scriitor realist englez. - 31 . 

Dietz, Oswald (aprox. 1824-1864) 
arhitect german din Wiesbaden, a 
participat la revoluţia din 1848-1849, 
a emigrat la Londra ; membru al 
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organului central al Ligii comuniş
tilor ; în I 850, după sciziunea Ligii, 
s-a alăturat fracţiunii sectare Willich
Schapper şi a devenit membru al 
organului central al acestei frac
ţiuni ; mai tirziu a luat parte la 
războiul civil din S.U.A. de partea 
statelor aboliţioniste din Nord. -
440, 478. 

Diodor din Sicilia (aprox. 80-29 i.e.n.) 
- istoric grec, autorul unei opere 
de istorie universală intitulată „Bi
blioteca istorica•, o primă încercare 
de a prezenta întreaga istorie a anti
chită�ii. - 204, 206. 

Disrae/i (D"fsraeli), Benjamin, din 1871 
conte de Beaconsfield (1804-1881) -
om de stat şi scriitor englez, unul 
dintre liderii torylor ; in a doua ju
mătate a secolului al XIX-iea -
unul dintre liderii partidului conser
vator ; cancelar al trezoreriei (1852, 
1858-1859 şi 1866-1 868) , prim-minis
tru (1 868 şi 1874-1880) . - 345. 

Donniges, Franz Alexander Friedrich 
Wilhelm von (181 4-1872) - istoric şi 
diplomat german, discipol al lui 
Ranke ; autor al unei lucrări despre 
istoria Germaniei in timpul evului 
mediu ; ministru plenipotenţiar, am
basador în Elveţia (I 862-1 864). 
375, 376, 379, 593. 

Dănniges, Helene von (1845-1 911 )  -
fiica lui F. A. von Donniges, logod
nica boierului român Racoviţă. -
375, 376, 379, 593. 

Dozy, Reinharl Pieter Anne (1 820-1883) 
- istoric orientalist olandez, profe
sor la Universitatea din Leiden ; au
tor al unor lucrări despre istoria 
Arabiei. - 365, 587. 

Drenkmann - asesor la Berlin. - 598. 

Dronke, Ernst (1 822-1 891) - publi
cist şi scriitor german ; la începutul 
activităţii sale „adevărat socialist•, 
ulterior membru al Ligii comuniş
tilor ; în 1848-1849 - unul dintre 
redactorii lui „Neue Rheinische Zei
tung• ; după înfrîngerea revoluţiei a 
emigrat în Elveţia, apoi în Anglia ; 

după sc1zmnea Ligii comuniştilor -
adept al lui Marx şi Engels ; ulterior 
,_a retras din viaţa politică. - 9, 
20, 22, 27, 35, 185-188, 190, 194, 204, 
295, 297, 312, 315, 317-319, 369, 420, 
438, 582-584. 

Drucker, Louis - ziarist german, de� 
mocrat mic-burghez, editor al săp, 
tămînalului umoristic din Londra. 
„How do you do î" - 127. 

Dumont (Du Mont), Joseph (181 l-186H 
- ziarist burghez german, liberat 
moderat ; din I 831 - proprietarul lui 
„Kolnische Zeitung•. - 124. 

Duncker - funcţionar prusian ; în 1848: 
- directorul poliţiei din Berlin. 
429. 

Duncker, Franz Gustav (1822-1888) 
om politic burghez şi editor german. 
- l i ,  13, 20, 28, 51 ,  11 2, 143, 292, 
387, 389, 398-400, 450-452, 457, 493, 
502, 504, 521 ,  564. 

E 

Ecaterina a II-a (1 729-1796) - împă. 
răteasă a Rusiei (1 762-1796). - 189, 
304, 360. 

Eccarius - soţia lui Johann Georg 
Eccarius. - 76. 

Eccarius, Johann Georg (1818-1 889) --. 
croitor din Turingia, publicist, emi
grant la Londra ; militant de seam� 
al mişcării muncitoreşti germane şi 
internaţionale, membru al Ligii celor 
drepţi, apoi al Ligii comuniştilor, 
membru al Consiliului General al 
Asociaţiei Internaţionale a Muncito
rilor ; pînă în 1872 adept al lui Marx, 
ulterior s-a alăturat liderilor refor
mişti ai trade-unionurilor engleze. --. 
1 2, 70, 71 ,  73, 76, 79, 263, 331 , 358, 

Eichhoff, Karl Wilhelm (I 833--1895) --. 
socialist german ; la sfirşitul dece
niului al 6-lea a dezvăluit în presă 
activitatea de agent provocator a lut 
Stieber ; în urma acestui fapt a fo�l 
dat în judecată. A fost unul dintr� 
primii istorici ai Asociaţiei Intern�. 
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ţionale a Muncitorilor. - 1 7, 80, 81 ,  
83, 205, 209, 216, 219, 221 ,  297, 403, 
422, 429, 476, 477, 499, 508, 509, 583. 

Elisabeta (1801-1 873) - regină a Pru
siei, soţia lui Frederic Wilhelm al 
IV-iea. - 264. 

Elsner, Karl Friedrich Morltz (1 809-
1 894) - publicist şi om politic din 
Silezia, radical ; în 1 848 - deputat 
în Adunarea naţională prusiană (ari
pa de stînga) ; în deceniul al 6-lea -
redactor al lui „Neue Oder-Zeitung•. 
- 1 45, 355, 357, 366, 371 , 373, 418, 611 .  

Emmermann, Karl silvicultor-şef 
din Provincia renană, în 1 849 a co
mandat un batalion de puşcaşi al 
armatei revoluţionare din Baden
Palatinat ; după înfrîngerea revolu· 
ţiei a emigrat în Elveţia. - 49. 

Engels, Ernst (1821-1 896) - renumit 
statistician german ; din 1 860 pînă 
în 1 882 - director al Biroului de sta· 
tistică regal-prusian din Berlin. -
316. 

Engels, Elisabeth Franziska Maurilia 
(1797-1873) - mama lui Friedrich 
Engels. - 52, 53, 377, 5 1 1 ,  512, 514, 
515, 584, 585. 

Engels, Emil (1828-1884) - fratele lui 
Friedrich Engels, asociat la firma 
„Ermen & Engels" din Engelskirchen. 
- 50, 52, 467, 5 1 1 ,  514, 515. 

Engels, Emma (n. 1 834) - soţia lui 
Hermann Engels. - 586. 

Engels, Friedrich (senior) (1796-1 860) 
- tatăl lui Friedrich Engels ; în 1 837 
a întemeiat împreună cu Ermen fi. 
latura de bumbac „Ermen & Engels" ,  
întîi l a  Manchester, apoi l a  Engels
kirchen ; pietist. - 15,  52, 461 . 

Engels, Hermann (1822-1905) - fratele 
lui Friedrich Engels, fabricant la 
Barmen. - 51 1-515, 585. 

Engels, Rudoll (1831-1903) - fratele 
lui Friedrich Engels, fabricant la 
Barmen. - 51 1-515, 586. 

Englănder, Sigmund (1828-1902) - zia
rist austriac, în 1848 a emigrat în 

Anglia ; agent al poliţiei secrete. -
43, 418, 475. 

Epicur (aprox. 341-270 î.e.n.) - filozof 
materialist grec, ateu. - 577. 

Erhart, Johann Ludwig Albert (n. 
aprox. 1820) - funcţionar comercial ; 
membru al Ligii comuniştilor ; unul 
dintre inculpaţi în procesul comuniş· 
tilor de la Koln din 1852 ; a fost 
achitat de Curtea cu juri. - 439. 

Ermani - editor şi librar din Londra. 
- 33, 391 .  

Ermen, Go tllried - unul dintre aso· 
ciaţii firmei „Ermen & Engels" din 
Manchester. - 41, 50--52, 106, 227, 
252, 253, 281 ,  369, 370, 374, 455, 467, 
468, 51 1 ,  515, 585, 586. 

Ernst al II·lea (181 8-1 893) - duce de 
Saxa-Coburg-Gotha (1844-1893), fra· 
tele prinţului Albert, soţul reginei 
Victoria a Angliei ; la începutul de· 
ceniului al 6-lea s-a ridicat împo· 
triva politicii de unificare a Germa
niei sub hegemonia Prusiei, din 1 866 
partizan al lui Bismarck. - 9, 1 72, 484. 

Eschine (aprox. 389-314 î.e.n.) - orator 
şi om politic atenian. - 545. 

Esser - magistrat prusian, democrat, 
deputat în Adunarea naţională pru
siană (1 848), ulterior deputat în cea 
de-a doua Cameră (1849) (aripa de 
stînga) ; prieten cu tatăl lui Karl 
Marx. - 449. 

Esser I, Johann Heinrich Theodor -
avocat şi demnitar prusian, clerical ; 
în 1 848 - vicepreşedinte al Adunării 
naţionale prusiene (centru) ; apără· 
tor în procesul comuniştilor de la 
Koln (1852). - 482. 

Esterhtizy von Galtintha - diplomat 
austriac. - 43. 

Esterhtizy von Galtintha - vărul celui 
de mai sus. - 43. 

Eugenie-Marie de Montljo de Guzman, 
contesei de Teba (1826-1920) - im· 
părăteasă a Franţei, soţia lui Na• 
poleon al Iii-lea. - 94. 
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-Ewerbeck, August Hermann (1 816-
1 860) - medic şi literat german, con
ducător al comunităţii din Paris a 
Ligii celor drepţi, apoi membru al 
Ligii comuniştilor ; în 1 850 a ieşit 
din Ligă. - 94, 439. 

F 
.l'arini, Luigi Carlo (1812-1866) - om 

de stat şi istoric italian, adept al 
unificării Italiei sub dinastia de Sa
voia ; ministru al invăţămintului 
(1851-1 852) ; ministru de interne al 
Sardiniei (1860) ; guvernator al Nea
polului (noiembrie 1 860 - ianuarie 
1 861) ; şeful guvernului Italiei (1862-
1 863). - 508. 

.l'arragut, David Glasgow (1 801-1870) 
- ofiţer de marină american ; din 
iulie 1 862 - amiral ; a participat la 
războiul civil din S.U.A. de partea 
statelor din Nord ; a comandat o 
flotilă la cucerirea oraşului Mobile 
(august 1 864). - 377. 

-l'aucher, Julius (1 820-1878) - publi
cist german, tinăr hegelian ; adept 
al liberului schimb ; în anii 1 850-
1 861 - emigrant în Anglia ; colabo
rator la „The Morning Star" ; în 1 861 
s-a înapoiat în Germania;  progresist. -
10, 1 40, 341 , 403, 428, 471 ,  507. 

.f'azy, Jean Jacques (James) (1794-
1878) - om de stat şi publicist elve
ţian, radical, şef al guvernului din 
cantonul Geneva (1846-1853 şi 1855-:-
1861) ; fondatorul Băncii de Stat elve
ţiene, a dus o politică probonapar
tistă. - 48, 98, 109, 1 1 1 ,  209, 374, 387, 
412, 448, 466, 496, 531 , 582, 584, 593. 

iFerdinand al II-iea (181 0-1 859) - rege 
al Siciliei şi Neapolului (1 830-1859) ; 
din cauza bombardării Messinei în 
1 848 a fost poreclit regele-bombă. 
- 80, 93. 

l'errand, William Bushlie/d - proprie
tar funciar englez, membru al par
lamentului, tory. - 589. 

Fichte, Johann Gottlieb (1762-1 814) -
filozof idealist subiectiv german, re-

prezentant al filozofiei clasice ger
mane ; la început adept entuziast al 
revoluţiei franceze ; a susţinut un 
program burghezo-democratic cu ca
racter iluminist, dar mai tirziu a 
devenit adversar al ideilor şi institu
ţiilor revoluţiei franceze ; intre anii 
1811  şi 1 812 - rector al Universităţii 
din Berlin ; cu cele patru „Cuvintări 
către naţiunea germană• ale sale a 
contribuit la formarea conştiinţei na
ţionale burgheze în Germania, care 
la data respectivă era în esenţă pro
gresistă. - 45, 470. 

Fischel, Eduard (1 826-1863) - publi
cist, progresist burghez ; din 1858 -
asesor la Tribunalul municipal din 
Berlin ; în 1 859-1860 - redactor la 
ziarul urquhartist „Das Neue Port
folio • din Berlin ; a criticat cu ve
hemenţă politica externă a lui Pal
merston şi a lui Napoleon al III-iea. 
- 9-13, 1 6, 21 ,  27, 30, 37, 41 ,  42, 
48, 49, 51 ,  54-56, 1 12, 386, 392, 473, 
474, 482-485, 488. 

Fleury, Charles (de fapt Carl Friedrlch 
August Krause) (n. 1 824) - comer
ciant din Londra, spion şi agent de 
poliţie prusian. - 433, 476-483. 

F/ocon, Ferdinand (1 800-1866) - om 
politic şi publicist francez, democrat 
mic-burghez ; unul dintre redactorii 
ziarului „La Reforme" ; în 1 848 
membru al guvernului provizoriu. 
444, 450, 451 .  

Floyd, John Buchanan (1 807-1 863) 
om de stat american, membru al 
partidului democrat, guvernator al 
statului Virginia (1850-1 853) , minis
tru de război (1 857-1860) ; a luat 
parte la războiul civil din S.U.A. 
de partea statelor din Sud. - 166, 265. 

Fărster, Friedrlch Christoph (1791-
1 868) - istoriograf, scriitor şi istoric 
de artă german. - 518. 

Fould, Achilie (1 800-1867) - bancher 
şi om de stat francez, orleanist, ulte
rior bonapartist ; din 1 849 pină în 
1 867 a ocupat în repetate rinduri 
postul de ministru de finanţe, minis
tru de stat şi ministru al curţii im
periale (1852-1 860). - 181.  
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Fourier, Fran<;ois-Marie-Charles (1772-
1837) - socialist utopist francez, unul 
dintre precursorii socialismului ştiin
ţific. Ideile lui Fourier au pătruns 
şi în România prin scrierile şi acti
vitatea lui T. Diamant, prin scrierile 
lui I. Heliade-Rădulescu şi ale altora. 
T. Diamant a c;:iutat să adapteze doc
trina fourieristă la relaţiile econo
mice din ţările române din acea pe
noadă, subliniind însă, spre deosebire 
de Fourier, necesitatea creării unei 
industrii autohtone. ln 1835 T. Dia
mant a înfiinţat falansterul de la 
Scăeni. - 141 ,  531 .  

Francoeur, Louis-Benjamin (1773-1 849) 
matematician francez, autorul 

unei serii de manuale de matema
tică, astronomie şi mecanică. - 354. 

Frank, A. - editor în Paris ; împreună 
cu C. G. Vogler a editat la Bruxelles 
lucrarea lui Marx „Mizeria filozo
fiei " .  - 450. 

Franklin, William Bue/ (1823-1903) -
general american, a luat parte la 
războiul civil din S.U.A. de partea 
statelor din Nord ; în 1862 a coman
dat două corpuri de armată ln bă
tălia de la Fredericksburg. - 271 .  

Frankowski, Leon (aprox. 1843-1863) 
- unul dintre conducătorii mişcării 
de eliberare naţională poloneză, 
membru al Comitetului naţional cen
tral, a făcut parte din aripa de stinga 
a partidului „roşu• ; ln 1863 a condus 
detaşamentele răsculate în voevoda
tul Lublin ; a căzut prizonier şi a 
fost împuşcat la 16 iunie. - 289. 

Franz al Ii-lea - regele celor două 
Sicilii, fiul lui Ferdinand al II-iea. 
- eo, 93. 

Franz Joseph I (1830--1916) - împărat 
al Austriei ( 1848-1916) . - 71 ,  125, 330. 

Frederic I (1 826-1907) - regent (1852-
1856) şi mare duce de Baden (1856-
1907). - 306. 

Frederic al Ii-lea (1712-1786) - rege 
al Prusiei (1740--1786). - 292. 

Frederic I Barbarossa (aprox. 1 123--
1 190) - rege german (din 1 1 52) şit 
împărat ( 1 155-1 190). - 172. 

Frederic von Sch/eswig-Holstein-Son
derburg-Augustenburg, prin/ ( 1829-
1880) - din 1852 pretendent la tronul 
ducatelor Schleswig-Holstein ; în 1863: 
a devenit duce de Schleswig-Holstein 
sub numele de Frederic al VIII-lea. -
332, 334, 370. 

Frederic Wilhelm al 111-lea (1770--1 840)> 
- rege al Prusiei (1797-1 840) . - 294. 

Frederic Wilhelm al IV-iea (1795-1861)' 
- rege al Prusiei (1840--1861).  - 22. 
123, 359, 519, 552. 

Freiligrath, Ferdinand (1810--1876) -
poet liric german, la începutul acti
vităţii sale romantic, apoi poet re
voluţionar ; în 1848-1849 - unul din
tre redactorii lui „Neue Rheinisch� 
Zeitung" ; membru al Ligii comuniş
tilor ; din 1851 pînă în 1868 - emi
grant la Londra ; ln deceniul al 6-lea 
a părăsit lupta revoluţionară. -5, 6. 
1 1-13, 16, 3 1 ,  32, 37, 42, 45, 49, 109-
1 1 1 ,  1 1 8, 120, 12 1 ,  13 1 ,  134, 136, 138. 
176, 187 ,  226, 260, 262, 281 , 31 1 ,  327. 
357, 367, 374, 386, 392, 396, 402, 416. 
417, 422, 429, 432, 444, 462, 496, 497. 
509, 515, 560--562, 568, 582, 584, 589. 
592, 593. 

Freiligrath, Ida - soţia lui Ferdinand' 
Freiligrath. - 592. 

Freiligrath, Louise - fiica lui Fer
dinand Freiligrath. - 592. 

Fremont, John Charles (1813-1 890) -
explorator şi om politic american, 
membru al partidului republica!l! 
(aripa de stinga) ; candidat la preşe
dintie Ion alegerile din 1856 ; în timpul' 
războiului civil din America a co
mandat trupele statelor din Nord ln 
statul Missouri (pînă ln noiembri� 
1 861) şi în statul Virginia (ln 1862). 
- 195, 208, 210, 220, 228. 

Frerichs, Frledrlch Theodor vol1' 
(1819-1865) - clinician şi patolo!J 
german ; din 1859 - profesor univer
sitar şi directorul unei clinici diB 
Berlin. - 147. 
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.Freytag, Gustav (1816-1 895) - scriitor 
şi ziarist burghez german. - 149, 518. 

.Friedlănder, Julius - asesor la Berlin, 
fratele lui Max Friedlănder. - 143, 
145, 151 .  

.Eriedlănder, Max (1 829-1872) - publi
cist german, democrat burghez, unul 
dintre redactorii lui „Neue Oder
Zeitung" şi „Presse" din Viena, la 
care a colaborat Marx din deceniul 
al 6-lea pînă în deceniul al 7-lea ; 
cofondator şi redactor al lui „Neue 
Freie Presse" (1864-1872) , vărul lui 
Ferdinand Lassalle. - 143, 151 , 176, 
203, 206, 218. 

Friedrich Karl (1 828-1885) - prinţ al 
Prusiei, general, ulterior gen'!ral
feldmareşal. - 89, 90, 143. 

Frăbel, Julius (1 805-1893) - publicist 
şi editor de literatură progresistă, 
democrat mic-burghez ; a luat parte 
la revoluţia din 1 848-1 849 din Ger
mania ; membru al Adunării natio
nale de la Frankfurt (aripa de stin
ga) ; după înfrîngerea revoluţiei a 
emigrat în America ; in 1 857 s-a îna
poiat în Europa ; mai tirziu liberal. 
- 19, 409, 450. 

G 
Garibaldi, Giuseppe (1807-1882) - de

mocrat şi revoluţionar italian, con
ducătorul mişcării de eliberare na
ţională din Italia ; comandant mili
tar de talent. In 1 833 a aderat la 
societatea revoluţionară „Tînăra Ita
lie". Participînd la expediţia nereuşită 
a unor revoluţionari italieni în Sa
voia (1834), a fost nevoit să emigreze. 
In anii 1848--1849 s-a S'l"luat în frun
tea luptei poporului italian pentru 
unitatea naţională, împotriva ocu
panţilor austrieci. In deceniile al 
6-lea şi al 7-lea a condus lupta po
porului italian pentru unificarea pe 
cale revoluţionară a Italiei. Garibaldi 
s-a bucurat de sprijinul larg al ma
selor populare. Dar inconsecvenţa 
lui Gar-ibaldi în îndeplinirea sarci
nilor revoluţiei democratice a permis 
burgheziei şi nobilimii să exploateze 

succesele lui militare. In 1 870 a parti
cipat ca voluntar la apărarea Fran
ţei împotriva Prusiei. A salutat cu 
căldură activitatea Internaţionalei I 
şi s-a ridicat în apărarea ComunE'i 
din Paris. - 56, 62, 65, 66, 68-71 , 
74-77, 80, 82�5, 88, 89, 91-95, 122, 
141, 152,  173, 174, 1 85,  230, 255, 344-
348, 497, 500, 507, 546, 574, 589. 

Garnier-Pages, Louis-Antoine (1 803-
1878) - om politic francez, republi
can burghez moderat ; în 1848 -
membru al guvernului provizoriu ; 
în timpul celui de-al doilea Imperiu, 
deputat în Corpul legislativ (din 
1864) ; membru al aşa-numitului qu
vern al apărării naţionale (1 670-
1871 ) .  - 1 0. 

Gănescu, Grigore (aprox. 1 830-1 877) -
ziarist francez de origine română, 
în perioada celui de-al doilea Impe
riu bonapartist, ultecior partizan al 
guvernului Thiers ; redactor la săp
tămînalul „Le Courier du Dimanche" .  
- 504. 

Gerstenberg, Jsidor bancher din 
Londra, adept al lui Gottfried Kinkel. 
- 230, 430. 

Gibson. Thomas Milner (I 806-1 884) -
om de stat englez, adept al liberului 
schimb ; mai tirziu l iberal, ministru 
al comerţului (1 859-1865 şi 1 865-
1 866) . - 188. 

Gilpin, Charles - director-administra· 
tor al filialei din Londra a Băncii 
elveţiene ; a finanţat ziarul „The 
People's Paper• ; membru al parla
mentului. - 434. 

Gipperich, Joseph - croitor german, 
membru al unei comunităţi din Paris 
a Ligii comuniştilor ; după sciziunea 
care s-a produs în Ligă s-a alăturat 
fracţiunii sectare Willich-Schapper ; 
unul dintre inculpaţi în procesul aşa
numitului complot franco-german din 
februarie 1852 de la Paris ; ulterior 
a emigrat în Anglia. - 479. 

Gisquet, Henri-Joseph (1792-1866) -
comerciant şi om politic francez, pre
fectul poliţiei din Paris (1831-1836) , 
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a reprimat cu cruzime mişcarea re
publicană. - 429. 

G/adstone, Robert (1811-1872) - co
merciant englez, filantrop burghez, 
vărul lui William Gladstone. - 315. 

Gladstone, William Ewart (1809--1898) 
- om de stat englez, tory, apoi pee
list ; în a doua jumătate a secolului 
al XIX-iea - lider al partidului li
beral ; ministru de finanle (1 852-
1 855 şi 1 859-1866) şi prim-ministru 
(1868-1 874, 1880-1885, 1886 şi 1892-
1 894). - 1 88. 

Glennie, John Stuart - literat englez ; 
în 1 862 l-a insolit pe Buckle în că
lătoria sa prin Palestina. - 223. 

G/iicksburg - vezi Christian, duce de 
G/iicksburg. 

Gneist, Heinrich Rudoll Hermann 
Friedrich von . (181 6-1895) - jurist 
şi om politic german, profesor la 
Universitatea din Berlin, membru al 
Camerei prusiene (din 1858), al 
Reichstagului Germaniei de nord ş i  
a l  Reichstagului german (din 1868) 
pînă la moartea sa ; începînd din 
deceniul al 6-lea - reprezentant al 
opoziliei liberale ; din 1 866 - na
lional-libcral. - 332. 

Gobel -preşedintele Curţii cu juri la 
procesul comuniştilor de la Koln 
(1852). - 482. 

Goethe, Johann Wollgang von (1749-
1832) - reprezentant de seamă al 
clasicismului german, una dintre 
cele mai marcante personalităli ale 
literaturii universale. - 58, 141 ,  250, 
342, 553, 576. 

Goldheim - ofiler de polilie prusian ; 
la începutul deceniului al 6-lea al 
secolului al XIX-iea - agent secret 
al poliliei prusiene la Londra. -
129, 476-482. 

Goldmann (m. aprox. 1 863) - publicist 
german, agent al guvernului ţarist. 
- 234. 

Goudchaux, Michel (1797-1862) 
bancher francez, republican bur
ghez ; în 1 848 - ministru de finanle 

în guvernul provizoriu ; în deceniut 
al 5-lea - unul dintre liderii opozi
ţiei republicane împotriva regimului 
bonapartist. - 272. 

Grabow, Wilhelm (1 802-1 874) - om 
politic prusian, liberal moderat ; h:. 
1 848 - preşedinte al Adunării nali
onale prusiene (aripa de dreapta) � 
vicepreşedinte (1850-1861) şi preşe
dinte (1862-1866) al Camerei prusi
ene a deputalilor. - 552. 

Grant, U/ysses Simpson (1822-1885) 
general şi om de stat american. 
membru al partidului republican 1 
în 1 861-1862 a comandat trupele sta
telor din Nord în Kentucky şi Te
nnessee ; din martie 1864 - coman
dant suprem al armatei statelor di111 
Nord ; ministru de război (1867-
1868) ; preşedinte al S.U.A. (1869-
1 877). - 207, 313, 352, 353, 360, 361 . 
377. 

Greeley, Horace (1 81 1-1872) - ziarist 
şi om politic american, fondatorul 
şi unul dintre redactorii publicaliei 
progresiste „New York Daily Tri
bune• ; ulterior a abandonat poziliile 
radicale. - 206, 210. 

Grcen - cunoscut al lui Marx diD 
Londra. - 68, 497. 

Greii - ofiler de polilie prusian ; la 
începutul deceniului al 6-lea al se
colului al XIX-iea - unul dintre 
conducătorii poliliei secrete prusie
ne de la Londra. - 1 25,  129, 476-482. 

Griesheim, Karl Gustav (1798-1854) -
general şi scriitor reacţionar ; î111 
1 848 - reprezentant al Ministerului 
de Război în Adunarea nalională 
prusiană. - 180. 

Grove, sir William Robert (181 1-1896) 
- fizician şi jurist englez. - 372, 
591. 

Griin, Karl (pseudonim : Ernst von 
der Haide) (1817-1887) - publicist 
mic-burghez german ; la mijlocul 
deceniului al 5-lea - unul dintre 
principalii reprezentanli ai „adevă
ratului socialism• 1 în perioada revo
luliei din 1 848-1849 - democrat 
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mic-burghez, deputat în Adunarea 
na(ională prusiană (aripa de stinga). 
- 52, 81 ,  496. 

Guizot, Fram;ois - Pierre - Gui//aume 
(1787-1874) - istoric şi om politic 
francez, orleanist, din 1 840 pînă la 
revoluţia din februarie 1 848 a con
dus de fapt politica internă şi ex
ternă a Franţei ; exponent al inte
reselor marii burghezii financiare. 
- 449. 

Gumperl - soţia lui Eduard Gum
pert. - 361 .  

Gumpert, Eduard (m. 1893) - medic 
german din Manchester, prieten al 
lui Marx şi Engels. - 41-42, 48, 53, 
79, 81 ' 92, 97, 106, 1 27,  130, 1 36, 146, 
1 50, 174, 225, 261 , 281 , 319, 328, 346, 
348-352, 361 , 416, 507, 578, 582. 

Guthrie, James (1792-1869) - om de 
stat american, mare industriaş, 
membru al partidului democrat ; 
ministru de finanţe (1853-1 857) în 
guvernul Pierce ; s-a pronunţat în 
favoarea unui compromis cu propri
etarii de sclavi din Sud. - 1 67. 

H 
Habsburg - dinastie de împăraţi ai 

Sfintului imperiu german de naţi
une germană (1273-1 438, cu unele 
întreruperi, şi 1 438-1 806) ; de regi 
ai Spaniei (1516-1700) , de împăraţi 
ai imperiului austriac (1 804-1867) şi 
ai Austro-Ungariei (1 867-1918). 
1 14 ,  1 15. 

Hălner, Leopold (n. aprox. 1820) -
ziarist austriac, democrat mic-bur
ghez ; a luat parte Ia revoluţia din 
1 848-1849 din Germania ; ulterior a 
emigrat. - 17, 30. 

Hal/eck, Henry Wager (1815-1872) -
general american, republican mode
rat ; în timpul războiului civil din 
S.U.A. a fost comandantul districtu
lui militar Missouri (noiembrie 1 861 
- martie 1862) şi al armatei din 
Mississippi (martie-iulie 1 862) ; co
mandant suprem al armatei statelor 

din Nord (iulie 1862 - martie 1B64). 
- 207, 218, 220, 227, 258. 

Hansemann, David Juslus (1790-1864)! 
- mare capitalist şi bancher ger
man ; unul dintre conducătorii bur
gheziei liberale renane ; din martie 
pînă în septembrie 1 848 - ministru 
de finanţe al Prusiei ; a dus o poli
tică trădătoare de pactizare cu for
ţele contrarevoluţionare. - 1 47. 

Harney, George Julian (1 817-1 897) -
militant de seamă al mişcării mun
citoreşti engleze, unul dintre condu
cătorii aripii de stinga a cartiştilor ; 
redactor al publicaţiilor „Northem 
Star" , „Red Republican• şi al altor 
publicaţii cartiste ; prieten al lui 
Marx şi Engels. - 357, 584. 

Hartmann, Moritz (1821-1872) - scri
itor austriac, pe la mijlocul deceniu
lui al 5-lea - „adevărat socialist" ; 
deputat în Adunarea naţională de 
la Frankfurt (extrema stingă) . - 99. 

Hatzfeldt, Solie, contesă de (1 805-
18l31) - prietenă şi adeptă a lui 
Lassalle. - 31 , 45, 132, 137, 143, 145, 
149, 152, 157, 158, 171, 230, 504, 515-
519, 523, 528-533, 536, 542, 549, 594, 
604, 605, 609. 

Hatzfeldt zu Trachenberg-Schănstein, 
Maximilian Friedrich Karl Franz, 
conte de (1 813-1 859) - diplomat 
prusian, ministru plenipotenţiar Ia 
Paris. - 477. 

Haupt, Hermann Wilhelm (n. aprox. 
1831) - funcţionar comercial ger
man, membru al Ligii comuniştilor 
din Hamburg ; arestat în legătură cu 
procesul comuniştilor de la Kiiln, în 
declaraţiile făcute în timpul anche
tei a trădat şi a fost pus în liber
tat\! înainte de proces ; a fugit în 
Brazilia. - 422, 479. 

Hecker, Friedrich Franz Karl (181 1-
1 881) - avocat din Mannheim, de
mocrat mic-burghez, republican ra
dical ; unul dintre conducătorii in
surecţiei din Baden din aprilie 18-48 ; 
după înfrîngerea insurecţiei a emi
grat în Elveţia, apoi în S.U.A. A 
participat, cu gradul de colonel, la 
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războiul civil din S.U.A. în armata 
�tatelor aboliţioniste din Nord. -
1 4 1 ,  208. 

lfeckscher, Martin - medic german 
din Manchester ; I-a tratat pe En
-gels. - 47, 49, 64, 65, 97, 102, 416. 

'Hegel, Georg Wllhelm Friedrich (1770-
1831) - filozof german, cel mai de 
seamă reprezentant al filozofiei cla
sice germane ; idealist obiectiv ; a 
elaborat multilateral dialectica idea
listă, ideologul burgheziei germane. 
- 1 9, 105, 141,  145, 183, 185, 223, 368. 

IHeilbronner, Karl (1 789-1864) - scri
.itor şi explorator bavarez, reprezen
ltant al tendinţelor agresive ale gru
purilor dominante din Austria ; a 
publicat articole în „Allgemeine Zei
tung• din Augsburg. - 15. 

Heine, Heinrich (1 797-1856) - mare 
poet revoluţionar german, patriot 
fnfocat, duşman al absolutismului şi 
iii.I �eacţiunii feudal-clericale ; prie
ten intim al familiei Marx. - 29, 
sa, 449, 544. 

'Hein tzmann, Alexis (n. aprox. 1812) 
jurist din Elberfeld, om politic li
_,eral, membru al Comitetului de 
-securitate în timpul rliscoalei din 
'Clberfeld din mai 1849, mai tirziu 
•emigrant la Londra ; în 1861 - pre
.şedintele grupului londonez al Uni
'llnii naţionale. - 156, 159, 160, 168, 
169, 172, 544. 

llleinzen, Karl (1 809-1880) - publicist 
radical german, democrat mic-bur

-ghez ; a luat poziţie împotriva lui 
Marx şi Engels ; în 1 849 a luat un 
'timp parte la insurecţia din Baden
i>alatinat, apoi a emigrat în Elveţia, 
.iar mai tîrziu în Anglia ; în toamna 
-anului 1850 s-a stabilit definitiv în 
S.U.A. - 12, 47, 513. 

Heise, Heinrich (m. aprox. 1 860) - de
mocrat şi publicist german, unul 
dintre redactorii ziarului „Die Hor
nisse• (1 848-1850) ; a luat parte la 
revoluţia din 1848-1849 din Germa
nia, mai tJrziu a emigrat în Anglia ; 
prieten al lui Marx şi Engels. - 17, 

:20, 41'6. 

Hennessy, John Pope (1834-1 891) -
om politic conservator irlandez, 
membru al parlamentului, la tncepu
tul deceniului al 7-lea a propus 
în parlament un şir de mici reforme 
în favoarea Irlandei. - 319. 

Henry, Thomas (1 807-1 876) - jude
cător englez. - 34, 392. 

HPracllt (Herac/ellos) din Efes (aprox. 
540 - aprox. 480 J.e.n.) - filozof 
materialist grec din antichitate, unul 
dintre lntemeietorii dialecticii. - 55, 
1 45. 

Herbert, Sidney - jurist englez • 
186, 191 , 192. 

Herder, Johann Gottirled (1 744-1803) 
- filozof german, scriitor şi teoreti
cian al literaturii, reprezentant al 
iluminismului burghez al secolului 
al XVIII-iea ; unul dintre întemeie
torii curentului literar progresist 
„Sturm und Drang•. - 141. 

Herwegh, Georg (1817-1875) - poet 
revoluţionar german, democrat mic
burghez l după revoluţia din rebrua
rie 1848 - unul dintre conducătorii 
Societăţii germane democrate de la 
Paris şi unul dintre organizatorii le
giunii de voluntari formate din rin
durile emigranţilor germani din Pa
us care în aprilie 1348 a luat parte 
la insurecţia din B aden. Ulterior a 
aderat la lassalleeni. - 230, 327, 379, 
449. 

Herzen, Aleksandr Ivanovlci (1 812-
1 870) - democrat-revoluţionar rus, 
filozof materialist, publicist şi scri
itor ; în 1 847 a emigrat. ln 1 852 a 
înfiinţat la Londra „Tipografia rusă 
liberă" şi a editat almanahul „Po
leamaia Zvezda" şi revista „Kolokol" . 
- 1 93, 287, 330. 

Hess, Moses (1812-1875) - publicist 
mic-burghez german ; pe la mijlocul 
deceniului al 5-Iea - unul dintre 
principalii reprezentanţi ai „adevă

ratului socialism" ; după sc1z11mea 

Ligii comuniştilor s-a alăturat frac
ţiunii sectare Willich-Schapper ; din 

deceniul al 7-lea - lassallean. -
56, 327. 
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Hess, Slbylle (n. Pesch) (1820--1903) -
soţia lui Moses Hess. - 78. 

Heydt, August, baron de (1801-1874) 
- bancher din Elberfeld, om de stat 
prusian, ministru al comerţului , in
dustriei şi lucrărilor publice (de
cembrie 1848-1862) şi ministru de 
finanţe (mai-septembrie 1862, 1866-
1869). - 341. 

fllersemenzel, Karl Eduard (1 825-1869) 
- jurist german ; din 1859 - jude
cător în oraşul Berlin ; editor şi re
dactor al lui „Preussische Gerichts
Zeitung" ; prieten al lui Ferdinand 
Lassalle. - 1 46. 

Hildebrand - vezi Beets, Nicolaas. 

Hill funcţionar al întreprinderii 
„Ermen & Engels" din Manchester. 
- 233, 269, 281 , 362. 

Hinckeldey, Karl Ludwig Friedrich 
von (1805-1856) - funcţionar supe
rior prusian ; din 1848 - prefectul 
poliţiei din Berlin ; din 1853 - şeful 
departamentului poliţiei din Mini'l
terul de Interne. - 1 48, 422, 479. 

Hlrsch, Wilhelm - funcţionar comer
cial din Hamburg ; la începutul de
ceniului al 6-lea al secolului al XIX
lea - agent de poliţie prusian la 
Londra. - 17, 23, 422, 430, 476--480, 
481 , 482. 

Hirschfeld - proprietarul unei tipo
grafii din Londra unde se tipăreau 
cotidianul „Ole Neue Zeit" şi săp
tămînalul „Hermann" al lui Gottfried 
Kinkel ; în 1860 a fost tipărit aici 
pamfletul lui Marx „Domnul Vogt".  
- 8 1 ,  88, 91 ,  95, 97, 1 1 1 ,  120, 156. 

Hobbes, Thomas (1588-1679) - filozof 
materialist englez, reprezentantul 
materialismului mecanicist ; concep
ţiile sale social-politice se disting 
prin tendinţe antidemocratice. - 223. 

Hochster - fiul lui Ernst Hermann 
Hiichster 1 din 1860 - funcţionar la 
Banca Koenigswarter din Paris, iar 
apoi la o întreprindere particularii 
din Londra. - 1 19. 

Hochster, Ernst Hermann (n. aprox. 
181 I) - o.vocat din Elberfeld, demo-

crat mic-burghez ; în timpul răscoa
lei din luna mai 1849 - preşedintele 
Comitetului de securitate din Elber
feld ; după înfringerea răscoalei a 
emigrat la Paris ; ulterior s-a retras 
din activitatea politică. - 1 17, 119,  
120 

Hodde, Lucien de la (Delahodde} 
(Pseudonim : DuprezJ (1808-1865) -
publicist francez ; membru al socie
tăţilor revoluţionare secrete din 
Franţa în perioada Restauraţiei şi a 
monarhiei din iulie ; agent al poli
ţiei. - 16, 386, 479. 

Hohenzollern - dinastie de princ1p1 
electori de Brandenburg (1415-1701 ) .  
d e  regi ai Prusiei (1701-1918) şi de 
împăraţi ai Germaniei (1871-1918) ; 
o ramură colaterală, Hohenzollem 
Sigmaringen a ocupat tronul Româ
niei din 1866 pînă la proclamarea 
R.P.R. (30 decembrie 1 947) . - 294, 
295, 313, 535. 

Hollinger - soţia lui Fidelio Hollin
ger. - 33, 391 .  

Hollinger, Fidelio - emigrant german, 
proprietarul unei tipografii din Lon
dra în care se tipărea ziarul „Das 
Volk". - 27, 32, 33, 391 ,  392, 394, 
408-414, 416, 436, 453. 

Hooker, Joseph (1814-1879) - general 
american, aboliţionist, membru al 
partidului republican ; în timpul 
războiului civil din S.U.A. a coman
dat un corp al armatei de pe Poto
mac (1862), iar mai tirziu întreaga 
armată de pe Potomac (ianuarie-iu
nie 1863). - 258, 266, 288, 313. 

Harfei, Gustav - democrat mic-bur
ghez austriac ; din 1850 - emigrant 
la Paris ; agent de poliţie francez. 
- 43, 418. 

Homer, Leonard (1785-1864) - geolog 
englez, inspector de fabrici (1833-
1859) ; în calitatea sa de apărător 
incoruptibil al intereselor muncitori
lor şi-a cîştigat merite nepieritoare 
în ochii clasei muncitoare engleze 
(Marx) . - 7. 

Hugo, Victor-Marie (1802-1885) - scri
itor francez, unul dintre cei mai de 
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seamli reprezentanţi ai romantismu
lui progresist, a combătut clasicis
mul reacţionar ; după revoluţia din 
februarie 1848 - deputat al stingii 
democratice în Adunarea constitu
antă şi în cea legislativă ; după lovi
tura de stat de la 2 decembrie 1851 
a trăit 20 de ani în exil la Bruxelles 
şi pe insulele Jersey şi Quersney. 
- 347. 

Humboldt, Alexander, baron de (1769-
1859) - savant german de seamă 
de la începutul secolului al XIX-iea, 
naturalist, explorator, umanist ; în a 
doua jumătate a vieţii sale s-a aflat 
In serviciul curţii prusiene. - 58, 
461 ,  470, 484, 519. 

Hurter, Reinhilde von - vezi Siebel, 
Reinhilde. 

Hux/ey, Thomas Henry (1825-1895) -
naturalist şi biolog englez de seamă ; 
prieten şi adept al lui Darwin ; a 
popularizat teoria acestuia. - 283, 
298. 

I 
Imandt, Peter - institutor la Krefeld, 

democrat ; a luat parte la revoluUa 
din 1848-1849 ; după înfrîngerea a
cesteia a emigrat în Elveţia, apoi la 
Londra ; membru al Ligii comunişti
lor, adept al lui Marx şi Engels. -
1 7, 99, 177, 239, 243, 257, 420. 

Imbert, Jacques (1793-1851) - socialist 
francez ; a luat parte la răscoala de 
la Lyon din 1834 ; in deceniul al 
5-lea a emigrat în Belgia ; preşedinte 
al Asociaţiei democrate din Bru
xelles ; după revo\uţiil din februarie 
1848 comandant al palatului Tui
lerii. - 450. 

Itzig - vezi Lassalle, Ferdinand. 

Ives, Ma/coim ziarist american, 
membru al partidului democrat ; de 
la sfirşitul deceniului al 6-lea - co
laborator la „New York Herald". -
195. 

J 

Jackson, Thomas Jonathan (1824-1863) 
- general american ; în timpul răz• 
boiului civil din S.U.A. a comandat 
trupele statelor din Sud in Virginia 
(1861-1863) ; după bătălia de Ia Bull 
Run (iulie 1861) a fost poreclit Sto
newall (zidul de piatrli), - 227, 253. 
255. 

Jacobi, Abraham (1830-1919) - medic 
german, membru al Ligii comunişti
lor ; unul dintre inculpaţi în proce
sul comuniştilor de la Koln din 
1 852 ; achitat de Curtea cu juri, a 
rămas în continuare în detenţiune 
pentru „lezmajestate" ; în 1853 a emi· 
grat în Anglia, apoi în S.U.A„ unde 
a răspîndit în presă ideile marxis
mului şi a participat la războiul civil 
de partea statelor aboliţioniste din 
Nord ; mai tîrziu - preşedinte al 
Academiei de ştiinţe medicale din 
New York (1885-1889), profesor şi 
preşedinte al unor Institute de învă
ţămînt medical ; a scris lucrări de 
medicină. - 365, 438, 448. 

James, Edwin John (1812-1882) - avo
cat englez, membru al parlamentu
lui ; în aprilie 1858 I-a apărat pe 
Simon-Fran<;ois Bernard, fn 1860 a 
plecat în tabăra lui Garibaldi. -
28, 91 .  

Jardine, David (1794-1860) - jurist 
englez, din 1839 judecător de poliţie. 
la Londra. - 482. 

Jecker, Jean-Baptiste (aprox. 1810-
1871)  - bancher elveţian, in 1862 a 
primit cetăţenia franceză ; a avut 
legături cu cercurile guvernante din 
Franţa bonapartistă, a participat la. 
organizarea intervenţiei franceze în 
Mexic ; a fost împuşcat de comunar• 
zii parizieni. - 210, 290, 291 .  

Johnston, Joseph Eggleston (1807-
1891) - general american, a luat 
parte la războiul împotriva Mexicu
lui (1846--1848) ; în timpul rlizboiu
lui civil din S.U.A. a comandat tru
pele statelor din Sud în Virginia
(1861-1862) şi apoi in Tennessee şi 
Mississippi. - 196. 
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Jones, Ernest Charles (1819-1869) -
poet proletar şi publicist englez, 
conducător al aripii de stînga a car
tiştilor, redactor la „Northem Star• ,  
editor al  publica!iilor cartiste „No
tes to the People" şi „The People's 
Paper• ; pină în deceniu� al 6-lea 
prieten apropiat al lui Marx şi En
gels. - 28, 366, 372, 434, 435, 444, 
452, 485, 583. 

Jollrand, Lucien-LeopoJd (1804-1 877) 
- jurist şi publicist belgian ; in de
ceniul al 5-lea - democrat mic
burghez ; deputat în Congresul nali
<mal belgian ; în 1847 - preşedinte 
al Asocialiei democrate din Bru
xelles. - 444, 450, 456. 

Judrez, Benito Pablo (1806-1872) -
om de stat mexican, luptător pentru 
independen1a nalională a lării sale ; 
şeful partidului liberal în perioada 
războiului civil (1 858-1860) şi a in
tervenliei din Mexic (1861-1867) , 
preşedinte al Mexicului (1 858-1872) . 
- 210. 

Juch, Hermann - ziarist german, de
mocrat mic-burghez, emigrant la 
Londra, adept al lui Kinkel ; din 
1859 - redactor al săptămînalului 
„Hermann• . - 17, 32, 155, 160, 205, 
429, 476. 

Julian, Flavius C/audius Julianus 
(denumit Apostatul) (332-363) - îm
părat roman (361-363). - 551 .  

Juta, Johan Carei (1 824--1886) - librar 
şi editor olandez din Kapstadt ; că
sătorit cu sora lui Mane, Louise. 
1 24, 568. 

Juta, Louise (1 821 - aprox. 1893) 
sora lui Karl Marx, solia lui Johan 
Carei Juta. - 124, 568. 

Juvenal, Decimus Junius (n. 60 m. 
după 127) - poet satiric roman de 
seamă. - 179. 

K 
Kapp, Friedrich (1 824-1884) - istoric 

şi om politic german, democrat mic
burghez, a luat parte la revolulia 

din 1848-1849 ; în 1850 a emigrat 
în S.U.A. - 255. 

Karadiic, Vuk Stefanovic (1787-1 864) 
- lingvist şi folclorist sîrb, lnteme
ietorul limbii literare modeme sîr
be ; a întocmit prima gramatică şi 
un diclionar al limbii sîrbe ; autor 
al unor lucrări de etnografie şi istorie 
sirbă. - 308. 

Keil, Ernst (1816-1878) publicist 
german, editDr şi librar democrat 
mic-burghez, fondatorul revistei 
„Gartentaube" . - 118, 205. 

Kertbeny, Karl Maria (adevăratul său 
nume : Benkert) (1 824--1882) - scri
itor ungur, liberal burghez, a între
linut legături cu personalităli mar
cante ale revoluliei din 1848-1 849. 
- 355. 

Kinglake, Alexander William (1 809-
1891) - istoric şi om politic englez, 
liberal ; membru al parlamentului 
(1857-1868) . - 70, 72, 290, 314, 318, 
345. 

Kinke/, Gollfried (1815---1882) - poet 
şi publicist german, democrat mic
burghez ; în 1849 a luat parte la 
insureclia din Baden-Palatinat ; con
damnat de un tribunal prusian la de
ten1iune pe via!ă, în 1850 a evadat 
din închisoare şi a emigrat în An
glia ; unul dintre liderii emigranli
Ior mic-burghezi de la Londra ; a 
luptat împotriva lui Marx şi Engels. 
- 6, 16 ,  25, 26, 39, 122, 1 27,  130, 132, 
1 39, 152, 155, 159, 1 60, 168--170, 172, 
174, 205, 216, 256, 386, 396, 433 , 447 , 507. 

Kinke/, Johanna (născută Mockel) 
(1810-1 858) - scriitoare germană, so
lia lui Gottfried Kinkel. - 139, 440. 

Klapka, Gyorgy (1820-1 892) - general 
ungur, în timpul revolu!iei din 
1848-1849 a comandat o armată un
gară ; în 1849 a emigrat ; în dece
niul al 6-lea a întrelinut legături cu 
cercuri bonapartiste ; în 1867, după 
amnistie, s-a întors ln Ungaria. -
209, 330, 375, 387, 429, 433, 458, 509, 
594. 

Klein, Johann Jacob (aprox. 181 8 -
aprox. 1897) - medic din Koln, 
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membru al Ligii comuniştilor ; în 
1852 inculpat în procesul comuniş
tilor de la Koln ; achitat de Curtea 
cu juri. - 150, 216, 218. 

Klings, Karl (aprox. 1825 aprox. 
1874) - muncitor metalurgist, mem
bru al Ligii comuniştilor, apoi al 
Uniunii generale a muncitorilor ger
mani ; în 1865 a emigrat în America, 
unde a luat parte activă Ia lucră
rile secţiei din Chicago a Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor. - 355. 

Knorsch - avocat german ; în 1860 
- preşedintele Asociaţiei calturale 
a muncitorilor din Diisseldorf. - 80. 

Koenigswarler, Maximilien (1815-1878) 
- bancher francez, deputat în Cor
pul legislativ (1852-1863). - 1 1 9. 

Kolatschek, Adoll (1821-1889) - ziarist 
şi om politic austriac ; în 1848-1849 
- membru al Adunării naţio-nale de 
la Frankfurt, democrat mic-burghez, 
editorul publicaţiilor „Deutsche Mo
natsschrift" (1850-1851) şi „Stimmen 
der Zeit" (185�1862) ; în 1862 a fon
dat ziarul „Botschafter•. - 94, 95, 
98, 101 , 132, 139, 173, 176. 

Koller - coproprietarul editurii „Pet
sch & Co.• din Londra. - 180, 186, 
1 92, 194, 197, 209. 

Kălliker, Albert von (1817-1905) 
histolog şi embriolog german, profe
sor Ia Universitatea din Wiirzburg. 
- 368. 

Komp, Albrecht - emigrant german 
în S.U.A. ; din 1857 - unul dintre 
conducătorii Clubului german al comu
niştilor de la New York, prieten al 
lui Joseph Weydemeyer. - 430. 

Konslanlin Nikolaevici (1827-1892) 
mare duce rus, cel de-al doilea fiu 
al ţarului Nicolae I ; mare amiral, 
a fost în fruntea departamentului 
marinei (1853-1881) şi a flotei (1855-
1881) ; guvernator al Poloniei (1862-
1863). - 330. 

Kăppen, Karl Friedrich (1808-1863) -
publicist şi istoric radical german, 
t!năr hegelian ; a scris lucrări des-

pre istoria budismului ; prieten al 
lui Marx şi Engels. - 147. 

Korn, Adoll (1822-1904) - ofiţer pru
sian (pînă în 1845) ; a luat parte la 
revoluţia din 1848-1849 din Germa
nia ; după înfrîngerea ei a emigrat 
în Elveţia şi în 1857 în Argentina. 
419. 

Koscielski, Wladyslaw (1818-1895) -
democrat polonez, emigrant, în de-· 
ceniul al 6-lea - general în armata 
turcă. - 298, 300, 388, 439. 

Kosel, Eslher (aprox. 1786--1865) - sora 
tatălui lui Karl Marx. - 337, 566. 

Kossulh, Lajos (Ludovic) (1802-1894� 
- conducător al mişcării ungare de 
eliberare naţională din secolul al 
XIX-iea ; în timpul revoluţiei din 
1848-1849 s-a situat în fruntea ele
mentelor burghezo-democrate ; şeful 
guvernului revoluţionar ungar. Re
fuzul guvernului revoluţionar ungar 
de a acorda libertăţi naţionale ro
mânilor şi acceptarea de către acesta 
a votului dietei nemeşeşti din Cluj 
cu privire la încorporarea Transil
vaniei în Ungaria au provocat dez
binarea forţelor revoluţionare româ
ne şi maghiare, fapt de care a pro
fitat curtea de la Viena. Una din 
principalele greşeli ale guV'ernului 
revoluţionar ungar condus de Kos
suth care au contribuit la înfrînge
rea revoluţiei a fost atitudinea faţă 
de revendicările naţionale şi sociale 
ale românilor şi slavilor din Un
garia. După înfrîngerea revoluţiei, 
Kossuth a emigrat în Anglia. - 85, 
92, 209, 301 , 330, 340, 386--390, 455, 
478, 486, 492, 503, 531. 

Krause, Carl Friedrich August - vezi 
Fleury, Charles. 

Krause, Friedrich August (m. 1834) -
cizmar, tatăl lui Fleury-Krause. - 478. 

Kugelmann, Ludwig (1828-1902) - me
dic german din Hanovra, a luat parte 
la revoluţia din 1848-1849, membru 
al Asociaţiei Internaţionale a Mun
citorilor ; din 1862 pînă în 1874 a 
fost în permanenţă în corespondenţă 
cu Marx, pe care l-a ajutat la P.dj-
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tarea şi răspîndirea „Capitalului" ; 
prieten al lui Marx şi Engels. - 295, 
298, 563-565. 

Kuhlmann, Georg (n. 1812) - infor
mator secret al guvernului austriac ; 
şarlatan, se dădea drept „profet• ; 
în deceniul al 5-lea al secolului al 
XIX-iea a propagat în rîndurile me
seriaşilor germani din Elveţia, adepţi 
ai lui Weitling, ideile „adevăratului 
socialism•,  folosind o frazeologie re
ligioasă. - 1 1 .  

Kiipper - proprietarul unei berării la 
Diisseldorf. - 94. 

L 

Laboulaye, Edouard Rene Lelebvre de 
(181 1-1883) - jurist francez, publi
cist şi om politic, liberal burghez. 
- 337. 

Lacambre, Cyrill - medic francez ; 
în deceniul al 7-lea - emigrant în 
Spania ; prieten intim al lui Louis
August Blanqui. - 542. 

Ladendorl, August - fiul unui senator 
din Prenzlau, democrat burghez, fi
lozof ; în timpul revoluţiei a fost 
mai multă vreme preşedintele unei Aso
ciaţii populare din Berlin ; pe baza 
unei învinuiri Răscocite a fost im
plicat într-un complot şi co.ndamnat 
în 1853 la cinci ani închisoare. - 478. 

La Farina, Giuseppe (1815-1863) - om 
politic, publicist şi istoric italian, li
beral burghez ; în 1848-1849 a fost 
unul dintre conducătorii mişcării re
voluţionare din Sicilia, în 1860 (pînă 
în iulie) emisarul lui Cavour în Si
cilia ; consilier al guvernatorului din 
Sicilia (octombrie 1860 pînă în ia
nuarie 1861 ) .  - 69, 508. 

Lamoriciere Chrislophe - Louis - Leon 
Juchault de (1806--1865) - general şi 
om politic francez, republican bur
ghez moderat ; în deceniile al 4-lea 
şi al 5-lea a luat parte la cucerirea 
Algeriei ; în 1848 a participat activ 
la înăbuşirea insurecţiei din iunie a 
muncitorilor panz1eni ; după lovi
tura de stat din 2 decembrie 1851 

a fost expulzat din Franţa ; în 186() 
a comandat armata papală. 84, 
85, 88. 

Langiewicz, Marian (1827-1887) - ge
neral în timpul răscoalei poloneze 
din ianuarie 1863-1864 ; din 10 pînă 
în 20 martie - dictator din ordinul 
„albilor• ; la 20 martie a fugit în 
Austria, unde a fost arestat şi de
ţinut pînă în 1865. - 289, 295, 298. 

Lapinski, Teolil (1826--1886) - colonel 
polonez, a luat parte la mişcarea de 
eliberare naţională din Polonia, emi
grant, participant Ia revoluţia din 
1848-1849 din Ungaria şi la războiul 
Crimeii (de partea turcilor) 1 a luptat 
împotriva Rusiei ţariste în Cerkasia 
(1857-1858) ; în 1863 a comandat o. 
expediţie în scopul sprijinirii răscoa
lei poloneze. - 327, 329, 330. 

L' Aspee, Henry de - funcţionar de 
poliţie din Wiesbaden, la începutu} 
deceniului al 6-lea - emigrant la 
Londra ; a contribuit la demascarea 
metodelor provocatoare folosite de 
autorităţile prusiene pentru a în
scena procesul comuniştilor de la 
Koln. - 476, 478. 

Lassal, Heimann (m. 1862) - comer
ciant german, tatăl lui Ferdinand 
Lassalle. - 248, 274, 556. 

Lassalle, Ferdinand (1825-1864) - so
cialist mic-burghez german, avocat � 
în anii 1848-1849 a participat la miş
carea d,!mocratică din Renania ; la. 
începutul deceniului al 7-lea a aderat 
la mişcarea muncitorească, fiind unul 
dintre întemeietorii Uniunii gene
rale a muncitorilor germani - prima 
organizaţie muncitorească centrali
zată (1863) ; a sprijinit politica uni
ficării „de sus• a Germaniei sub ha
gemonia Prusiei ; întemeietorul las
salleanismului, curent oportunist în
mişcarea muncitorească germană. -
8, 1 1-13, 1 6--20, 22, 24-26, 29-31.  
38, 41 ,  45, 54-55, 59, 61 , 64. 66, 80---85, 
95, 98, 1 17, 1 33, 137-138, 142, 144-147. 
152, 156, 1 60, 1 63, 171 ,  172, 175, 185, 
193, 196, 221-226, 230--234, 239-252', 
254, 257, 260, 263, 273, 274, 278, 286, 
303-305, 306, 310, 313-319, 326, 327, 
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332, 342, 355, 356, 359, 374--379, 385, 
390, 398, 400, 406, 437, 457, 461, 470, 
475, 494, 497, 500--502, 504, 507, 509, 
510, 515, 51 7-520, 523, 529, 532, 533-
537, 541 ,  548, 551 , 554, 555, 558--561 , 
593, 594, 604, 605. 

Lee, Robert Edward (1 807-1870) - ge
neral american, a luat parte la răz
boiul S.U.A. împotriva Mexicului 
(1 846-1 848), în 1 859 a participat activ 
la înăbuşirea răscoalei lui John 
Brown ; în timpul războiului civil 
din S.U.A. a comandat trupele sta
telor din Sud în Virginia (1 862-
1 865) ; comandant suprem al armatei 
statelor din Sud (februarie-aprilie 
1 865). - 291, 320, 352, 353, 361, 376. 

Leibniz, Gottfried Wilhelm, baron de 
(1 646-1 716) - filozof german, adept 
al idealismului obiectiv, unul dintre 
întemeietorii iluminismului german, 
savant cu preocupări enciclopedice ; 
fondatorul şi primul pre,edinte al 
Academiei de ştiinţe din Berlin. - 466. 

Lelewel, Joachim (1 786-1861) - istoric 
şi revoluţionar polonez ; a participat 
la răscoala din Polonia din 1 830--
1831 ; unul dintre conducătorii aripii 
democratice a emigraţiei poloneze 
în Franţa şi Anglia. Ca istoric a con
tribuit la dezvoltarea disciplinelor 
istorice auxiliare. - 388, 444, 450, 465. 

Lenchen - vezi Demuth, Helene. 

Lepsius, Karl Richard (1810--1884) 
egiptolog german. - 147. 

Lessner, Friedrich (1825-1910) mi-
litant de seamă al mişcării munci
toreşti germane şi internaţionale, de 
profesiune croitor ; membru al Ligii 
comuniştilor ; a participat la revo
luţia din 1848--1849 ; în 1852, în pro
cesul comuniştilor de la Koln, a fost 
condamnat la trei ani închisoare ; 
în 1856 a emigrat la Londra ; membru 
al Consiliului General al Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor ; prie
ten şi tovarăş de luptă al lui Mane 
şi Engels. - 5. 

Levasseur, Rene (de la Sarthe} (1 747-

1834) - medic, participant la revo
luţia franceză, iacobin ; autor al unor 

cunoscute memorii despre revoluţia 
franceză. - 465. 

Levy, Gustav - socialist german din 
Provincia renană ; unul dintre cei 
mai activi militanţi din Uniunea ge
nerală a muncitorilor germani ; în 
1853 şi 1856 a fost Ia Marx, la Lon
dra, ca delegat al muncitorilor din 
Diisseldorf. - 431 . 439. 

Levy, Joseph Moses (1 812-1 888) - unul 
dintre fondatorii şi editorii ziarului 
„Daily Telegraph". - 29. 

Lewald, Otto (1813-1874) - avocat ; 
fratele lui Fanny Lewald. - 430. 

Lewald-Stahr, FanRy (181 1-1 889) 
scriitoare germană. - 440. 

Lewis, Ilir George Cornewall (1 806-
1 863) - om de stat englez, whig, 
secretar al trezoreriei (1 850--1 852), 
cancelar al trezoreriei (ministru de 
finanţe) (1 855-1 858), ministru de in
terne (1859-1 861) şi ministru de răz
boi (1861-1863). - 188. 

Liebig, Justus, baron de (1803-1 873) 
- om de ştiinţă german, unul dintre 
întemeietorii agrochimiei. - 58. 

Liebknecht, Ernestine (m. 1 867) - pri
ma soţie a lui Wilhelm Liebknecht. 
- 1 02, 426, 609. 

Liebknecht, Wilhelm (1 826-1900) - mi
litant de seamă al mişcării munci
toreşti germane şi internaţionale ; a 
participat la revoluţia din 1 848--
1 849 ; membru al Ligii comuniştilor, 
membru al Internaţionalei I ; din 
1867 - deputat în Reichstag ; a lup
tat împotriva lassalleanismului, pen
tru principiile Internaţionalei în miş
carea muncitorească germană ; unul 
dintre întemeietorii şi conducătorii 
Partidului social-democrat german �i 
ai lnternationalei a ll-a ; în timpul 
războiului franco-prusian s-a situat 
pe poziţiile internaţionalismului pro
letar, a militat pentru sprijinirea Co
munei din Paris ; în unele probleme 
s-a situat pe o poziţie împăciuito
ristă faţă de oportunism ; delegat Ia 
congresele internaţionale muncito
reşti socialiste din 1 889, 1891 şi 1 893 ; 
prieten şi tovarăş de luptă al h1i 
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Marx şi Engels. - 5, 30, 31 ,  34, 42, 
48, 50, 102, 105, 109, 1 13 ,  1 1\l, 139, 365, 
366, 371 ,  372, 379, 386, 392, 393, 396, 
401 , 403, 404, 409, 410, 41 1 ,  426, 453, 
480-482, 569, 609. 

Lincoln, Abraham (1 809-1865) - emi
nent om de stat american, unul din
tre întemeietorii partidului republi
can ; preşedinte al S.U.A. (1861-
1865) ; în perioada războiului civil 
din S.U.A., sub presiunea maselor 
populare, a înfăptuit o serie de im
portante transformări burghezo-de
mocratice şi a introdus metode re
voluţionare de purtare a războiului ; 
în aprilie 1865 a fost asasinat de un 
agent al proprietarilor de sclavi. -
1 53,  159, 1 65, 188, 228, 242, 258, 259, 
264, 296, 377, 380. 

Lippe, Leopold, conte de (1815--1889) 
- om de stat prusian, jurist, în 1860 
avocat la Berlin, ministru de justiţie 
(1862-1867). - 471 .  

Lochner, Georg (n. aprox. 1824) - mi
litant al mişcării muncitoreşti ger
mane, de profesiune tîmplar, mem
bru al Ligii comuniştilor şi al Aso
ciaţiei culturale a muncitorilor ger
mani de la Londra, membru al Con
siliului General al Internaţionalei I 
(I R64-1867 şi 1871-1872) ; prieten şi 
adept al lui Marx şi Engels. - 50. 

Loening - editor german. - 413. 

Lomme/, Georg - democrat mic-bur
ghez german, în aprilie 1848 a luat 
parte la insurecţia din Baden, mai 
tirziu a emigrat în Elveţia ; l-a aju
tat pe Marx să culeagă material pen
tru pamfletul său „Domnul Vogt" .  
- 44-46, 54,  56,  57,  59, 67,  69, 97, 
1 12, 179, 462, 466, 474, 487. 

Lord, Peroeval Barton (1808-1840) 
medic şi diplomat englez. - 368. 

Lormier, Marie - cunoscută a fami
liei Marx. - 584. 

Lucullus, Lucius Licinius (aprox. 
1 66-aprox. 57. î.e.n.) - comandant 
de oşti roman, consul, cunoscut prin 
bogăţia şi ospeţele sale îmbelşugate. 
- 141 .  

Ludovic al Iii-lea (1606-1877) - co
regent (1848) . mare duce de Hessen 
(1848-1877) . - 221 .  

Ludovic a l  XIV-iea (1 638-1715) - rege 
al Franţei (1643---'171 5) .  - 539. 

Ludovic al XVI-iea (1754-1793) - rege 
al Franţei (1774-1792) ; a fost execu
tat în timpul revoluţiei burgheze 
franceze de la sfirşitul secolului al 
XVIII-iea. - 266. 

Ludovic-Fi/ip, duce de Orleans (1773-
1850) - rege al Franţei (1630-1848) . 
- 296, 297, 442. 

Ludovic-Fi/ip, Albert de Orleans, con
te de ParJs (1838-1894) - nepotul 
regelui Ludovic-Filip, pretendent la 
tronul Franţei ; in 1861-1862 a luat 
parte la războiul civil din S.U.A. de 
partea statelor din Nord. - 442. 

Liining, Otto (181 8-1868) - medic şi 
publicist german, pe la mijlocul de
ceniului al 5-lea - reprezentant al 
„adevăratului socialism• ; redactor la 
„Neue Deutsche Zeitung• ; după 1866 

- naţional-liberal. - 22. 

Lupus - vezi Wolll, Wilhelm. 

Lii tzow, Adolf, baron de (1782-1834) 
- ofiţer prusian, a luat parte la 
războaiele împotriva Franţei lui Na
poleon I. - 215. 

Lyell, sir Charles (1797-1875) - om de 
ştiinţă englez, geolog. 298, 306. 

M 

MacDonald - ofiţer englez, în 1860 
a fost arestat la Bonn şi deferit jus
tiţiei pentru că s-a opus autorităţilor 
publice. - 156, 160, 205, 531 . 

Machiavelli, Nlcco/o (1469-1527) - om 
politic italian, istoric şi scriitor, ideo
log al burgheziei italiene în perioada 
apariţiei relaţiilor capitaliste ; a pre
conizat forma de stat absolutistă. -
160. 

Mackay, Charles (1814-1889) - poet, 
scriitor şi ziarist scoţian, corespon
dentul din New York al ziarului 
„Times• (1862-1865). - 272. 290. 
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Mddler, Johannes Heinrich von (1194--
1814) - astronom german. - 205. 

Majewski, Karol (1833-1891) - repre
zentant al mişcării poloneze de eli
berare naUonală, membru al Comi
tetului naUonal central al „albilor• ; 
din iunie pină in septembrie 1863 -
şeful guvernului naţional al „albi
lor•. - 330. 

Mallhus, Thomas Robert (1166-1834) -
preot englez, economist reacţionar, 
ideologul aristocraţiei funciare îm
burghezite, apologet al capitalismu
lui. S-a făcut cunoscut îndeosebi 
printr-o teorie neştiinţifică cu pri
vire la populaţie. - 223. 

Manelho (sfîrşitul sec. IV - începutul 
sec. III î.e.n.) - preot din vechiul 
Egipt - Heliopolis - şi istoric ; a 
scris în limba greacă veche o „Isto
rie a Egiptului" folosind unele docu
mente din arhiva egipteană. - 141. 

Manhattan - vezi ScoviJJe, Joseph Al
fred. 

Manleullel, Otto Theodor, baron de 
(1805--1882) - om de stat prusian ; 
repre:rentant al birocraţiei aristocra
te reacţionare ; ministru de interne 
(1848-1850), prim-ministru şi minis
tru de externe (1850--1858). - 129, 
148, 1 49. 

Maria-Antoaneta (1155--1193) - regină 
a Franţei (1114-1193) , soUa lui Lu
dovic al XVI-iea, decapitată in 
timpul revoluţiei burgheze franceze 
de la sfîrşitul secolului al XVIII-iea. 
- 94. 

Maril/ey, �rienne (1804-1889) - episcop 
de Freiburg în Elveţia (1846-1819), 
conducătorul spiritual al răscoalei 
antidemocratice de la 24 octombrie 
1848 din Freiburg. - 419. 

Mario, A/ber!o (1825--1883) - om po
litic şi publicist italian ; in 1860 a 
luat parte la campania revoluţionară 
a lui Garibaldi in Italia de sud. -
544. 

Marolzki - preot protestant din Man
chester. - 582, 583. 

Marriet - ginerele lui Rode. - 583. 

Marciei, Thekla - fiica lui Rode, soţia 
lui Marriet. - 584. 

Marx, .EJeanor (Tussy} (1855--1898) -
fiica cea mai mică a lui Karl Marx, 
militantă de seamă a mişcării mun
citoreşti engleze şi internaţionale in 
ultimele două decenii ale secolului 
al XIX-iea ; din 1884 soţia lui Edward 
Aveling. - 10, 41, 50, 55, 83, 101 , 
105, 109, 1 13, 1 14, 122, 121, 138, 140, 
113, 183, 194, 212, 215, 221, 222, 229, 
241 ,  251, 265, 219, 300, 305, 332, 352, 
354, 356, 366, 310, 311 ,  490, 505, 520, 
531, 570--512, 515, 511, 583, 584, 587, 
590, 593, 610. 

Marx, Heinrich (1782-1838} - tatăl lui 
Karl Marx, avocat, ulterior consi
lier de justiţie la Trier. - 445, 567. 

Marx, Henriette (1181-1863) - mama 
lui Karl Marx. - 105, 1 43, 116, 118, 
190, 254, 216, 333, 516, 521 ,  529, 561, 
568. 

Marx, Jenny (n. von Weslphalen) 
(1814-1881) - soţia lui Karl Marx, 
prietena credincioasă şi tovarăşa lui 
de luptă. - 10, 35, 41 ,  44, 50, 55, 83. 
91, 98, 100, 101 , 104, 105, 108-1 10, 
1 1 3-1 16, 1 18, 123, 121, 138-140, 142, 
150, 116, 181, 183-188, 194, 191, 203, 
204, 215, 221-222, 229-231 ,  241 ,  250, 
251, 265, 268, 269, 212, 219, 280, 282, 
302, 331 , 340, 354, 356, 366, 361, 310--
313, 314, 389, 425, 436, 431, 443, 453, 
489. 492, 502-510, 513, 528, 531, 545, 
548, 566, 568, 512, 511, 582, 584, 589, 
592, 601--004, 608, 609, 6 1 1 .  

Marx, Jenny (1844-1883) - fiica cea 
mai mare a lui Karl Marx, ziaristă ; 
militantă a mişcării muncitoreşti in
ternaţionale ; a jucat un rol impor
tant in lupta poporului irlandez pen
tru independenţă ; in 1812 s-a căsă
torit cu Charles Longuet. - 10, 41 ,  
50, 55, 83, 101 , 105, 109,  1 13, 1 14, 122, 
121, 138, 140, 1'42, 183, 193, 194, 191, 
203, 205, 209, 212, 215, 221, 222-225, 
229, 241 , 243, 250, 252, 254, 251, 263, 
265, 215, 218, 219, 283, 302, 310, 312, 
315, 319, 326, 332, 354, 356, 359, 366, 
367, 310, 311, 314, 318, 381 , 490, 506. 
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520, 537, 540, 572, 575, 578--584, 587, 
590, 601 , 610. 

Marx, Laura (1845-191 1 )  - cea de-„ 
două fiică a lui Karl Marx, din 18611 
soţia lui Paul Lafargue ; militantă 
activă a mişcării muncitoreşti fran
ceze. - 10, 4 1 ,  50, 55, 83, 101 , 105, 
109, 1 13, 1 14 , 122, 127,  138, 140, 142, 
183, 194, 197, 212, 215, 221 , 222, 229 
250, 257, 265, 275, 278, 279, 283, 302, 
326, 332, 354, 356, 358, 366, 370, 374, 
378, 381 , 490, 506, 520, 537, 572, 584, 
590, 593, 601 , 610. 

Mason, James Murray (1798--1871) -
om politic american, mare plantator 
şi proprietar de sclavi, preşedinte al 
Comisiei pentru afaceri externe în 
senat ; in 1861 a fost trimis de Con
federaţia statelor din Sud in Anglia 
cu o misiune diplomatică ; reprezen
tant al Confederaţiei la Londra. -
189. 

Massol, Marie-Alexandre (1805-1875) 
- ziarist francez, socialist utopist ; 
în 1 833-1834 a vizitat Egiptul şi Si
ria ; în 1 848--1 850 a colaborat la zia
rele „Reforme" şi „Voix du Peuple" ; 
prieten al lui Proudhon. - 269, 272. 

Maslerman, John (aprox. 1782-1862) -
bancher şi om politic englez, tory, 
membru al parlamentului. - 269, 270. 

Maupas, CharJemagne-Emi/e de (1818--
1888) - avocat francez, bonapartist ; 
prefect al poliţiei din Paris (1815) ; 
unul dintre organizatorii loviturii de 
stat de la 2 decembrie 1851 ,  ministru 
al poliţiei (1 852-1853) . - 479. 

Maynard - ofiţer american ; în timpul 
războiului civil din S.U.A. agent al 
statelor din Sud. - 195. 

Mazzini, Giuseppe t1805-1872) - re
voluţionar şi publicist italian, de
mocrat mic-burghez, unul dintre con
ducătorii mişcării de eliberare na
ţională a poporului italian ; a orga
nizat la Marsilia in 1831 societatea 
revoluţionară „Tînăra Italie" ,  cu care 
au intrat in legătură şi revoluţionarii 
români ; in 1 849 - şeful guvernului 
provizoriu al Republicii romane ; in 
1850 - unul dintre organizatorii Co-

mitetului Central democratic euro
pean de la Londra ; in deceniul al 
6-lea a luat atitudine împotriva ames
tecului Franţei bonapartiste în lupta 
de eliberare naţională a poporului 
italian. - 79, 85, 135, 140, 178, 231. 
301 , 497, 507. 

McCJellan, George Brinlon (1826--1885} 
- general american şi preşedinte al 
unor societăţi de căi ferate din Ohi<> 
şi Mississippi, membru al partidului 
democrat, adept al unei politici de
compromis cu proprietarii de sclavi 
din Sud ; în timpul războiului civit 
din S.U.A. - comandant suprem al' 
armatei statelor din Nord (din no
iembrie 1861 pină. in martie 1862) 
şi comandant al armatei de pe Po
tomac (martie 1862-noiembrie 1862) ; 
în 1864 - candidat la preşedinţie. -
195, 208--210, 212-21 4, 220, 227, 228, 
241 , 253, 258, 264, 266, 268, 273. 

McDowel/, Irvin (1818--1865) - ge
neral american, în timpul războiului 
civil din S.U.A. a comandat trupele
statelor din Nord în Virginia (1861-
1862) . - 208, 220, 228. 

McE/ralh, Thomas (1807-1 888) - jurist 
american, editor şi om politic, adept 
al aboliţionismului ; unul dintre fon
datorii şi director comercial al lui 
„New York Daily Tribune" (1841-
1857). - 210. 

Medici, Giacomo (marchiz def Vacel/o} 
(1817-1 882) - general italian, a par
ticipat actiy la războiul de eliberare
naţională din 1848--1849 şi la apă
rarea Republicii romane (aprilie-iulie-
1849) ; în 1860 a luat parte la campa
nia revoluţionară a lui Garibaldi diD 
sudul Italiei. - 173, 174. 

Meissner, Otto Karl (1819-1902) - edi
tor din Hamburg ; a editat „Capita
lul" şi o serie de alte lucrări ale lu� 
Marx şi Engels. - 66, 68, 90, 92, 496. 

Melchior, Julius - muncitor din Solin
gen ; membru al Uniunii generale a 
muncitorilor germani ; în 1864 a emi
grat in S.U.A. - 355, 362. 

Mel/inel, Fram;ois (1768--1852) - ge
neral belgian, de origine francez „ 
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participant activ la revoluţia bur
gheză belgiană din 1830 şi Ia miş
carea democratică din Belgia ; pre
şedinte de onoare al Asociaţiei de
mocrate din Bruxelles. In 11148, în 
urma procesului Risquons-Tout, a 
fost condamnat la moarte ; ulterior 
pedeapsa i-a fost comutată în 30 de 
ani închisoare, iar în septembrie 
1849 a fost graţiat. - 465. 

Menşikov, Aleksandr Sergheevici, 
prin/ (1787-1869) - general şi om 
de stat rus ; în 1853 ambasador extra
ordinar la Constantinopol, coman
dant suprem al forţelor militare te
restre şi maritime din Crimeea (1853 
- februarie 1855). - 199. 

Meyen, Eduard (1812-1870) - publicist 
german, tînăr hegelian, democrat 
mic-burghez ; după înfrîngerea re
voluţiei din 1848-1849 a emigrat în 
Anglia, ulterior naţional-liberal. -
1 23--126, 132, 174, 303, 304, 505, 531 ,  
554. 

Meyer-Jra/ii - firmă bancară din Ber
lin. - 249, 254, 558. 

Mieros/awski, Ludwik (1814-1878) -
revoluţionar polonez, istoric şi mili
tar, a luat parte la răscoalele din 
1 830-1831 şi 1846 din Polonia ; în 
1848 a condus răscoala de Ia Poznan, 
iar în 1849 lupta insurgenţilor din 
'Sicilia ; în 1849 a comandat armata 
revoluţionară din Baden-Palatinat ; 
în deceniul al 6-Iea a avut legături 
-cu cercurile bonapartiste ; în timpul 
răscoalei din Polonia din 1863--1864 
a fost numit dictator al guvernului 
naţional polonez ; după înfrîngerea 
răscoalei a emigrat în Franta. -
289, 298, 300, 509. 

Mii/, John Stuart (1806---1873) - eco
nomist burghez şi filozof pozitivist 
englez ; epigon al economiei politice 
clasice burgheze. - 357. 

Milner Gibson - vezi Gibson, Thomas 
Milner. 

Miquel, Johannes von (1828-1901) -
avocat, bancher şi om politic german, 
pînă în deceniul al 6-Iea membru al 
Ligii comuniştilor ; ulterior a trecut 
de partea burgheziei ; din 1867 -

unul dintre conducătorii national
liberalilor. - 83, 256. 

Mirabeau, Honore-Gabrlel-Victor Ri-
queti, conte de (1749-1791 )  om 
politic de seamă din timpul revolu
ţiei burgheze franceze de la sfîrşitul 
secolului al XVIII-iea ; apărător al 
intereselor marii burghezii şi ale no
bilimii îmburghezite. - 149. 

Miram6n, Migue/ (1832-1867) - gene
ral mexican, unul dintre conducătorii 
partidului conservator şi ai răscoalei 
contrarevoluţionare împotriva guver
nului liberal. Şeful guvernului rebe
lilor (1859-1860) ; în 1862-1867 a spri
jinit pe intervenţioniştii francezi şi 
pe protejatul acestora, Maximilian ; 
a fost împuşcat de republicanii mexi
cani. - 210. 

Mitchel, Ormsby MacKnight (1809-
1862) - astronom american, direc
torul Observatorului astronomic din 
Cincinnati (1845-1859) ; în timpul 
războiului civil din S.U.A. a fost 
general în armata statelor din Nord 
(1861-1862). - 219. 

Mitridate al Vl-lea Eupator (1 32-63 
î.e.n.) - rege al Pontului (în Asia 
Mică) ; a purtat trei războaie împo
triva Romei ; în cel de-al treilea 
război (74-63 î.e.n.) a suferit mai 
multe înfrîngeri, fiind bătut mai intîi 
de Lucullus şi apoi de Pompei. - 141 .  

Mockel - vezi Kinkel, Johanna. 

Mocquard, Jean - Francois - Constant 
(1791-1864) - om politic şi literat 
francez ; participant activ la lovitura 
de stat de la 2 decembrie 1851 ; din 
1848 - şeful cancelariei şi secretarul 
particular al lui Ludovic Bonaparte. 
- 456. 

Moli, Friedrich (aprox. 1835-1871) -
m.mcitor din Solingen, membru al 
Uniunii generale a muncitorilor ger
mani ; în 1864 a emigrat în S.U.A. ; 
unul dintre fondatorii Uniunii gene
rale a muncitorilor germani de Ia 
New York ; la înapoierea sa în Ger
mania a devenit membru al Inter
naţionalei I ; delegat Ia Congresul 
de la Geneva (1866). - 355, 362. 
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Monk (Monck), George, duce de Albe
marle (1 608--1670) - general englez ; 
Io timpul revoluţiei burgheze din 
secolul al XVII-iea a. luptat de par
tea lui Carol I ; după moartea lui 
Cromwell a contribuit activ la res
taurarea monarhiei în Anglia ( 1 660) , 
- 273. 

Monrad, Dii/ev Gothard (181 1-1887) -
episcop şi om politic danez, ministru 
al instrucţiunii publice şi al cultelor 
(1 848 şi 1859---1863), prim-ministru şi 
ministru de finante (1 863-1864) ; în 
deceniul al 6-lea al secolului trecut 
- lider al partidului naţional-liberal. 
- 588. 

Montagu, Robert, lord (1 825-1902) -
om politic englez, conservator, mem
bru al parlamentului. - 157. 

Montijo, Eugenie - vezi Eugenie-Marie 
de Montijo de Guzman, contesă de 
Teba. 

Morny, Charles-Auguste-Louis-Joseph, 
duce de - frate vitreg al lui Napo
leon al III-iea, om politic francez, 
bonapartist ; deputat în Adunarea 
naţională legislativă (1849---1851 ) ,  unul 
dintre organizatorii loYiturii de stat 
de la 2 decembrie 1851 ; ministru de 
Interne (decembrie 1851-ianuarie 
1 852) ; preşedinte al Corpului legisla
tiv ( 1 854-1856 şi 1 857-1865) . - 210. 

Morrill, Justin Smith (1810-1 898) -
om politic american, membru al par
tidului republican, membru al Con
gresului (1 855-1867), a propus legea 
cu privire la taxele vamale protec
!ioniste, adoptate în 1861, care-i poar
tă numele (Morrill Tariff Act) . - 217. 

Mugge, Theodor ( 1 806-1861) - scriitor 
şi publicist german, tînăr hegelian. 
- 147. 

Muller, Georg - în 1860 preşedintele 
Asociaţiei culturale a muncitorilor 
germani de la Londra. - 426, 443. 

Muller, Wilhelm 
gang Muller 
(1816-1 873) -

(pseudonim : Wo/1-
von Kănigswinter) 

poet german, în de-
ceniul al 5-lea - medic in Diissel
dorf. - 1 50. 

Muller-Tellering, Eduard von (n. a
prox. 1808) - jurist şi publicist ger
man, democrat mic-burghez ; în 
1 848--1849 a colaborat la „Neue 
Rheinische Zeitung• ; după înfrînge
rea revoluţiei a emigrat în Anglia ; 
a publicat articole calomnioase Iii 
adresa lui Marx şi Engels. - 10, 12,  
386, 432-434. 

Murat, NapoJeon-Lucien-Charles, prinf 
( 1 803-1 878) - om politic francez, bo
napartist ; în perioada celei de-a, 
doua Republici - deputat în Adu
narea naţională constituantă şi în, 
cea legislativă ; vărul lui Napoleon 
al III-iea. - 508. 

Murray, John (1 808-1892) - scriitor 
englez, proprietarul URei mari edi
turi din Londra. - 385. 

Musurus-paşa, Costachi (Constantin} 
( 1807-1891) - diplomat turc, de ori
gine grec, ministru plenipotenţiar 
(1851-1 856) şi apoi ambasador la Lon
dra (185�1885), - 429. 

Muzembini - cunoscut al lui Marx 
din Londra. - 428. 

Muzembini - soţia lui Muzembini. -
429. 

N 

Napoleon I, Bonaparte (1769---1821) -
împărat al Franţei (1 804-1814 şi 1815). 
- 266, 294, 327. 

Napoleon al III-iea (Ludovic Bona
parte) (1 808-1873) - nepotul lui Na
poleon I ; preşedinte al celei de-a 
doua Republici (1 848-1851) împărat· 
al Franţei (1 852-1870). - 12, 18,  30, 
43, 48, 58, 59, 68, 75, 80, 82-85, 86, 
92, 93, 98, 108, 1 1 4, 124, 125, 1 3 1 ,  139; 
1 8 1 ,  200, 208, 210, 218, 231 , 267, 290: 
294, 296, 305, 327, 334, 341 , 347, 372, 
374, 386, 412, 438, 442, 448--449, 451 , 
452, 456, 463, 484, 48&, 488, 495-498, 
500, 533, 574. 

Napoleon, prin/ul (Pion-Pion) - vezi 
Bonaparte, Jer6me-NapoJeon-Joseph
Charles-Paul, prinJul Napoleon. 

Nasmyth, James (1·8�1890) - inginer 
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englez, inventatorul ciocanului cu 
abur. - 250. 

Neuhol, Theodor, baron de (aprox. 
1694-1756) - aventurier, fiul unui 
nobil din Westfalia ; în 1736 a fost 
proc111mat rege al Corsicii sub nu
Jllele de Theodor I, dar la scurt timp 
i1 fost răsturnat ; în 1738, 1743 şi 1744 
p. încercat zadarnic să pună mina 
pe tronul Corsicii. - 94. 

f'liebuhr, Barthold Georg (1776-1831) 
-- istoric german, cercetător al anti
ch,ităţii. - 548. 

f'liegq/ewscki, W/adis/aw (1819-1885) -
om politic şi avocat polonez, demo
crat mic-burghez ; în 1848 - deputat 
în Adun11rea naţională de la Frank
furt, din 1849 reprezeutant al Pozna
nului în C11mera deputaţilor. - 58. 

fJormanby, Constantin Henry Phipps. 
conte de Mulgrave, marchiz de 
(1797-1863) - bărbat de stat englez, 
whig, membru al parlamentului, 
Jord-protector al Irlandei (1835-
-1 839) , ministrul războiului şi al co
Joniilor (1839) , ministru de interne 
(1839-1841 ) ,  ambas11dor la Paris 
(1846-1852). - 12. 

Noslilz - ofiţer prusian, nepotul con
tesei Hatzfeldt. � 143. 

flostitz, August Ludwig Ferdinand, 
conte de (1777-1866) - gener11l pru
sian, unul dintre intimii lui Wilhelm 
I ; cumnatul contesei H11tzfeldt. -
143. 

!'Jothjung, Peter (1821-1866) - croitor 
german, membru al comunităţii din 
Koln a Ligii comuniştilor şi al Uniu
nii muncitorilor din Kăln ; în 1852 
:- unul dintre inculp11ţi în procesul 
comuniştilor de la KB!n ; condamnat 
ia şase 4ll'ti închisoare. - 458, 477. 

o 
.Oe/bermann - editor din Bonn. - 90. 

Pldenburg, August Paul Friedrich - vezi 
August Paul Friedrich 0/denburg 
(casa de Oldenburg) dinastie 

,de regi danezi (1"'"48-1863) şi de duci 

din Schleswig-Holstein (1460-1863) ; 
din dinastia Oldenburg (casa Got
torp) făcea parte ţarul rus Petru al 
III-iea (1761-1762) . - 365. 

0/dham, Wi//iamson Simpson (1813-
1868) - jurist şi om politic 11merican, 
a făcut parte din partidul democrat ; 
a participat la rebeliunea proprie
tarilor de sclavi din sud ; membru 
11! Congresului Confederaţiei state
lor din Sud. - 265. 

Opdyke, George (1805-1880) - capi
talist american ; economist burghez ; 
primarul oraşului New York (1862-
1863). - 273. 

Oppenheim - baneher din Londn. 
- 356. 

Oppenhelm, Heinrich Bernhard (1819-
1880) - om politic german, econo
mist şi ziarist, democrat mic-bur
ghez ; în 1848 - unul dintre redac
torii ziarului berlinez „Die Reform • ; 
în anii 1849-1861 - emigrant în El
veţia, Franţa şi Anglia ; mai tîrziu 
naţional-liberal. - 81 , 99. 

Orges, Hermann (1821-1874) - ziarist 
german, din 1854 pînă în 1864 - re
dactor al lui „Allgemeine Zeitung• 
din Augsburg. - 12, 15, 359, 415. 

OrJeans - dinastie regală în Franţa 
(1830-1840). - 442. 

Orsini, Felice (1819-1858) - revoluţio
nar italian, democrat burghez şi re
publican ; a luat parte la lupta pen
tru eliberare naţională şi pentru uni
ficarea Italiei ; în 1858, în urma unui 
atentat împotriva lui Napoleon al 
III-iea, a fost executat. - 216, 546. 

Osborne, Berna/ - vezi Berna/ Osbor
ne, Ralph. 

Oswald, Ernst - ofiţer prusian ; în 
1860 a participat la campania revo
lulionară a lui Garibaldi ln sudul 
Italiei ; la sfîrşitul anului 1861 ii emi
grat în S.U.A. - 173, 174. 

Owen, sir Richard (1804-1892) - medic, 
zoolog �i paleontolog englez ; adver
sar al darvinismului. - 299. 



Indice de nume 

Owen, Robert (1771-1858) - socialist 
utopist englez. Este singurul dintre 
marii socialişti utopişti care a activat 
nemijlocit în rindurile mişcării mun
citoreşti. - 465. 

p 

Palleske, Emil (1 823-1880) - actor şi 
scriitor german. - 398. 

Palmerston, Henry Joh1t Temple, vi
conte (1784-1865) - om politic en
glez ; Ia începutul activităţii sale -
tory ; din 1830 - unul dintre liderii 
anp11 de dreapta a whigilor ; secre
tar de stat pentru problemele raz
boiului (1809-1828) ; lord-cancelar, 
ministru de externe (1830--1834, 1835--
1841 ,  1846-1851 ) ,  ministru de interne 
(1 852-1 855) şi prim-ministru (1855--
1858 şi 1859-1865). A avut o atitudine 
ostilă Unirii Principatelor române. 
- 12, 43, 48, 70, 1 12, 139, 1 46, 1 57, 
188-190, 196, 199, 210, 218, 296, 301 , 
319, 328-331 ,  344, 347, 360, 374, 437, 
452, 475, 482, 484, 486, 531 , 588, 589. 

Pam - vezi Palmerston, Henry John 
Temple, viconte. 

Parace/sus, Phllippus Aureo/us P. 
Theophrastus Bombastus von Hohen
heim (1493-1 541) - renumit medic şi 
naturalist german. - 329. 

Parker, Sarah - femeie de serviciu 
la Friedrich Engels. - 194. 

Patku/, Johann Relnhold von (1660--
1707) - nobil din Livonia ; din 1702 
a fost în slujba Rusiei, avind funcţia 
de consilier intim şi de general. 
304, 365. 

Patzke - şeful poliţiei din Berlin. 
80, 143. 

Peirce, Ebenezer Weaver (n. 1822) -
general american, a luat parte la 
războiul civil din S.U.A. de partea 
statelor din Nord, ln 1861-1862 a 
comandat trupele în Virginia. - 158. 

Pellico, Silvio (1789--1854) - scriitor 
italian ; s-a ridicat împotriva stăpi
nirii austriece ; în 1820 a fost arestat 

din cauza legăturilor sale cu carbo
narii şi condamnat Ia 20 de ani de 
închisoare ; închis 10 ani în fortă
reaţa Spielberg (Brno) , el a scris 
una dintre cele mai populare lucrări 
ale literaturii italiene, „lnchisorile 
mele" , în care descrie suferinţele de
ţinuţilor din închisorile austriece. -
342. 

Perczel, Moritz (1811-1899) - general 
ungur, a luat parte la revoluţia de 
la 1848-1849 din Ungaria ; după in
fringerea revoluţiei a emigrat în 
Turcia ; din 18.31 a trăit în Anglia. 
- 460, 487. 

Perrier, John - om politic elveţian, 
radical, membru al Marelui consiliu 
(1852 şi 1856-1860) , adept al lui Fazy. 

- 48. 

Persigny, Jean-Gilbert-Victor Fialin, 
conte, (de la 1863) duce de (1 808-
1872) - om de stat francez, bona
partist, unul dintre organizatorii lo
viturii de stat de la 2 decembrie 
1851 ; ministru de interne (1 852-1854 
şi 1860--1863) . ambasador la Londra 

(1 855-1 858, 1859-1 860). - 1 12, 536. 

Petru I (1672-1725) - ţar al Rusiei 
(1 682-1725). - 304. 

Petru al 111-/ea (1728-1762) 
Rusiei (1761-1762). - 305. 

ţar al 

Peter Niko/aus Friedrich (1 827-1900) 
- mare duce de Oldenburg (1853-
1900) , în 1864 a fost propus de Rusia 
ca pretendent la tronul Schelswig
Holsteinului ; în 1866 a renunţat la 
pretenţiile sale asupra Prusiei. - 370. 

Petsch, Albert - editor şi librar din 
Londra ; la sfirşitul anului 1860 în 
editura sa a apărut pamfletul lui 
Marx ,.Domnul Vogt•. - 44, 46, 80, 
85, 8&, 88, 91 , 92, 98, 102, 109, 1 1 1 ,  1 1 2, 
1 19, 120, 123-126, 135, 179, 180, 187, 
191 , 463, 505. 

Pfiinder, Karl (aprox. 1818-1876) -
pictor miniaturist, din 1845 - emi
grant la Londra ; membru al Ligii 
celor drepţi şi al Asociaţiei culturale 
a muncitorilor germani de la Londra, 
membru al organului central al Ligii 
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comuniştilor şi al Consiliului General 
al Asociaţiei Internaţionale a Mun
citorilor (noiembrie 1864-1867 şi 
1 870-1 872) , prieten şi tovarăş de lup
tă al lui Marx şi Engels. - 1 2, 358, 
566. 

Piuei, Ernst Heinrich Adolf von (1779-
1 866) - general prusian, reprezen
tant al camarilei militare reacţiona
re, în martie 1 848 - comandant al 
Berlinului : în mai 1 848 a condus 
reprimarea insurecţiei din Posen : din 
septembf"ie pînă în octombrie 1 848 -
prim-ministru şi ministru de război. 
- 143, 518. 

Philips - rude din Olanda ale lui Karl 
Marx din partea mamei sale. - 567. 

Philips, Antoinette (Nannette} (aprox. 
1 837-1885) verişoara lui Karl 
Marx, fiica lui Lion Philips. - 175, 
338, 342, 517, 5 1 9, 522, 529, 535, 537, 
541, 590. 

Philips, August (m. 1 895) - avocat din 
Amsterdam, vărul lui Karl Marx. -
1 6 1 ,  1 7 1 ,  175, 178, 193, 196, 527, 537, 
541 , 561 , 570, 571 .  

Philips, Friedrich (Fritz} - bancher 
din Zalt - Bommel, vărul lui Karl 
Marx. - 537, 573, 592. 

Philips, Jacques - avocat din Rotter
dam, vărul lui Karl Marx. - 142, 
146, 527, 529, 530, 537, 571 .  

Philips, Jean - comerciant din Aachen, 
vărul lui Karl Marx. - 575. 

Philips, Karl - comerciant din Aachen, 
vărul lui Karl Marx. - 575, 577. 

Philips, Lion (m. 1 866) - comerciant 
olandez, unchiul lui Karl Marx. -
143, 254, 278, 336-337, 342, 343, 37 1 ,  
5 1 3, 516, 519, 521 ,  526, 527, 529, 532, 
534, 537, 541 , 567, 570-572, 575, 586, 
590, 604. 

Pieper, Wilhelm (n. aprox. 1 826) - fi
lolog şi ziarist german, membru al 
Ligii comuniştilor, emigrant la Lon
dra : in 1 850-1853 - prieten cu Marx 
şi Engels. - 343, 372. 

Pierce, Franklin (1804-1869) - om de 
stat american, membru al partidului 

democrat, preşedinte al Statelor Uni
te (1 853-1 857) : a promovat o poli
tică care a servit interesele proprie
tarilor de sclavi. - 167. 

Pitagora (aprox. 571-497 I.e.n.) - ma
tematician grec din antichitate, filo
zof idealist, ideolog al aristocraţiei 
sclavagiste. - 576. 

Piti, William (junior} (1 759-1806) - om 
politic englez, tory, prim-ministru 
(1783-1801 şi 1804-1806). - 242, 258. 

Pius al IX-iea (1 792-1878) - papă 
(1 846-1878). - 330. 

Pion-Pion - vezi Bonaparte Jerâme-
Napo/eon-Joseph-Charles-Pau/, prin-
tul Napoleon. 

Ploug, Carl Parmo (1813-1 894) - poet, 
?.iarist şi om politic danez, membru 
al partidului liberal : redactor al zia
rului „Faedrelandet", membru al pri
mei Camere a Reichstagului. - 373. 

Pompei (Pompeius Gneius Magnus} 
(1 06-48 î.e.n.) - comandant de oşti 
şi om politic roman. - 141.  

Pope, John (1 822-1892) - general ame
rican, membru al partidului republi
can : in 1862 a comandat trupele sta
telor din Nord pe Mississippi şi in 
Virginia. - 219, 242, 253. 

Poller, Edmund - fabricant şi om po
litic englez, adept al liberului 
schimb, la începutul deceniului al 
7-lea - preşedinte al Camerei de 
comerţ din Manchester ; membru al 
parlamentului. - 297. 

Presburg, Martin - comerciant din 
Nimwegen, fratele mamei lui Karl 
Marx. - 567. 

Pyat, Felix (181 0-1 889) - publicist, 
dramaturg şi om politic francez, de
mocrat mic-burghez, a luat parte la 
revoluţia din 1848 : în 1849 a emigrat 
în Elveţia, apoi in Belgia şi Anglia : 
adversar al unei mişcări muncitoreşti 
independente : din 1871 - deputat în 
Adunarea naţională, membru al Co
munei din Paris : după înfringerea 
Comunei a emigrat in Anglia. - 37. 
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Q 
Qµe.snay, Francois {1694-1774) - medic 

şi economist francez, întemeietorul 
şcolii fiziocraţilor. - 224, 320, 325. 

R 

Racovi/ă, Iancu (m. 11165) - boier ro
mân ; în 1864 l-a rănit mortal pe 
Las�alle în duel. - 375, 376, 593. 

Ranickel - legător de cărţi german, 
democrat mic-burghez ; a luat parte 
·la revoluţia din 1848-1849 din Ger
mania ; -Oupă înfrîngerea revoluţiei 
a emigrat în Elveţia. - 447, 488. 

Ranke, Leopold (1795-1886) - istoric 
reacţionar german, ideolog al iun
cherimii prusiene. - 379. 

Rau, Karl Heinrlch (1 792-1870) - eco
nomist burghez german, in unele 
probleme împărtăşea concepţiile lui 
Smith şi Ricardo. - 143. 

Reclus, Michel-Elie (1827-1904) - et
nograf şi publicist francez, socialist 
utopist 1 a luat parte la revoluţia 
din 1848 1 după lovitura de stat de 
la 2 decembrie 1851 a fost expulzat 
din Franta ; s-a reîntors în 1855 ; 
în timpul Comunei din Paris - di

rector al Bibliotecii naţionale. - 272. 

Reichsvogt - vezi Vogt, Karl. 

Reill, Wilhelm Joseph (n. aprox. 1824) 

- membru al Ligii comuniştilor şi 

al Uniunii muncitorilor din Kiiln ; 
în 1850 a fost exclus din Liga comu

niştilor ; a fost condamnat la cinci 

ani închisoare în procesul comuniş

tilor de la Kiiln. - 5, 6, 50, 51 ,  433. 

Reinach, Arnold (aprox. 1820-1870) -

democrat mic-burghez german ; a 

luat parte la revoluţia din 1848-1849 

din Germania, apoi a emigrat în 

Elveţia. - 30. 

Reinhardt, Richard (1829-1898) - poet 

germah, emigrant la Paris, secretar 

al lui Heinrich Heine ; prieten al fa
nuliei Marx. - Zl.1. 

Remusat, Charles-Fr�ls-Marie, con
te de (1797-1875) - om de stat şi 
scriitor francez, orleanist, in perioa
da monarhiei din Iulie - membru al 
Camerei "deputaţilor ; ministru de in
terne (1840) 1 în perioada celui de-al 
doilea Imperiu - deputat în Aduna
rea naţională constituantă şi in cea 
legislativă ; ministru de externe 
(1871-1873). - 442. 

Renan, Joseph-Ernest (1823-1892) -
filozof idealist şi istoric francez ; a 
scris lucrări de istorie a cr.eştinismu
lul. - 342, 365. 

Reuter, Max - la începutul deceniului 
al 6-lea al secolului al XIX-iea -
agent de poliţie prusian la Londra. 
- 477. 

Reuter, Paul Julius, baron de (1816-
1899) - tn 1851 a înfiinţat la Londra 
agenţia telegrafică Reuţer. - 43, 185, 
474, 475. 

Reynolds, George William MacArthur 
(1814-1879) - om politic şi ziarist 
englez, democrat mic-burghez, edi
torul ziarului „Reynolds"s Weekly 
Newspaper•. - 29, 548. 

Rheinlănder, Georg Friedrich - mem
bru al Ligii celor proscrişi de la Paris ; 
mai tirziu a emigrat la Londra : 
membru al secţiei londoneze a Uniu
nii naţionale. - 56, 117 ,  120, 156, 200, 
459, 470. 

Ricardo, David (1772-1823) - econo
mist englez, unul dintre cei mai de 
seamă reprezentanţi ai economiei po
litice clasice burgheze. - 223, 238, 
239, 245, 246, 316, 320, 553. 

Richelleu, Armand-Jean du Plessl11, 
duce de (1585-1642) - cardinal, ce
lebru om de stat francez din pe
rioada absolutismului. - 230. 

Richter, Jakob Ferdinand (1814-1875) 
- publicist german, liberal burghez, 
editorul ziarului „Die Reform•. - 1 18. 

Rings, L. W. - membru al Ligii co
muniştilor ; la începutul deceniului 
al 6-lea al secolului al XIX-lea a 

emigrat la Londra ; adept al lui Marx 

şi Engels. - 480, 481 . 
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Rip/ey, Roirwell Sabine (1823-1887) -
ofiţer t1 autor al unor scrieri mili
tare, american 1 din 1861 - general 1 
11. luat parte la războiul lmpotriva 
Mexicului (1�1848) 1 autor al unor 
lucrlri cu privire la istoria acestui 
război. - 157. 

Roberts, Wiiliam Prowting (1806--1871) 
- jurist englez 1 a avut legături cu 
mişcarea cartiştilor şi sindicală. - 38. 

-Rodbertus (-Jagetzow), Johann Karl 
(1805-1875) - mal'I! proprietar fun
ciar prusian 1 economist, ideolog al 
iuncherimii îmburghezite ; teoretician 
al „socialismului de stat• prusian. 
- 132, 531 , 552. 

Rode - emigrant german la Liverpool. 
- 583. 

Rocsgen, Charles - funcţionar la fir
ma „Ermen & Engels" din Manches
ter. - 20, 40, 50, 97, 233, 281 , 467. 

Ronge, Johannes (1813-1887) - preot 
german 1 unul dintre iniţiatorii miş
cării „catolicilor germani•, care cău
tau să adapteze catolicismul la ne
voile burgheziei germane ; democrat 
mic-burghez : participant la revolu
ţia din 1 848-1849, după înfrîngerea 
căreia a emigrat în Anglia. - 26. 

Roodhulzen, A. - pastor la Zall-Bom
mel 1 ulterior soţul verişoarei lui 
Karl Marx, Antoinette Philips. - 522. 
572, 577. 

Roon, Albrecht Theodor Emil, conte de 
(1 803-1 879) - om de stat şi militar 
prusian, din 1 873 - general-feldma
reşal, reprezentant al militariştilor 
prusieni ; ministru de război (1 859-
1873) şi ministru al marinei (1861-
1871) : a reorganizat armata prusia
nă ; prim-ministru al Prusiei (ianua
rie-noiembrie 1 873). - 273. 

Roscher, Wilhelm Georg Friedrich 
(1817-1894) - economist vulgar ger

man 1 întemeietorul aşa-numitei şcoli 

istorice a economiei politice din Ger

mania 1 a combătut socialismul uto

pic şi economia politică clasică bur

gheză 1 a înlocuit analiza teoretică 

printr-un empirism plat : a negat 

existenţa legilor economice. - 273, 
531, 553, 561. 

Rosecrana, William Starke (1819-1 898) 
- general american, în perioada răz
boiului civil din S.U.A. a comandat 
trupele statelor din Nord în Missis
sippi şi Tennessee (1 862-1863). - 313. 

Roselius, Christlan (1 803-1873) - ju
rist şi om politic american, membru 
al partidului whigilor americani, 
profesor la Universitatea din Loui
siana : s-a pronunţat pentru menţi
nerea Uniunii. - 1 67. 

Rosenblwn, Eduard - student ger
man, democrat mic-burghez 1 în 1 849 
a luat parte la insurecţia din Baden
Palatinat ; după înfrlngerea insurec
ţiei a emigrat din Germania. - 419. 

Roser, Peter Gerhard (1814-1865) -
militant al mişcării muncitoreşti ger
mane, de profesiune muncitor la fa
brica de ţigări din Koln : în 1 848-
1 849 - vicepreşedinte al Uniunii 
muncitorilor din Koln : în 1 850 mem
bru al Ligii comuniştilor ; unul din
tre principalii inculpaţi în procesul 
comuniştilor de la Koln (1852) : a 
fost condamnat la 6 ani închisoare ; 
ulterior a devenit adept al lui Las
salle. - 432. 

Ruge, Arnold (1802-1880) - publicist 
german, tinăr hegelian, democrat 
mic-burghez ; în 1848 - deputat în 
Adunarea naţională de la Frankfurt 
(aripa de stînga) : în deceniul al 6-lea 

- unul dintre liderii emigraţiei mic
burgheze germane din Anglia ; după 
1866 - naţional-liberal. - 223, 418, 
431 , 449, 510, 593. 

Ruge, Franziska - fiica lui Arnold 
Ruge. - 593. 

Russel}, lord John (1 792-1 878) - om 
politic englez, liderul whigilor 1 prim
ministru (1846-1852 şi 1865-1866), mi

nistru de externe (1852-1853 şi 1 859-

1865) . - 188. 

Russel/, sir William Howard (1820-
1 907) - ziarist englez ; în 1 861-1862 

- corespondent de război al ziarului 
„Times• la Washington. - 210. 
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Riistow, A1exander (1 824-1 866) - ofi
ţer prusian şi autor al unor scrieri 
militare ; fratele lui Friedrich Wil
helm Riistow. - 225. 

Riistow, Cezar (1826-1866) - ofiţer 
prusian şi autor al unor scrieri mi
litare ; fratele lui Friedrich Wilhelm 
Riistow. - 225. 

Riistow, Friedrich Wilhelm (1821-1878) 
- ofiţer german şi autor al unor 
scrieri militare, democrat ; a luat par
te la revoluţia din 1848--1 849 ; emi
grant în Elveţia ; în 1860 - şeful 
statului-major al lui Garibaldi ; prie· 
ten al lui Lassalle. - 93, 174, 225, 
230, 232, 234, 239, 251 ,  375, 558, 593. 

Rutenberg, Adolf (1808--1 869) - publi
cist german, tînăr hegelian ; din 1848 
redactor la „National·Zeitung• ; după 
1 866 - naţional-liberal. - 147, 148, 
379. 

Riitten, Josef Jakob (1805-1878) - edi
tor german, radical mic-burghez, di
rectorul unei edituri din FrankfUrt 
pe Main. - 450. 

s 
Sarah - vezi Parker Sarah. 

Sazonov, Nikolai lvanovici (1815-1862) 
- ziarist rus, libetdl ; la începutul 
deceniului al 5-lea a emigrat în 
străinătate, unde a colaborat la di
ferite ziare şi reviste. - 280, 488. 

Sauernheimer - muncitor perier, la 
începutul deceniului al 6-lea al se
colului al XIX-lea a emigrat în El
veţia ; preşedinte al Asociaţiei mun
citorilor germani de la Geneva. -
78, 419. 

Saul (secolul al XI-iea î.e.n.) - primul 
rege al statului sclavagist Israel. -
365. 

Say, Jean-Baptisle (1 767-1832) - eco· 
nomist vulgar francez, a sistematizat 
şi vulgarizat opera lui Adam Smith ; 
a fundamentat teoria vulgar-econo
mică cu privire la factorii produc
tiei, considerind pămintul, capitalul 
şi munca drept izvoare de sine stă· 

tătoare ale rentei, profitului şi sala
riului (formula trinitară). - 143. 

Schabelitz, Jakob (1827-1899) - editor 
şi librar elveţian, radical burghez ; 
de la sfirşitul deceniului al 5-lea 
pînă la începutul deceniului al 6-lea 
a întreţinut legături cu Marx şi En· 
gels. - 422, 432, 446. 

Schaible, Karl Heinrich (1 824--.1899) -
medic şi scriitor german, democrat 
mic-burghez ; în 1 849 a luat parte la 
insurecţia din Baden-Palatinat, mai 
tirzlu a emigrat în Anglia. - 39, 40, 
140, 400, 401, 4 1 1 , 412, 415, 434, 435, 453. 

Schapper, Karl (1812-1 870) - unul din· 
tre conducătorii Ligii celor drepţi şi 
ai Asociaţiei culturale a muncitorilor 
germani de la Londra ; membru al 
organului central al Ligii comuniş
tilor, a luat parte la revoluţia din 
1 848--1849 ; în 1850, după sciziunea 
Ligii comuniştilor, a condus împreu
nă cu Willich fracţiunea sectară osti· 
lă lui Marx ; în 1856 s-a apropiat 
din nou de Marx 1 în 1865 - membru 
al Consiliului General al Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor. - 12, 
32, 49, 1 26, 264, 420, 426, 440, 441, 444, 
477. 

Scherzer, Andreas (1807-1879) - croi
tor german, membru al comunităţii 
de la Paris a Ligii comuniştilor ; 
după sc1zmnea Ligii a aderat la 
fracţiunea sectară Willich-Schapper 1 
unul dintre inculpaţi în procesul aşa
numitului complot franco-german din 
februarie 1 852 de la Paris ; mai tîrziu 
a emigrat în Anglia ; unul dintre 
conducătorii Asociaţiei culturale a 
muncitorilor germani de la Londra ; 
editorul ziarului „Die Neue Zeit" şi  
colaborator la săptămînalul „Das 
Volk". - 431. 

Schiller, Friedrich (1 759-1805) - mare 
poet şi dramaturg german. - 31, 58, 
1 1 1 ,  120, 121 , 326, 404, 431, 522, 524, 
525, 549, 578. 

Se1hily, Victor (1810-1 875) - avocat 
german, democrat mic-burghez ; în 
1 849 a luat parte la insurecţia din 
Baden-Palatinat ; mai tirziu a emi
grat în Franţa ; membru al Asocia-
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Uei Internaţionale a Muncitorilor. -
27, 29, 30, 38, 46, '9, 52, 56, 15, 91 , 
122, 111,  1 13, 171, 200, 209, 251, 300, 
419, 447, 488, 506, 509, 546, 601. 

Schimmelplennig, Alexander (1824-1865) 
- foit ofi�r prusian, democrat mic
�urghez 1 ln 1 849 a luat parte la insu
recţia din Baden-Palatlnat, apoi a 

oemigrat 1 s-a alăturat fracţiunii sec
tare Willich-Schapper 1 a luat parte 
Ja războiul civil din S.U.A. de partea 
:statelor aboliţioniste din Nord. -
15, 49. 

'Schleiden, Mathias Jakob (1804-1881) 
- botanist german ; a făcut studii 
asupra morfologiei şi fiziologiei ce
lulelor plantelor şi animalelor, adu
cind date noi în cunoaşterea aces
tora şi a pus bazele teoriei celulare 
(împreună cu Th. Schwann). - 368, 
312. 

Schleinllz, Alexander, baron de (din 
1879) , conte (1807-1885) - om de stat 
prusian, reprezentant al iuncherimii 
reacţionare ; ministru de externe (lu
me 1848, 1 849-1850 şi 1 858-1861). -
74, 531. 

Sc/1/esinger, Max (1822-1881) - publi
cist german, liberal burghez ; în 1 848 
a emigrat la Londra, unde a fost 
corespondent al lui ,,Kiilnische Zei
tung• .  - 43, 1 1 2. 

Sc/1 losser, Friedrich Chrlstoph (1776--
1 861) - istoric burghez german, li
beral ; şeful şcolii de istoriografie 
germană de la Heidelberg. - 141.  

Sc/1malhausen, Sophie (181 6-după 1 883) 
- sora mai mare a lui Karl Marx ; 
căsătorită cu Wilhelm Robert 
Schmalhausen. - 561, 568. 

Schmalhausen, Wilhelm Robert (1817-
1862) - avocat din Maastricht, cum
natul lui Karl Marx 1 soţul surorii 
sale Sophie. - 515, 563. 

Schmerllng, Anion, cavaler de (IBOS.-
1893) - om oo stat austriac, liberal, 
ministru de interne (iulie-decembrie 
1848) , prim-ministru şi ministru de 
externe (septembrie-decembrie 1848), 
prim-ministru şi ministru de interne 

{ 1 860--1 865). - 173, 176. 

Schmerllng, Phllipp Charles fl191-
1836) - medic şi paleontolog belgian. 
- 309. 

Schmidt - agent al unei companii de 
navigaţie 1 preşedinte al Uniunii băr
baţilor germani de la Londra ; mem
bru al secţiei de la Londra a Uniunii 
naţionale. - 168, 1 69. 

Schmidt, Heinrich Julian (1818-1886) 
- critic şi istoric al literaturii ger
mane, liberal moderat ; din 1866 -
adept al lui Bismarck. - 551. 

Schneider li, Karl - avocat din Koln, 
democrat mic-burghez ; a participat 
la revoluţia din 1 848-1849 1 în 1 852 
- apărător în procesul comuniştilor 
de la Koln. - 150, 421 , 441 , 442 , 476, 
481 , 482. 

Scholer, Lina - prietenă a familiei 
Marx. - 62. 

Schănberg, contesă. - 418. 

Schramm, Conrad (aprox. 1 822-1858) 
- revoluţionar german, membru al 
Ligii comuniştilor ; din 1849 - emi
grant la Londra 1 girant responsabil 
al lui „Neue Rheinische Zeitung. Po
litisch-okonomische Revue" ; în 1 850, 
după sciziunea care a avut loc în 
Liga comuniştilor, adeptul lui Marx ; 
prieten şi tovarăş de luptă al lui 
Marx şi Engels. - 351, 445, 446. 

Schramm. Rudoll (1813-1882) - publi
cist german, democrat mic-burghez ; 
în 1 848 - deputat în Adunarea na
ţională de la Frankfurt (aripa de 
stinga) 1 după înfringerea revolutiei 
din 1 848-1849 a emigrat în Anglia ; 
a luat poziţie împotriva lui Marx ; 
în deceniul al 7-lea - adept al lui 
Bismarck ; fratele lui Conrad 

Schramm. - 213, 335. 

Schrăder - emigrant german din Lon

dra. - 5. 
Schroder, E. - agent al firmei „Ermen 

& Engels" din Amsterdam. - 196. 
Schulze-Delltzsch, Franz Hermann 

(1808-1883) - economis
.
t mic-burghez 

şi om politic german ; a militat pen
tru unificarea Germaniei sub beqe-



Indice de nume 761 

monia Prusiei ; unul dintre întemeie
torii Uniunii naţionale ; in deceniul 
al 7-lea - unul dintre conducătorii 
partidului progresist ; a încercat să 
abată muncitorii de la lupta revolu
tionară prin organizarea de societăţi 
cooperatiste. - 256, 300, 304, 315, 379. 

Schurz, Karl (1829-1906) - democrat 
mic-burghez german ; în 1 849 a luat 
parte la insurecţia din Baden-Pala
tinat ; a emigrat în Elveţia, iar în 
1 852 tn S.U.A. ; a luat parte la răz
boiul civil de partea statelor din 
Nord ; a jucat un rol conducător în 
partidul republican, ulterior - om 
de stat, ministru de interne (1 877-
1881). - 210. 

Schwabe - comerciant din Manches
ter. - 582. 

Schwanbeck, Eugen Alexis (1821-1850) 
ziarist german, colabarator la 

„Kolnische Zeitung• (1847-1849). -
124. 

Schwann, Theodor (1810--1 882) - bio
log german 1 în 1839 a formulat, îm
preună cu Schleiden, teoria celulară 
a structurii organismelor ; prim
procuror. - 368. 

Schwarck procuror suprem la 
Curtea de apel regală-prusiană. 
471 ,  476. 

Schwartz, Wilhelm - membru al con
ducerii expoziţiei industriale mon
diale din 1 862 de la Londra. - 557. 

Schweigert, Ludwig - fost ofiţer aus
triac, membru al Uniunii naţionale ; 
la începutul deceniului al 7-lea -
organizator şi conducător al detaşa
mentelor de miliţie din Germania. 
- 225. 

Schwerin, Maximilian Heinrich Karl, 
conte de (1 804-1872) - reprezentant 
al nobilimii şi al birocraţiei prusie
ne ; ministru al culturii (martie-iunie 
1848) 1 membru al Adunării naţionale 
de la Frankfurt (aripa de dreapta) ; 
ministru de interne (1 859-1862), mai 
tîrziu naţional-liberal. - 148, 1 63, 536. 

Scott, Winfield (1786-1 866) - general 
american ; a luat parte la războiul 

anglo-american (1812-1815) ; coman
dant suprem al armatei S.U.A. (1841-
noiembrie 1861). - 157, 1 62. 

Scoville, Joseph Alfred (Pseudonim : 
Manhallan) (1815-1864) - ziarist a
merican, membru al partidului de
mocrat ; in timpul războiului civil 
din S.U.A. - corespondent la New 
York al ziarelor „Morning Herald" 
şi „Evening Standard" ; s-a ridicat 
împotriva politicii promovate de gu
vernul Lincoln. - 208. 

Seddon, James Alexander 
- om politic american, 
partidului democrat ; în 
baiului civil din S.U.A. 

(1815-1 880) 
membru al 
timpul răz

de răzbai al Confederaţiei 
din Sud (1 862-1865). - 380. 

ministru 
statelor 

Seel, Richard - caricaturist german, 
în deceniul al 5-lea al secolului al 
XIX-iea - prieten cu Engels. - 150. 

Sertorius, Ouintus (aprox. 1 23-72 l.e.n.) 
- om politic şi general roman, unul 
dintre conducătorii democraţiei scla
vagiste ; în 80--12 l.e.n. a condus 
lupta triburilor iberice lmpotrlva 
statului roman. - 141.  

Seward, William Henry (1801-1872) -
om de stat american, unul dintre 
liderii aripii de dreapta a partidului 
republican 1 guvernator al statului 
New York (1839-1 843) 1 din 1849 se
nator ; in alegerile din 1860 - can
didat la preşedinţie, secretar de stat 
al S.U.A. (1861-1869) 1 adeptul unui 
compromis cu proprietarii de sclavi 
din statele din Sud. - 295. 

Seyd - proprietarul unui hotel din 
Londra. - 160. 

Shakespeare, Wllllam (1564-1616) - cel 
mai mare poet şi dramaturg al Re
naşterii engleze, unul dintre cei mai 
străluciţi reprezentanţi ai literaturii 
universale. - 141, 143, 345, 605. 

Sherman, Thomas West (1813-1 879) -

general american, a luat parte la 

războiul civil din S.U.A. de partea 
statelor din Nord ; din octombrie 

1861 pînă în martie 1 862 a comand11t 
armata expediţionară a statelor din 
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Nord ln Carolina de Sud •i în Flo
rida. - 208, 31'1, 380. 

Si.ebel - comerciant din Barmen, tat51 
lui Carl Siebel. - 149. 

Siebel, Carl (1836--1868) - poet renan 1 
a contribuit în mare măsurii la răs
pîndirea lucrărilor lui Marx şi En
gels şi la popularizarea volumului I 
al „Capitalului" 1 rudii îndepărtată a 
lui Engels. - 24-26, 41 , 42, 44----4'1, 
49---52, 55, 56, 5'1, 62, 65, '15, '19, 80, 
82, 85, 8'1, 90, 94-98, 112 ,  123, 124, 
126, 1 28, 135, 149, 190, 218, 314, 462, 
465, 466, 4'11 , 489, 505, 506, 520, 521 ,  
532, 544, 549, 559. 

Siebel, Reinhllde - soţia lui Carl Sie
bel. - 94, 149, 505, 549. 

Sigel, Franz (1824-1902) - ofiţer din 
Baden, democrat mic-burghez, parti
cipant la mişcarea revoluţionară din 
1 848-1849 din Baden ; comandant su
prem, apoi locţiitor al comandantu
lui suprem Mieroslavski al armatei 
revoluţionare din Baden ln timpul 
insurecţiei din 1849 din Baden-Pala
tinat ; a emigrat în Elveţia şi apoi 
în Anglia ; în 1852 s-a stabilit în 
S.U.A. ; a participat la războiul civil 
de partea statelor din Nord. - 219, 
220. 

Simon, Edouard (1824-189'1) - publi
cist francez, născut la Berlin ; spion 
bonapartist. - 10'1, 110. 

Simon, Ludwig (181�18'12) - avocat 
din Trier, democrat mic-burghez ; în 
1848-1849 - membru al Adunării 
naţionale de la Frankfurt (aripa de 
stinga) ; în 1849 a emigrat ln Elveţia. 

- 99, 113, 1 1'1, 1 19, 158, 433, 496. 

Simona, Ludwig (1803-18'10) - consilier 
de justiţie prusian ; în 1848 - depu
tat în Adunarea naţională prusiană 
(aripa de dreapta) ; ministru de jus
tiţie (1849-1860). - 129. 

Simson, Martin Eduard Sigismund von 
(181�1899) - om politic şi jurist 

prusian ; ln 1848-1 849 - deputat în 

Adunarea naţională de la Frank.furt 

{centru-dreapta) 1 ln noiembrie 1848 
- oomisar Imperial la Berlin 1 în 

decembrie 1 843-mai 1849 - preşe
dinte al Adunării ; în 1849 - deputat 
în cea de-a doua Came!"ă (aripa de 
stlnga) 1 în 18'11-18'14 - preşedinte 
al Reichstagului german. - 149. 

Sippel - emigrant german în Anglia. 
- 202. 

Slidell, John (1'193-18'11) - om politic 
american, membru al comisiei sena
tului pentru problemele externe ; în 
toamna anului 1861 a fost trimis de 
Confederaţia statelor din Sud cu o 
misiune diplomatică în Franţa ; re
prezentant al Confederaţiei la Paris. 
- 189. 

Smith, Adam (1'123-1'190) - economist 
englez, unul dintre reprezentanţii 
marcanţi ai ecoBomiei politice cla
sice burgheze. - 201 , 23'1, 245, 250, 
315, 320. 

Socrate (aprox. 469-aprox. 399 î.e.n.) 
- filozof idealist din Grecia antică, 
ideolog al aristocraţiei sclavagiste. 
- 552. 

Solms, Marie-Laetilia-Studolmine Wyse. 
prlnJesil de (aprox. 1833-1902) - scri
itoare şi publicistă franceză de orien
tare liberală, nepoata lui Ludovic Bo
naparte. - 290. 

Sommer - la lnceputul deceniului al 
6-lea al secolului al XIX-iea - agent 
de poliţie prusian la Paris. - 4'18. 

Soulouque, Faustin (aprox. 1'182-1867) 
preşedinte al Republicii Haiti 

(184'1-1849) ; în 1849 s-a proclamai 
împărat, mîndu-şi numele de Faustin 
I (1649-1859) . - 34'1. 

Spartacus (c;fzut în '11 î.e.n.) - gladiator 
roman, conducătorul celei mai în
semnate răscoale a sclavilor din 
Roma antică în '13-'11 î.e.n. - 141 .  

Speck - şeful secţiei administrative 
a redacţiei ziarului 11Das Volk". - 43. 

Spence, James - comerciant englez ; 

corespondent al ziarului „Times• ; în 
perioada războiului civil din S.U.A. 

a apărat în repetate rînduri în presă 

cauza proprietarilor de sclavi din 

Sud. - 218, 219, 268, 32'1. 
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Spillhoorn, Charles-Louis (1804-1872) -
avocat belgian ; militant de seamă al 
mişcării democrate, participant la re
voluţia burgheză belgiană din 1 830 ; 
membru al Asociaţiei democrate din 
Bruxelles 1 preşedintele Asociaţiei 
democrate din Gand. - 456. 

Spinoza, Baruch (Benedlctus de) (1 632-
1677) - filozof marerialist olandez. 
- 581. 

Spurzheim, Johann Chrisloph (111i>-
1 832) - frenolog german. - 368. 

Stahr, Adoll Wilhelm Theodor (1805-
1816) - scriitor german, autor al 
unor romane istorice şi al unor stu
dii de istorie a artei şi literaturii. 
- 440. 

Slanbury - proprietarul unei tipo
grafii din Londra. - 479. 

Slandau, Julius - profesor german 1 
a participat la mişcarea dem<>cratică 
din deceniile al 4-lea şi al 5-lea din 
Germania ; unul dintre organizatorii 
Uniunii militare din Biel (Elveţia) ; 
după înfringerea revoluţiei din 
1 848-1849 a emigrat in S.U.A. - 16. 

Stanlan, Edwin McMaslers (1814-1869) 
- jurist şi om de stat american, 
a făcut parte din aripa de stinga a 
partidului republican ; attomey-ge
neral (procuror general) (1860-1861 ) ,  
ministru d e  război al S.U.A. (ianua
rie 1 862-1868) ; partizan al metodelor 
revoluţionare de luptă împotriva 
proprietarilor de sclavi din Sud. -
219,  220, 228. 

:Stechan, Gol llieb Ludwig (n. aprox. 
1814) - timplar din Hanovra ; mem
bru al Ligii comuniştilor ; după sci
ziunea care s-a produs în Ligă în 
1 850 a făcut parte din fracţiunea sec

tară Willich-Schapper ; din decem

brie 1851 a trecut in rindurile adep

ţilor lui Marx şi Engels ; din ianua

rie 1 852 a fost in fruntea Asociaţiei 

muncitorilor din Londra. - 477. 

f!lecher, G. K. - fost director al gim

naziului din Baden ; după infringe

rea revoluţiei din 1 848-1849 a emi

.grat din Germania ; litograf. - 470. 

Stellea, Wllhelm - fost ofiţer prusian. 
martor al apărării ln procesul co
muniştilor de la Koln din 1852 ; in 
1 853 a emigrat ln Anglia, apoi in 
S.U.A. ; in deceniul al 6-lea a între
ţinut legături de prietenie cu Marx 
şi Engels. - 222, 255, 452. 

Slein, Julius (1813-1889) - profesor 
titular la Universitatea din Breslau 
(Wroclaw), publicist democrat ; in 
1 848 - deputat in Adunarea naţiona
lă prusiană (aripa de stlnga) ; ln de
ceniul al 6-lea - unul dintre redac
torii lui „Neue Oder-Zeitung" ; din 
1862 - redactor al lui „Breslauer 
Zeitung•. - 146, 418. 

Slein, Maximilian, baron (181 1-1860) 
- ofiţer austriac, in timpul revolu
ţiei din 1848-1849 - şeful statului
major ln armata revoluţionară din 
Ungaria ; după infringerea revolu
ţiei a emigrat in Turcia, unde a luat 
numele de Ferhad-paşa ; a luptat îm
potriva Rusiei ţariste in Cerkezia 
(1 857-1858) . - 330. 

Sleinthal - proprietarul unei firme 
comerciale din Manchester la care 
a lucrat Georg Weerth intre anii 
1 852 şi 1 856. - 369, 582. 

SUeber, Wllhelm (181 8--1 882) - func
ţionar de poliţie prusian, şef al poli
ţiei politice din Prusia (1850--1860) ; 
martorul principal şi unul dintre or
ganizatorii procesului comuniştilor 
de la Koln din 1852 ; împreună cu 
Wermuth a scris oartea „Die Com
munisten Verschworungen des neun
zehnten Jahrhunderts" .  - 17, 22, 116, 
125, 129, 148, 386, 397, 403, 42�23, 
429 , 441 , 476-482, 495. 

Slierlin - ziarist liberal german, mem
bru al Uniunii democrate din Miin
chen, corespondent al lui „Neue 
Rheinische Zeitung•. - 150. 

Sloffregen, Ludwig (n. 1815) - a luat 
parte la revoluţia din 1 848--1849 dm 
Ungaria ; din 1 850 emigrant in An
glia. - 455, 460. 

Slone, Charles Pomeroy (1824-1887) -
general american ; in 1861 a coman

dat trupele statelor din Nord in Vir-
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ginia 1 după . înfrîngerea de la Balls 
Bluff (octombrie 1661) ,  fiind acuzat 
de fnaltă trădare, a fost arestat, iar 
la sfirşitul anului 1862 eliberat. -
195. 

Stossel bibliooocar la Asociaţia 
„Schiller• din Manchester. - 524. 

Strohn, Wilhelm - membru al Ligii 
comunii,tilor, prieten al lui Marx şi 

· Engels, emigrant la Bradford. - 36, 
213, 365, 584. 

Sti.icker - consilier la .curte. - 232. 

Sulla, Lucius Cornelius (1 38-78 î.e.n.) 
- comandant de oşti şi om de stat 
roman ; consul (88 i.e.n.) ,  dictator 
(82-79 î.e.n.). - 1 41 .  

SUJ1lller, Edwin Vose (1 797-1863) - ge· 
neral american, a luat parte la răz· 
boiul civil din S.U.A. de partea sta· 
telor din Nord, în 1862 a comandat 
două corpuri de armată tn bătălia 
de la Fredericksburg. - 270. 

Sumner, John Blrd (1780-1862) - cle
ric englez, arhiepiscop de Canter· 
bury (1848-1862). -

Siiss Oppenhelmer, Joseph (1 698-1738) 
- financiar german, ln deceniul al 
4·lea al secolului al XVIIl·lea, ln 
calitate de consilier financiar al du· 
celui de Wilrttemberg, a fost autorul 
unei serii de maşinaţii financiare. 
- 356. 

Szemere, Bertaian (Bartholomeu) 
(1812-1869) - om politic şi publicist 
ungur ; a luat parte la revoluţia din 
Ungaria (1848-1849) ; ministru în gu
vernul revoluţionar ; după lnfringe
rea revoluţiei a emigrat. - 30, �. 
100, 106, 1 1 3, 1 15, 385, 387, 390, 455, 
460, 486, 491, 502, 503. 

T 
Tasso, Torquato (1 544-1595) - celebru 

poet italian ; autorul poemului „Ie
rusalimul eliberat• ,  - 162, 

Tavernler, conte - ofiţer de artilerie. 
- 144. 

Taylor, Tom (1817-1880) - dramaturg 
şi. ziarist englez, colaborator la mai 
multe periodice, redactor la revista 
satirică 1 1Punch" (1874-1880) . - 290, 
291. 

Techow, Gustav Adoll (1813-1893) -
ofiţer prusian, democrat mic-bur
ghez 1 .în 1 848 a luat parte la eveni
mentele revoluţionare din Palatinat 1 
in 1849, după infringerea insurecţiei 
din Baden-Palatinat, a emigrat în 
Elveţia, în 1 852 s-a stabilit în Aus
tralia. - 15, 22, 49, 91 , 1 1 0, 400, 400, 
438, 445-449, 490, 601. 

Terenţlu (Publlus Terentius Afer) (a
prox. 185-159 I.e.n.) - celebru dra
maturg roman. - 1 21 ,  210, 405. 

Tellerlng vezi Mi.iler-Tellerlng, 
Eduard von. 

Thlmm, Franz - librar din Manches
ter. - 135. 

Thompson, Jacob (1810-1885) - om de 
stat american, membru al partidului 
democrat ; lllinistru de interne 
(1 857-1861) în guvernul Buchanan. 
- 1 66. 

Thudichum, Friedrich Wolfgang Karl 
von (1831-1913) - istoric al dreptu
lui, german, din 1 862 profesor la 
Tiibingen. - 336. 

Tietz, Friedrich Wilhelm (n. aprox. 
1823) - croitor german, membru a1 
Ligii comuniştilor ; după sciziunea 
care a avut loc în Ligă în 1Sso s-a 
raliat la fracţiunea Willich·Schapper. 
- 478. 

Toby - vezi Meyen, Eduard. 

Toucey, lsac {1 i'92-1869) - om de stat 
american, jurist, membru al parti
dului democrat ; attomey-general 
(procuror general) (1848-1849), sena
tor (1 852-1857) , ministru al marinei 
în guvernul Buchanan (1857-1861). 

- 166. 

Traile - democrat mic-burghez ger· 
man, !n deceniul al 6-1ea al secolulw 
al XIX·lea - emigrant Ia Londra. 
- 160. 
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Triibner, Nikolaus (1817-1884) - edi
tor german din Londra. - 109, 156. 

Tscharner, Karl (1812-1879) - jurist 
şi ziarist elveţian, radical, unul din
tre redactorii gazetei „Bund".  - 58. 

Tucidide (aprox. 460-400 î.e.n.) - is
toric grec, autorul lucrării „Războiul 
peloponeziac•. - 533. 

Tiirr, Istvan (Ahmed-Kiamll-bei} 
(1825-1908) - ofiţer ungur, a emi
grat în Turcia ; a luat parte la răz
boiul Crimeii de partea trupelor a
lia te şi la războiul Cerkeziei împo
triva Rusiei. - 75, 93, 174, 209, 330, 
546. 

Tussy - v�zi Marx, Eleanor. 

Twesten, Karl (1820-1870) - om poli
tic german, jurist, din 1861 - mem
bru al Ce.merei deputaţilor din land
tagul prusian 1 din 1867 - membru 
al Reichstagului Germaniei de nord, 
unul dintre liderii partidului progre
sist ; în 1866 - unul dintre fonda
torii partidului naţional-liberal. 
208. 

u 
UhJand, Ludwig (1787-1862) - poet 

romantic german, liberal-burghez ; ln 
1 848-1849 - membru al Adunării 
naţionale de la Frankfurt (centru 
stînga). - 59, 61.  

UhJendorff - democrat german, mem
bru al Uniunii muncitorilor din 
Koln. - 439. 

Ul/oa, Gerolamo (1810--1 891) - gene
ral napolitan ; a luat parte la miş
carea de eliberare naţională şi la 
mişcarea revoluţionară din 1 848-1849 
din Italia 1 după lnfrlngerea revolu
ţiei a emigrat în Franţa ; în timpul 
războiului Italiei şi Franţei împo
triva Austriei (1859' a fost comandan
tul armatei tbsce.ne. - 71.  

U/mer, Johann. - membru al  Ligii 
comuniştilor 1 la lnceputul deceniului 
al 6-lea al secolului al XIX-iea -
emigrant la Londra ; după sciziunea 

care a avut loc în Ligă adept al 
lui Marx şi Engels. - 480. 

Ure, Andrew (1778---1857) - chimist en
glez, economist vulgar, autor al mai 
multor lucrări de economie indus
trială. - 201. 

Urquhart, David (1805-1877) - diplo
mat englez, publicist şi om politic 
reacţionar, turcofil ; în deceniul al 
4-lea a îndeplinit misiuni diploma
tice în Turcia ; a demascat politica 
externă a lui Palmerston şi a whigi
lor ; membru al parlamentului 
(1847-1852) 1 fondatorul şi redactorul 
ziarului „Free Press•. - 9, 12 ,  21 ,  
25, 37, 55, 72, 193, 198, 205, 288, 319, 
329, 335, 358, 359, 412, 444, 451, 482-
485, 543, 608. 

V 

Varnhagen von Ense, Karl August 
(1785-1858) - scriitor şi critic literar 
cu concepţii liberale. - 182, 519, 549. 

Vauban, Sebastlen le Pretre (Prestre}, 
marchiz de (1633-1707) - mar1!şal 
al Franţei, genist ; autor al unei 
serii de lucrări despre fortificaţii şi 
asedii. - 315. 

Vaucanson, Jacques de (1709-1782) -
mecaaic şi inventator francez ; a 
perfecţionat construcţia războiului 
mecanic. - 284. 

Venedey, Jakob (1805-=-1871) - publi
cist radical german ; ln 1848-1849 -
membru al Adunilrii naţionale de la 
Frankfurt (aripa de stînga) 1 dupll 
revoluţia din 1848---1849 - liberal. 
- 62, 398. 

Vico, Giovaanl Battista (1668-1744) -
filozof şi sociolog italian. A lncercat 
să stabileascl �egitilţile obiective ale 
dezvoltlrii societăţii. - 204, 547. 

Victor Emanuel al Ii-lea (1820-1878) 
- duce de Savoia, rege al Sardiniei 
(1849-1861) şi rege al Italiei (1861-
1878). - 89, 93, 230, 500, 508. 

Victoria (1819-1901) - regină a Marii 
Britanii •i Irlandei (1831-1901). 
43, 181 , 357, 360, 474, 475. 
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Vidocq, Fram;ois-Eugene (1 775-1857) -
delincvent de drept comun ; agent 
secret al poliţiei 1 i se atribuie „Me
moriile lui Vidocq• 1 numele lui a 
devenit un nume comun pentru de
semnarea copoiului abil şi a şarlata
nului. - 429. 

Vincke, Georg, baron de (1811-1875) 
- om politic pnlsian, liberal ; în 
1 848--1 849 - unul dintre conducătorii 
aripii de dreapta din Adunarea na
ţională de la Frankfurt ; în 1 849 -
deputat în cea de-a doua Cameră 
(aripa de dreapta) ; din deceniul al 
6-lea pinii in deceniul al 7-lea a fost 
ales deputat în landtagul prusian, 
Jiberal moderat. - 139, 144, 1 49, 164, 
295, 485. 

Virchow, Rudoll (1821-1 902) - patolog 
şi antropolog german, întemeietorul 
patologiei celulare ; adversar al dar
vinil>mului ; unul dintre lntemeie
torii şi liderii partidului progresist ; 
după 1871 - adversar al mişcării 
muncitoreşti şi al socialismului ştiin
ţific. - 256, 332. 

Visserlng, Simon (1818-1888) - econo
mist vulgar şi statistician olandez. 
- 571. 

Văgele, August - zeţar ; ln 1 859 a lu
crat în tipografia lui Hollinger la 
Londra. - 33-38, 391, 394, 401 , 408-
414, 434. 

Vogler, C. G. - editor fi librar dlD 
Bruxelles ; a editat lucrarea lui Marx 
„Misere de la philosophie". - 450. 

Vogt, Karl (1817-1895) - naturalist şi 
om politic german, reprezentant al 
materialismului vulgar, democrat 
mic-burghez ; ln 1848-1849 - mem
bru al Adunării naţionale (aripa de 
stînga) ; în iunie 1849 - unul dintre 
cei cinci regenţi ai imperiului ; ln 

1 849 a emigrat în Elveţia ; ln dece
niile al 6-lea şi al 7-lea - agent 
plătit al lui Ludovic Bonaparte ; 

unul dintre participanţii cei mai ac

tivi la campania de calomnii pornită 

împotriva revoluţionarilor proletari ; 

Marx l-a demascat tn pamfletul său 

„Domnul Vogt•. - 7, 10-14, 17-19, 

21-25, 28-31, 35-40, 42, 58, 62, 64, 
66, 68, 73, 80, 82, 84-86, 90-94, 97, 
98, 102, 104, 109, 1 1 1 ,  1 1 3, 1 1 6--1 1 8, 
132, 137, 139, 209, 314, 359, 386--390, 
393, 399, 400, 402--422, 424--429, 432, 
433--436, 437, 440, 443--448, 453, 454, 
458, 461-466, 471 , 472, 490, 494--496, 
504, 516, 563. 

Voltaire, Fram;ois-Marie Arouet de 
(1 694-1778) - mare ginditor şi scrii
tor iluminist francez. Lucrările sale 
au avut un rol imens atit în stimu
larea mişcării iluministe în întreaga 
Europă. cit şi în pregătirea ideolo
gică a revoluţiei burgheze din Fran
ţa. In ţara noastră opera lui Voltaire 
a început să fie cunoscută încă în 
1792. Ea a exercitat o puternică in
fluenţă asupra generaţiei paşoptiste. 
- 1 4 1 ,  302. 

w 
Wagener, Hermann (181 5-1889) - pu

blicist şi om politic german, ideolog 
al iuncherimii prusiene îmburghe
zite 1 redactor al lui „Neue Preus
sische Zeitung• (1848--1 854) , unul din
tre fondatorii partidului conservator 
prusian 1 adept al „socialismului de 
stat• prusian reacţionar. - 148, 149, 
332. 

Waldeck, Benedikt Franz Leo (1802-
1870) - om politic german, radical 
burghez, jurist 1 unul dintre liderii 
aripii de stinga şi vicepreşedinte al 
Adunării naţionale din Prusia (1848) ; 
din 1861 membru ln Camera deputa
ţilcn din landtagul prusian, iar din 
1 867 - al Reichstagului Germaniei 

de nord ; unul dintre liderii partidu

lui progresist. - 149. 

Waldersee, Friedrich Gustav, conte de 
(1 795-1864) - general prusian ; autor 
al unor scrieri militare, ministru de 

război (1854--1 858). - 89. 
Waiesrode, Ludwig Relnhold (1810-

1889) - publicist german, democrat 

burghez ; ln 1860-1861 a editat al

manahul „DemoJuatiscbe Studien•. -

45, 8 1 ,  132, 508. 
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Wallace, Lewla (1827-1905) - general 
american, a Juat parte la războiul 
civil din S.U.A. de partea statelor 
din Nord ; în 1862 comandant de di
vizie în statul Tennessee. - 207. 

Watteau, Louis (Pseudonim : Denon
ville) (n. 1824) - medic şi publicist 
francez, a participat la mişcarea re
voluţionară din Franţa din deceniile 
al 5-Iea şi al 6-Iea, apoi a emigrat 
în Belgia ; prieten apropiat al lui 
L. A. Blanqui. - 156-157, 540, 542. 

Watts, John (1818-1887) - publicist en
glez, la început socialist utopist, a
dept al lui Robert Owen, ulterior 
liberal burghez şi filantrop ; apologet 
al capitalismului. - 277, 278, 280. 

Weber - jurist prusian (consilier ju
ridic), în 1860 avocatul lui Marx 
in procesul împotriva lui „National
Zeitung• din Berlin. - '.n, 41,  42, 44, 
47, 64, 67, 72, 74, 77, 95, 96, 103, 426, 
432, 441 ,  459, 461, 468-471, 489, 491, 
495, 502. 

Weber, Jose/ Valentin (1814-1895) -
ceasornicar din Palatinat ; în 1848 
a luat parte Ia mişcarea revoluţio
nară din Baden ; emigrant ln Elve
ţia, apoi la Londra ; membru al Aso
ciaţiei culturale a muncitorilor ger
mani din Londra. - 155, 158, 160, 
345, 543, 566. 

Weerth, Georg (1822-1856) - publicist 
şi scriitor german, considerat de En· 
gels ca primul poet al proletariatului 
german ; membru al Ligii comunişti
lor ; în 18.!18-1849 foiletonistul lui 
„Neue Rheinische Zeitung• ,  prieten 
al lui Marx şi Engels. - 287, 604. 

Weitling, Wilhelm (1808-1871) - mili
tant al mişcării muncitoreşti ger
mane, de profesiune croitor ; unul 
dintre teoreticienii comunismului u
topic egalitar ; a fost unul dintre 
conducătorii organizaţiei muncito
reşti Liga celor drepţi l în 1849 a 
emigrat în S.U.A„ unde după scurt 
timp s-a retras din mişcarea munci
torească. - 438. 

Wermuth - director de poliţie ln Ha

novra, martor al acuzlrii ln procesul 

comuniştilor de la Koln din 1852 ; 
autor, lmpreună cu Wilhelm Stieber, 
al cărţii „Die Communisten Ver
schworungen des neunzehnten Jahr
hunderts".  - 477. 

Werner, Minna - a doua soţie a lui 
Gottfried Kinkel. - 139. 

Westphalen, Ferdinand Otto Wilhelm 
von (1799-1876) - om politic prusian 
reacţionar, ministru de interne 
(1850-1858) ; fratele vitreg al soţiei 
lui Marx, Jenny Marx. - 425, 434, 
443. 

Weydemeyer, Joseph (1818-1866) - mi
litant de seamă al mişelirii muncito
reşti germane şi americane ; în 
1846-1847 - „adevărat socialist• ; sub 
influenţa lui Marx şi Engels a trecut 
pe poziţiile comunismului ştiinţific ; 
membru al Ligii comuniştilor, a par
ticipat la revoluţia din 1848-1849 din 
Germania 1 redactor la „Neue 
Deutsche Zeitung• (1849-18501 ; după 
înfringerea revoluţiei a emigrat în 
America, unde a luat parte Ia răz
boiul civil de partea statelor din 
Nord ; împreună cu Cluss a propagat 
marxismul ln S.U.A. ; prieten apro
pian al lui Marx şi Engels. - 42, 
44, 69, 76, 77, 222, 396, 438, 448, 461-
466. 

Whitworth, sir Joseph (1803-1887) -
fabricant englez ; mecanic şi inven
tator, a lucrat mai ales în domeniul 
tehnicii armelor. - 493. 

Wiehe - soţia lui Johann Friedrich 
Wiehe. - 33, 391 . 

Wiehe, Johann Friedrich - zetar, în 
1859 a lucrat în tipografia lui Hol
linger la Londra. - 27, 29, 32-36, 
37, 40, 391, 392, 401 ,  408--412, 434, 
435, 496. 

Wigand, Otto (1795-1870) - editor şi 
librar german, proprietarul unei fir

me din Leipzig care publica lucră

rile scriitorilor progresişti. - 90. 

Wilhelm (1845--1913) - fiul regelui da

nez Christian al IX-iea ; rege al Gre

ciei sub n'IUll.ele de Georg I (1863-
1913). - 588. 
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Wilhelm 1 (1 797-1888) - prinţ al Pru
siei, prinţ-regent (1 858-1861),  rege al 
Prusiei (1861-1888) 'i împărat al Ger
maniei (1871-1888). - 59, 70, 80, 85, 
125, 129, 137, 1 40, 143, 149, 172, 178, 
180, 1 83, 208, 221 ,  256, 265, 267, 341, 
347, 359, 485, 518, 535, 589. 

Wilhelm 1 Cuceri torul (1 027-1087) -
rege al Angliei (1066-1087) . 359, 
589. 

Williams - librar din Londra. 569. 

Willich, August (1810-1878) - ofiţer 
prusian ; a demisionat din armată 
din c11.uz11. conv4ngerilor sale politice ; 
membru al Ligii comuniştilor 1 în 
1 849 - comandantul unui corp de 
voluntari în timpul insurecţiei din 
B11.den-Palatinat ; în 1 859, după sci
ziunea din Liga comuniştilor, îm
preună cu Sch11.pper, conducător al 
fracţiunii sectare ostile lui Marx ; 
în 1 853 a emigrat în S.U.A. ; în 
timpul războiului civil din S.U.A. 
(1861-1865) - general in armata 
statelor aboliţioniste .din Nord - 1 5, 
49, 94, 139, 158, 218, 255, 420, 421 ,  
427, 438, 440, 445--449, 471, 480. 

Willls, Robert (1800-1875) - savant 
englez ; 11. lucrat în domeniul meca
nicii, tehnologiei şi arheologiei ; în 
1 854-1 867 a ţinut prelegeri pentru 
muncitori. - 283. 

Wilson, James (1 805-1860) - om poli
tic şi economist englez ; adept 11.I 
liberului schimb, fondator şi redac
tor 11.l revistei „Economist•, membru 
11.I parlamentului, secretar 11.l trezo
reriei (1 853-1858) , cancelar 11.l trezore
riei pentru India (1 859-1 860) , adver
sar al teoriei cantitative a banilor. 
- 62. 

Winler - hmcţionar german, pe 111. 
mijlocul 11.nului 1861 - preşedinte al 
poliţiei oraşului Berlin. - 1 63, 536. 

Wiss, C. - medic şi ziarist german, 
tlnăr hegelian ; 111. începutul deceniu
lui 11.l 6-lea al secolului al XIX-iea 
a emigrat in America ; adept al lui 
Kinkel. - 438. 

Woll(I}, Ferdinand (Wolll cel roşu} 
(1812-1895) - publicist german 1 în 
1 84�1 847 - membru 11.l Comitetului 

comunist de corespondenţă de Ia 
Bruxelles, membru al Ligii comuniş
tilor ; în 1 848-1849 - unul dintre 
redactorii lui „Neue Rheinische Zei
tung• 1 după revoluţia din 1 848-1849 
a emigrat ; după sciziunea din Liga 
comuniştilor, în 1 850, 11.dept 11.l Im 
Marx şi Engels ; mai tirziu s-11. re
tras din viaţa politică. - 62, 279, 
326, 458, 605. 

Woli, Friedrich Augusl (1 759-1824) -
filolog german, cercetător al culturii 
11.ntice, în special 11. epocii lui Homer. 
- 548. 

Wolfers, Franz Anton von (n. 1813) -
ziarist burghez german, de origine 
belgian ; în 1 847-1 849 - colaborator 
şi membru al redacţiei lui „Kolnische 
Zeitung• ; mai tirziu agent bonapar
tist. - 1 24. 

Wolll, Bernhard (181 1-1879) - ziarist 
german ; din 1848 - proprietarul lui 
„N11.tional-Zeitung• din Berlin ; în 
1 849 11. înfiinţat prima agenţie tele
grafică în Germania. - 43, 148. 

Wolll, Wilhelm (Lupus) (1809-1 864) -
militant al mişcării muncitoreşti ger
mane, publicist, fiu de ţăran din 
Silezia ; a luat parte 111. mişcarea 
studenţească ; în 1834--1839 a fost 
deţinut în închisorile prusiene ; în 
1 84�1 847 - membru 11.l Comitetului 
comunist de corespondenţă de la 
Bruxelles ; din martie 1 848 - mem
bru 11.l organului central 11.l Ligii co
muniştilor ; în 1 848-1 849 - unul din
tre redactorii lui „Neue Rheinlsche 
Zeitung• ,  membru al Adunării na
ţionale de 111. Frankfurt (extrema 
stingă), prieten şi tovarăş de luptă 
al lui Marx (care i-11. dedicat „Capi
talul" )  şi Engels ; in 1851 11. emigrat 111. 
Londra. - 10, 13, 16, 1 9, 23-25, 45, 
53, 61, 13, 92, 97, 101-1 04, 107, 1 1 0, 
1 1 3, 122, 1 45-146, 152, 156, 158, 161 , 
1 63, 172, 1 74, 197, 201, 205, 209, 215, 
219, 221 ,  223, 225, 226, 233, 234, 244, 
256, 259, 286, 304, 31 1 ,  328, 331 ,  334, 
341, 343, 345, 346, 355, 351, 358, 361 , 

365, 369, 371, 400, 416, 437, 498, 545, 

551 ,  511, 578-583, 6 1 1 .  

Wood - 11.vocat din Manchester. - 358. 
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Wrangel, Friedrich Heinrich Brnst, con
te de (1784-1877) - general prusian ; 
a luat parte la lovitura de stat con
trarevoluţionară din Prusia şi la di
zolvarea, în noiembrie 1 848, a Adu
nării nalionale prusiene 1 în 1864 -
comandant suprem al trupelor pru
siene-austriece în timpul războiului 
împotriva Danemarcii. - 340. 

Wyke, Charles Lennox (1815-1897) -
diplomat englez, ministru plenipo
tenţiar (1860--1861) şi trimis extraor
dinar în Mexic (1862-1863). - 199, 
200. 

Wyse, sir Thomas (1791-1862) - om 
politic şi diplomat englez, liberal, 
cancelar al trezoreriei (1839-1841) ,  
ministru plenipotenţiar l a  Atena 
(1849-1862), în deceniul al 3-lea -
ginerele lui Lucien Bonaparte. - 290. 

z 
Zabel, Friedrich (1802-1873) - publi

cist liberal german, redactor al lui 
„National-Zeitung• din Berlin (1848-
1873). - 31 ,  47, 1 03, 133, 147, 148, 397, 
427, 462, 501 ,  509. 

Zamacona, Manuel - ziarist şi om po
litic mexican, în 1861 - ministru de 
externe. - 199, 200. 

Zamoyski, Wladislaw, conte (1803-1868) 
- magnat şi general polonez, a parti
cipat la răscoala din 1830-1831 ; după 
înăbuşirea răcoalei a fost unul din
tre conducătorii emigraţiei monar
histe-conservatoare poloneze de la 
Paris ; în timpul riizboiului Crimeii 
a încercat să organizeze o legiune 
poloneză împotriva Rusiei. - 320, 329. 

Zang, August (1807-1888) - publicist 
austriac, liberal burghez, fondator şi 

editor al ziarului „Presa• din Viena 1 
membru ln landtagul Austriei de sud. 
- 176. 

Zedlitz-Neukirch, Konstantin, baron de 
(n. 1813) - funcţionar prusian, pre
fectul polilfei la Berlin. - 143, 163, 
518, 528, 535, 536. 

Zell - notar din Trier. - 567. 
Zerili, Gustav (numele adevărat : 

Hirsch) (n. aprox. 1820) - ziarist 
ungur, a luat parte la revoluţia din 
1848-1849 din Ungaria 1 din 1852 -
emigrant la Paris, iar de la lncepu
tul anului 1853 la Londra ; la începu
tul deceniului al 6-lea a avut legături 
cu Marx ; ulterior adept al lui Kin
kel ; membru al secţiei din Londra 
a Uniunii naţionale. - 155, 160, 169, 
172. 

Zernin, Eduard - publicist german, 
editorul lui „Allgemeine Milităr-Zei
tung•. - 28. 

Zimmermann, Ernst Wilhelm Eduard 
- preşedinte al tribunalului orăşe
nesc din Spandau, membru al Adu
nării naţionale de la Frankfl,lrt (aripa 
de stînga) ; după înfrîngerea revolu
ţiei din 1848-1849 - emigrant în 
Anglia. - 37, 76, 79, 1 16, 1 17, 120, 
180, 507, 515. 

Zinn - muncitor tipograf german, e
migrant la Londra ; zeţar ln tipo
grafia lui Hirschfeld ; în 1 858 a în
fiinţat Uniunea bărbaţilor germani 
de la Londra. - 6, 95. 

li!ika von Trocnow, Jan (aprox. 1360-
1424) - conducător de oşti şi om po
litic ceh 1 după arderea pe rug a lui 
Huss, conducătorul mişcării husite şi 
comandantul de oşti al husiţilor ; 
erou naţional ceh. - 120. 

Personaj e din literatură, Biblie şi mitologie 

Abraham - patriarh din Vechiul tes· 
tament. - 274, 365. 

Ahile -:__ potrivit legendei, cel mai cu
rajos dintre eroii greci care au luat 

parte la războiul troian, unul dintre 
personajele principale din „Iliada" 
lui Homer ; a fost rănit mortal de o 
săgeată care i-a pătruns ln călcll. 



770 Indice de nume 

singurul loc vulnerabil de pe trupul 
s ău. - 594. 

Amfitrion - rege legendar al Tirintu
lui, descendent din Perseu şi soţ al 
Alcmenei. In literatura modernă a 
devenit simbolul gazdei primitoare 
şi generoase datorită eroului cu acest 
nume din comediile lui Moliere. 
529. 

Ariadna (în mitologia greacă), fiica lui 
Minos, regele Cretei. Legenda spune 
că, îndrăgostită de Teseu, i-a înlesnit 
acestuia ieşirea din Labirint cu aju
torul unui fir călăuzitor („firul A
riadnei"). Părăsită de Teseu, a de
venit mai Urziu soţia lui Dionysos. 
- 523. 

Bachus - zeul vinului şi al veseliei 
la vechil romani. - 523. 

Buddha - potrivit legendei, numele 
principelui vechi-indian Gautama, 
legendarul întemeietor al religiei bu
diste. - 145, 532. 

Circe (în mitologia greacă) - zeiţă 
şi vrăjitoare din insula Eea. Indră
gostindu-se de Ulise, ajuns pe aceas
tă insulă ln cursul peregrinărilor lui 
pe mare, Circe a încercat să-l reţină 
prin farmece, după ce i-a transfor
mat însoţitorii ln porci ; numele de 
Circe a devenit un simbol al fru
museţii ademenitoare. - 522. 

Don Ouijole - eroul principal al ro
manului satiric cu acelaşi nume al 
lui Cervantes. - 149, 466. 

Edip (Oedipos) - erou mitologic grec ; 
fiul regelui teban Laios şi al Iocastei. 
A eliberat Teba dezlegînd enigma 
SfiD%Ului. - 591. 

Egeria - în mitologia romană, nimfa 
care dădea sfaturi secrete regelui 
Romei Numa Pompilius. - 523. 

Esra (Bsdras) - autorul legendar al 
mai multor cărţi din Vechiul testa
ment. - 565. 

Falstall, sir John - personaj din pie
sele lui Shakespeare „Nevestele ve
sele diu Windsor• şi „Henric al IV

lea•. - 68. 

Godefroy de Bouillon - eroul princi
pal din poemul lui Torquato Tasso 
„Ierusalimul eliberat• ; personaj idea
lizat al unuia dintre conducătorii pri
mei cruciade (1096-1099). - 162. 

Heinecke personaj din cintecul 
popular german cu acelaşi nume , 
care este o parodie populară după 
aşa-numita literatură grosolană a se
colului al XVI-iea. - 513. 

Isaac - personaj din Vechiul testa
ment, fiul lui Abraham. - 365. 

Iacob - potrivit Bibliei, fiul lui Isaac ; 
strămoş al poporului izraelit. - 365. 

John Buii - denumire ironică dată 
englezilor după apariţia satirelor po
litice ale lui Jonathan Switt (1661-
1145) şi John Arbuthnot (1615-1135). 
- 9, 189, 198, 199, 211, 345. 

lossua (fiul lui Nun) - personaj din 
Vechiul testament ; potrivit legendei, 
a dărimat zidurile Ierihonului prin 
sunetele trîmbiţelor sfinte şi prin 
strigătul de luptă al luptătorilor săi. 
- 365. 

lov - personaj biblic, tipul săracului 
care a suferit mult şi care a fost 
răsplătit de dumnezeu pentru sme
renia şi răbdarea lui. - 128. 

Kunigunde - personaj din romanul 
filozofic al lui Voltaire „Candide" .  
- 1 11, 1 19. 

Lazarlllo - eroul povestirii spaniole 
anonime „Viaţa lui Lazarillo de Tor
mes - Fericirea şi nefericirea lui",  a
părută pe la mijlocul seccalului al 
XVI-iea. Tipul haimanalei şirete. -
321. 

Lazăr - numele săracului dintr-o pa
rabolă din Noul testament. - 146, 
342. 

Moise - potrivit Vechiului testament, 
profetul care i-a eliberat pe evrei 
din robia egipteană („Ieşirea fiilor 
lui Israel din Egipt"). - 141, 231 , 550. 

Ocean (Oceanus) (în mitologia greacă) 
- divinitate a apelor, fiu al Pămin
tului (Geea) şi al Cerului (Uranus). 
Conform tradiţiei era conceput ca 
un fluviu care înconjura întreg pă-
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mîntul, fiind izvorul primordial al 
tuturor apelor şi chiar „plirinte al 
zeilor• (după Homer), principiu al 
tuturor lucrurilor. - 371. 

Odiseu (Ullse) - erou principal al 
„Odiseil" lui Homer, regele legendar 
al insulei Itaca 1 a comandat oştile 
greceşti Îil războiul lroi an ; s-a evt
denliat prin curaj, şiretenie şl elo
cintă. - 522. 

Oreste şl Pliade - numele unor eroi 
legendari greci, devenili simbolul 
prieteniei sincere. - 342, 343. 

Piepenbrink - personaj din comedia 
lui Gustav Freytag „Jurnaliştii". -
149. 

Simeon - potrivit Bibliei, unul dintre 
fiii lui Iacob, strămoşul seminţiei 
Simeon a poporului iudeu. - 365. 

Squeers - personaj din romanul lui 
Char:es Dickens „Nikolas Nlckleby" ,  
tipul Ignorantului şi linguşitorului 
brutal şi avid. - 31. 

T ezeu - unul dintre cei mai de seamă 
eroi Iegendari greci, căruia i se atri• 
buie întemeierea statului atenian. -
523. 

Unchiul Sam - nume simbolic pentru 
S.U.A. - 217. 

Wildemann - personaj din romanul 
„Hans Ibeles• al Iul Johanna Kinkel. 

- 139. 
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Prefaţă . . . . . . . . .  V-XXVIII 

P A R T E A  I N T I I  

CORESPONDENŢA DINTRE MARX ŞI ENGELS 
IANUARIE 1860 - SEPTEMBRIE 1864 

1 8 6 0  

1 .  Marx către Engels. Aprox. 1 1  ianuarie 
2. Marx către Engels. 25 ianuarie . 
3. Engels către Marx. 26 ianuarie 
4. Marx către Engels. 28 ianuarie 
5. Engels către Marx. 31 ianuarie 
6. Marx către Engels. 31 ianuarie 
7. Engels către Marx. 1 februarie 
8. Engels către Marx. 2 februarie 
9. Marx către Engels. 3 februarie 

10. Engels către Marx. 4 februarie 
1 1 .  Marx către Engels. 4 februarie 
12. Engels către Marx. 7 februarie 
13. Marx către Engels. 7 februarie 
14. Marx către Engels. 9 februarie 
15. Engels către Marx. 9 februarie 
16. Engels către Marx. 12 februarie 
17. Marx către Engels. 13 februarie 
18. Marx către Engels. 14 februarie 
19. Marx către Engels. 15 februarie 
20. Eng�ls către Marx. 8 aprilie 
21.  Marx către Engels. 9 aprilie 
22. Marx către Engels. 12 aprilie 
23. Marx către Engels. 16 aprilie 

5-7 
7-8 
8-10 

10-13 
13-15 
16-17 
17-18 
19-20 
21-23 
23-24 
24-25 

26 
27-28 
28-34 

35 
36 

36-38 
38-39 
39-40 
40-41 

42 
43-44 
44-45 
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24. Marx către Engels. 17 aprilie 
25. Marx către Engels. 24 aprilie 
26. Marx către Enqels. 1 mai 
27. Engels către Marx. 1 mai . 
28. Marx către Engels. 8 mai . 
29. Engels către Marx. 10 mai 
30. Engels către Marx. 1 1  mai 
3 1 .  Marx către Engels. 28 mai 
32. Engels către Marx. 31 mai 
33. Marx către Engels. 2 iunie 
34. Marx către Engels. 14 iunie 
35. Marx către Engels. 16 iunie 
36. Engels către Marx. 20 iunie 
31. Engels către Marx. 25 iunie 
38. Marx către Engels. 25 iunie 
39. Marx către Engels. 26 iunie 
40. Engels către Marx. 26 iunie 
4 1 .  Engels către Marx. 27 iunie 
42. Marx către Engels. 28 iunie 
43. Engels către Marx. 28 iunie 
44. Marx către Engels. 9 iulie 
45. Marx către Engels. 17 iulie 
46. Marx către Engels. 21 iulie 
47. Engels către Marx. ln jurul datei de 23 iulie 
48. Marx către Engels. 25 iulie . 
49. Marx către Engels. 29 iulie . 
50. Engels către Marx. 1 august 
5 1 .  Marx către Engels. 4 august 
52. Marx către Engels. 27 august 
53. Marx către Engels. 29 august 
54. Marx către Engels. 1 septembrie 
55. Marx către Engels. lnceputul lunii septembrie 
56. Marx către Engels. 13 septembrie. 
51. Marx către Engels. 1 5  septembrie 
58. Engels către Marx. 15 septembrie 
59. Marx către Engels. 20 septembrie 
60. Marx către Engels. 25 septembrie 
6 1 .  Engels către Marx. 1 octombrie 
62. Marx către Engels. 2 octombrie 
63. Engels către Marx. 5 octombrie 
64. Marx către Engels. 1 1  octombrie 
65. Marx către Engels. 25 octombrie 
66. Marx către Engels. 5 noiembrie 

46--47 

47---48 

48---49 

49-50 

5 1-52 

52-53 

53 

54 

54-55 

56 

51 

57-59 

59-6 1 

61-62 

62-63 

64 

65 

65-66 

66 

67 

68 

69 

70 

70-7 1 

72 

72-73 

13-14 

14-15 

75-76 

16-11 

77-78 

78-79 

79 

80-81 

81....o...-83 

83-84 

84-86 

87-90 

90-92 

92-94 

94-95 

95-96 

96-97 
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67. Marx către Engels. 13 noiembrie 
68. Marx către Engels. 14 noiembrie 
69. Marx către Engels. 21  noiembrie 
70. Marx către Engels. 23 noiembrie 
71 .  Marx către Engels. 26 noiembrie 
72. Marx către Engels. 28 noiembrie 
73. Engels către Marx. 3 decembrie 
74. Engels către Marx. 5 decembrie 
75. Marx către Engels. 5 decembrie 
76. Marx către Engels. 6 decembrie 
77. Marx către Engels. 12 decembrie 
78. Engels către Marx. 18 decembrie 
79. Marx către Engels. 18 decembrie 
80. Engels către Marx. 19 decembrie 
81 .  Marx către Engels. 19 decembrie 
82. Marx către Engels. 23 decembrie 
83. Marx către Engels. 26 decembrie 
84. Marx către Engels. 27 decembrie 

1 8 6 1  

85. Marx către Engels. 3 ianuarie 
86. Engels către Marx. 7 ianuarie 
87. Marx către Engels. 8 ianuarie 
88. Marx către Engels. 10 ianuarie 
89. Marx către Engels. 18 ianuarie 
90. Marx către Engels. 22 ianuarie 
91 .  Marx către Engels. 29 ianuarie 
92. Marx către Engels. 31 ianuarie 
93. Engels către Marx. 31 ianuarie 
94. Marx către Engels. 2 februarie 
95. Engels către Marx. 4 februarie 
96. Engels către Marx. 6 februarie 
97. Marx: către Engels. 14 februarie 
98. Marx către Engels. 27 februarie 
99. Marx către Engels. 7 mai 

100. Marx către Engels. 10 mai . 
101 .  Marx către Engels. 16 mai . 
102. Marx către Engels. 10 iunie 
103. Engels către Marx. 12 iunie 
104. Marx către Engels. 19 iunie 
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97-99 
99-100 

100 
101-102 
102-104 
104-106 
1�107 
107-108 
108-109 
1 10--1 1 1  
1 1 1-113 
1 1 3-1 14 

1 15 
1 15--1 16 
1 16-1 18 

1 18 
1 1 9-122 

122 

123-124 
124-125 
126--127 

127 
128-129 
130--131 
131-133 

133 
134 

134-135 
135--136 
136-138 
138-139 
140--142 
142-146 
146-150 
150--151 
151-152 
153-155 
155--158 



'778 Cuprins 

105. Marx către Engels. 1 iulie 
106. Engels către Marx. 3 iulie 
107. Marx către Engels. 5 iulie 
108. Marx către Engels. 12 iulie 
109. Marx către Engels. 20 iulie 
1 10. Marx către Engels. 3 august 
1 1 1 .  Marx către Engels. 28 septembrie 
1 12. Marx către Engels. 30 octombrie 
1 13. Marx către Engels. 6 noiembrie 
1 14. Marx către Engels. 18  noiembrie 
1 15. Marx către Engels. 20 noiembrie 
1 16. Engels către Marx. 27 noiembrie 
1 17. Engels către Marx. 2 decembrie 
1 18.  Marx către Engels. 5 decembrie 
1 19. Marx către Engels. 9 decembrie 
120. Marx către Engels. 13  decembrie 
121 .  Marx către Engels. 19 decembrie 
122. Marx către Engels. 27 decembrie 

123. Marx către Engels. 25 februarie 
124. Engels către Marx. 28 februarie 
125. Marx către Engels. 3 martie 
126. Engels către Marx. 5 martie . 
127. Marx către Engels. 6 martie . 
128. Engels către Marx. Aproximativ 8 martie 
129. Marx către Engels. 15 martie 
130. Marx către Engels. 28 aprilie 
131 .  Engels către Marx. 5 mai 
132. Marx către Engels. 6 mai . 
133. Engels către Marx. 12 mai . 
134. Engels către Marx. In jurul datei de 18 mai 
135. Marx către Engels. 19 mai 
136. Engels către Marx. 23 mai 
137. Marx către Engels. 27 mai 
138. Engels către Marx. 29 mai 
139. Engels către Marx. 4 iunie 
140. Marx către Engels. In jurul datei de 6 iunie 
141 .  Marx către Engels. 18 iunie 
142. Engels către Marx. Aprox. 3 iulie . . . 

158-161 
161-163 
163-167 
168-170 
170---112 

112 
113-175 
175-117 
117-118 
179-180 
180-18 1  
181-182 
182-183 

1 84 
184-186 
186-187 
187-190 
190---191  

192-193 
193-194 
194-196 
196-197 
197-201 
201-202 
202-203 
203-205 
206-209 
209-210 

2 1 1  
21 1-212 

212 
213-216 
216-218 
218-219 
219-221 
221-222 
222-224 

224 
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1 43. Marx către Engels. 5 iulie 
144. Marx către Engels. 1 1  iulie 
1 45. Marx către Engels. 21 iulie 
146. Engels către Marx. 30 iulie 
147. Marx către Engels. 30 iulie 
148. Engels către Marx. 31 iulie 
149. Engels către Marx. 1 august 
150. Marx către Engels. 2 august 
151.  Marx către Engels. 7 august 
1 52. Engels către Marx. 8 august 
1 53. Marx către Engels. 9 august 
1 54. Engels către Marx. Inainte de 12 august 
1 55. Engels către Marx. 13 august 
1 56. Marx către Engels. 14 august 
1 57. Marx către Engels. 20 august 
158. Engels către Marx. 21 august 
159. Engels către Marx. Inceputul lunii septembrie 
1 60. Engels către Marx. 9 septembrie 
1 6 1 .  Marx către Engels. 10 septembrie 
1 62. Engels către Marx. 16 octombrie 
163. Marx către Engels. 29 octombrie 
1 64. Marx către Engels. 4 noiembrie 
165. Engels către Marx. 5 noiembrie 
166. Marx către Engels. 9 noiembrie 
1 67. Marx către Engels. 14 noiembrie 
1 68. Engels către Marx. 15 noiembrie 
1 69. Marx către Engels. 17 noiembrie 
1 70. Marx către Engels. 20 noiembrie 
1 7 1 .  Marx către Engels. 24 decembrie 
172. Engels către Marx. 26 decembrie 
1 73. Engels către Marx. 30 decembrie 

1 8 6 3  

1 74. Marx către Engels. 2 ianuarie 
175. Engels către Marx. 7 ianuarie 
176. Marx către Engels. 8 ianuarie 
177. Engels către Marx. 13 ianuarie 
178. Marx către Engels. 24 ianuarie 
179. Engels către Marx. 26 ianuarie 
180. Marx către Engels. 28 ianuarie . 
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225 

226 

226---227 

227-229 

229-232 

232-233 

233-234 

235-240 

240---243 

243-244 

245-246 

247 

247-248 

248 

249-251 

251 

252 

252-253 

254-255 

255-257 

257-259 

260 

260---262 

262 

263 

263-265 

265-267 

267-268 

268-269 

269-270 

270---271 

272-274 

274-275 

275-276 

'X/6---277 

278-280 

289---282 

282-286 
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181 .  Marx către Engels. 13 februarie 
182. Marx către Engels. 17 februarie 
183. Engels către Marx. 17 februarie 
184. Engels către Marx. 19 februarie 
185. Marx către Engels. 20 februarie 
186. Engels către Marx. In jurul zilei de 21 februarie 
187. Marx către Engels. 2 1  februarie 
188. Marx către Engels. 24 martie 
189. Engels către Marx. 8 aprilie 
190. Marx către Engels. 9 aprilie 
1 9 1 .  Marx către Engels. 18 aprilie 
192. Engels către Marx. 2 1  aprilie 
193. Engels către Marx. 20 mai 
194. Marx către Engels. 29 mai 
195. Marx către Engels. 10 iunie 
196. Engels către Marx. 1 1  iunie 
197. Marx către Engels. 1 2  iunie 
198. Marx către Engels. 22 iunie 
199. Engels către Marx. 24 iunie 
200. Marx către Engels. 6 iulie 
201 .  Marx către Engels. 15 august 
202. Marx către Engels. 1 2  septembrie 
203. Engels către Marx. 24 noiembrie 
204. Marx către Engels. 2 decembrie 
205. Engels către Marx. 3 decembrie 
206. Marx către Engels. 4 decembrie 
207. Marx către Engels. 22 decembrie 
208. Marx către Engels. 27 decembrie 

1 8 6 4  

209. Engels către Marx. 3 ianuarie 
2 10. Marx către Engels. 20 ianuarie 
2 1 1  Marx către Engels. 25 februarie 
212. Marx către Engels. 1 1  martie 
213. Marx către Engels. 19 aprilie 
2 14. Engels către Marx. 29 aprilie 
215. Engels către Marx. 1 mai 
2 16. Engels către Marx. 2 mai 
2 17. Engels către Marx. 2 mai 
218. Marx către Engels. 23 mai 

287-288 

288-289 

289-29 1 

29 1 

292 

292-293 

293-294 

294-297 

297-299 

300-303 

303 

30�305 

306-309 

310-3 1 1  

312 

312-3 14 

315-3 17 

317-3 18 

318-3 19 

319-325 

326-329 

329-331 

331-332 

333 

333-334 

335-336 

336-337 

338-339 

340-341 

34 1-343 

343 

344 

344-346 

346-348 

348-349 

349-350 

350---35 1 

35 1 
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219. Marx către Engels. 26 mai 
220. Engels către Marx. 30 mai 
221 . Marx către Engels. 3 iunie 
222. Engels către Marx. 3 iunie 
223. Marx către Engels. 7 iunie 
224. Engels către Marx. 9 iunie 
225. Marx către Engels. 16 iunie • 
226. Marx către Engels. 1 . iulie 
227„ Marx către Engels. 4 iulie 
228. Engels către Marx. 5 iulie 
229. Marx către Engels. 25 iulie 
.230. Marx către Engels. 31 august • 
23 1 .  Engels către Marx. 2 septembrie 
232. Marx către Engels. 2 septembrie . . 
233. Engels către Marx. 4 septembrie 
234. Marx către Engels. 7 septembrie . 

P A R T E A  A D O U A 

SCRISORI ALE LUI MARX ŞI ENGELS 
CĂTRE DIVERSE PERSOANE 

IANUARIE 1860 - SEPTEMBRIE 1864 

1 8 6 0  

1 .  Marx către Bertalan Szemere. 1 2  ianuarie 
2. Marx către Ferdinand Lassalle. 30 ianuarie 
3. Marx către Bertalan Szemere. 31 ianuarie 
4. Marx către Joachim Lelewel. 3 februarie . 
5. Marx către Franz Duncker. 6 februarie . . 
6. Marx către Ferdinand Freiligrath. 8 februarie 
7. Marx către Justizrat Weber. 13 februarie . . 
8. Engels către Franz Duncker. 20 februarie . . 
9. Engels către Ferdinand Lassalle. 20 februarie 

10. Marx către Justizrat Weber. 2 1  februarie . . 
1 1 .  Marx către Ferdinand Freiligrath. 23 februarie 
12.  Marx către Ferdin·and Lassalle. 23 februarie . 
13. Marx către Justizrat Weber. 24 februarie . . 
14. Marx către Wilhelm Liebknecht. 27 februarie 
15. Marx către Karl Schapper. 27 februarie 
1 6 .  Marx către Muzembini. 27 februarie . . . . 
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355-357 

357-358 

35S---360 

361-362 

362-366 

366 

367-368 

36S---369 

370---371 

371-372 

372-374 

374---375 

37�378 

37S---381 

385 

385-387 

387-388 

38S---389 

389-390 

390---392 

392-398 

39S---399 

399-400 

401-402 

402-405 

406-407 

407-425 

426 

427-428 

428-429 
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17. Marx către Ferdinand Freiligrath. 29 februarie 
18. Marx către Ferdinand Lassalle. 3 martie . 
19. Marx către Justizrat Weber. 3 martie . 
20. Marx către Charles Dobson Collet. 7 martie 
21 . Marx către Bertalan Szemere. 1 3  martie . 
22. Marx către Lucien Leopold Jottrand. 13 martie 
23. Engels către Ferdinand Lassalle. 15 martie 
24. Marx către Justizrat Weber. 27 martie . 
25. Marx către Bertalan Szemere. 4 aprilie 
26. Marx către Ferdinand Lassalle. 9 aprilie 
27. Marx către Georg Lommel. 9 aprilie . 
28. Marx către Johann Philipp Becker. 9 aprilie 
29. Engels către Emil Engels. 1 1  aprilie 
30. Marx către Justizrat Weber. 13 aprilie 
3 1 .  Engels către Gottfried Ermen. 19 aprilie 
32. Marx către Justizrat Weber. 21 aprilie 
33. Marx către Georg Rheinlănder, 24 aprilie 
34. Marx către Ferdinand Lassalle. 24 aprilie 
35. Marx către Justizrat Weber. 24 aprilie 
36. Engels către Emil Engels. 25 aprilie 
37. Marx către Eduard Fischel. 8 mai . 
38. Marx către Eduard Fischel. 1 iunie 
39. Marx către Ferdinand Lassalle. In jurul datei de 

2 iunie 
40. Marx către Bertalan Szemere. 2 iunie . 
4 1 .  Marx către Johann Philipp Becker. 23 iunie 
42. Marx către Justizrat Weber. 2 august 
43. Engels către Jenny Marx. 15 august . 
44. Marx către Justizrat Weber. 20 august . 
45. Marx către Bertalan Szemere. 21 august 
46. Engels către redacţia lui „Allgemeine Milităr-Zei-

tungu .  24 august 
47. Marx către Ferdinand Lassalle. 7 septembrie . 
48. Marx către Ferdinand Lassalle. 15 septembrie 
49. Marx către Ferdinand Lassalle. 15 septembrie 
SO. Marx către Ferdinand Lassalle. 2 octombrie 
51 . Marx către Ferdinand Lassalle. 23 octombrie 
52. Marx către Ferdinand Lassalle. 5 noiembrie 
53. Marx către Bertalan Szemere. 21 noiembrie 
54. Marx către Bertalan Szemere. 22 noiembrie 
55. Marx către Franz Duncker. 24 noiembrie . 

429-436 
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486-487 
487-488 

489 
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499 
500-501 
501-502 

502 
503 

503-504 
504 
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1 8 6 1  

56. Marx către Carl Siebel. 3 ianuarie 
57. Marx către Carl Siebel. 3 ianuarie 
58. Marx către Ferdinand Lassalle. 1 6  ianuarie 
59. Marx către Ferdinand Lassalle. 28 ianuarie 
60. Marx către Ferdinand Freiligrath. 7 februarie 
6 1 .  Engels către Elise Engels. 13 februarie . 
62. Marx către Ferdinand Lassalle. 15 februarie 
63. Engels către Elise Engels. 27 februarie . 
64. Marx către Ferdinand Lassalle. 7 martie 
65. Marx către Antoinette Philips. 24 martie 
66. Marx către Carl Siebel. 28 martie 
67. Marx către Carl Siebel. 2 aprilie 
68. Marx către Antoinette Philips. 1 3  aprilie 
69. Engels către Comitetul de conducere al Casei Schiller. 

ln jurul datei de 3 mai . . . 
70. Marx către Lion Philips. 6 mai . 
71 .  Marx către Ferdinand Lassalle. 8 mai 
72. Marx către Ferdinand Lassalle. 29 mai 
73. Marx către Ferdinand Lassalle. 1 1  iunie 
74. Marx către Antoinette Philips. 17 iulie . 
75. Marx către Ferdinand Lassalle. 22 iulie . 
76. Marx către Antoinette Philips. 24 septembrie 
77. Marx către Louis Watteau. 10 noiembrie . 

1 8 6 2  

78. Marx către Josef Valentin Weber. 1 5  ianuarie 
79. Marx către Johann Philipp Becker. 26 februarie 
80. Marx către Ferdinand Lassalle. 28 aprilie 
8 1 .  Engels către Carl Siebel. 4 iunie 
82. Marx către Ferdinand Lassalle. 16 iunie 
83. Engels către Ferdinand Lassalle. 23 iulie 
84. Marx către Ferdinand Lassalle. 13 august 
85. Marx către Ferdinand Lassalle. 14 august 
86. Marx către Wilhelm Schwarz. 19 august . 
87. Marx către Ferdinand Lassalle. 20 august 
88. Engels către Ferdinand Lassalle. 21 august 
89. Marx către Wilhelm Wolff. 4 octombrie . 
90. Marx către Ferdinand Lassalle. 7 noiembrie 
91 .  Marx către Ferdinand Freiligrath. 15 decembrie 
92. Marx către Ludwig Kugelmann. 28 decembrie . 
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1 8 6 3  

93. Marx către Josef Valentin Weber. 22 aprilie 
94. Marx către Jenny Marx. 15 decembrie 
95. Marx către Ferdinand Freiligrath. 23 decembrie 

1 8 6 4  

96. Marx către Lion Philips. 20 februarie 
97. Marx către Lion Philips. 29 martie 
98. Marx către Lion Philips. 14 aprilie 
99. Marx către Jenny Marx. 9 mai 

100. Marx către Jenny Marx. 10 mai 
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