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V 

Prefaţă 

Volumul 31 al Operelor lui K. Marx şi F. Engels cuprinde cores
pondenţa dintre întemeietorii marxismului începînd din octombrie 
1864 pînă în decembrie 1 867. 

Cele mai importante jaloane care au marcat această perioadă 
din istoria marxismului şi a mişcării muncitoreşti internaţionale au 
fost întemeierea Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor (Inter
naţionala I) la 28 septembrie 1 864 şi apariţia volumului întîi al 
„Capitalului" la 1 4  septembrie 1 867. In această perioadă, o dată 
cu dezvoltarea capitalismului, cu ascuţirea contradicţiilor lui in· 
terne şi externe, ia un avînt impetuos mişcarea muncitorească şi 
-democrată în multe ţări, se intensifică lupta de eliberare naţională 
a popoarelor asuprite. 

Din scrisorile publicate în volumul de faţă se vede că în centrul 
atenţiei lui Marx se află, ca şi în anii precedenţi, elaborarea teo
riei economice, în special pregătirea pentru tipar a primei cărţi 

a „Capitalului" pe baza amplului manuscris economic din anii 
1861-1 863 . Marx a hotărît să nu se limiteze numai la pregătirea 
primei cărţi a „Capitalului" ,  ci a lucrat în acelaşi timp şi la celelalte 
părţi ale operei sale capitale. El a luat această hotărîre nu numai 
pentru că în contractul preliminar, încheiat cu editorul Meissner 
lin Hamburg, se prevedea editarea în acelaşi timp a celor două vo
lume ale „Capitalului " ,  care să nu însumeze mai mult de 60 de coli 
de tipar. 

Metoda de cercetare elaborată de Marx reclama o analiză 
multilaterală a capitalismului, a apariţiei şi dezvoltării lui, expli
carea riguros ştiinţifică a tuturor legilor obiective şi tendinţelor 
mişcării acestei orînduiri sociale, dezvăluirea tuturor contradicţiilor 
inerente ei şi a caracterului ei antagonist în general, determinarea 
exhaustivă a cauzelor şi condiţiilor pieirii ei inevitabile. Cu puţin 
înainte de terminarea manuscrisului întregii părţi teoretice a „Ca
pitalului" (primele trei cărţi ale lui) , Marx îi scria lui Engels : 
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„Nu mă pot decide însă să trimit ceva înainte de a avea totul gata 
în faţa mea. Oricîte lipsuri ar avea, meritul scrierilor mele este 
că alcătuiesc un tot artistic şi la acest rezultat se poate ajunge 
numai prin metoda folosită de mine, de a nu da lucrările la tipar 
pînă cind nu sînt complet terminate" (vezi volumul de faţă, p. 122) . 

La sfîrşitul anului 1865 Marx a terminat manuscrisul primelor 
trei cărţi ale „Capitalului" ,  după care se .pregătea să scrie şi cartea 
a patra, consacrată istoriei teoriilor economice. El considera că 
pregătirea acestei cărţi va fi o treabă relativ uşoară, întrucît dis
punea de manuscrisul economic din 1861-1863, care constituia o 
bază temeinică pentru această lucrare, şi toate problemele teore
tice complicate fuseseră rezolvate în primele trei cărţi. 

Dar în acea perioadă Marx şi Engels şi-au dat seama că mai 
întii trebuie grăbită la maximum pregătirea pentru tipar şi editarea 
primei cărţi a „Capitalului" .  Acest lucru era necesar mai ales din 
pricina stării sănătăţii lui Marx, subminată de munca excesivă. 

La sfaturile insistente ale lui Engels, în ianuarie 1866 Marx a 
trecut la pregătirea definitivă pentru tipar a primei cărţi a „Capi
talului" .  Căutînd să-i imprime un caracter cit mai complet şi de 
sine stătător, pînă în aprilie 1867 Marx a transformat radical 
varianta precedentă. Scrisorile din această perioadă dovedesc 
că Marx căuta să ţină seama de noile fapte, cele mai recente, 
care confirmau, în fond, problemele teoretice rezolvate în linii mari. 
Este cazul, în special, al datelor referitoare la situaţia luptei clasei 
muncitoare din Anglia şi din alte ţări. Astfel Marx a folosit în 
mare măsură „Cărţile albastre" oficiale engleze apărute în 1866 şi 
la începutul anului 1867, precum şi alte surse. Analizînd minuţios 
noile materiale, Marx a ajuns la concluzia că după 40 de ani dez
voltarea capitalismului în Anglia n-a adus clasei muncitoare vreo 
îmbunătăţire, ci, dimpotrivă, în multe privinţe i-a înrăutăţit situa
ţia. De aceea Marx l-a rugat insistent pe Engels să pregătească cea 
de-a doua ediţie a lucrării sale , ,Situaţia clasei muncitoare din 
Anglia" .  El a considerat expunerea făcută în capitolul „Ziua 
de muncă" doar ca o completare (schi/ală} a acestei cărţi a lui Engels 
(vezi volumul de faţă, p. 160) . 

In procesul de pregătire a primei cărţi a „Capitalului",  Marx 
a acordat o mare atenţie şi creşterii militarismului în ţările capita
liste. In legătură cu aceasta, el îl roagă pe Engels să scrie o anexă 
specială la cartea întîi, care să arate esenţa sistemului militar ş i  
al  războaielor în capitalism. „Teoria noastră cu privire la  determi
narea organizării muncii de mijloacele de produc/ie nu este nicăieri 
atît de strălucit confirmată ca în această industrie de masacrare 
a oamenilor [Menschenabschlachtungsindustrie) " (vezi volumul de 
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faţă, p. 2 14-215) .  In conspectul făcut de el la corespondenţa lui Marx 
şi Engels, V. I. Lenin relevă însemnătatea teoretică a acestei scri
sori. Dar Engels, fiind prea împovărat de activitatea publicistică 
pentru Internaţională, precum şi de alte treburi, n-a putut îndeplini 
această rugăminte a lui Marx, care ar fi dorit foarte mult ca prie
tenul său să fie „coautor" la prima carte a „Capitalului" .  

Scrisorile din această perioadă arată c ă  Marx s-a sfătuit în per
manenţă cu Engels şi în alte probleme care i se iveau, a ţinut 
riguros seama de observaţiile lui şi le-a folosit la pregătirea pri
mei cărţi. Astfel, Marx a introdus aproape textual în „Capitalul" ,  
sub formă de notă, caracterizarea făcută d e  Engels, în scrisorile 
sale din 29 ianuarie şi 13 martie 1867, crizei din industria bumba
cului din Anglia şi luptei duse de muncitori împotriva tentativelor 
fabricanţilor de a reduce salariul (vezi volumul de faţă, p. 252, 255) . 

Din aceste cazuri, ca şi din multe altele, se vede cit de strîns lega 
Marx elaborarea teoriei economice de sarcinile actuale ale mişcă
rii muncitoreşti. 

In noiembrie 1866 Marx a trimis prin poştă editorului Meissner 
prima parte a manuscrisului pregătit de el al primei cărţi a „Capita
lului" .  La 27 martie 1867 el a terminat pregătirea pentru tipar a 
-celeilalte părţi a manuscrisului şi curînd l-a dus chiar el la Ham
burg. La 13 aprilie 1867, cînd Marx s-a întîlnit personal cu Meissner, 
au hotărît publicarea integrală a „Capitalului" sub forma a trei 
volume, urmînd ca prima carte să constituie volumul întîi, cărţile 
a doua şi a treia volumul doi, iar ultima - a patra - volumul 
trei. Acest plan de editare a fost expus de Marx în prefaţa la prima 
ediţie germană a volumului întîi al „Capitalului" (K. Marx şi F. 
Engels. Opere, vol. 23, Bucureşti, Editura politică, 1966, p .  17) .  In 
scrisorile din această perioadă cititorul mai găseşte şi alte multe 
amănunte cu privire la istoria editării volumului întîi al „Capi
talului" .  

Un interes deosebit prezintă schimbul de păreri dintre Marx 
şi Engels cu privire la conţinutul volumului întîi în general, pre
cum şi a diferitelor sale capitole şi secţiuni. Citind, la rugămintea 
lui Marx, colile de corectură ale volumului, Engels îi comunică 
foarte deschis impresiile şi observaţiile sale, îi scrie despre me
ritele şi scăderile expunerii diferitelor părţi, îl sfătuieşte să facă 
diferite îndreptări privind structura şi textul volumului. La rîndul 
lui, într-o serie de scrisori, Marx îi explică prietenului său pasajele 
mai dificile, îi dă amănunte necesare pentru fundamentarea teze
lor teoretice etc. Schimbul acesta de păreri dintre cei doi mari 
oameni de ştiinţă ne ajută să înţelegem mai bine chiar conţinutul 
volumului întîi al „Capitalului" şi metoda de cercetare aplicată. 
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Aşa, de pildă, scrisoarea lui Engels din 16 iunie şi răspunsuri!� 
lui Marx din 22 şi 27 iunie 1867 referitoare la dezvoltarea forme1-
valoare constituie o completare preţioasă la studierea primei sec
ţiuni a acestui volum, consacrată analizei mărfii şi teoriei banilor. 
Acest lucru este pe deplin valabil şi pentru scrisoarea lui Engels 
din 26 iunie şi cea a lui Marx din 27 iunie 1867, consacrate teoriei 
plusvalorii şi criticii reprezentărilor curente ale economiştilor bur
ghezi vulgari cu privire la originea profitului. O deose�ită însem
nătate are scrisoarea lui Marx din 24 august acelaşi an, care 
dezvăluie diferenţa radicală dintre teoria sa economică şi întreaga 
economie politică burgheză de pînă atunci. ln această scrisoare 
Marx vorbeşte despre ceea ce reprezintă, din punctul său de ve
dere, „tot ce e mai bun" în volumul întîi al „Capitalului" (vezi 
volumul de faţă, p. 299) . 

In scrisoarea din 23 august 1867, Engels, după ce a citit cu aten
ţie cea mai mare parte a volumului, îi scrie lui Marx : „Te felicit 
pentru felul desăvîrşit în care ai reuşit să faci ca cele mai încurcate 
probleme economice să apară simple şi de o limpezime aproape 
palpabilă, datorită faptului că sînt plasate la locul cuvenit şi într-. 
conexiune justă. Te felicit, de asemenea, pentru expunerea exce
lentă, în fond, a relaţiei dintre muncă şi capital, făcută aici pentru_ 
prima oară complet şi într-o corelaţie deplină" (vezi volumul de 
faţă, p. 297-298).  Remarcabilă este şi aprecierea făcută de Engels în 
legătură cu analiza procesului de acumulare a capitalului : „Partea 
teoretică este într-adevăr excelentă, la fel şi expunerea cu pri
vire la expropriere„. Rezumatul cu privire la exproprierea expro
priatorilor este pur şi simplu strălucit şi va produce efectul cuvenit'� 
(vezi volumul de faţă, p. 308) . Intr-o serie de scrisori Engels îşi 
exprimă bucuria sinceră pe care i-o face triumful teoriilor !ui 
Marx asupra tuturor teoriilor economiştilor burghezi. In toate 
părerile exprimate, Engels apare în faţa cititorilor ca un mare teo
retician şi ca cel mai apropiat colaborator al lui Marx în elaborarea 
noii economii politice, cu adevărat ştiinţifice şi revoluţionare, a 
clasei muncitoare. lată pentru ce Marx însuşi preţuia mai mult 
decît orice părerile prietenului său despre conţinutul volumului 
întîi şi într-una din scrisorile sale menţiona : „Faptul că pînă acum 
ai fost mulţumit, pentru mine este mai important decît orice ar 
spune restul lumii în această privinţă"  (vezi volumul de faţă, p. 280) . 
Cunoscuta scrisoare a lui Marx către Engels din 1 6  august 1867, 
scrisă la ora 2 noaptea, imediat după terminarea corecturii la ultima 
coală de tipar a volumului întîi al „Capitalului", constituie un do
cument rar prin forţa şi nobleţea sentimentelor. Ea constituie > 
mărturie vie a ajutorului enorm, multilateral pe care Engels l-a 
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acordat lui Marx în elaborarea „Capitalului " ş1 m pregătirea pen
tru tipar a volumului întii (vezi volumul de faţă, p. 297). 

O importanţă ştiinţifică de prim rang au şi o serie de scrisori 
ale lui Engels consacrate problemelor teoriei economice. Scrisoarea 
lui către F. A. Lange din 29 martie 1865 caracterizează într-o formă 
clară şi concisă principalele particularităţi ale legilor economice 

ale dezvoltării societăţii, dă la iveală caracterul apologetic al eco
nomiei politice burgheze, arată necesitatea lichidării capitalismului 
în interesul forţelor de producţie, spre binele tuturor oamenilor 
muncii. 

Apariţia volumului întîi al „Capitalului" (septembrie 1867) a 
constituit un eveniment important în istoria gîndirii umane. El mar
chează o cotitură radicală, revoluţionară în ştiinţa economică, 
continuată şi desăvîrşită ulterior prin editarea celorlalte volume 
ale „Capitalului " .  Chiar în volumul întîi Marx a demascat fără 
cruţare esenţa exploatării capitaliste şi caracterul antagonist al 
capitalismului, a arătat principalele legi ale dezvoltării acestuia 
şi inevitabilitatea pieirii lui. Potrivit plasticei caracterizări făcute 
de Marx şi confirmate de întreaga istorie ulterioară a omenirii, 
volumul acesta reprezintă, „fără doar şi poate, cea mai teribilă 
bombă care a fost azvîrlită vreodată în capul burghezilor (inclusiv 
.al proprietarilor funciari) " (vezi volumul de faţă, p. 488) . 

Din corespondenţa publicată în volumul de faţă se pot vedea 
şi primii paşi făcuţi de Marx şi Engels pentru propagarea conţi
nutului volumului întîi al „Capitalului • în ţările Europei şi Ame
ricii. Pe atunci asta nu era o sarcină uşoară. Pentru a atrage 
atenţia publicului asupra „Capitalului" ,  Marx şi Engels au acţionat 
cu o deosebită energie, trimiţînd direct tovarăşilor şi cunoscuţi
lor exemplare din acest volum, precum şi scrisori în care-i roagă 
să publice recenzii la această carte, difuzînd prin intermediul 
lui Meissner anunţuri cu privire la apariţia ei, pregătind recenzii 
pentru diferite organe de presă. 

In propaganda făcută prin presă în jurul volumului întîi, un rol 
deosebit de mare a jucat Engels. Printre altele, el a folosit un plan 
original de a atrage atenţia asupra „Capitalului " ,  publicînd în 
presa burgheză recenzii speciale aparent scrise de pe poziţiile 
burgheziei. Marx a aprobat întru totul acest plan, numindu-l „cel 
mai bun mijloc de luptă" (vezi volumul de faţă, p. 3 18) . Engels 
a pregătit cîteva modele de asemenea recenzii, pe care apoi, cu 
ajutorul lui Kugelmann, Siebel şi al altor militanţi ai mişcării mun
citoreşti, a reuşit să le publice în numeroase ziare. 

Datorită acţiunilor energice ale conducătorilor proletariatului, 
burghezia germană şi savanţii ei apologeţi n-au reuşit să creeze 



X Pre fată 

în jurul volumului întîi al „Capitaluluiu o reacţionară „conspiraţie 
a tăcerW. Eforturile lui Marx şi Engels în direcţia difuzării şi popu
larizării „Capitaluluiu au avut ca scop eliberarea clasei muncitoare 
de sub influenţa ideologiei burgheze şi mic-burgheze, înarmarea 
clasei muncitoare cu o teorie realmente ştiinţifică şi revoluţionară
Acest scop fundamental a fost foarte bine definit de Marx în scri
soarea pe care i-a adresat-o lui Kugelmann la 30 noiembrie 1867 � 
„Despre un lucru mai degrabă i-aţi putea scrie dv. lui Liebknecht 
decît eu sau Engels. Şi anume că este de datoria lui să atragă 
atenţia în adunările muncitoreşl1 asupra cărţii mele. Dacă nu . 
va face el, o vor face lassalleenii, dar într-un mod greşitu (vezi 
volumul de faţă, p. 5 1 8) .  Tot despre acest lucru scrie foarte plas
tic Jenny Marx în scrisoarea ei din 24 decembrie 1867, inse
rată între anexele volumului de faţă. Grija deosebită, cu adevărat 
partinică, faţă de soarta întregii mişcări muncitoreşti reiese şi din 
multe alte scrisori ale lui Marx şi Engels incluse în volumul de 
faţă. 

După pregătirea şi editarea volumului întîi, încă în 1 867 Marx 
a trecut la pregătirea celei de-a doua cărţi a „Capitalului", consa
crată analizei procesului de circulaţie a capitalului. Acest lucru se 
vede, printre altele, din scrisoarea către Engels din 24 august şi 
răspunsurile lui Engels din 26 şi 27 august 1867. Scrisorile acestea 
prezintă o valoare teoretică, intrucît elucidează rolul şi folosirea 
în practică a capitalului fix în procesul reproducţiei capitaliste. 

O mare parte din scrisorile publicate în volumul de faţă reflectă 
activitatea lui Marx şi Engels ca întemeietori şi conducători ai 
primei organizaţii internaţionale de masă a proletariatului - Aso
ciaţia Internaţională a Muncitorilor. Anii de existenţă ai Interna
ţionalei I au constituit cea mai importantă etapă în lupta dusă de 
întemeietorii marxismului pentru un partid proletar, una dintre 
perioadele hotărîtoare din istoria răspîndirii marxismului şi uniri. 
sale cu mişcarea muncitorească. Scrisorile lui Marx şi Engels dez
văluie istoria apariţiei Internaţionalei şi rolul lui Marx în perioada 
de început a activităţii acesteia. Numai datorită conducerii lui 
Marx, Internaţionala I a putut exercita o influenţă hotărîtoare asu
pra întregii lupte care a urmat pentru eliberarea clasei muncitoare. 
Datorită întregii sale activităţi teoretice şi practice anterioare. 
Marx era pregătit pentru conducerea mişcării proletariatului in
ternaţional, şi pe bună dreptate scria Engels mai tirziu că printre 
toţi participanţii la adunarea din 28 septembrie 1864 de la St. 
Martins Hall, unde a luat fiinţă Internaţionala, „exista doar un 
singur om care ştia precis ce trebuia făcut şi ce trebuia întemeiat. 
şi acela era omul care încă în 1848 lansase în lume chemarea � 
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«Proletari din toate ţările, uniţi-vă!»• (vezi K. Marx şi F. Engels. 

Opere, val. 22, Bucureşti, Editura politică, 1965, p. 336) . 

Din scrisoarea adresată de Marx lui Engels la 4 noiembrie 1864 

şi din cea adresată de el lui Lion Philips la 29 noiembrie 1864, în 

care sînt descrise în amănunt pregătirea şi desfăşurarea adunării 
de la 28 septembrie 1864, precum şi prima lună de activitate a 
Consiliului central provizoriu, reiese clar rolul lui Marx în înte
meierea Internaţionalei şi uriaşa împotrivire pe care a întimpinat-o 
din partea elementelor burgheze şi pe care a trebuit s-o biruie, 
căci aceste elemente căutau să-şi menţină influenţa asupra mişcării 
muncitoreşti. Numai datorită participării nemijlocite a lui Marx a 

putut fi definit de la bun început caracterul de clasă proletar al 
noii organizaţii. 

Aprobarea de către Consiliul provizoriu a importantelor docu
mente ale marxismului elaborate de Marx, Manifestul constitutiv 
şi Statutul provizoriu al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor, 
a avut o uriaşă însemnătate istorică. Ea a constituit o premisă 
necesară pentru viitoarele victorii ale principiilor programatice şi 
organizatorice ale marxismului în mişcarea muncitorească interna
ţională. La elaborarea acestor documente programatice, Marx a ţinut 
seama de faptul că unirea pe plan internaţional a diferitelor deta
şamente ale clasei muncitoare a fost posibilă numai pe baza unei 
asemenea platforme, care, fără a face nici cea mai mică concesie 
principială curentelor sectariste, nu a închis porţile nici în faţa 
trade-unionurilor engleze, nici în faţa proudhoniştilor francezi, bel-
9ieni şi de altă naţionalitate, nici în faţa lassalleenilor germani. 
„A fost foarte greu să procedăm în aşa fel incit concepţiile noastre 
să fie exprimate într-o formă în care să devină acceptabile pentru 
actualul nivel al mişcării muncitoreşti... E nevoie de timp pentru 
ca mişcarea redeşteptată să facă posibilă folosirea vechiului lim
baj îndrăzneţ " (vezi volumul de faţă, p. 15) . După părerea lui Marx, 
acţiunile comune ale membrilor Asociaţiei Internaţionale a Mun
citorilor, discuţiile creatoare din presă şi din cadrul congreselor 
trebuiau în mod inevitabil să ducă la elaborarea unui program 
mai concret, care ar fi putut să se bazeze numai pe principiile 
comunismului. Făurind, după cum spunea Lenin, „tactica unică a 
luptei proletare a clasei muncitoare în diferite ţări", Marx a ridicat 
muncitorii de la lupta de zi cu zi pentru revendicări parţiale şi 
locale la înţelegerea marilor sarcini ale luptei de clasă a proleta
riatului împotriva capitalismului. Astfel, comunicîndu-i lui Kugel
mann ordinea de zi, pregătită de el, a Congresului de la Geneva 
al Internaţionalei, Marx scria că în mod intenţionat a limitat-o la 
aceste puncte, „care permit o înţelegere şi o colaborare nemijlo-
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cită între muncitori şi care alimentează nemijlocit şi dau un impuls 
nevoii luptei de clasă şi a orgamzarn muncitorilor ca clasă" 
(vezi volumul de faţă, p. 479) . 

Marx a fost adevăratul conducător, sufletul Internaţionalei, au
torul tuturor documentelor importante ale Consiliului General. 
care stabilea strategia şi tactica proletariatului internaţional. Din 
scrisorile lui Marx ne dăm seama ce imensă, ce migăloasă muncă 
de organizator şi educator a apăsat pe umerii săi. In scrisoarei 
adresată lui Kugelmann la 1 3  octombrie 1866, Marx scrie că de 
fapt „eu conduc întreaga Asociaţie" (vezi volumul de faţă, p.  482) . 
Conducerii Internaţionalei Marx îi consacră o bună parte din timpul 
şi forţele sale (vezi scrisorile lui Marx către Engels din 13 martie, 
11 aprilie, 26 decembrie 1865 şi altele) . El participă cu regularitate 
la şedinţele Consiliului General şi ale Comitetului permanent, ca 
membru al unei delegaţii a Consiliului frecventează adunările trade
unionurilor, se pregăteşte să ia cuvîntul în diferite probleme, ii 
parte la mitinguri de masă, poartă o amplă corespondenţă, conduce 
Conferinţa de la Londra din 1865 şi lucrările de pregătire a con
gresului de la Geneva (din 1866) şi celui de la Lausanne ( 1867) . 
Spre deosebire de unii politicieni burghezi şi mic-burghezi care îşi 
cîntau singuri osanale şi alergau după reclamă, Marx preferă să 
nu-şi sublinieze rolul său conducător în cadrul organizaţiei. Deo
sebit de importantă pentru caracterizarea lui Marx în calitate de 
conducător al proletariatului este scrisoarea adresată lui W. Lieb
knecht la 21 noiembrie 1865, în care se pronunţă categoric împo
triva cultului personalităţii, străin mişcării proletare. Marx nu r 
dat citire referatului lui Liebknecht despre mişcarea muncitoreasct 
din Germania trimis pentru Conferinţa de la Londra, întrucît, scria 
el, „în el era prea mult vorba de mine" (vezi volumul de faţă, p. 444) . 

Scrisorile adresate de Engels lui Marx dovedesc ajutorul efectiv 
acordat în permanenţă de Engels prietenului său şi în problemele 
legate de conducerea Internaţionalei. Intrucît locuia la Manchester, 
Engels, pînă în 1870, nu a putut fi membru al Consiliului GeneraL 
Abia după ce s-a mutat la Londra, el a intrat în componenţa Con
siliului, unde a avut un rol de seamă. Dar şi pînă la această dată 
Engels a participat activ la întreaga activitate a organizaţiei, a 
dezbătut împreună cu Marx, în scrisori şi cu prilejul întîlnirilor 
lor, toate problemele importante, şi-a asumat susţinerea şi funda
mentarea în presă a principiilor Internaţionalei. Corespondent� 
dintre Marx şi Engels arată că Engels este considerat pe drept 
cuvînt unul dintre conducătorii Internaţionalei, începînd din primii 
ani ai existenţei sale. 
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O importanţă hotărîtoare pentru succesul Internaţionalei a avut 
consolidarea în jurul lui Marx şi Engels a unui nucleu puternic de 
proletari revoluţionari. lncă din ziua înfiinţării Asociaţiei, Marx se 
străduieşte să asigure componenţa proletară a Consiliului ei Gene
ral. Scrisoarea sa către H. Jung, scrisă în jurul datei de 8 ianua-
1ie 1865, constituie o mărturie a luptei aprige ce a trebuit să fie 
dusă împotriva încercărilor unor militanţi burghezo-radicali de a 
pătrunde în Consiliul General. 

Scrisorile lui Marx dau la iveală munca educativă neobosită 
şi perseverentă desfăşurată de Marx printre membrii Consiliului, 
ajutînd muncitorilor celor mai înaintaţi şi mai devotaţi să dobîn
dească cunoştinţele teoretice necesare, să învingă prejudecăţile 
sectariste şi să se apropie de marxism. Membrii Consiliului Gene
ral, germanii G. Eccarius, F. Lessner, C. Pfinder - tovarăşii de 
luptă ai lui Marx şi Engeis încă de pe vremea Ligii comuniştilor, 
francezul E. Dupont, englezul R. Shaw, elveţianul H. Jung i-au 
acordat lui Marx un sprijin multilateral şi adeseori, în lipsa lui, 
acţionau din însărcinarea lui şi-i apărau ferm poziţiile. Numeroase 
scrisori ale lui Marx, publicate în acest volum, sînt adresate unor 
militanţi de seamă ai mişcării muncitoreşti şi socialiste - W. 
Liebknecht, P. Lafargue, J. Ph. Becker, J. Weydemeyer, L. Kugel
mann, C. De Paepe, S. Meyer şi alţii - pe care Marx s-a sprijinit 
în conducerea Internaţionalei. Marx şi Engels i-au ajutat pe mili
tanţii mişcării muncitoreşti, le-au dat sfaturi, i-au aprobat cînd au 
obţinut succese, i-au îmbărbătat cînd au avut eşecuri, i-au criticat 
pentru lipsurile şi greşelile lor (vezi, de pildă, scrisorile lui Marx 
către Engels din 1 8  noiembrie 1 864 şi către S. Meyer din 30 aprilie 
1867 ; scrisorile lui Engels către Marx din 1 3  şi 22 octombrie 1 867 
şi altele) . 

Marx şi Engels au acordat o deosebită atenţie legăturii directe 
cu masele proletare. ln scrisorile lor, ei subliniază în permanenţă 
importanţa stabilirii unor contacte strînse cu muncitorii germani, 
englezi, francezi, italieni şi cu muncitori din alte ţări. ln momen
tele hotărîtoare, de cotitură, muncitorii înşişi i se adresau lui Marx, 
cerindu-i sfaturi şi sprijin. Astfel, în noiembrie 1 865 Marx a primit 
de la Berlin, din partea muncitorilor A. Vogt, T. Metzner şi S. Meyer, 
o scrisoare în care, după cum spunea Marx, „este analizată serios şi 
critic starea actuală a mişcării muncitoreşti germane" (vezi volumul 
de faţă, p. 449-450) ; cu aceştia Marx a întreţinut o corespondenţă 
îndelungată. ln Anglia, în lupta împotriva liderilor oportunişti ai 
tradeunionurilor, contaminaţi de liberalism burghez, Marx şi Engels 
s-au sprijinit pe masele muncitoare. In Franţa muncitorii erau spri
jinul lor în lupta împotriva proudhoniştilor de dreapta. 
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Numeroase scrisori incluse în volumul de faţă dovedesc pozi
ţia intransigentă pe care se situau Marx şi Engels faţă de trădă
torii intereselor mişcării muncitoreşti şi democrate. Intr-o serie de 
scrisori găsim cuvinte de minie la adresa unor renegaţi ca Miquel, 
Blrgers şi alţii. In scrisoarea către Kugelmann din 23 februarie 
1865, Marx dezvăluie rădăcinile renegării acestor „politicieni reali a, 
care se acomodaseră orinduirii existente şi conlucrau cu guvernul 
reacţionar. 

O mare atenţie au acordat întotdeauna Marx şi Engels creării 
unei prese proletare independente. Chiar de la întemeierea Interna
ţionalei, ei îşi îndreaptă eforturile spre crearea unor organe de 
presă ale Asociaţiei într-o serie de ţări - Germania, Anglia, Elve
ţia -, caută să participe la ziarele care se editau, să le imprime 
o orientare revoluţionară, veghind asupra componenţei redacţiilor 
şi colaboratorilor şi solicitînd colaborarea tovarăşilor lor de idei 
{vezi scrisorile lui Marx către Engels din 2 decembrie 1864, 9 mai 
şi 26 decembrie 1865 şi altele) .  Prin sprijinul său permanent şi ' 

prin sfaturile sale directe, Marx a contribuit la formarea unei 
întregi pleiade de muncitori-publicişti, propagandişti ai ideilor In
ternaţionalei. Marx a acordat o mare atenţie publicării pe scară 
largă a documentelor Internaţionalei în diferite organe de presă, 
adeseori traducîndu-le el însuşi în alte limbi. 

Atrăgînd în rîndurile Internaţionalei mase largi de muncitori, 
Marx şi Engels s-au ridicat în sprijinul mişcării greviste, care s-a 
desfăşurat în numeroase ţări în anii 1865-1867. După cum arată 
scrisorile incluse în acest volum, din iniţiativa lui Marx, Consiliul 
General s-a îngrijit de organizarea sprijinirii materiale şi morale 
a greviştilor, i-a susţinut pe muncitori în lupta lor pentru limitarea 
zilei de muncă şi pentru stabilirea unor tarife ferme, împotriva 
exploatării muncii femeilor şi copiilor. Această activitate a Con
siliului General a contribuit la coordonarea acţiunilor muncitori
lor din diferite ţări în lupta lor de clasă, la creşterea autorităţii 
Internaţionalei în rîndul maselor largi de muncitori. Lupta gre
vistă victorioasă a contribuit la răsturnarea dogmei proudhoniste 
cu privire Ia caracterul dăunător al grevelor şi la infirmarea pă
rerii lassalleenilor, care subapreciau lup ta economică a proleta
riatului. 

Participarea la acţiuni comune, legate de sprijinirea mişcării 
greviste, a constituit pentru muncitorii europeni o înaltă şcoală 
de solidaritate internaţională de clasă şi de internaţionalism pr
letar. 

Croindu-şi drum spre conştiinţa maselor largi ale proletariatului 
din diferite ţări, ideile comunismului ştiinţific au întimpinat o 
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aprigă împotrivire din partea reprezentanţilor curentelor pre
marxiste sectariste şi reformiste. Lupta ideologică dusă la con
gresele Internaţionalei, în paginile presei muncitoreşti şi chiar în 
cadrul Consiliului General reflectă procesul de biruire de către 
proletariatul european a obtuzităţii şi sectarismului, proprii sta
diilor timpurii ale mişcării muncitoreşti. Considerînd lupta dintre 
curente în cadrul Internaţionalei ca fiind întru totul firească, la 7 
noiembrie 1864 Engels îi scria lui Marx că, după părerea lui, foarte 
curînd trebuie să apară divergenţele dintre elementele care se 
situează pe poziţiile proletariatului şi exponenţii ideologiei bur
gheze în rîndurile Internaţionalei (vezi volumul de faţă, p. 17) . 

Corespondenţa lui Marx şi Engels cuprinde un bogat material 
care ilustrează lupta dintre curentele din cadrul Internaţionalei. 
Ea demască trăsăturile caracteristice ale sectarismului, cauzele 
apariţiei lui, diferitele lui forme de manifestare şi însemnătatea 
luptei împotriva lui. Istoria apariţiei şi dezvoltării organizaţiilor 
Internaţionalei în fiecare ţară constituie totodată istoria luptei 
duse de întemeietorii marxismului împotriva formelor specifice 
ale sectarismului în mişcarea muncitorească din diferite ţări. 

Pentru destinele primei organizaţii internaţionale de masă a 
proletariatului, o deosebită importanţă avea în primul rînd conso
lidarea poziţiilor ei în Anglia, iar Marx, aşa cum era şi firesc, i-a 
acordat o mare atenţie. O forţă considerabilă în cadrul Consiliului 
General o constituiau liderii reformişti ai marilor trade-unionuri 
londoneze. In scrisorile sale, Marx face caracterizări foarte su
gestive lui G. Odger, W. Cremer şi altor politicieni muncitori libe
rali pătrunşi de credinţa în caracterul de neclintit al orînduirii 
capitaliste şi în esenţă străini de ideile socialiste şi revoluţionare. 
Incă din primele zile Marx a dus o luptă neobosită împotriva ideo
logiei liberal-burgheze a trade-unionismului şi a depus toate efortu
ril:: pentru revoluţionarea clasei muncitoare engleze. La insisten
ţele sale, membrii englezi ai Consiliului General s-au situat în 
fruntea unei largi mişcări pentru reforma electorală şi în primă
vara anului 1865, împreună cu reprezentanţii burgheziei radicale, 
au intrat în conducerea Ligii pentru reformă, cerind lansarea lo
zincii cartiste a dreptului de vot universal. „Dacă această reelectri
zare a mişcării politice a clasei muncitoare engleze reuşeşte, atunci, 
fără a face prea multă zarvă, Asociaţia noastră a realizat pentru 
clasa muncitoare europeană mai mult decît s-ar fi putut realiza 
pe vreo altă cale. Şi avem motive să sperăm într-un succes" (vezi 
volumul de faţă, p. 1 02-103) . Dar din pricina împăciuitorismului li
derilor trade-unionurilor a fost subminată această puternică mişcare, 
încheiată prin adoptarea reformei ciuntite din 1867, care acorda 
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dreptul de vot numai vîrfurilor clasei muncitoare. „Cremer şi Odger 
ne-au trădat amîndoi în Liga pentru reformă, unde, împotriva voin
ţei noastre, au făcut compromisuri cu burghezia• (vezi volumul 
de faţă, p. 475) . 

Lupta lui Marx împotriva oportunismului liderilor trade-unio
nişti a devenit deosebit de îndîrjită din pricina poziţiei şoviniste 
adoptate de aceştia în problema irlandeză. Analiza multilaterală a 
problemei irlandeze atît din punct de vedere istoric şi economic, cit 
şi din punctul de vedere al importanţei ei pentru dezvoltarea miş
cării muncitoreşti internaţionale ocupă un loc important în cores
pondenţa lui Marx şi Engels din această perioadă. ln toamna anului 
1867, Marx, care pînă atunci considerase că eliberarea Irlandei de 
sub jugul englez va fi rezultatul acţiunilor revoluţionare ale pro· 
letariatului englez, şi-a schimbat părerea. lntr-o scrisoare adresată 
lui Engels la 2 noiembrie 1867, el scria : „lnainte consideram că 
despărţirea Irlandei de Anglia este imposibilă. Acum însă o con
sider inevitabilă, chiar dacă după despărţire s-ar ajunge la o iede
ra/ie• (vezi volumul de faţă, p. 344) . Marx considera eliberarea na
ţională a Irlandei şi transformarea revoluţionar-democratică a 
sistemului agrar o premisă necesară pentru lupta victorioasă a 
însuşi proletariatului englez. ln scrisorile sale, Marx demască ac
ţiunile colonialiştilor englezi în Irlanda, aşa-numita „curăţire" a 
domeniilor, respectiv transformarea pămînturilor arabile în păşuni 
prin alungarea forţată a ţăranilor irlandezi de pe pămînturile lor. 
„In nici o altă ţară din Europa, dominaţia străină nu a adoptat 
această formă directă de expropriere a populaţiei indigene" (vezi 
volumul de faţă, p. 344-345) . 

O mare valoare teoretică are scrisoarea lui Marx către Engels 
din 30 noiembrie 1 867, în care, dezvoltînd şi concrelizînd princi
piile politicii internaţionaliste a proletariatului faţă de mişcar�a 
de eliberare naţională a popoarelor asuprite, trasează programul 
pe care trebuie să-l sprijine muncitorii englezi în problema irlan
deză. „Irlandezii au nevoie de următoarele : 

1. Autoadministrare şi independenţă faţă de Anglia. 
2. O revoluţie agrară. Englezii, aricit de sincer ar dori-o, nu pot 

să facă revoluţia în locul irlandezilor, dar le pit da mijloacele 
legale ca să şi-o facă ei. 

3 .  Taxe vamale protecţioniste împotriva Angliei" (vezi volu
mul de faţă, p. 367) . După cum reiese din numeroase scrisori, Marx 
a fost iniţiatorul campaniilor desfăşurate de Consiliul General în 
apărarea poporului irlandez. El a rostit cuvîntări publice şi referate 
în problema irlandeză, a susţinut cu înflăcărare lupta revoluţionari
lor mic-burghezi irlandezi - fenienii -, relevînl în primul rînd 
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faptul că „mişcarea feniană se caracterizează prin tendinţe socia
liste (în sens negativ, ca o mişcare îndreptată împotriva însuşirii 
_pămîntului) , precum şi prin faptul că a devenit o mişcare a cla
selor de josu (vezi volumul de faţă, p. 366) . 

lntr-o serie de scrisori din 1867, Marx şi Engels biciuiesc ac
ţiunile criminale ale guvernului englez faţă de revoluţionarii irldn
lezi, încercările autorităţilor engleze de a prezenta actele politice 
ale fenienilor drept crime de drept comun, faptul că „justiţia" 
engleză în procesul intentat fenienilor a recurs la date false, sper
jururi şi la alte infamii. 

După cum reiese din numeroase scrisori, Marx şi Engels au cri
ticat de asemenea iluziile mic-burgheze şi tactica complotistă, 
aventurie1 ă ale fenienilor (vezi scrisorile lui Marx către Engels din 
28 noiembrie şi 14 decembrie 1867, scrisorile lui Engels către Marx 
-din 29 noiembrie şi 19 decembrie 1867) , rezultate din credinţa naivă 
că eliberarea Irlandei ar putea fi dobîndită prin acte teroriste. 
Politica internaţionalistă consecventă susţinută de Marx şi Engels 
în problema irlandeză şi-a arătat roadele. ln scrisoarea adresată 
tui Kugelmann la 8 şi 20 noiembrie 1867, Engels constată cu satis
facţie că „proletariatul londonez se declară pe zi ce trece tot mai 
făţiş pentru fenieni, şi - ceea ce este aici nemaiauzit şi într-adevăr 
măreţ - ei se pronunţă în primul rînd pentru o mişcare violentă şi 
în al doilea rînd antiengleză" (vezi volumul de faţă, p. 513) .  

Marx şi Engels înfierează sistemul colonial englez. Astfel, în 
noiembrie 1865, în legătură cu înăbuşirea cu cruzime a răscoalei 
negrilor din colonia engleză de pe insula Jamaica, Marx şi Engels 

dezvăluie „faptele eroice " săvîrşite pe această insulă de armata 
colonialiştilor englezi. „Povestea din Jamaica este caracteristică 
pentru mîrşăvia fără seamăn a «adevăratului englez»• (vezi volu
mul de faţă, p. 145) . 

O atenţie deosebită au acordat Marx şi Engels mişcării mun
dtoreşti germane. Deşi în Germania terenul pentru răspîndirea 
ideilor comunismului ştiinţific fusese pregătit de activitatea des
făşurată de Marx şi Engels în cadrul Ligii comuniştilor şi la „Neue 
Rheinische Zeitung" ,  propagarea principiilor Internaţionalei întîm
pinau acolo mari greutăţi. Pe de o parte, legislaţia reacţionară cu 
privire la sindicate făcea ca organizarea unor secţii ale Interna
ţionalei în Germania să fie mai dificilă, pe de altă parte, chiar ideea 
solidarităţii internaţionale de clasă a muncitorilor şi cea a interna
ţionalismului proletar întîmpina rezistenţă din partea lassalleeni
lor. La 13 februarie 1865 Marx îi scria lui Engels că atîta timp cît 
1assalleanismul „va mai avea succes în Germania, pentru Asociatia 
Internatională nu va mai fi loc acolo". lnfrîngerea lassalleanismu-
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lui era o condiţie necesară pentru ridicarea conştiinţei de clasă a 
proletariatului german şi a dezvoltării mişcării muncitoreşti ger
mane. 

In momentul întemeierii Internaţionalei, Lassalle nu mai era 
în viaţă. Scrisorile publicate în volumul de faţă arată pe larg ce 
luptă neîmpăcată au dus Marx, Engels şi tovarăşii lor de idei · 
împotriva adepţilor lui Lassalle, împotriva tacticii oportuniste ini
ţiate de el în mişcarea muncitorească germană. Intr-o serie de 
scrisori scrise sub impresia morţii subite a lui Lassalle, Marx şi 
Engels fac o apreciere generală asupra activităţii politice a acestuia. 
Criticînd aspru caracterul oportunist al programului şi tacticii lui 
Lassalle, Marx şi Engels văd într-o anumită influenţă a stihiei filis
tine mic-burgheze asupra clasei muncitoare germane cauza succe
sului vremelnic al agitaţiei desfăşurate de Lassalle (vezi scrisoarea 
lui Marx către Kugelmann din 23 februarie 1 865) . Marx şi Engels 
rondamnă îngîmfarea, goana după reclamă, „închinarea faţă de 
succesul de momentu (vezi scrisoarea lui Engels către Weydemeyer 
din 24 noiembrie 1 864) , trăsături care-I caracterizau pe Lassalle. Ei 
au relevat că Lassalle nu înţelegea condiţiile economice ale eli
berării clasei muncitoare, că el şi-a însuşit în mod superficial so
cialismul ştiinţific şi era înclinat să vulgarizeze doctrina econo
mică a lui Marx. Intr-o serie de scrisori din volumul de faţă, Marx 
şi Engels iau atitudine împotriva faptului că Lassalle proclamă 
votul universal drept un panaceu pentru eliberarea proletariatului. 
Pornind de la experienţa bonapartismului în Franţa, Marx şi Engels 
au prevăzut folosirea demagogică a acestei lozinci de către con
trarevoluţia prusiană. In scrisoarea adresată lui Engels Ia 4 noiem
brie 1 864, Marx îl condamnă categoric pe Lassalle, care cocheta 
cu guvernul iuncherist reacţionar al lui Bismarck, urmărind în
cheierea unei alianţe neprincipiale cu iuncherimea împotriva bur
gheziei. In legătură cu faptele care an ieşit Ia iveală cu prilejul 
tratativelor dintre Lassalle şi Bismarck, Ia 27 ianuarie 1 865 Engels 
îi scria lui Marx : „Se dovedeşte din ce în ce mai mult că bravul 
Lassalle a fost un ticălos de duzină„. S-ar putea ca, subiectiv, va
nitatea lui să-i fi prezentat lucrurile ca acceptabile, obiectiv însa a 
fost o ticăloşie, o trădare a întregii mişcări muncitoreşti în fa
voarea prusieniloru (vezi volumul de faţă, p. 43) . Presupunerea lui 
Marx şi Engels că Lassalle a încheiat o tranzacţie directă cu Bis
marck a fost pe deplin confirmată după publicarea în 1928 a co
respondenţei dintre Lassalle şi Bismarck. In scrisoarea adresată lui 
Kugelmann Ia 23 februarie 1 865 şi într-o serie de alte scrisori, Marx 
subliniază că Lassalle a semănat iluzii în jurul „şarlataniilor so
cialeu ale lui Bismarck, făcînd agitaţie în favoarea creării coopera-
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tivelor de producţie cu ajutorul guvernului regalo-prusian, ş1 m 
acelaşi timp s-a împotrivit luptei pentru dreptul de asociere, ridi
cîndu-se împotriva creării sindicatelor, adevărate centre de orga
nizare a proletariatului. 

Dorind să dea o lovitură lassalleanismului în însăşi citadela lui, 
Marx a făcut multe eforturi pentru a atrage în Internaţională 
Uniunea generală a muncitorilor germani, organizaţie constituită 
cu sprijinul lui Lassaae. Marx şi Engels au consimţit să colaboreze 
la ziarul berlinez „Social-Demokratu ,  întemeiat de discipolul lui 
Lassalle, J. B. Schweitzer. In corespondenţa dintre Marx şi Engels 
găsim multe amănunte în legătură cu relaţiile dintre întemeie
torii marxismului şi Schweitzer, căruia îi cereau în permanenţă să 
înceteze cochetarea cu guvernul iuncherist. Atunci cînd s-au convins 
că, în ciuda tuturor avertismentelor lor, Schweitzer continua să 
ducă o politică conciliatoristă faţă de Bismarck şi că în ziar pro
mova sistematic cultul lui Lassalle, Marx şi Engels au declarat în 
mod public că rup relaţiile cu el (vezi scrisorile lui Marx către 
Schweitzer din 16 ianuarie şi 13 februarie 1865 etc.) . 

Lupta dus. de Marx şi Engels împotriva lassalleanismului s-a as
cuţit îndeosebi în perioada transformărilor burgheze din Germania, 
cînd era în mod neapărat necesar ca clasa muncitoare germană 
să fie înarmată cu înţelegerea justă a sarcinilor ce-i stăteau în 
tdţă. Spre deosebire de Lassalle şi de adepţii lui, Marx şi Engels 
considerau că problema centrală care se punea pe atunci în faţa 
poporului german, problema unificării Germaniei într-un stat uni
tar, trebuia rezolvată pe cale consecvent democratică, revolu
ţionară, pe calea formării unei republici democrate unice. La 6 
aprilie 1866 Marx îi scria lui Kugelmann : „Filistinii noştri vor înţe
lege o dată şi o dată că fără o revoluţie care să-i înlăture pe 
Habsburgi şi Hohenzollerni (de micii gîndaci de bălegar ce să mai 
vorbim) vom ajunge în mod inevitabil din nou la un război de 
treizeci de ani şi la o nouă împărţire a Germaniei lu (vezi volumul 
de faţă, p. 468) . 

Un rol imens în înlăturarea influenţei lassalleanismului asupra 
mişcării muncitoreşti germane l-a avut broşura lui Engels „Proble
ma militaiă în Prusia şi partidul muncitoresc germanu ,  în care 
este elaborată tactica clasei muncitoare în condiţiile situaţiei revo· 
ţionare care se crea în Germania. Dezbătînd în amănunţime în 
corespondenţa lor planul şi conţinutul broşurii, Marx şi Engels 
analizează poziţia guvernului prusian, care prin demagogia socială 
îşi masca planurile lui de unificare a Germaniei prin „foc şi sabie", 
şi relevă faptul că Bismarck recurge la tactica bonapartistă de ma
nevrare între burghezie şi proletariat ; Marx şi Engels demască 
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inconsecvenţa şi laşitatea progresiştilor, ale partidului de opoziţie 
al burgheziei germane, care în ultimă instanţă a sprijinit politica 
lui Bismarck, şi formulează cu precizie sarcinile clasei muncitoare 
în lupta pentru drepturi general democratice (vezi, de pildă, scrisoa
rea lui Marx către Engels din 3 februarie 1865) . Principalul în tac
tica clasei muncitoare este, sublinia;ă Engels, nici un fel de acor
duri cu reacţiunea, demascarea rolului trădător al burgheziei, crearea 
unui partid proletar de sine stătător. 

Datorită legăturilor &uînse cu muncitorii germani, ajutorului şi 
sprijinului permanent pe care le acordau lui Liebknecht şi Bebet 
în lupta pentru o cale consecventă, revoluţionară de unificare a 
Germaniei, Marx şi Engels au contribuit ca o mare parte dintr
muncitorii germani să se depărteze de lassalleanism. După cum îi 
scria Marx lui Engels la 17 mai 1866, ei au zădărnicit încercările 
lui Bismarck de a-i înşela pe muncitori şi de a-i duce după sine 
(vezi volumul de faţă, p. 201 ) .  

Făcînd o apreciere critică a evenimentelor care aveau loc în  
Germania, Marx ş i  Engels au ajutat proletariatul german să-şi 
elaboreze o tactică justă. O deosebită importanţă au avut sfaturile 
date de ei lui W. Liebknecht, ales deputat în Reichstagul Germa
niei de nord. In scrisoarea către Marx din 22 octombrie 1867, Engels 
aprobă atitudinea luată de Liebknecht împotriva politicii de „foc 
şi sabie" promovată de Bismarck (vezi volumul de faţă, p. 340) . Tot
odată, Marx şi Engels îl criticau pe Liebknecht pentru anumite 
greşeli, relevînd că ura acestuia faţă de Prusia îl face să idealizeze 
politica Austriei şi particularismul micilor state sud-germane. „Noi 
nu i-am putea da lui Bismarck o mai mare satisfacţie decît îngă
duind să fim confundaţi cu partizanii Austriei şi cu federaliştii din 
Germania de sud, cu ultramontanii şi principii detronaţi " - îi scria 
Engels lui Marx la 28 noiembrie 1867 (vezi volumul de faţă, p. 361 ) .  
In scrisoarea din 1 9  decembrie 1867, Engels îi comunică lui Marx 
că l-a sfătuit pe Liebknecht : „1 )  faţă de evenimentele şi rezultatele 
din 1866 să nu aibă o atitudine pur şi simplu negativă, adică reac
ţionară, ci critică (ceea ce îi va fi, desigur, greu) , şi 2) să-i atace 
pe duşmanii lui Bismarck cu aceeaşi forţă ca şi pe acesta" (vezi 
volumul de faţă, p. 379) . 

Numeroase pagini din scrisorile publicat8 în acest volum sînt 
consacrate criticării concepţiilor mic-burgheze ale lui Proudhon, 
care pe atunci exercita o mare influenţă asupra mişcării muncito
reşti franceze, belgiene şi în parte şi asupra celei elveţiene. In scri
soarea adresată lui Kugelmann la 9 octombrie 1866, Marx arată ce 
mari prejudicii a adus Proudhon mişcării muncitoreşti. Dezvăluind 
cauzele care au dus la răspîndirea proudhonismului, Marx indică 
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„pseudo critica" orînduirii burgheze, frazeologia lui Proudhon, care 
impunea „tineretului strălucit " ,  studenţilor. precum şi păturilor îna
poiate, semimeşteşugăreşti de muncitori  ocupaţi în mica producţie, 
care „fără s-o ştie, sînt atraşi în mare măsură de vechiul putregai " 
(vezi volumul de faţă, p. 479) . Marx subliniază faptul că proud
honiştii „resping orice acţiune revoluţionară, adică izvorîtă din 
însăşi lupta de clasă, orice mişcare concentrată, socială, deci şi pe 
aceea care îşi poate atinge scopul cu mijloace politice (de exemplu 
reducerea prin lege a zilei de muncă) " (vezi volumul de faţă, 
p. 479) . Unei critici aspre supune Marx atitudinea nihilistă, carac
teristică lui Proudhon, adoptată de acesta în problema naţională. 
In scrisoarea către Engels din 20 iunie 1866, el descrie discuţia în 
legătură cu războiul din cadrul Consiliului General, în cursul căreia 
cîţiva membri francezi ai Consiliului, printre care şi Lafargue, 
susţinînd punctul de vedere proudhonist, au declarat naţiunea şi na
ţionalitatea „prejudecăţi învechite " .  Caracterizind această poziţie 
ca „stirnerianism proudhonist" , Marx expune în amănunţime esenţa 
ripostei pe care le-a dat-o susţinătorilor acestor concepţii d.ună
toare. 

Ca internaţionalişti proletari consecvenţi, Marx şi Engels, în 
lupta pentru transformarea revoluţionară a Europei, au acordat o 
mare atenţie mişcării de eliberare naţională a popoarelor asuprite ; 
ei au atribuit un rol important luptei de eliberare a poporului po
lonez. Marx şi Engels vedeau într-o Polonie independentă, demo
crată un aliat de nădejde al democraţiei revoluţionare în lupta îm
potriva ţarismului rus şi a altor forţe reacţionare europene. Lupta 
poporului polonez pentru eliberarea lui naţională o considerau o 
parte integrantă a luptei pentru transformarea democratică a Euro
pei. Prin revendicarea restaurării unei Polonii democrate, munci
torii din fiecare ţară aveau posibilitatea de a demasca politica ex
ternă reacţionară a guvernului respectiv. Aceasta era una dintre 
lozincile în jurul cărora se putea realiza unitatea de acţiune în ca
drul Internaţionalei a diferitelor detaşamente ale proletariatului. 

Corespondenţa lui Marx şi Engels arată că tocmai datorită 
eforturilor lor, Consiliul General a adoptat o poziţie consecvent in
ternaţionalistă în problema poloneză, susţinînd aripa revoluţionar
lemocrată a mişcării poloneze de eliberare naţională şi demascînd 
rolul trădător al aripii „moderate" burghezo-aristocrate, care trăda 
interesele poporului polonez. 

Intr-o serie de scrisori din această perioadă, Marx revine la 
analiza cauzelor care au dus la înfrîngerea insurecţiei din Polonia 
din 1 863. Astfel, într-o scrisoare adresată lui Engels la 1 februarie 
1865, Marx observă că, pe baza învăţămintelor trase din insurecţia 



care a avut loc în Polonia în 1 863, chiar şi o parte a aristocraţiei 
poloneze a fost nevoită să recunoască că „o restaurare a Poloniei 
ar i imposibilă fără o răscoală a ţăranilor" (vezi volumul de faţă, 
p. 47) . In scrisoarea către Weydemeyer din 24 noiembrie 1 864, 
Engels relevă că una din cauzele înfrîngerii insurecţiei o constituie 
trădarea insurecţiei poloneze de către Prusia şi Franţa, complici
tatea acestora cu ţarismul reacţionar în înăbuşirea ei. 

Consiliul General a marcat momentele importante ale mişcării 
poloneze de eliberare naţională prin mitinguri şi adunări publice. 
Marx a luat parte activă la pregătirea şi desfăşurarea acestor mi
tinguri, după cum se vede şi din corespondenţa sa (vezi, de pildă, 
scrisorile lui Marx către Engels din 25 februarie, 4 martie 1 865, 
a lui Marx către Jung din 13 aprilie 1 865 ş.a.) . In scrisorile sale, 
Marx vorbeşte şi despre alte manifestări ale Consiliului General 
în apărarea luptătorilor pentru independenţa Poloniei, despre pole
mica dusă de el în 1 864-1865 pe această temă cu publicistul radi
cal P. Fox, care prezenta în culori trandafirii politica Franţei faţă 
de Polonia (vezi scrisoarea lui Marx către Engels din 1 O decembrie 
1 864) . 

Un rol important în fundamentarea poziţiei internaţionalismului 
proletar în problema naţională l-a avut lucrarea „De ce poartă 
clasa muncitoare interes Poloniei ? " , scrisă de Engels la rugămintea 
lui Marx (vezi scrisoarea lui Marx către Engels din 5 ianuarie 1 866) . 
In scrisorile sale, Marx dădea o înaltă apreciere acestei serii de 
articole ale lui Engels şi îi comunica impresia deosebită pe care 
�u produs-o asupra polonezilor (vezi scrisoarea lui Marx către 
Engels din 17 mai 1 866) . 

Scrisorile lui Marx incluse în acest volum dovedesc ce efor
turi neobosite a depus el pentru a crea secţii ale Internaţionalei în 
Belgia (vezi scrisorile lui Marx către Fontaine din 1 5  aprilie şi 25 
iulie 1 865) şi în Elveţia. 

Marx a folosit legăturile sale cu participanţii la mişcarea revo
luţionară emigraţi în S.U.A. : Weydemeyer, S. Meyer şi alţii, pen
tru a propaga principiile şi a întemeia secţii ale Asociaţiei în 
America. Marx şi Engels au urmărit cu atenţie dezvoltarea miş
cării muncitoreşti în S.U.A. , relevînd cu satisfacţie fiecare nou suc
ces al acesteia. Jn scrisoarea către Kugelmann din octombrie 1 866, 
Marx apreciază în termeni laudativi congresul muncitoresc de la 
Baltimore : „Lozinca lansată aici a fost organizarea în vederea 
luptei împotriva capitalului ; interesant este că majoritatea reven
dicărilor elaborate de mine pentru Congresul de la Geneva au fost 
formulate şi acolo datorită instinctului sănătos al muncitorilor" (vezi 
volumul de faţă, p. 480) . 
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Un loc important în corespondenţa lui Marx şi Engels din 
această perioadă îl ocupă problemele de politică internaţională, 
analizate de ei de pe poziţiile proletariatului. Incă de la înfiinţarea 
Internaţionalei, ei au îndemnat clasa muncitoare ca în problemele 
de politică externă să susţină linia ei de sine stătătoare, opusă po
ziţiei pe care se situează clasele dominante. ln scrisoarea adresată 
lui Engels la 25 februarie 1865, comunicindu-i despre polemica sa 
cu radicalii burghezi, Marx subliniază că „clasa muncitoare are 
propria ei politică externă, care nu se conduce în nici un caz după 
ceea ce consideră burghezia că este oportun" (vezi volumul de 
faţă, p. 78). 

De pe poziţiile revoluţionarilor proletari, Marx şi Engels apre
ciază în scrisorile lor evenimentele etapei finale a războiului civil 
din S.U.A., căruia i-au acordat atîta atenţie în articolele şi scri
sorile lor din anii precedenţi. Engels urmărea cu mult interes des
făşurarea acţiunilor militare în S.U.A., subliniind că evenimentele 
se apropie de 9eznodămînt şi că superioritatea economică şi mo
ral-politică a Nordului asupra Sudului sclavagist va duce în mod 
inevitabil la înfrîngerea şi capitularea acestuia din urmă (vezi scri
sorile lui Engels către Marx din i februarie, 3 martie, 16 aprilie şi 
3 mai 1865) . ln scrisorile lor, Marx şi Engels au subliniat influenţa 
revoluţionarizatoare a războiului civil din S.U.A. asupra relaţiilor 
internaţionale, asupra dezvoltării mişcării democratice şi muncito
reşti. Totodată, Marx şi Engels relevau caracterul limitat al demo
craţiei burgheze a statelor din Nord, precum şi tendinţele antide
mocrate, iar uneori chiar tendinţele de-a dreptul contrarevoluţionare 
manifestate de cercurile guvernante ale burgheziei din Nord în 
timpul războiului şi după terminarea lui. Scrisorile lui Marx şi 
Engels cuprind un schimb de păreri cu privire la perspectivele 
dezvoltării S.U.A. după terminarea războiului civil. La 24 iunie 
1865, Marx caracterizează cu asprime politica dusă de preşedintele 
Johnson, succesorul lui Lincoln. Politica aceasta, care reflecta ten
dinţa marii burghezii a Nordului spre o alianţă cu plantatorii sta
telor din Sud învinşi în războiul civil, punea în primejdie multe 
dintre cuceririle revoluţionare ale maselor populare americane, 
realizate ca urmare a războiului. Johnson a acordat o amnistie 
parţială rebelilor sudişti, a tolerat teroarea dezmăţată şi discri
minarea rasială faţă de negrii „eliberaţi" din statele din Sud. In 
scrisoarea către Marx din 15 iulie 1865, Engels remarcă : „Politica 
d-lui Johnson îmi displace şi mie din ce în ce mai mult. Ura împo
triva negrilor iese tot mai clar la iveală, iar faţă de bătrînii lorzi 
din Sud dă dovadă de o totală neputinţă " (vezi volumul de faţă, 
p. 1 1 8) . 
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Numai sub presiunea maselor şi la insistenţele aripii de stînga 
a partidului republican, Congresul american a introdus, în pofida 
lui Johnson, starea excepţională în Sud şi a adoptat o serie de 
măsuri împotriva foştilor proprietari de sclavi (aşa-numita „recon
strucţie a Sudului " ) .  In legătură cu înfrîngerea lui Johnson în ale
gerile din 1 866, în scrisoarea către Fram;ois Lafargue Marx sublinia : 
„In sfîrşit, muncitorii din Nord au priceput foarte bine că munca 
forţată pentru negri nu va putea fi niciodată liberă pentru albi " 
(vezi volumul de faţă, p. 485) . 

Un loc de seamă ocupă în corespondenţa lui Marx şi Engels 
problemele tacticii clasei muncitoare legate de pericolul unui război 
în Europa. Această tactică întemeietorii marxismului au legat-o, în 
primul rînd, de ci;finirea caracterului războiului. Ei au condamnat 
categoric războaiele duse de clasele guvernante în scopuri de co
tropire, dinastice, antipopulare. Astfel, în legătură cu iminentul 
război austro-prusian, pus la cale de clasele dominante din cele 
două state rivale, la 2 aprilie 1 866 Engels îi scria lui Marx : „Deşi 
toţi cei care se vor dovedi vinovaţi de dezlănţuirea acestui război 
- în caz că se va ajunge acolo - vor merita să fie spînzuraţi şi 
cu toată nepărtinirea aş extinde această pedeapsă şi asupra austrie
cilor, totuşi dorinţa mea cea mai fierbinte este ca prusienii să 
mănînce o bătaie zdravănă" (vezi volumul de faţă, p. 1 83). Iar 
cînd războiul a izbucnit, Marx şi Engels au reuşit ca Internaţionala 
să adopte o poziţie justă faţă de acesta. In situaţia complicată de
terminată de războiul din 1 866, în care interesele egoiste ale cla
selor guvernante se împleteau cu lupta pentru unificarea G:rmaniei 
şi cu desăvîrşirea unificării Italiei, Marx considera că Intenaţionala 
trebuie să se pronunţe pentru păstrarea neutralităţii, subliniind prin 
aceasta refuzul proletariatului internaţional de a se solidariza cu 
unul sau cu altul dintre participanţii la acest război. In scrisoarea 
către Engels din 20 iunie 1 866, Marx sublinia că „trebuie să evităm 
orice demonstraţie care ar putea atrage Asociaţia noastră pe calea 
unilateralităţii" (vezi volumul de faţă, p. 210-21 1 ) .  Marx şi Engels 
legau lupta împotriva războaielor de cotropire şi a militarismului 
de mişcarea de eliberare a proletariatului împotriva robiei capi
taliste. Ei s-au arătat adversari hotărîţi ai frazeologiei pdcifiste a 
Ligii păcii, care semăna iluzii cu privire la posibilitatea instaurării 
păcii şi libertăţii în condiţiile dominaţiei ordinii capitaliste. „Ştii 
că am luat cuvîntul în Consiliul General împotriva unirii cu cei 
care pălăvrăgesc despre pace" (vezi volumul de faţă, p. 3 1 1 ) .  In 
opoziţie cu frazele goale ale pacifiştilor burghezi, Internaţionala 
condusă de Marx şi Engels a dus continuu o luptă reală pentru 
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pace, demascînd cu consecvenţă diplomaţia claselor dominante din 
ţările capitaliste. 

Scrisorile lui Marx şi Engels publicate în volumul de faţă reflectă 
cercul larg al intereselor lor ştiinţifice. Ei au urmărit cu atenţie 
dezvoltarea ştiinţelor naturii - biologia, agrochimia, geologia, me
dicina, fizica, astronomia, matematica - şi au analizat cu profun
zime istoria şi economia diferitelor ţări din Europa şi America, 
etnografia, filozofia. ln scrisorile lor, Marx şi Engels fac un schimb 
de păreri în legătură cu problemele actuale ale ştiinţei, fac aprecieri 
asupra noilor ipoteze şi descoperiri, asupra cărţilor noi din diferite 
ramuri ale ştiinţei. 

Scrisorile lui Marx şi Engels incluse în volumul de faţă repre
zintă o valoroasă sursă pentru studierea vietii şi ctivitătii înte
meietorilor comunismului ştiinţific. Ele reconstituie istoria scrierii 
diferitelor lucrări ale acestora, îi înfăţişează pe Marx şi pe Engels 
ca revoluţionari intransigenţi, înflăcăraţi, ca gînditori profunzi, 
oameni cărora nimic din ceea ce este omenesc nu le era străin. 
Ele stau mărturie prieteniei indestructibile dintre aceşti doi dascăli 
şi conducători ai proletariatului internaţional. 

* 
* * 

ln volumul de faţă, un număr de 1 3  scrisori se publică pentru 
prima oară după manuscrisele păstrate în Arhiva centrală de partid 
a Institutului de marxism-leninism de pe lingă C.C. al P.C.U.S. 
Printre scrisorile publicate pentru prima oară sînt 5 scrisori ale lui 
Marx către Engels (cea din 6 februarie 1 865, cele scrise înainte de 
22 februarie 1 865, la sfîrşitul anului 1 865-începutul anului 1 866, 
la 20 februarie 1 866, 29 noiembrie 1 867) , 3 scrisori ale lui Marx 
către S. Hatzfeldt (26 şi 28 noiembrie 1 864, 1 0  aprilie 1865) , 2 scri
sori ale lui Marx către Paul Lafargue (din 10  august şi 7 decem
brie 1866) , scrisoarea lui Marx către C. De Paepe, în jurul zilei 
de 25 noiembrie 1 865, şi scrisoarea lui Engels către Laura Marx din 
23 septembrie 1 867. 

ln Anexele publicate la acest volum sînt incluse 9 scrisori ale 
soţiei lui Marx, Jenny, către Engels şi către alte persoane, scrise 
din însărcinarea lui Marx şi conţinînd un material suplimentar cu 
privire la activitatea social-politică şi ştiinţifică a lui Marx, precum 
şi unele informaţii cu caracter biografic. Din aceste scrisori, 4 se 
publică pentru prima oară. 

ln afară de scrisorile lui Jenny Marx, în Anexe se publică pen
tru prima oară 2 documente ale Casei Schiller, al cărei preşedinte a 
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fost Engels. Aceste documente, semnate de Engels, oferă date supli
mentare cu privire la activitatea lui social-politică. 

Pentru a evita creşterea exagerată a numărului de adnotări, în 
volumul de faţă şi în cele care vor urma, de regulă, nu se mai dau 
adnotările care se repetă. La pasajele care necesită repetarea unei 
adnotări sau a alteia se indică direct numărul respectiv al acestei 
adnotări. Menţiunea cu privire la scrisorile care au apărut pentru 
prima oară într-o formă incompletă se face la sfîrşitul scrisorii res
pective. 

lnstifutul 
·
de marxism-leninism 

de pe lingă C.C. al P.C.U.S. 



K ARL MARX 
şi 

F RIEDRI C H  E N GEL S 

S C R I S O R I  

Octombrie 1 864 - decembrie 1867 



P a r t e a  î n t î i  

Corespondenţa 
dintre Marx şi Engels 

Noiembrie 1 864 - decembrie 1867 



5 

1 8 6 4  

1 

Marx către Engels 
la Manchester 

(Londra] 2 noiembrie 186t 
Dragă Engels, 
Tăcerea ta îndelungată mă nelinişteşte. Presupun că te-ai în

tors 1• De ce nu dai nici un semn de viaţă ? 
Trebuie să-ţi împărtăşesc o seamă de lucruri importante, ceea ce 

voi face de îndată ce voi primi vreo veste de la tine. 

Salut. 

Publicat pentru prima oară în 
limba originală în : Marx-Engels. 
Gesamtausgabe, Dritte Abteilung, 
b1. 3, 1930 

2 

Al tău, 

K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germana 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 2 noiembrie 1864 
Dragul meu Maur, 

Criza şi nenumăratele necazuri legate de ea trebuie să-mi 
servească drept scuză pentru faptul că nu ţi-am scris mai de mult. 
Atîta cupiditate şi atîtea chiţibuşuri ca de data aceasta nu am 
întîlnit în viaţa mea, şi îţi poţi imagina ce corespondenţă presu
pune asta. 
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Incă săptămîna aceasta mă voi duce la Borchardt şi voi rezolva 
povestea moştenirii rămase de la Lupus ; ea se apropie acum de 
sfîrşit 2• 

Călătoria mea s-a încheiat la Sonderburg ; la Copenhaga nu 
m-am dus, în parte din lipsă de timp şi paşaport, în parte pentru 
că redactorul lui „Dagbl[adet] " ,  Bille, a sosit la Libeck tocmai cînd 
eu mă aflam la Kiel ; astfel, în toată Copenhaga nu aveam cui să 
mă adresez, deoarece celelalte ziare nu le-am văzut niciodată. 

Schleswig este o ţară ciudată - coasta de răsărit este foarte 
frumoasă şi bogată, coasta de apus este şi ea bogată, iar la mijloc 
este cîmpie şi pustiu. Golfurile sînt toate foarte frumoase. Popu
laţia reprezintă, fără îndoială, una dintre cele mai voinice şi mai 
greoaie rase de oameni de pe pămînt, mai ales frizii de pe coasta 
de apus. Ajunge să călătoreşti prin această ţară ca să te convingi că 
nucleul de bază al englezilor provine din Schleswig. Tu îi cunoşti 
pe frizii olandezi, şi anume pe colosalele friziene, cu delicatul lor 
ten alb-trandafiriu (predominant şi în Schleswig) . Acesta este pro
totipul englezilor din nord ; în special femeile solide care se întîl
nesc şi aici, în Anglia, aparţin toate în mod evident tipului frizian. 
Eu sînt convins că „iuţii " (Eotena cyn în anglo-saxonă) , care au 
imigrat în Anglia împreună cu anglii şi saxonii, au fost frizi şi că 
imigraţia daneză în Iutlanda şi Schleswig datează abia din secolul 
al Vii-lea sau al VIII-lea. Actualul dialect iut constituie o dovadă. 

Aceşti indivizi sînt mari fanatici şi, de aceea, mi-au plăcut foarte 
mult. Ai citit, de bună seamă, cite ceva despre originalul „dr. K. J. 
Clement din Frizia de nord ".  Flăcăul acesta reprezintă tipul întregii 
rase. Lup�a împotriva danezilor este pentru ei ceva foarte serios, 
scopul vieţii lor, iar teoria schleswig-holsteiniană nu constituie 
pentru ei un ţel, ci un mijloc. Ei se consideră o rasă superioară 
danezilor fiziceşte şi moraliceşte şi aşa şi este. Bismarck şi-a făcut 
într-adevăr o ciudată iluzie cînd şi-a imaginat că va reuşi să se 
răfuiască cu acest gen de oameni 3 în maniera lui. Noi am rezistat 
cincisprezece ani în faţa danezilor şi ne-am consolidat terenul, iar 
acum să ne lăsăm doborîţi de acest birocrat prusian ? - aşa vorbeau 
aceşti oameni . 

Corelaţia dintre limbă şi naţionalitate este foarte specifică. La 
Flensburg, unde, după informaţiile danezilor, toată partea de nord, 
mai ales partea portului, ar i daneză, toţi copiii, care se joacă cu 
droaia acolo în port, vorbesc limba germană de jos (plattdeutsch). 
Dimpotrivă, la nord de Flensburg, limba populară este daneza, adică 
dialectul danez de jos (plattdănisch), din care n-am înţeles aproape 
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nici un cuvînt. La Sundewitt 1) însă, ţăranii vorbeau la cucrnmă 
cind daneza, cind germana de jos (plattdeutsch), cind germana de 
sus (hochdeutsch) ; dar atît acolo cit şi la Sonderburg, unde mă 
adresam oamenilor în permanenţă în limba daneză, nu mi se răs
pundea altfel decit în germană. In orice caz, Schleswigul de nord 
este foarte germanizat şi ar fi foarte dificil să fie din nou danificat, 
oricum mult mai dificil decit germanizat. Aş fi preferat să devină 
mai danez, căci mai tîrziu, de dragul bunei-cuviinţe, tot va trebui 
să li se cedeze aici ceva scandinavilor. 

ln ultimul timp m-am ocupat puţin de filologia şi arheologia 
frizo-anglo-iuto-scandinavă şi am ajuns la concluzia că danezii sînt 
un adevărat popor de avocaţi : pentru a-şi apăra punctul de vedere, 
ei mint direct şi conştient şi în probleme ştiinţifice. O dovadă o 
constituie cartea d-lui Worsaae „Despre danezi etc., în Anglia• .  Pe 
de altă parte, data viitoare cind vei veni aici vreau să-ţi arăt o 
carte, foarte bună în linii mari, a teribilului Clement din Frizia 
de nord despre Schleswig şi imigraţia în Anglia din secolele 
VI-VIII. Făcind abstracţie de toate ciudăţeniile lui, acest individ 
ştie multe. lmi face însă impresia că bea de stinge. 

Spre surprinderea mea, în Schleswig prusienii arată foarte bine, 
în special cei din Westfalia, care pe lingă austrieci par nişte uriaşi, 
însă, fireşte, mult mai greoi. Intreaga armată umblă complet nerasă, 
descheiată la nasturi şi, în general, foarte neglijentă, astfel că 
spilcuiţii austrieci joacă aici aproape rolul prusienilor. Printre ofi
ţerii de artilerie şi de geniu prusieni am întîlnit ciţiva indivizi foarte 
simpatici, care mi-au povestit tot felul de istorii interesante ; în 
schimb, infanteriştii şi cavaleriştii erau foarte încrezuţi şi distanţi, 
drept care se bucurau de un renume foarte prost şi în rîndurile 
populaţiei. Comanda încredinţată prinţului Fr[iedrich] Karl nu a 
trezit aici nici un entuziasm, iar împotriva împărţirii distincţiilor 
protestau toţi fără excepţie, chiar şi cei decoraţi. Subofiţerii se 
purtau frumos cu soldaţii mai în vîrstă şi, în general, în societate ; 
pe de altă parte, am văzut un genist brandenburghez care instruia 
recruţi la Sonderburg - tipul vechiului prusac ticălos. De altfel, 
este interesant de văzut cit de diferit este tonul care domneşte în 
această privinţă în corpurile de armată 3 şi 7. Tribul local, ca să 
folosim expresia lui Georg Jung, se lasă tratat în modul cel mai 
grosolan, în timp ce la westfali (care sînt foarte amestecaţi cu locui
torii de pe partea dreaptă a Rinului) subofiţerii se poartă în general 
cu soldaţii ca de la egal la egal. 

1) Denumirea daneză : Sundeved. - Nota red. 
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Ce părere ai despre criza comercială ? Cred că a trecut, sau cel 
puţin punctul ei culminant. Păcat că astfel de fenomene nu mai 
ajung acum niciodată să se coacă cit trebuie. 

Ce înseamnă : Rlm Hart, klar Kimmang ? 
Calde salutări soţiei tale şi fetelor. 

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

3 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 4 noiembrie l164 
Dragă Frederick, 
M-am bucurat foarte mult că am primit iarăşi veşti de la tine. 
Aici totul este în ordine. Aşa au stat lucrurile de cînd ai plecat 

tu de aici 4 şi pînă alaltăieri, cînd mi-a apărut iar un furuncul 
antracoid în partea dreaptă a pieptului. De data aceasta, dacă 
nu-mi trece repede şi dacă furunculul nu rămîne izolat, vreau să 
fac cura de arsenic a lui Gumpert. 

Semnele tale runice Rlm Hart etc. 1) le-aş traduce, din punct 
de vedere olandez-frizic, cu inimă largă, orizont clar. Mă tem însă 
că aici se ascunde cu totul altceva, aşa că renunţ să dezleg ghi
citoarea. 

Hîrtiile alăturate trebuie să mi le trimiţi înapoi de îndată ce le 
vei fi citit. Mai am încă nevoie de ele. Ca să nu uit nimic din ceea 
ce vreau să-ţi comunic, le notez pe puncte. 

1 .  Lassalle şi contesa Hatzfeldt. 
Acest amplu document reprezintă copia unei circulare trimise 

de soţia lui Herwegh (honni soit qui mal y pense) 2) , Emma, la 
Berlin 5 ,  imediat după catastrofă, ca să se publice extrase din ea în 
ziare. Vei vedea cu cită abilitate a ştiut Emma să  se plaseze pe ea 

1 )  Vezi volumul de  fată, p .  8. - Nota red. 
1) - afurisit să fie cine se gîndeşte la rele. - Nota trad. 
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şi pe nătărăul ei de Georg la începutul, în mijlocul şi la sfîrşitul 
raportului ; cum ocoleşte întreaga poveste două puncte importante : 
în primul rînd o întîlnire a lui Rlstow cu Donniges şi fiica, în 
timpul căreia aceasta din urmă probabil că l-a refuzat pe Lassalle, 
înainte de a se fi petrecut scena descrisă de Emma. 1n al doilea 
rînd, cum s-a ajuns la duel. Lassalle a scris scrisoarea jignitoare. 
Dar după aceasta a urmat ceva care nu este povestit şi care a dus 
de-a dreptul la duel. 

Omiterea a două momente atît de importante te face să te în
doieşti de fidelitatea povestirii. 

Scrisoarea lui Hatzfeldt. Cînd a sosit la Berlin, i-am trimis prin 
Liebknecht o scurtă scrisoare de condoleanţe 1) .  Liebknecht mi-a 
scris 2) că ea se plîngea că „eu l-aş fi părăsit pe Lassalle la nevoie" ,  
ca ş i  cînd i-aş fi putut face acestui om un serviciu mai mare decît 
să-mi ţin gura şi să-l las în voia lui. (În ultimul său discurs rostit 
în faţa tribunalului din Dlsseldorf, el l-a jucat pe marchizul de 
Pasa cu frumosul Wilhelm 3) în rolul lui Filip al Ii-lea, încercînd 
să-l determine pe acesta să abroge actuala constituţie, să proclame 
votul universal şi alianţa cu proletariatul 6.) înţelegi tu ce ascunde 
scrisoarea ei şi ce anume vrea ea de la mine. I-am răspuns pe un 
ton foarte prietenos, totuşi, printr-un refuz diplomatic 4) . Mîntui
torul modern I Atît ea cit şi sicofanţii care o înconjură sînt nebuni. 

Apropo. Intîmplător mi-au căzut iarăşi în mină cîteva numere 
din „Notes to the People" (din 1 851 ,  1 852) a lui E. Jones, care, dacă 
ne referim la articolele economice, au fost scrise, în punctele lor 
esenţiale, sub conducerea mea directă şi, în parte, chiar cu co
laborarea mea nemijlocită. Well I Şi ce găsesc în ele ? Că noi am dus 
atunci împotriva mişcării cooperatiste - în măsura în care aceasta, 
în actuala ei formă obtuză, pretinde că este ultimul cuvînt - aceeaşi 
polemică pe care peste 1--12  ani a dus-o Lassalle . în Germania 
împotriva lui Sch[ulze]-Delitzsch, numai că noi am dus-o mai bine. 

Ca succesor al său în funcţia de preşedinte al Uniunii generale 
a muncitorilor germani, Lassalle l-a numit „prin testament" (ca un 
principe domnitor) - pe Benhard Becker, nenorocitul acela care 
a fost un timp redactorul lui Juch la „Hermann• .  Congresul Uniunii 
va avea loc luna aceasta la Dlsseldorf 7 şi se aşteaptă o opoziţie se
rioasă împotriva acestei „dispoziţii" testamentare. 

1) Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 0, Bucureşti, Editura politică, 1969, p. 594. - Nota red. 
•) Liebknecht către Marx, 30 septembrie 1864. - Nota red. 3) Wilhelm I. - Nota red. 
'l Vezi volumul de faţă, p. 5. - Nota red. 
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Iţi trimit alăturat şi o scrisoare a unui muncitor din Solingen, 
Klings, de fapt conducătorul secret l muncitorilor renani (fost 
membru al Ligii s) . Nu trimite înapoi această scrisoare, păslreaz-o 
însă printre documente. 

2. Workingmen's lntemational Association 1) . 
Acum cîtva timp, muncitorii londonezi au adresat muncitorilor 

parizieni un apel cu privire la Polonia, chemîndu-i la o acţiune 
comună în această problemă 9• 

La rîndul lor, parizienii au trimis o delegaţie condusă de un 
muncitor pe nume Tolain - adevăratul candidat al muncitorilor în 
ultimele alegeri de la Paris 18 -, o persoană foarte agreabilă (ca şi 
cei care îl însoţeau, de altfel) . La 28 septembrie 1 864 a fost convocat 
un miting în St. Martin's Hall ; convocarea a fost făcută de Odger 
(cizmar, preşedintele Consiliului local al tuturor trade-unionurilor 
din Londra, precum şi al societăţii trade-unioniste de agitaţie pentru 
dreptul de vot 11, societate care întreţine legături cu Bright) şi de 
Cremer, zidar şi secretar al Uniunii zidarilor. (Aceşti doi oameni au 
fost organizatorii marelui miting al trade-unionurilor de la St. 
James' Hall, sub preşedinţia lui Bright, miting de simpatie pentru 
America de Nord, ditto 2) al manifestaţiilor în cinstea lui Gari
baldi 12.) Un oarecare Le Lubez a fost trimis la mine să mă întrebe 
dacă nu vreau să particip în calitate de reprezentant al muncitorilor 
germani şi dacă nu vreau să trimit un muncitor german în mod 
special ca să ia cuvîntul la miting. L-am recomandat pe Eccarius, 
care s-a achitat admirabil de sarcina dată, iar eu am asistat ca 
figurant în tribună. Ştiam că, de data aceasta, atît din partea Lon
drei cit şi din partea Parisului vor i reprezentate „forţe " reale şi 
ele aceea am hotărît să mă abat de la regula mea obişnuită de a 
refuza orice invitaţii de acest fel. 

(Le Lubez este un francez tînăr, adică de vreo 30 de ani, care 
însă a crescut la Jersey şi la Londra, vorbeşte perfect limba engleză 
şi este un foarte bun mijlocitor între muncitorii francezi şi cei 
englezi .) (Profesor de muzică şi de limba franceză.) 

La miting - sala era plină pînă la refuz (pentru că în prezent 
are loc în mod evident un nou avînt al mişcării clasei muncitoare) -, 
Asociaţia muncitorilor italieni 13 din Londra a fost reprezentată de 
maiorul Wolff (Thurn-Taxis, aghiotantul lui Garibaldi) . S-a luat 
hotărîrea să se înfiinţeze o „Workingmen's International Associa-

1) - Asociaţia Intenaţională a Muncitorilor. - Nota trad. 
1) - precum şi. - Nota lrad. 
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tion• 1) , al cărei Consiliu General să-şi aibă sediul la Londra şi „să 
lege între ele• asociaţiile muncitoreşti din Germania, Italia, Franţa 
şi Anglia. De asemenea, s-a mai luat hotărîrea ca în 1865 să fie 
convocat un Congres general al muncitorilor în Belgia. La miting 
a fost ales un comitet provizoriu în care au intrat Odger, Cremer 
şi mulţi alţii, în parte vechi cartişti, vechi owenişti etc. - din 
partea Angliei ; maiorul Wolff, Fontana şi alţi italieni - din partea 
Italiei ; Le Lubez etc. - din partea Franţei ; Eccarius şi eu - din 
partea Germaniei. Comitetul are dreptul să coopteze ariciţi membri 
noi vrea. 

Deocamdată totul merge bine. La prima şedinţă a comitetului 
am participat şi eu. A fost ales un subcomitet (în care am intrat şi 
eu) pentru întocmirea unei declaraţii de principii şi a unui statut 
provizoriu 14• Boala m-a împiedicat să particip la şedinţa subcomi
tetului şi la şedinţa comitetului care a urmat după aceea. 

La aceste două şedinţe - aceea a subcomitetului şi şedinţa 
comitetului care a urmat după aceea -, la care eu n-am participat, 
s-au petrecut următoarele : 

Maiorul Wolff a propus ca pentru noua asociaţie să fie folosit 
regulamentul (statutul) asociaţiilor muncitoreşti i taliene (care au 
o organizaţie centrală, dar în fond, după cum a reieşit mai tîrziu, 
sînt societăţi de ajutor reciproc) . Mai tîrziu am văzut şi eu această 
maculatură. Era, fără doar şi poate, opera lui Mazzini, aşa că nu 
e greu de ghicit în ce spirit şi în ce stil era prezentată acolo pro
blema reală - problema muncitorească ; de asemenea, cum a fost 
strecurată aici problema naţionalităţilor 15, 

Jn afară de aceasta, un vechi owenist, Weston - acum el însuşi 
fabricant, o persoană foarte amabilă şi cumsecade -, a întocmit un 
program extrem de confuz şi din cale-afară de lung. 

Următoarea şedinţă plenară a comitetului a însărcinat subcomi
tetul să prelucreze programul lui Weston, precum şi statutul lui 
Wolff. Acesta din urmă plecase între timp pentru a participa la 
Congresul asociaţiilor muncitoreşti italiene care urma să se ţină 
la Neapole şi pentru a le convinge să adere la Asociaţia centrală 
de la Londra. 

Nici la a doua şedinţă a subcomitetului n-am putut participa, 
deoarece am fost anunţat prea tîrziu. La această şedinţă, Le Lubez 
a prezentat „o declaraţie de principii" şi statutul lui Wolff cu mo
dificările făcute de Le Lubez ; subcomitetul le-a acceptat pe amîn
două, spre a le pune în dezbaterea comitetului. Comitetul s-a în
trunit la 1 8  octombrie. Deoarece Eccarius mi-a scris că periculum in 

'l - ,.Asociaţia Intenaţională a Muncitorilor". - Nota trad. 
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mora l) , m-am prezentat. Am fost pur şi simplu îngrozit cind l-am 
auzit pe bunul Le Lubez citind un preambul extrem de bombastic, 
prost redactat şi într-o formă încă foarte crudă, care pretindea că 
este o declaraţie de principii şi în care, sub învelişul celor mai 
confuze frînturi de socialism francez, se întrezărea la tot pasul 
figura lui Mazzini. In plus, a fost adoptat în linii mari statutul ita
lian, care, abstracţie făcind de toate celelalte greşeli, îşi propune 
drept scop ceva cu totul imposibil : un fel de guvern central al cla
selor muncitoare din Europa (fireşte, cu Mazzini în culise) . Eu am 
obiectat într-o formă delicată şi, după îndelungi discuţii, Eccarius 
a propus ca aceste documente să fie din nou „redactate" de sub
comitet. Dar „sentiments " 2) cuprinse în declaraţia lui Le Lubez au 
fost votate. 

Două zile mai tîrziu, la 20 octombrie, la mine acasă s-au întrunit 
Cremer din partea englezilor, Fontana (Italia) şi Le Lubez. (Weston 
n-a putut veni.) Pînă atunci nu avusesem în mină documentele (în
tocmite de Wolff şi de Le Lubez) şi de aceea n-am putut pregăti 
nimic în prealabil. Eram însă ferm hotărît ca, pe cit posibil, să nu 
las nemodificat not one single line 3) din această maculatură. Ca 
să ciştig timp, am propus ca înainte de „a redacta" preambulul 
„să discutăm" statutul. Aşa s-a şi făcut. Era ora 1 noaptea cind 
primul din cele 40 de puncte ale statutului a fost adoptat. Cremer 
a spus (şi eu tocmai asta voiam să obţin) : „Nu avem ce propune 
comitetului care trebuie să se întrunească la 25 octombrie. Şedinţa 
lui trebuie să fie amînată pînă la 1 noiembrie. Subcomitetul se 
poate întruni la 27 octombrie şi poate încerca să ajungă la un rezul
tat definitiv" .  Această propunere a fost primită şi „documentele" 
mi-au fost „lăsate" mie ca să le citesc. 

Mi-am dat seama că era imposibil să scot ceva din această ma
culatură. Pentru a justifica cit de cit modul cu totul neobişnuit în 
care mă pregăteam „să redactez" aceste „sentiments " deja „votate" ,  
am scris un Manifest către clasa muncitoare 4 )  (ceea c e  nu fusese 
prevăzut în planul iniţial ; un fel de trecere în revistă a destinelor 
clasei muncitoare începînd din 1 845) . Sub pretextul că în acest 
„Manifest" a intrat tot materialul faptic şi că nu face să repetăm 
de trei ori unul şi acelaşi lucru, am modificat întregul preambul, 
am eliminat „declaraţia de principii" şi, în sfîrşit, în locul celor 40 

1) - aminarea este prjmejdfoasă. - No/a trad. 
1) - „considerente• . - Nota trad. 
1) - nici un singur rind. - Nota trad. 
'l K. Marx. „Manifestul constitutiv al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor• 

(Yezi K. Marx şi F. Enge/s. Opere, voi. 16, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. -14. 
- Nota trad.). - Nota red. 
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de puncte ale statutului am lăsat numai 1 0. Acolo unde „Manifestul" 
se ocupă de politica internaţională, eu vorbesc de ţări, şi nu de 
naţionalităţi, şi demasc Rusia, iar nu minores gentium 1 ) .  Subcomi
tetul a adoptat toate propunerile mele, obligîndu-mă doar să intro
duc în preambulul statutului 2) două fraze despre „datorie" şi 
„drept" ,  ditto despre „adevăr, morală şi dreptate" 16• Le-am plasat 
în;l în a;;a fel, încît nu pot dăuna cu nimic. 

ln şedinţa Comitetului General, „Manifestul" meu etc. a fost 
adoptat cu mare entuziasm (în unanimitate) . Problema tipăririi etc. 
va fi discutată marţea viitoare 3) . Le Lubez a luat o copie a „Ma
nifestului" în vederea traducerii în franceză şi Fontana una în ve
derea traducerii în italiană. (Mai întîi va apărea într-un săptămî
nal intitulat „Bee-Hive• 17 (care apare sub redacţia trade-unionistu
lui Potter) şi care este un fel de „Monitor oficial") .  Traducerea în 
germană o voi face chiar eu. 

A fost foarte greu să procedăm în aşa fel încît concepţiile noastre 
să fie exprimate într-o formă în care să devină acceptabile pentru 
actualul nivel al mişcării muncitoreşti. Peste două-trei săptămîni, 
aceiaşi oameni vor ţine, împreună cu Bright şi Cobden, mitinguri 
cu privire la dreptul de vot. E nevoie de timp pentru ca mişcarea 
redeşteptată să facă posibilă folosirea vechiului limbaj îndrăzneţ. 
Trebuie să fim fortiter in re, suaviter in modo 4) . De îndată ce acest 
document va fi publicat, îl vei primi şi tu. 

3. Bakunin îţi trimite salutări. El a plecat astăzi în Italia, unde 
locuieşte (la Florenţa) . Ieri l-am revăzut pentru prima oară după 
1 6  ani. Trebuie să spun că mi-a plăcut foarte mult, mai mult decît 
înainte. Referitor la mişcarea poloneză, el spune că guvernul rus 
ar fi avut nevoie de această mişcare pentru a menţine liniştea chiar 
în Rusia, dar că nu a contat în nici un caz pe 18 luni de luptă. De 
aceea a provocat povestea din Polonia. Polonia, spune el, ar fi 
dat greş din două motive, şi anume din cauza influenţei lui Bona
parte şi, în al doilea rînd, din cauza ezitării aristocraţiei poloneze 
de a proclama de la bun început, în mod deschis şi fără echivoc, 
socialismul ţărănesc 18• Acum - după eşecul mişcării poloneze -, 
el (B [akunin]) nu va mai participa decît la mişcarea socialistă. 

In general, acesta este unul din puţinii oameni care, după pă
rerea mea, în aceşti 16  ani nu au dat înapoi, ci, dimpotrivă, au 

1 1  - state de mai mică importantă. - Nota trad. 
11 K. Marx. „Statutul provizoriu al Asociaţiei Intenaţionale a Muncitori· 

lor• (vezi op. cit., p. 1-18). - Nota red. 
'I 8 noiembrie. - Nota red. 
'l - energici în fapte, delicaţi în formă. - Nota trad. 
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evoluat. Am discutat şi cu el despre dezvăluirile lui Urquh[art] . 
(Apropo. De bună seamă că Asociaţia Internaţională mă va face să 
rup relaţiile cu aceşti prieteni I 18) El s-a interesat foarte mult de 
tine şi de Lupus. Cînd i-am adus la cunoştinţă moartea acestuia 
din urmă, el a spus imediat că mişcarea a pierdut un om de neîn
locuit. 

4. Criza. Pe continent ea este departe de a fi trecut (mai ales 
în Franţa) . De altfel , acum crizele înlocuiesc prin frecvenţă lipsa 
lor de intensitate. 

Salut. 

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

4 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 1 noiembrie 1864 

Dragul meu Maur, 
Rezolvarea dată de tine ghicitorii friziene este absolut justă, 

afară de un singur cuvînt. Kimmang înseamnă în friziana de nord : 
privire, ochi ; natura acestor frizieni este speculativă şi ei au aşezat 
orizontul interior în locul celui exterior, aşa cum Wagener cere 
acum un „Dippel interioru 20• Este o veche expresie mannarească. 

Alăturat îţi trimit înapoi scrisorile lui Herwegh şi Hatzfeldt. 
Despre ce provocare aruncată de Lassalle valahului 1) şi tăinuită 
de Emma 2) vorbeşti ? L[assalle] a pierit categoric din cauză că la 
pension n-a trîntit-o imediat pe pat pe acea persoană 3) şi nu i-a 
tras o bătaie bună ; ea nu avea nevoie de sufletul lui frumos, ci de 
cureaua lui evreiască. Aceasta este iarăşi o poveste care nu i se 
putea întîmpla decît lui L [assalle) . Că el l-a silit pe valah să se 
bată în duel este o dublă nebunie. 

') Iancu Racoviţă. - Nola red. 
1) Emma Herwegh. - Nola red. 
1) Helene von Donniges. - Nola red. 
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Ideea bătrînei Hatzfeldt ca tu să scrii mîntuitorului modern 1) 
o apoteoză este chiar foarte bună. 

Scrisoarea muncitorului din Solingen nu se afla în plic 2) . 
Sînt nerăbdător să văd Manifestul către muncitori 3) ; judecind 

după ceea ce îmi scrii tu despre oamenii aceia, trebuie să fie o 
adevărată operă de artă. Este bine totuşi că avem iarăşi relaţii cu 
nişte oameni care cel puţin îşi reprezintă clasa lor ; la urma urme
lor, acesta este principalul. Deosebit de importantă este influenţa 
asupra italienilor, mai există deci şanse să se pună o dată capăt 
lozincii Dio e popolo 4) în rîndul muncitorilor ; pentru bravul Giu
seppe va fi ceva neaşteptat. De altfel, presupun că această nouă 
asociaţie se va scinda foarte curînd în elemente teoretic-burgheze 
şi elemente teoretic-proletare de îndată ce problemele vor fi cit 
de cit precizate. 

In legătură cu moştenirea lăsată de Lupus 2 m avut azi dimi
neaţă întîlnire cu avocatul. Suma care îţi mai rămîne va fi ceva 
mai mare de 200 1. st. ; de îndată ce voi avea bani, îţi voi trimite 
cea mai mare parte din ei. Nu cunoaştem încă exact anumite amă
nunte, aşa că nu putem încheia încă definitiv contul. Autorităţile 
pentru încasarea impozitelor cer o listă a tuturor cărţilor, precum 
şi evaluarea ceasului rămas de la L[upus) . Fii bun şi trimite-mi o 
asemenea listă care să cuprindă denumirea celor mai importante 
lucruri, iar apoi : so many Pamphlets etc., totul in one clump 5) . 

Trebuie să închei, deoarece mă duc la şedinţa conducerii Casei 
Schiller 21 , unde, după cum ştii, sînt preşedinte, în ciuda d-lui 
Borchardt. Din fericire, berea a fost introdusă acolo. 

Multe salutări soţiei tale şi fetiţelor. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă pescurtată în : 
„Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Max•, Bd. III, 
Stuttgart, 1913 ; în întregime 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

1) Ferdinand Lassalle. - Nota red. 
J Vezi volumul de faţă, p. 10. - Nota red. 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

'} K. Mae. „Manifestul constitutiv al Asociaţiei Intenaţionale a Munci
torilor•. - Nota red. 

') „Dumnezeu şi poporul", lozincă e care Giuseppe Mazzini a opus-o lozincii 
revoluţiei franeze : „Llbertate, egalitate, fraenitate•.  - Nota red. 

") - atîtea şi atîtea pamflete etc., toate la n Ioc (vezi volumul de fată. 
p. 25). - Nota !rad. 
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Dragul meu Maur, 

K. Marx şi F. Engels 

5 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 9 noiembrie 184 

Iţi trimit alăturat, în contul moştenirii !, încă 200 1. st. sub 
forma a două jumătăţi de bancnote a cite 100 1. st. Dacă lucrurile 
merg bine, vei mai primi încă aproximativ 400 1. st. De îndată ce 
îmi anunţi telegrafic primirea bancnotelor, îţi voi trimite celelalte 
două jumătăţi. 

Probabil că ai primit numerele din „Dagbladet" cu faimosul 
articol. Din păcate, nu am putut găsi a doua parte din acest articol, 
însă nu se spune prea mare lucru acolo. 

Se pare că la Richmond lucrurile se apropie de sfîrşit 22• Totuşi, 
atîta timp cit Lee nu va fi obligat să se limiteze la o simplă defen
sivă, deci să concentreze toate trupele din valea Shenandoah, atîta 
timp cit Richmond nu este în întregime încercuit, orice înaintare 
a lui Grant înspre fortificaţiile de la R[ichmond] sau Petersburg 
nu înseamnă mare lucru. Aşa s-a întîmplat şi la Sevastopol, unde de 
asemenea nu a fost o încercuire completă. - Sînt curios să văd 
ce va face Monsieur de Beauregard, de bună seamă nu mai mult 
decit a făcut Hood înaintea lui, dacă va face şi atît. Eu n-am nici 
cea mai mică încredere în acest erou, de a cărui glorie s-a tăcut 
atîta caz. 

Iţi trimit numărul de ieri din „GuardianU ,  în care trebuie să 
citeşti raportul comitetului de sprijin ca să vezi ce deosebire există 
între atelierele naţionale ale d-lui Marie şi cele ale domnilor 
englezi 23• In primele se executau lucrări de o necesitate îndoielnică, 
dar cea mai mare parte din banii daţi ajungeau, totuşi, în mîinile 
muncitorilor şomeri. Aici se execută, de asemenea, lucrări de o 
necesitate îndoielnică (însă, în ultimă instanţă, de un folos neîn
doielnic pentru burghezi) , dar din 230 OOO 1. st. numai 12 100 1. st. 
ajung în mîinile muncitorilor de fabrică, cărora le era destinată 
întreaga sumă (adică numai ceea ce era destinat pentru „unskilled 
labor" 1) ). Legea for the relief of the distressed factory operati
ves !) este, aşadar, transformată într-o lege for the relief of the 

1) - „munca necalificată". - Nota trad. 
1} - pentru sprijinirea muncitorilor de fabrică nevoiaşi. - Nota lrad. 
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undistressed middle classes 1) , care economisesc astfel impozitele 
comunale. 

Salutări cordiale. 
Al tău, 

F. E. 

(lota lui 1arx] 

Trimite-mi înapoi această scrisoare, vreau s-o păstrez pentru 
observaţia de la sfîrşit. 

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

6 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Max către Engels 
la Manchester 

Londra) 14 noiembrie 1 864 

Dragă Engels, 
Am fost nevoit să stau 8 zile aproape numai în pat din cauza 

furunculului. Acum este pe cale de vindecare. Totuşi, fiind plasat 
chiar sub piept, mă mai jenează încă atunci cind scriu, avînd în 
vedere înclinarea necesară a corpului. De aceea îţi scriu foane 
pe scurt : 

1 .  Scrisorile alăturate adresate mie (atît cea de la Schweitzer, 
cit şi cea de la Liebknecht) trimite-mi-le înapoi şi răspunde-mi 
neîntîrziat, pentru că oamenii trebuie să primească răspunsul nostru 
cit de curînd posibil u. 

Sînt de părere să promitem din cind în cind că vom colabora la 
anumite ocazii. Este important pentru noi să avem la Berlin un 
organ de presă, în special pentru asociaţia la întemeierea căreia 
am contribuit şi eu la Londra 2) şi apoi pentru cartea 3) pe care 
vreau s-o public. De asemenea, este important ca tot ceea ce facem 
să facem împreună. 

1) - pentru sprijinirea claselor mijlocii care nu sînt nevoiaşe. - Nota trad. 
'l Asociaţia Intenaţională a Muncitorilor. - Nota red. 
} „Capitalul". - Nota re! 
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Dacă eşti de acord cu mine, atunci în scrisoarea adresată mie 
poţi trimite cîteva rînduri acestor indivizi sau îmi poţi spune în 
cîteva rînduri ce să declar eu în numele tău. 

2. Peste cîteva zile vei primi 1 1Manifestul" împreună cu 1 1Provi
sional rules " 1) etc. Chestiunea nu a fost chiar atît de dificilă cum 
crezi tu, pentru că totuşi am avut de-a face cu 1 1muncitori 1 •  Sin
gurul literary man din asociaţie este englezul Peter Fox, publicist 
.şi agitator, care în acelaşi timp face parte şi din grupul „National 
Reformer" (ateism, însă anti-Holyoake) . Iţi trimit acest bilet foarte 
prietenos, pe care mi I-a trimis în legătură cu 1 1Manifestul 1 • Mazzini 
este rather disgusted 2) de faptul că semnează şi oamenii lui, mais 
ii faut faire bonne mine a mauvais jeu 3) . 

3. Materialul tău din „Guardian• 4) este foarte important pentru 
mine. Eu aveam deja porcăria asta, însă adunată cu greu, pe baza 
datelor incomplete din 1 1Factory Reports 1 •  

4. Am primit de I a  avocatul din Manchester două exemplare 
pentru a fi semnate etc. Peste o zi, două ţi Ie trimit semnate, 
împreună cu inventarul etc., pe care tu va trebui apoi să-I înre
gistrezi. Bineînţeles că nu mai pot să enumăr şi să evaluez din 
memorie toate lucrurile pe care Ie-am lăsat în locuinţă etc. 2 

Bătrînul escroc MacCulloch a murit. Sper că British Museum va 
cumpăra biblioteca lui economică. Edinburgh însă are, desigur, 
întîietate. 

Salut. 
AI tău, 

K. M. 

Tocmai mi-a căzut în mină scrisoarea de Ia P. Fox, pe care ţi-o 
trimit şi pe care te rog să mi-o înapoiezi după ce-ţi vei face timp 
s-o citeşti. 

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

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

'l K. Marx. „Manifestul constitutiv al Asociaţiei Intenaţionale a Muncito
lor• şi „Statutul provizoriu al Asociaţiei Intenaţional:: a Muncitorilor•. - Nota 
red. 

•) - cam supărat. - Nota trad. 
•) - dar trebuie să facă haz de ecaz. - Nota trad. 
') Vezi volumul de faţi, p. 18-19. - Nota red. 
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1 

Engels către Marx 
la Londra 

21 

Manchester, 16  noiembrie 1864 

Dragul meu Maur, 
Mă bucur că furunculul este pe cale de vindecare. Să sperăm 

că-i ultimul. 1nghite însă arsenic. 
Multe mulţumiri pentru confirmarea primirii trimisă de scumpul 

tău secretar particular 1) . 
Adaug cîteva rînduri pentru Schweitzer 25• Este foarte bine 

că vom avea din nou un organ de presă şi este foarte bine că 
Liebknecht (numai de nu şi-ar face iluzii) va fi coredactor ; acest 
lucru oferă, totuşi, anumite garanţii. m face, totuşi, bine să nu 
ne arătăm prea zeloşi, pentru că 1) L[iebknecht] nu este un diplo
mat şi nu putem conta prea mult pe perspicacitatea lui, 2) con
tesa 2) va dori în primul rînd ca în ziar să troneze la început, la 
sfîrşit şi la mijloc cunoscuta „apoteoză" 3) şi 3) trebuie să ştim, 
totuşi, mai întîi cui s-au mai adresat aceşti oameni. Tu eşti poate 
mai bine informat decît mine, însă în scrisorile lui L [iebknechtJ 
pe care mi le-ai trimis nu s-a pomenit nici un cuvînt nici de ziar, 
nici de acest Schweitzer, aşa că toate acestea nu-mi sînt de loc 
clare. De aceea am cerut să mi se explice alături de cine vom figura. 
Ne-am putea pomeni alături de domnul Karl Grin sau de o altă 
adunătură de teapa acestuia. 

Dar ce titlu stupid : „Der Sozialdemokrat" I De ce nu-l intitulează 
aceşti domni direct ,,Proletarier• ? 

Iţi restitui cu mulţumiri hîrtiile. De ce nu-mi trimiţi, aşa cum 
mi-ai promis, scrisoarea din Solingen ? 4) 

Din aiureala Emmei Herwegh 5) îmi mai aduc aminte de urmă
toarea încercare de a face din Lassalle un semizeu : numai natura 
lui excepţională l-a menţinut atîta timp în viaţă, oricare altul s-ar fi 
curăţat în două ore după ce-a fost rănit ; - şi întreabă-l odată pe 
Allen care este evoluţia unei peritonite apărute în urma unei ram 
şi vei afla că în două ore inflamaţia poate nici să nu se observe, 

1) Laura Marx. - Nota red 
•1 Sophie von Hatzfeldt. - Nota red. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 17. - Nota ied. 
•j Vezi volumul de faţă, p.  10. - Nota I!l. 
•1 Vezi volumul de faţă, p. --9. - Nota red 



22 K. Max ş1 F. Engels 

iar moartea nu survine aproape niciodată mai repede de 24 de 
ore, ci de cele mai multe ori abia mai tîrziu. Dar oamenii aceştia 
se pare că s-au născut special ca să divinizeze pe cineva. 

Schaaffhausen a ţinut la Bonn o conferinţă destul de bună despre 
om şi maimuţă, a arătat că maimuţele antropoide asiatice, ca şi 
oamenii din Asia, ar avea forma craniului rotundă, dar că atît oa
menii, cit şi maimuţele din Africa ar avea forma craniului alungită ; 
a mai arătat că, la actualul nivel al ştiinţei, acesta ar fi argumentul 
cel mai puternic împotriva ideii de unitate a speciei umane. Să 
fi îndrăznit cineva să spună acest lucru în Anglia la o şedinţă a 
naturaliştilor I 

Mi-a plăcut cum Muller şi preotul Cappell, chiar cu laţul de 
gît, i-au compromis pe Kinkel, Juch & Co. Un lucru atît de absurd 
ca purtarea acestor indivizi nu mi-a fost dat să văd de mult. Gro
zav îi mai merge lui Gottfried 1) cu oamenii pentru care intervine. 
Mai întîi MacDonald, apoi Muller 26• Lăudăroşenia acestor domni 
a făcut să se nască imediat zvonul că şi celuilalt flăcău i s-a făcut 
de petrecanie în stufărişul de pe malul Tamisei. Fii atent, cu acest 
prilej vor mai face o grămadă de descoperiri senzationale. 

Calde salutări alor tăi. 

Publicat pentru prima oară 
lntr-o formă pescurtată în : 
„Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, Bd. III, 
Stuttgart, 1913 ; în întregime 
ln ': Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

1) Gottfried Kinkel. - Nota red. 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Marx către Engels 
la Manchester 

23 

[Londra] 18 n01embrie (1 864] 

Dragă Fred, 
1 .  Iţi trimit documentul pentru avocat. Trebuie să faci o copie 

după alăturatul inventar şi în rest să procedezi cum crezi tu că 
e mai bine 1 ) .  

2. Ad vocem 2 )  Solingen. Am pregătit precis scrisoarea cînd ţi-am 
expediat penultimul colet şi „de atunci n-am mai văzut-o" 3) . Pre
supun că s-a ascuns în vreun caiet şi într-o bună zi va apărea 
din nou. 

3. Ad vocem Schweitzer. 
Este doctor în drept, înainte a locuit la Frankfurt pe Main. In 

1 859 a publicat un pamflet confuz împotriva lui Vogt. Apoi a 
scris un roman social, pe care nu-l cunosc. S-a declarat adept în
focat al lui Lassalle. Mai tîrziu, încă în timpul vieţii lui L[assalle] , 
pe cînd locuia la Berlin, el a cunoscut prin intermediul lui Lieb
knecht diferite lucrări de-ale noastre şi mi-a transmis încă de pe 
atunci prin Lieb[knecht] cit de surprins este că tot ce i-a 'lăcut 
la Lass[alle] este de fapt plagiat. 

Eu am scris, ca şi tine, să ni se dea o lis tă a colaboratorilor 24. 
I-am trimis în acelaşi timp lui Liebknecht traducerea germană a 
Manifestului Comitetului Internaţional 4) pentru a fi eventual pu
blicat în ziar. (Azi sau mîine apare şi ţi se va trimite 27.) 

Jn ceea ce priveşte apoteoza lui Lassalle 5) , acesteia îi este, ca şi 
pînă acum, consacrat în exclusivitate „Nordsternu din Hamburg, 
redactat de măgarul de Bruhn (care, totodată, tipăreşte iarăşi elucu
braţiile lui Hetnzen), şi este greu de conceput că „Social-Demokrat" 
i-ar putea face concurenţă în această privinţă. 

Bătrîna Hatzfeldt pare foarte dezamăgită de răspunsul meu la 
„încercarea" 6) ei, deşi acesta a fost, totuşi, foarte delicat şi pru
dent. De atunci păstrează tăcere. 

1) Vezi volumul de fată, p. 11 şi 22. - Nota red. 
1) - Referitor la. - Nota trad. 
1) Goethe. „Pescarul". - Nota red. 
4) K. Marx. „Manifestul constitutiv al Asociaţiei Intenaţionale a Muncitorilor" .  

- Nota red. 
') Vezi volumul de faţă, p. 21 .  - Nota rcd. 
') Vezi volumul de faţă, p. 9 şi 31-316. - Nota red. 
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„Social-Demokrat• este un titlu prost. Totuşi, nu trebuie date 
imediat cele mai bune titluri unui ziar care mai poate face multe 
greşeli. 

Wilhelm Liebk[necht] este, fără îndoială, un om mare printre 
muncitorii din Berlin, după cum te poţi convinge din corespon
denţa din Berlin a lui „Morn[ing] Star• .  Mă tem doar că va fi în 
curînd trimis la dracu. 

4. Ad vocem Peritonitis 1) m citit în Andral, „Clinique Medi
cale• : „La Peritonite aigue.. . en certains cas un petit nombre 
d'heures s'ecoulent entre l'epoque de l'invasion de la maladie et celle 
de la mort, tandis que d'autres fois la peritonite, toujours aigue par 
ses sympt6mes, ne devient mortelle qu'au bout de 30 a 40 jours" 2) . 

Şi sub titlul : 
„Peritonite par violence exterieure• 3) este tratat cazul unui mun

citor din Paris care a primit o lovitură de copită în pîntec în re
giunea ombilicală. A fost transportat la Charite 4) abia a treia zi, 
„offre tous les sympt6mes d'une phlegmasie aigue du peritoine" 5) 
(ceea ce s-a constatat mai tîrziu, la autopsie) . A murit în a cincea 
spre a şasea zi, iar în observaţiile generale asupra acestui caz se 
spune : „jusqu'au dernier moment, on n'observe aucun trouble des 
facultes intellectuelles et sensoriales" 6) 28• 

5. Iţi trimit memento-ul despre Studiosus Blind dintr-o fiţuică 
păduchioasă, în care a făcut chiar el cu mare zel pe grozavul înce
pînd din 1859 ; păstrează-l cu grijă 29• Acest „Beobachter" este le 
„grand" organe de la democratie Suabaise I 7) 

6. Profesorul Huber şi-a ţinut „congresul muncitorilor" cu aproxi
mativ 100 de asociaţii muncitoreşti. El este conservator în politică, 
însă cooperatist în economia politică, Dar la congresul său de la 
Leipzig s-a ajuns aproape la „snopirea în bătaie" a lui Huber şi a 
tovarăşilor săi , pentru că marea majoritate s-a declarat „radicală" 
din punct de vedere politic 30• 

1) - Cu privire la peritonită (vezi volumul de faţă, p. 21-22. - Nota red.). -
Nota trad. 

') - „Peritonita acută ... , in unele cazuri, intre momentul izbucnirii bolii şi cel 
al morţii se scurg citeva oe, în timp ce în alte cazuri peritonita, întotdeauna 
acută după simptomele ei, devine mortală abia după 3040 de zile". - Nota 
trad. 

3) - „Peritonita provocată de o violentă externă". - Nota trad. 
') Spital din Paris. - Nota trad, 
•) - „prezintă toate simptomele unei inflamaţii acute a peritoneului" .  - Nota 

trad. 
1) - „pînă în ultima clipă nu s-a observat nici o tulburare a Iacultăţilor 

intelectuale şi senzoriale" ,  - Nota trad. 
7) - este „marele" organ de presă l democraţiei suabe. - Nota trad. 
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1. Se spune că la Manchester comitetul de acolo ar fi publicat 
tot felul de materiale cu privire la cotton-famine 31, adică referitor 
la situaţia muncitorilor. Nu poţi să mi le procuri ? 

8. Tot mai am dureri cînd scriu şi cînd înclin pieptul. Aşa se 
explică „numerotaţia M din această scrisoare. Salutări lui Gumpert. 

Ditto doamnei Lfizzyl 1) ,  
Al tău, 

K. M. 

[ANEXA : INVENTARUL MOŞTENIRII LASATE DE W. WOLFF] 

Silver watch 2) 
Books 3) : 
Schlosser. „ Weltgeschichte• 
Schleiden. „Studien M 
Schiller's Werke 
Duller. „Geschichte des Deutschen Volkes• 
Dunclrnr. „GeschichteM 
Mommsen. „GeschichteM 
Schoemann. „Griechische AlterthiimerM 
Lange. „Romische AlterthiimerM 
Preller. „Griechische MythologieM 
Nosselt. „WeltgeschichteM 
Volter. „GeographieM 
Mortimer-Ternaux. „Histoire de la Terreur ' ,  2 v. 
Arago. „Astronomie Populaire• 
Muller. „Physik M 
Baer. „MagnetismusM 
Figuier. „Annee scientifique, 3 vol. . 
Mignet. „Revolution fra:aise• 
Egli. „Handelsgeographie• 
Ritter. „Europa• . 
Cotta. „Geologische Briefe• 
Garrido. „Spanien• 
Freytag. „Bilder aus dem Leben des Volkes• 
Moleschott. „Lehre der NahrungsmitteJ• 
Harting. „Die Machi des KJeinen• 
Grube. „Biographieen aus der Naturkunde• 
„Reisen des Marco Polo• 

1) Lizzy Burns. - Nota red. 
1) - ceas de buzunar din argint. - Nota trad. 
1) - cărti. - Nota trad. 

2 l. st. 

1 l. st. 10 şilingi 
3 " 

10  " 
5 " 

1 l. st. 
10  " 
5 " 
3 " 
5 
4 
5 
5 

10  
3 
1 
5 
5 
2 
3 
2 
1 
2 " 
3 " 
1 " 
1 " 
1 " 
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Kiesselbach. „Gang des Welthandels" 
Jacobs. „Hellas• . 
Smith. „English Latin Lexicon• 
Rost. „Griechisch-Deutsches Lexicon• 
Giebel. „Săugethiereu 
Tschudi. „Thierleben der Alpenwelt" 
Freytag. „Soli und Haben• 
Pauli. „Bilder aus England• 
Overbeck. „Pompeji u 
Guhl. „Leben der Griechen und Romer• 
Lau. „Sulla" 
Macauley. „History of England" 
Frankenheim. „ Volkerkunde• 
„Stieler's Handatlas" 
Berghaus. „Physikalischer Schulatlas• 
Spruner. „Historischer Schulatlas• 
Mozin. „Dictionnaireu 
55 de broşuri 
102 Elementary scoolbooks 1) 

1 I. st. 

1 I. st. 

31 I. st. 

1 şilingi 
1 " 
5 " 
5 " 
5 " 
5 li 
2 li 
1 " 

10 " 
10 li 

1 li 
10 " 

1 " 
10 l i  
5 li 
5 li 

10  l i  

Toate acestea sînt evaluate la un preţ mult mai ridicat decît 
s-ar putea obţine din vînzarea lor la preţurile din Anglia ale căr
ţilor folosite. Pe de altă parte, lipsesc unele lucruri de care nu-mi 
amintesc. Aşa că există o compensaţie. Dacă vrei să mai adaugi 
ceva pentru restul de catrafuse, atunci fă-o. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată în : 
„Der Briefwechsel zwischen 

F. Engels und K. Marx• ,  Bd. III, 
Stuttgart, 1913 ; în întregime 
ln : Marx-Engels. Gesamtausgab. 
Dritte Abteil•mg, Bd. 3, 1 930 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germani 

1) - manuale pentru şcoala elementară. - Nota lrad. 



Scrisori din 1864 

9 

Engels către Marx 
la Londra 

27 

Manchester, 22 noiembrie 1864 

Dragul meu Maur, 
Astăzi am primit scrisoarea alăturată de la Schweitzer 32 • Her

wcgh şi Hess - frumoasă societate. Aşa cum stau lucrurile acum 
şi fiindcă cunosc foarte puţine din amănuntele împrejurărilor, tre
buie să te las pe tine să-i răspunzi omului în numele nostru, al 
amîndurora, pentru că el aşteaptă neîntîrziat răspuns. Şi Moses 1), 
de asemenea. 

Trimite-mi pe urmă înapoi această scrisoare, menţionîndu-mi 
ce-ai răspuns tu, şi atunci îi voi putea confirma şi eu ulterior cele 
scrise de tine. 

Am primit documentele pentru avocat. 
Calde salutări. 

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

1 0  

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscri� 

Tradus din limba germau� 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra, 24 noiembrie 1BJ4j 

Dragă Frederick, 
Iţi trimit alăturat scrisoarea bătrînei Hatzfeldt, pe care vreau să 

mi-o restitui neîntîrziat. 
Iţi trimit, de asemenea, scrisoarea muncitorului din Solîngen 2) 

care a apărut iarăşi, şi scrisoarea lui Schweitzer 3) . 

1) Hess. - Nota red. 
') Vezi volumul de faţă, p, 1 0. - Nota red. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 27. - Nota red. 
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Ţi-am trimis astăzi trei exemplare din „Manifest" 1), unul pen
tru tine, unul pentru Gumpert şi unul pentru Ernest Jones. Dacă 
poţi răspîndi pe undeva şi altele (gratuit), îţi stau la dispoziţie. 

Referitor la Schweitzer, eu nu i-am scris lui, ci lui Liebknecht, 
că această societate ne displace la amîndoi, că de data aceasta 
vrem însă să facem bonne mine . mauvais jeu 2) ,  dar că îi vom 
dezavua imediat de îndată ce vor face vreo prostie. Am întrebat, 
de asemenea, de ce lipsesc Bucher şi mai ales Rodbertus I aa 

De altfel, Moses 3) şi Herwegh (încă adevărate mărimi in a 
literary sense 4) în comparaţie cu B. şi Ph. Becker) nu au coborît 
atît de jos în ochii germanilor ca în ai noştri. In orice caz nu 
putem spune deschis despre ei, ca despre indivizi de teapa lui 
Grin etc.,  că sînt nişte nemernici. 

Iţi scriu în mare grabă. 
Salut 

Al tău, 
K. M. 

Tocmai a trebuit să scriu bătrînei 5) o scrisoare lungă, pentru 
a mă debarasa într-un fel oarecare de povestea cu Blind29, pusă pe 
seama mea. Studiosus Blind nu a lăsat, fireşte, să-i scape ocazia 
de a se umfla în pene, de a publica un „Protest" în numele repu
blicii şi de a alege cîteva pasaje din discursurile lui L[assalleJ , care 
au, într-adevăr, un iz supărător de regalism. De asemenea, a trebuit 
să o deconseiez să reproducă portretele duşmanilor ei 34. 

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

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germna 

1) K. Marx. „Manifestul constitutiv al sociaţiei Intenaţionale a Muucl· 
torilor' .  - Nota red. 

1) - haz de necaz. - Nota lrad. 
•j Hess. - Nota red. 
') - în sens literar. - Nota trad. 
5) Sophie von Hatzfeldt. - Nota red. 
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1 1  

Marx către Engels 
la Manchester 

2l 

· [Londra] 5 noiembrie [1 864) 

Dragă Frederick I 
Iţi înapoiez alăturat scrisoarea lui W[eydemeyer] (ce ciudat că 

părerea lui coincide cu cea a contesei 1) I) 35 şi scrisoarea lui Schwe1t
zer, pe care am uitat să o trimit ieri. 

„Extrasul" trebuie să-l mai păstrez 2) . 
Lucrurile se prezintă acum astfel : 
1 .  Blind, aşa cum am aflat abia după ce ţi-am scris ţie, a tri

mis prin dr. Bronner (fireşte anonim, însă cu ştampila : Bradford ; 
scrisoarea este scrisă, bineînţeles, de Blind însuşi) un răspuns la 
ziarul şvab „Beobachter" ,  în care arată în primul rînd că, prin 
influenţa lui asupra a „7" milioane de germani, Blind a pus în 
practică politica americană ; în al doilea rînd, are tupeul să spună 
că afacerea Vogt a fost lichidată în urma multiplelor declaraţii 29• 
Eu am, aşadar, aici prilejul să răspund şi să mă refer la „Affida
vits " ae, şi dacă, în plus, mai prezint şi un extras din scrisoarea 
lui W[eydemeyer] am prinde doi iepuri dintr-o dată : în primul 
rînd am demasca legenda cu influenţa lui B[lind] asupra Americii 
şi, în al doilea rînd, pentru bătrîna contesă ar fi un fel de satis
facţie în legătură cu Lassalle. 

2. Textele „Protestului republican• ,  pe care Blind l-a trimis 
la aceeaşi dată la St. Louis, la Frankfurt pe Main şi la „Hermann" 
din Londra, sînt identice numai în ceea ce priveşte tendinţa gene
rală. In mîzgăleala din „Hermann" şi din „Fr[ankfurter] Journal " 3) 
pe care voi încerca să ţi le trimit încă astăzi, acest crîşmar bavarez 
pur şi simplu a adunat pasajele care au fost şi pentru noi extrem de 
nefaste, în timp ce dincolo de ocean el este tot mai impertinent 
şi continuă să mintă cu neruşinare. 

Insă „poanta" propriu-zisă, caracteristică modului de fabricare 
a proclamaţiilor lui, este aceasta : în ediţia europeană el spune că 
acest protest vine din partea republicanilor americani şi europeni, 
în ediţia americană el cheamă guvernul american să protesteze. 
Cu aceasta îl putem prinde pe acest cîine in flagranti. 

1) Sophie von Hatzfeldt. - Nota red. 
1) Din ziarul „Westliche Post•, conţinind articolul lui Blind. - Nota red. 
1) „Neue Frankfurter Zeitung• . - Nota red. 
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3. Pentru că Lassalle este mort şi nu mai poate face mc1 un 
rău, trebuie, fireşte, pe cit se poate, adică fără să ne compromitem 
pe noi înşine, să-l apărăm împotriva acestor canalii mic-burgheze. 

Planul meu este, aşadar, următorul : să răspundem (pe scurt) 
în ziarul şvab „Beobachler• : 1) dind explicaţii asupra „multiplelor 
declaraţW cu privire la afacerea Vogt ; 2) dind un extras din 
scrisoarea lui W[eydemeyPT] despre influenţa lui Blind în Ame
rica ; 3) demascîndu-1 iarăşi pe acest individ printr-o comparaţie 
între ediţia europeană şi cea americană a „Protestului republican • ; 
în sfîrşit, 4) , şi cu aceasta să încheiem, că not worth while 1) să-l 
apărăm pe Lassalle împotriv a unui personaj atît de ridicol. 

Dacă eşti de părere că e bine aşa, telegrafiază-mi, ca să pot 
termina mîine cu această poveste şi, pe de altă parte, să am linişte 
şi din partea 11bătrînei" 37• I-am scris, de altfel, că Lassalle este el 
însuşi vinovat de această lovitură a măgarului 2) , pentru că, în 
pofida cererilor mele insistente şi repetate, nu a făcut cunoscută 
în întreaga Germanie denunţarea mea împotriva lui Blind din 
„Domnul Vogt" .  

Salut. 

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

1 2  

Al tău, 
K. M. 

Se tipareşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 2 decembrie 1 864 
Dragă Fred, 
Thanks for the 3) „Guardian• 4) . 
I-am mai trimis ulterior lui E. Jones cîteva exemplare din „Ma

nifest" 5) şi cu acest prilej i-am scris că primul exemplar l-a primit, 

" - nu merită osteneala. - Nota trad. 
"I Vezi volumul de faţă, p. 28. - Nota red. 
'I - Mulţumiri pentru. - Nota trad. 

'I „Manchester Guardian•. - Nota red. 
51 K. Marx. „Manifestul constitutiv al Asociaţiei Intenaţionale a Muncitorilor•. 

- Nota red. 
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probabil, de la tine. lmi scrie astăzi că n-a văzut şi n-a �uzit
. 
nim�c 

de la tine. Adresa lui este 55, şi nu 52 Cross Street. lm1 mai scne 
că, după încheierea sesiunii Curţii cu juri, va întemeia printre 
cunoscuţii lui la Manchester o secţie a Asociaţiei. 

Poţi să afli cumva adresa muzicianului Petzler (eventual cu 
ajutorul calendarului de adrese din Manchester sau al Casei 
Schiller 21) ? El are multe relaţii printre muncitorii din Manchester 
şi, fără any intervention on your part 1) . l-aş putea pune de aici 
în legătură cu E. Jones. Tu trebuie doar să-mi trimiţi adresa lui 
Petzler. 

Partea proastă a unei astfel de agitaţii este că ajungi să fii 
foarte tracasat de îndată ce începi să participi la ea. De pildă, acum 
a fost iarăşi nevoie de un mesaj către Lincoln 2) şi iarăşi a trebuit 
să-l elaborez eu (ceea ce este mult mai greu decît o lucrare cu 
conţinut) , pentru ca cele cîteva fraze la care se limitează acest 
gen de scriere să se distingă cel puţin de frazeologia democraţiei 
vulgare 30• Din fericire, apelul către polonezi îl scrie d-l Fox, iar 
29 noiembrie, aniversarea revoluţiei poloneze din 1 830, oferă acest 
prilej 39• 

Fiindcă mesajul către Lincoln trebuie predat lui Adams, o parte 
a englezilor din comitet - pretinzînd că aşa s-ar obişnui - au 
vrut ca în fruntea deputăţiei să se afle un membru al parlamen
tului. Dar majoritatea englezilor, cu sprij inul unanim al continen
talilor, au respins această tentativă şi, mai mult, s-a declarat că 
asemenea old English customs ought to be abolished 3) . Pe de altă 
parte : d-l Le Lubez, ca un adevărat crapaud 4) . ar fi vrut ca mPsa
jul să nu-i fie adresat lui Lincoln, ci poporului american. Eu l-am 
făcut de-a dreptul ridicol şi le-am explicat englezilor că French 
democratic etiquette nu ar fi cu nimic mai bună decît monarchical 
etiquette. 

Apropo. Aici este, fireşte, imposibil să existe o mişcare fără să 
aibă un organ de presă. De aceea, „Bee-Hive• (săptămînal, organ 
de presă al trade-unionurilor) a fost declarat organ de presă al 
Asociaţiei. Printr-un ghinion, care li se întîmplă adesea tocmai 
muncitorilor, un nemernic, George Pot ter (care a figurat în „Times" 

1) - altă intervenţie din partea ta. - Nota trad. 
') K. Marx. „Către Abraham Lincoln, preşedintele Statelor Unite ale Ame

ricii" (vezi K. Marx şi F. Enge/s. Opere, voi. 16, Bucureşti, Editura politica, 
1963, p. 2--22. - Nota trad.). - Nota red. 

3) - obiceiuri engleze învechite trebuie desfiinţate. - Nota trad. 
'l - filistin francez. - Nota trad. 
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ca purtător de cuvînt al participanţilor la greva muncitorilor 
constructori 4o, deşi articolele nu le-a scris el, ci alţii) s-a încuibat 
aici cu o clică de acţionari - el este redact>rul - şi pînă acum 
formează majoritatea. Iată de ce comitetul, ai cărui membri englezi 
sînt în majoritate acţionari ai lui „Bee-Hive• (o acţiune valorează 
numai S şilingi şi nimeni nu poate avea mai mult de 5 voturi, 
chiar dacă este posesorul a 5 OOO de acţiuni ; aşadar, pentru fiecare 
acţiune la vot, cu totul 5 voturi maximum), a hotărît să se înfiin
ţeze aici un fond de acţiuni, care ne va ajuta să creăm acţionari 
and to swamp the old majority 1) .  Mi-ar părea foarte bine dacă ai 
oferi şi tu o contribuţie în acest scop. lntreaga operaţie trebuie 
să se desfăşoare, fireşte, printre prietenii cei mai apropiaţi ai 
membrilor comitetului, pentru că altfel cealaltă parte ar lua din 
timp (adică înainte de nu prea îndepărtata adunare generală a 
acţionarilor) măsuri contrare. 

Pe lingă „Hermann• a existat aici şi o altă fiţuică, „Londoner 
Anzeiger" ,  scoasă de onorabilul librar şi evreu Bender. Această 
fiţuică ţinteşte să ajungă concurenta lui „Hermann" ,  pentru că un 
anumit L. Otto von Breidtschwerdt, care ca ziarist îşi spune pur 
şi simplu L. Otto, a preluat redacţia. Nu prea voi colabora direct 
la acest ziar, pentru că mi-a ajuns „ Volk", este însă bine ca anu
mite declaraţii, ca, de pildă, cea împotriva lui Blind 2) , să fie publi
cate şi la Londra de îndată ce vor fi apărut în ziarele germane. 

Acest Otto l-a cunoscut mai întîi pe Eccarius, la propunerea 
căruia a devenit membru german al Comitetului Internaţionalei. 
Este un şvab născut la Stuttgart. Un băiat foarte tînăr, cam de 
27-28 de ani. Seamănă grozav cu fratele mai mare 3) al soţiei 
mele. La început a fost cadet în armata austriacă, unde a învăţat 
diferite limbi şi i s-a dat o instrucţiune multilaterală. Mai tîrziu 
a studiat la Tibingen. Personal este un individ foarte simpatic, 
glumeţ şi manierat. Are încă tot felul de prostii mărunt-şvăbeşti 
şi stupid-germane în cap. Cu toate acestea, are înclinaţii şi apti
tudini foarte frumoase. Insă pentru meseria de publicist, îmi face 
impresia că are mai multă pasiune decît talent, scrie sec, doctrinar. 
In calitate de intermediar pentru legătura cu Germania de sud 
şi mai ales cu Suabia este bun. Scrie, de asemenea, din cînd în 

1) - şi să depăşim echea majoritate. - Nota trad. 
1) K. Marx. „Scrisoare catre redactorul ziarului .. Beobachter„ din Stuttgart• 

(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 16, Bucureşti, Editura politică, 1 963, p .  2-27. 
- Nota trad.). - Nota red. 

8) Ferdinand von Westphalen. - Nota red. 
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cînd în „Augsburger• 1) , ceea ce, de altfel, din punctul de vedere 
al lui Vogt, este de la sine înţeles. 

Onorabilului Klings i-am scris că este grea şi cu totul inutilă 
o alegere între Moses şi Bernhard 2) . Amîndoi sînt cinstiţi şi amîn
doi sînt nepricepuţi. ln momentul de faţă este indiferent cine 
va fi domnul preşedinte. ln clipa decisivă se vor găsi şi „oameni u 
necesari 3) . 

Mă tem că simt iarăşi pe şoldul drept un furuncul incipient. 
Allen nu ştie nimic de acest lucru pentru că de cîtva timp m-am 
tratat singur. Dacă voi apela acum la el pentru tratamentul cu 
arsenic, de care totuşi nu mă pot apuca fără medic şi în privinţa 
căruia el poate că nici nu va fi de acord, mă va certa îngrozitor 
că mă lupt de atîta timp cu furunculoza fără să-i spun lui nimic I I 

Yours 4) , 
K. M. 

ln răspunsul său către şvabul Mayer 5) (primul om de paie 
Bronner) , Blind declară că Lincoln şi Fremont s-au bătut pe votul 
lui, hotărîtor pentru alegeri. Iar într-un ziar american, „Der Radikal 
Democrat" 8) , scrie că el este acela care a săvîrşit revoluţia po
loneză. 

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

' )  „Allgemeine Zeilung•. - Nota red. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba german! 

1) Moses Hess şi Bernhard Becker. - Nota red. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 383-384. - Nota red. 
') - Al tău. - Nota trad. 
5) Karl Mayer. - Nota red. 
1) .,Misrouri Democrat•. - Nota red. 
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1 3  

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Engels, 
Primeşti alăturat : 
1 .  „Free Press• .  
2. Ziarul şvab „Beobachter• .  

[Londra) 8 decembrie 1 864 

(De la acesta din urmă am obţinut ca sa-ş1 reia cel puţin tonul 
ironic împotriva lui Blind, deoarece, în urma scrisorii trimise prin 
Bronner (i-am trimis lui Weydemeyer această mîzgăleală), a fost 
atît de uluit de lăudăroşeniile lui Blind, incit şi-a ascuns pur şi 
5implu ghearele şi a început să-i facă complimente „eminentului 
bărbat • .  De altfel, redactorul - hinc illae lacrimae 1) - este acel 
„membru guraliv al parlamentului trunchiat, şvabul Karl Mayer" ,  
amintit de mine în „Domnul Vogt" ,  şi fiul şvabului Mayer, ridicu
lizat cu atîta perseverenţă de Heine 41.) 

3. Iţi trimit alăturat scrisoarea lui Becker cel Roşu 2) .  Doar am 
trimis la „Rheinische Zeitung" o copie a declaraţiei. Scrisoarea 
lui B [ecker] trebuie să mi-o înapoiezi 42• 

Apropo de Liebknecht. La sfîrşitul anului, el este, fireşte, foarte 
strîmtorat. I-am trimis de cîteva ori bani în cursul acestui semestru 
şi acum, cînd ştiu că nevoile sînt deosebit de stringente, vreau să-i 
trimit ceva soţiei sale sub forma unui dar de crăciun pentru copii. 
Mi-ar face plăcere dacă ai contribui şi tu. Trebuie însă să-mi scrii 
repede, pentru că periculum in mora 3) . Aş trimite atunci întreaga 
sumă o dată doamnei Liebknecht. 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată in : 
„Der Bricfwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx" ,  Bd. Ul, 
Stuttgart, 1 913 ; în întregime 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1 930 

1)  - de aici acele lacrimi. - Nota trad. 
•) Hermann Heinrich Becker. - Nota red 
3) - aminarea e primejdioasă. - Nota 'red. 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Marx către Engels 
la Manchester 

35 

[Londra] 10 decembrie 1864 

Dragă Fred, 
My compliment to Mrs. Lizzy 1) . 
Mi-ai dat încă mai de mult adresa ta de acasă, însă nu mi-ai 

menţionat „firma" pe adresa căreia se poate scrie. lmi pare bine 
că o am acum, deoarece uneori este nevoie să-ţi pot trimite cîteva 
rînduri sîmbăta. 

Cele 5 1. st. pentru Wilhelm 2) pornesc chiar astăzi spre Berlin. 
Nu mi-ai trimis înapoi scrisoarea lui Becker 3) . Scrisoarea „Ro

şului " ,  oricît de abil crede el că s-a retras din această afacere, este 
un document which one fine morning he may find to turn up 4) 
în scopuri neprevăzute. De altfel, bătrîna Hatzfeldt va avea grijă 
ca declaraţia 5) să ajungă la destinaţie 37• 

What about Sherman's expedition ? 6) 43• 
Apropo. Se spune că Purdy al vostru, care face parte din con

ducerea Casei săracilor, ar fi publicat în timpul foametei de bum
bac 31 un document din cale-afară de infam, în care, referindu-se 
la îmbunătăţirea presupusă a stării sănătăţii muncitorilor din in
dustria bumbacului, a cerut ca ajutorul să fie redus la minimum, 
în urma cărui fapt ar fi izbucnit famine diseases 7) în estul Lan
cashire-ului. (Asta în prima perioadă a foametei de bumbac.) Ştii 
ceva despre aceasta ? Şi poţi cumva să-mi procuri hîrtiile oficiale 
de la Manchester (ale comitetului 8) etc.) referitoare la foametea 
de bumbac ? 

Lothario Bucher, pe care Lassalle l-a desemnat drept execu
tor al testamentului său şi căruia i-a lăsat o rentă anuală de 150 
1. st., a trecut, după cum probabil ai şi aflat, în tabăra lui Bismarck. 

1) Lizzy Burns. - Nota red. 
2) Wilhelm Liebknecht. - Nota red. 
3) Hermann Heinrich Becker. - Nota red. 
') - pe care îl va vedea apărind într-o bună zi. - Nota trad. 
5) K. Marx. „Scr'soare către redactorul ziarului «Beobachter» dm Stuttgart•. -

Nota red. 
1) - Ce e aude cu expedi\ia lui Sherman ? - Nota trad. 
7) - îmbolnăviri din cauza foametei. - Nota trad. 
8) Vezi volumul de faţă, p. 25. - Nota red. 
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Baronul Itzig 1) însuşi, acest marchiz de Pasa al lui Filip al Ii-lea 
din Uckermark 2) , ar fi făcut probabil acelaşi lucru în calitate de 
.,ministru al muncii• ,  însă nu in the small way of 3) Lothario, cu 
care Hatzfeldt este certată şi care poate da acum mîna cu Edgar 
Sauer şi cu consulul prusian la Milano, d-l R. Schramm. Prusienii 
au căutat pentru respectivul S [chramm] o funcţie în care „nu este 
necesar nici un examen" 4) . D-l Rodbertus se pare, „coace " şi el 
ceva, pentru că vrea „să separe complet problema socială de po
litică", un indiciu sigur că urmăreşte să ajungă ministru. Ce ticăloşi 
toată adunătura asta din Berlin, Mark şi Pomerania I 

Imi face impresia că între Prusia, Rusia şi Franţa există o înţe
legere secretă cu privire la un război împotriva Austriei în primă
vara viitoare. Drept lozincă de luptă va servi, fireşte, Veneţia 4• 
Austriecii dau dovadă de o laşitate şi de o prostie fără margini. 
Acest lucru se datoreşte faptului că Franz Joseph se amestecă 
personal în politica austriacă. Buol-Schauenstein etc., toţi oamenii 
de stat înţelepţi trebuie să-şi pună lacăt la gură, iar orientarea 
este dată de agenţii ruşi, indivizi notorii, ca şi actualul Foreign 
minister 5) austriac. Cu toate acestea, atitudinea Austriei ar fi 
inexplicabilă dacă n-ar fi de presupus că indivizii sau se încred 
într-o promisiune perfidă din partea prusienilor, sau sînt hotărîţi 
să accepte de mult promisa compensaţie în Turcia. 

Ce părere ai despre profundele descoperiri ale lui Collet - cu 
ajutorul lui Urquhart - despre Nabucodonosor şi despre originea 
asiriană a ruşilor, şi o altă descoperire citată ca „urquhartistă • ,  
ş i  anume c ă  in Italy the Pape i s  the only real thing 6) ? 45 

Numărul de astăzi din „The Miner and Workman's Advocate• 
- organul oficial al minerilor din Anglia şi Wales - publică în 
întregime „Manifestul" 7) meu. „Zidarii" din Londra (peste 3 OOO de 
oameni) au aderat la Asociaţia Internaţională, indivizi care pînă 
acum nu s-au alăturat niciodată vreunei mişcări. 

In ultima marţi a avut loc o şedinţă a subcomitetului în care 
d-l Peter Fox (adevăratul său nume este P. Fox Andre) ne-a citit 
apelul său către polonezi 31• (Asemenea lucruri sînt întotdeauna 
discutate în prealabil în cadrul subcomitetului, înainte de a ajunge 

1) Lassalle. - Nota red. 
1) Wilhelm I. - Nota red. 
•) - în stilul josnic al lui. - Nota trad. 
'l In original în dialect berlinez : „wo ken Examen nich netig". - Nota red. 
5) - ministru de externe (contele de Mensdorff-Pouilly). - Nota trad. 
1) - în Ialia unica realitate este Papa. - Nota trad. 
7) K. Marx. „Manifestul constitutiv -1 Asociaţiei Inenaţionale a Muncit

rilor". - Nota red. 
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la Comitetul Central.) Apelul nu este rău scris şi F[ox] s-a străduit 
să aplice, deşi într-o formă diluată, o metodă în general străină 
lui cu privire la reducerea la „clase • .  Specialitatea lui propriu
zisă este Foreign Policy 1) , iar cu clasa muncitoare ca atare a avut 
de-a face numai în calitate de propagandist ateu. 

Dar pe cit este de uşor să facem lucruri raţionale atunci cînd e 
vorba de muncitorii englezi, pe atît trebuie să fim atenţi de îndată 
ce la mişcare încep să participe literaţi, burghezi sau cvasiliteraţi. 
Fox, ca şi prietenul său Beesly (profesor de economie politică la 
Universitatea din Londra, a prezidat mitingul de constituire din „St. 
Martin's Hall 2) )  şi alţi „democraţi • nutresc, în opoziţie cu ceea 
ce numesc ei, pe drept cuvînt, tradiţia aristocrată engleză şi ca 
o continuare a ceea ce numesc tradiţia democrată engleză a anilor 
1791-1792, o „dragoste" fanatică pentru Franţa, pe care ei, în 
ceea ce priveşte politica extenă, o extind nu numai asupra lui 
Napoleon I, ci chiar şi asupra lui Boustrapa însuşi 46• Well I D-l 
Fox nu s-a mulţumit să spună polonezilor în apelul lui (care, de 
altfel, nu a fost conceput ca un apel al întregii asociaţii, ci ca un 
apel al părţii engleze în privinţa problemei poloneze, cu aprobarea 
întregului comitet) ceea ce este adevărat, şi anume că poporul 
francez are în ceea ce-i priveşte pe ei tradiţii mai bune decît 
englezii, şi winds up his address 3) consolîndu-i pe polonezi mai 
ales cu pasiunea prietenească care a cuprins clasele muncitoare 
engleze faţă de democraţii francezi. Eu m-am opus acestui fapt 
şi am descris un tablou istoric de netăgăduit al trădării sistematice 
a polonezilor de către francezi începînd cu Ludovic al XV-iea şi 
terminînd cu Bonaparte al III-iea. Totodată, am atras atenţia asu
pra faptului că este complet nepotrivit ca alianţa anglo-franceză, 
ce-i drept într-o ediţie democratică, să formeze „nucleul" Asocia
ţiei Intenaţionale. In cele din urmă, apelul lui Fox a fost aprobat 
de subcomitet cu condiţia ca încheierea să fie modificată conform 
propunerilor făcute de mine. Jung, secretarul pentru Elveţia (din 
Elveţia franceză) , a declarat că, în calitate de reprezentant al mino
rităţii, va propune în Consiliul General respingerea acestui apel 
ca fiind în general „burghez" 47, 

Maiorul nostru Wolff este deocamdată închis de piemontezi în 
fortăreaţa Alexandria. 

Louis Blanc i-a scris secretarului general Cremer că este de 
acord cu „Manifestul" ,  că regretă că n-a putut participa la mitingul 

1) - politica extenă. - Neta trad. 
') Vezi volumul de faţă, p. 1 0. - No'a red. 
3) - încheie apelul său. - Nota trad. 
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din St. Martin's Hall etc. Intr-un cuvînt, scrisoarea lui nu are alt 
scop decît cooptarea lui ca honorary member 1) .  Presimţind că se 
vor tace asemenea încercări, eu, din fericire, introdusesem deja 
articolul că nimeni (în afară de asociaţiile muncitoreşti) nu are 
voie să fie invitat şi că nici un om nu poate fi membru de onoare 48• 

Salut. 
Al tău, 

K. M. 

Gumpert va primi fotografia numai atunci cînd îmi va trimite 
fotografia, de mult promisă, a soţiei mele. 

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

1 5  

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
Ia Manchester 

Londra] 22 decembrie 1864 

Dragă Frederick, 
Iţi scriu în mare grabă. Trimite-mi înapoi scrisoarea lui Becker 2) . 

Sper că n-ai pierdut-o. 
Un an nou fericit I 

Publicat pentru prima oară 
in : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

1) - membru de onoare. - Nota /rad. 
2) Vezi volumul de fată, p. 34. - Nula r �d. 

Al tău, 
K. M. 

Se tipareşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Max către Engels 
la Manchester 

Iţi trimit alăturat cite o scrisoare 
1 .  de la Weydemeyer, 
2. de la Schily, 

39 

[Londra) 25 Ianuarie 1 865 

3. de la Liebknecht. Trebuie să mi le înapoiezi pe toate trei. 
4. de la Schweitzer şi 5. mîzgăleala despre Vogt, pe care, de 

asemenea, aş dori să o primesc înapoi. 
Ca să înţelegi scrisorile 2, 3 şi 4 adaug următoarele : nu ştiu 

dacă tu primeşti „Soc[ial)-Dem[okrat] " (sau dacă te-ai abonat la 
acest ziar) . (Dacă nici nu-l primeşti şi nici nu te-ai abonat, atunci 
Bender, care a comandat 6 numere pentru a le vinde, îţi poate tri
mite oricînd de aici un exemplar.) 

In „Social-Dem. • a apărut o corespondenţă a măgarului de Moses 
Hess, în care el relata că noi am fi cerut lui „L'Association• (re
vistă a asociaţiilor din Paris) să publice traducerea Manifestului 1) 
nostru (dimpotrivă, Massol i-a făcut lui Schily această propunere) 
şi să adere la Asociaţia noastră ; ei însă ne-ar fi refuzat, pentru 
că noi ne-am adresat iniţial lui Tolain şi alţii, care sînt plonplo
nişti. Tolain însuşi ar fi recunoscut acest lucru etc. 49 

Eu am găsit mîzgăleala asta a doua zi după întoarcerea mea de 
la Manchester 50, m scris, aşadar, o scrisoare furioasă la Paris 
şi Berlin 2) .  Din scrisorile lui Schil [y) şi Schweit[zer] reiese cu 
totul se datoreşte prostiei (poate combinată cu oarecare malice 3)) 
a lui Hess şi prostiei toute pure 4) a lui Liebknecht. 

Povestea asta a provocat ieri un mare scandal în comitetul de 
aici. Le Lubez, cu totul de partea lui Tolain, a declarat că totul 

1) K. Marx. „Manifestul constitutiv al Asociaţiei Intenaţionale a Muncito-
1lor•. - Nota red. 

) Vezi volumul de faţă, p. 40-407. - Nota red. 
1) - răutate. - Nota lrad. 
•) - evidente. - Nota lrad. 
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este calomnie, deoarece indivizi ca Horn (Einhorn, rabin) şi plic
ticosul de Jules Simon (de la „La Liberteu 1) )  fac parte din comi
tetul revistei „L'Association u. La propunerea mea, s-a hotărît totuşi 
să nu se mai trimită la Paris cele 500 de carnete de membru pînă 
cînd Schily nu va mai trimite alte informaţii de la Paris 51• 

Asociaţia face aici progrese grozave. La serata organizată d. 
ea, la care eu nu a. participat, s-au adunat about 2) 1 200 de per
soane (s-ar fi adunat de trei ori pe atît dacă sala ar i fost destul 
de mare) , ceea ce a adus un beneficiu de aproximativ 15 l. st. în 
Exchequer 3) a noastră foarte secătuită 52• 

Din Geneva 53 şi din diferite părţi ale Angliei au sosit scrisori 
de adeziune. 

In cursul lunii februarie va avea loc un miting în apărarea polo
nezilor (în special în vederea colectării de bani pentru noua emi
graţie, motiv pentru care va fi ales preşedinte lordu/ Townshend), 
organizat de Liga (engleză) a independenţei Poloniei, de societatea 
poloneză de aici şi de Asociaţia noastră 54• 

Ce spui de „testamentul" lui Lassalle, despre care relatează 
Liebknecht ? 55 Nu este acesta propriul lui Sickingen, care vrea 
să-l constrîngă pe Carol al V-lea „să se aşeze în fruntea miş
cării u ? 4) 

La cererea insistentă a lui Schweitzer (precum şi drept compen
saţie pentru faptul că l-am înjurat pe el în locul lui Liebknecht 
pentru greşelile din „Soc.-Dem. u) i-am trimis ieri un articol despre 
Proudhon 5) .  Vei vedea acolo că unele lovituri zdravene, chipurile 
la adresa lui Pr[oudhon] , sînt de fapt destinate şi cad asupra lui 
„Ahile• 6) al nostru. 

� �pro�� · Fiecare secretar al Asociaţiei noastre va primi săp
t�ma vutoare un pachet cu cards of membership 7) (fireşte, al „Aso
ciaţiei ", nu al „comitetului"),  pe care trebuie să le împartă (1 şiling 
cotizaţia anuală, 1 penny pentru carnet) . Va trebui să dai cîteva 
la Manchester. Nu vor i prea multe. Scrie-mi însă cam cite pot să-ţi 

1) „La Liberte de penser•. - Nota red. 2) - aproximativ. - Nota trad. 3) - casa de bani. - Nota trad. 
') Sickingen şi Carol al V-lea - personaje din drama lui Lassalle „Franz von Sickingen•. - Nota red. 
5) �· Marx. „Despre Proudhon (Scrisoare către J. B. Schweiter) • (vezi K. Marx ş1 F. Engels. Opere, voi. 16,  Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 26-35. _ Nota trad.}. - Nota red. 
1) Ferdinand Lassalle. - Nota red. 
) - camete de membu. - Nota trad. 
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trimit în acest scop ? Este in fact one of the ways and means of he 
Association 1) . 

My compliments to Mrs. Burns. Will she, perhaps, become a 
member ? Ladies are admitted. 

Y ours trul y 2) , 
K. M. 

P. S. Am uitat la tine acasă în Dover-Street o pereche de încăl
făminte de iarnă (ghete) , o pereche de ciorapi tricotaţi noi, precum 
şi cele două batiste de mătase. Amintesc de acest lucru numai 
pentru ca tu, dacă 1 1se iveşte prilejul u ,  să spui cîteva cuvinte gaz
delor tale, ca ei să vadă că sînt supravegheaţi. 

Profesorul Tyndall a reuşit, printr-o experienţă foarte ingenioasă, 
să separe razele solare în raze calorice, care topesc chiar şi platina, 
şi în raze luminoase reci, cu totul lipsite de căldură. Aceasta este 
one of the finest experiments of aur days 3) . 

P. S. II. 
Liebknecht mi-a mai trimis un bilet, în care redacţia cere in

sistent articole scrise de tine. Ea are în vedere în primul rînd 
tema războiul din America, sau tema reformei armatei prusiene, 
pentru că acest ziar 4) este citit de persoane sus-puse mai mult 
than any other Berlin pa per 5) . 

ln ceea ce priveşte războiul din America, mi-ai explicat deja 
că nu este un subiect potrivit pentru „Soc.-Dem. " 

ln ce priveşte reforma armatei prusiene, pentru aşa ceva ziarul 
ar fi foarte potrivit. Mă tem de un singur lucru, şi anume : oare 
expunerea acestei probleme nu te-ar face să intri într-un conflict, 
indezirabil în momentul de faţă şi în acest domeniu, unilateral cu 
progresiştii, dat fiind că regele 6) a declarat că nu va ceda în nici 
o privinţă, transformînd, aşadar, această problemă în punctul cen
tral al unui conflict constituţional ? 56 Sau vei putea, în conformi
tate cu părerile tale militare, să tratezi problema în aşa fel incit 
să le dai amîndurora o lovitură, ceea ce ar i cel mai de dorit ? 

1) - de fapt una din sursele de venit ale Asociaţiei. - Nota trad. 
•) - Complimente doamnei Burns. Nu doreşte cumva să devină membră a 

Asociaţiei 1 Doamnele sint admise. Al tău sincer. - Nota trad. 
•j - una din cele mai minunate experienţe ale epocii noastre. - Nota trad. 
') „Der Social-Demokrat" ,  - Nota red. 
1) - decit oricare alt ziar din Berlin. - Nota red. 
1) Wilhelm I. - Nota red. 
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In orice caz, de vreme ce eu am trimis acum direct ziarului 
un articol (cu semnătura mea), poţi publica şi tu acolo. Şi trebuie 
să faci acest lucru atîta timp cit acest organ de presă mai există. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă pescurtată in : 
„Der Briefwechsel zwlschen 

F. Engels und K. Marx",  Bd. III, 
Stuttgart, 1913 1 în întregime 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1 930 

1 7  

S e  tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Max 
la Londra 

Manchester, 27 ianuarie 1863 

Dragul meu Maur, 
Scrisorile ţi le trimit înapoi mîine sau duminică, pentru că 

scrisul acesta îngrozitor cu o cerneală atît de palidă trebuie citit 
numai la lumina zilei, ieri seară nu le-am putut parcurge decit 
în grabă. 

Lipsa de tact a lui Mosis 1) (la care se adaugă, desigur, şi puţină 
bucurie răutăcioasă a şefului partidului 2) ) .  dar mai cu seamă cea a 
lui Liebknecht este realmente colosală. De altfel, mă miră faptul că 
acesta din urmă nu a făcut mai multe gafe de genul acesta, asta 
a fost întotdeauna specialitatea lui. 

Le trimit indivizilor ăstora un mic cîntec popular danez despre 
Tidmann, pe care bătrînul îl omoară în Thing 3) , pentru că i-a impus 
pe ţărani cu biruri 4) noi. E revoluţionar şi totuşi nu e pasibil de 
pedeapsă şi îndreptat, în primul rînd, împotriva nobilimii feudale, 
contra căreia ziarul 5) trebuie să ia categoric atitudine. La aceasta 
adaug şi eu cîteva observaţii corespunzătoare. Articolul despre 
reorganizarea armatei probabil că îl voi putea scrie de îndată ce 

1) Moses Hess (vezi volumul de Iată, p. 39). - Nota red. 
•) Bernhard Becer. - Nota red. 
1) Adunare populară pe regiuni în Danemarca. - Nota red. 
'l F. Engels. „Domnul Tidmann. (Vechi cintec popular danez) " (vezi K. Marx 

şt P. Engels. Opere, voi. 16, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 36-37. - Nota 
trad.). - Nota red. 

5) „Der Social-Demokrat'. - Nota red. 
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voi avea noile proiecte militare etc. ; le voi scrie să mi le trimită 
şi le voi mai scrie că voi lua atitudine atît împotriva guvernului -
past and present 1) -, cit şi împotriva progresiştilor şi că, dacă 
ei nu pot accepta prima parte, articolul n-are decit să rămînă 
nepublicat. Referitor la războiul din America, poate că mai tîrziu 
se va putea scrie, totuşi, ceva despre el. Acum nu există încă o 
perioadă încheiată, liniştea care domneşte ca să mă exprim cu 
cuvintele lui J. Grimm, este „neorganicău .  

S e  dovedeşte din c e  în c e  mai mult c ă  bravul Lassalle a fost 
un ticălos de duzină. Io aprecierea oamenilor, noi nu am pornit 
niciodată de la ceea ce şi-au închipuit ei că sînt, ci de la ceea ce 
au fost în realitate şi nu văd de ce trebuie să facem o excepţie 
tocmai cu răposatul Itzig. S-ar putea ca, subiectiv, vanitatea lui 
să-i fi prezentat lucrurile ca acceptabile, obiectiv însă a fost o 
ticăloşie, o trădare a întregii mişcări muncitoreşti în favoarea 
prusienilor. Io plus, se pare că paiaţa asta proastă n-a avut din 
partea lui Bismarck nici o compensaţie, absolut nimic precis, ca 
să nu mai vorbim de garanţii 55 ; se pare că el pur şi simplu s-a 
bazat pe faptul că îl va trage neapărat pe B [ismarck] pe sfoară, 
tot aşa cum s-a bazat pe faptul că el îl va împuşca pe Racoviţă. 
Zi baronul Itzig şi gata. 

De altfel, nu e departe timpul cind va fi nu numai de dorit, 
ci şi necesar să dăm publicităţii toate acestea. E ceva ce nu ne 
poate aduce decit foloase, şi dacă treaba cu Uniunea 2) şi cu ziarul 
rămîne în picioare în Germania, atunci chiar se impune să fie cit 
mai curînd înlăturaţi moştenitorii acestui individ. De altfel, pro
letariatul din Germania va vedea cit de curînd la ce se poate aş
tepta de la Bismarck. 

Multe salutări doamnelor. 
Al tău, 

F. E. 

Nu pot împărţi mai mult de 1/2 duzină de canete, lucru de care 
se va ocupa Jones, eu m acum foarte mult de lucru. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată în : 
„Der Briefwechsel zwischen 
P. Engels und K. Marx•, Bd. III, 
Stuttgart, 191 3 ; în întregime 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

1) - din trecut şi din prezent. - Nota trad. 
1) Uniunea muncitorilor germani. - Nota red. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germni 
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Dragă Engels, 

1 8  

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 30 ianuarie 1865 

Tout d'accord 1) . Cît despre temerile tale cu privire la confis
care, trebuie să arăţi foarte pe scurt într-o prefaţă la primul tău 
articol 2) , că mai întîi vei elucida acest lucru din punct de vedere 
militar, în al doilea rînd vei critica burghezii şi în al treilea rînd 
reacţiunea etc. şi vei elucida poziţia partidului muncitoresc în 
această problemă etc., tendinJa putînd fi indicată sau schiţată din 
cîteva trăsături. Acest lucru va îngreuia de la bun început gu
vernului confiscarea. Dacă, totuşi, guvernul va trece la aşa ceva, 
„Soc[ial]-Dem[okrat] " va intra într-o nouă fază (pentru că în mo
mentul de faţă aceşti domni nu pot .face confiscări fără ca ulterior 
să fie nevoiţi sau să revină asupra confiscării respective, sau să 
aducă cazul în faţa justiţiei) ; totodată, tu trebuie să-ţi păstrezi o 
copie de pe manuscrisul articolului III. După aceea nu va fi nimic 
mai uşor decît să-l publicăm în unul din cele două ziare germane 3) 
de aici şi apoi să trimitem copii la Hamburg etc., unde va fi cu 
siguranţă reprodus de unul sau altul din ziarele burgheze. 

După părerea mea, Schily s-a lăsat tras pe sfoară de M. Hess. 
Aceasta se vede din toate epistolele lui Moses către „Soc.-Dem." 
(Cf. f. i. 4 )  nr. 15  din „Soc.-Dem.",  care tocmai a sosit şi care, în 
general, este plin de cel mai dezgustă tor „lassalleanism ". Domnii 
din Iserlohn vorbesc despre „Lassalle-Lincoln" .) Moses este potriv
nicul nostru, nu ne-a iertat nici pentru „expulzarea din Bruxelles", 
nici pentru „alungarea din Koln" şi va aprecia întotdeauna la 
Lassalle faptul că acesta a avut „tactul" atît de necesar unui „con
ducător de popor" de a-l lua pe M. Hess în serios. 

De altfel, din cauză că „Soc.-Dem." este „organul Uniunii gene
rale a muncitorilor germani• ,  lui îi este foarte greu să se smulgă 
din această atmosferă de apoteoză. 

') - Intru totul de acord. - Nota lrad. 
I) F. Engels. „Problema militară în Prusia şi partidul muncitoresc german• 

fvezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 16, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 
383. - Nota trad.). - Nola red. 

1) „Hermann" şi „Londoner Anzeiger".  - Nota red. 
') - vezi, de exemplu. - Nola lrad. 
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Şi întrucit acum ştim că Itzig 1) (lucru pe care nu l-am cunoscut 
în nici un caz sub această formă) a vrut să-i vîndă lui Bismarck 
partidul muncitoresc pentru a deveni cunoscut ca „Richelieu al 
proletariatului" ,  nu voi mai ezita nici eu să fac în prefaţa cărţii 
mele aluzii destul de transparente la faptul că el n-a fost decit un 
papagal şi un plagiator 67• 

Oare ,,poeziile" : „Vrem să fim lassalleeni" şi alte stupizenii, 
pe care chiar muncitorii le trimit la „Soc.-Dem.", nu provin direct 
sau indirect de la bătrîna persoană 2) ? In orice caz, eu am declarat 
deja de citeva ori în scris redacţiei că trebuie să înceteze o dată 
cu această neghiobie 3) . 

Ce fel de oameni sînt progresiştii o dovedeşte din nou atitu
dinea lor în problema coaliţiei. (En passant 4) , legea prusiană împo
triva coaliţiei, ca şi toate legile continentale analoge, provine din 
decretul Adunării constituante din 14 iunie 1 791, prin care bur
ghezia franceză pedepsea foarte sever anything of the sort 5) , adică 
asociaţiile muncitoreşti de orice fel - de exemplu cu pierderea 
drepturilor cetăţeneşti pe timp de un an -, sub pretextul că aceasta 
ar însemna restabilirea breslelor şi că ar contraveni libertăţii consti
tuţionale şi „droits de l'homme" 8) .  Pentru Robespierre este foarte 
caracteristic faptul că, într-o vreme cind „constituţionalismul" în 
spiritul Adunării din 1789 era considerat o crimă pasibilă de ghi· 
lotină, toate legile acestei Adunări îndreptate împotriva muncito
rilor au continuat să rămînă în vigoare 58.) 

Domnul Bright şi-a stricat-o iarăşi aici la Londra cu muncitorii 
prin discursul său împotriva aplicării legii cu privire la ziua de 
muncă de zece ore în industria din Birmingham 59• Burghezii de 
felul acesta sînt absolut incorigibili. Şi el face acest lucru într-un 
moment cind vrea să-i înfrîngă pe oligarhi cu ajutorul muncitorilor I 

Apropo I Intrucit eu am declarat deja în două rînduri redac
ţiei lui „Soc.-Dem." că ar trebui să-şi cureţe cit mai temeinic şi cit 
mai repede ziarul de această „apoteoză" puerilă, nu ar strica de 
loc dacă, o dată cu trimiterea articolului 7 )  tău, ai  face şi tu redacţiei 
o observaţie în acelaşi sens. Dacă noi ne dăm numele, putem să 
şi cerem ca acum, cind aceşti oameni cunosc trădarea premeditată 

1) Lassalle. - Nota red. 
1) Sophie von Hatzfeldt. - Nota red. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 40--407. - Nota red. 
') - In treacăt ie spus. - Nota trad. 
1) - asemenea lucruri. - Nota trad. 
1) - „drepturile omului". - Nota trad. 
7) F. Engels. „Problema militară in Pruia şi partidul muncitoresc german•. 

- Nota red. 
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a lui L[assalle/, să nu arunce, cu ajutorul numelor noastre, praf 
în ochii muncitorilor sau să se transforme ei înşişi într-o unealtă 
a oricărei absurdităţi. 

Salut. 

Publicat pentru prima oarl 
lntr-o formă prescurtatl 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 9  

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra) 1 februarie 1865 

Dragă Frederick, 
Scrisoarea alăturată, de la Strohn, trebuie să mi-o trimiţi înapoi 

şi, totodată, să-mi scrii şi ce părere ai despre afacerea asta cu edi
tarea 60• 

„Sieboldu este, fără îndoială, cel cu vinul spumos. Mă tem, 
într-adevăr, că el a găsit din cale-afară de rigidă nu numai primirea 
făcută de mine însufleţirii lui spumoase, ci şi that he caught some 
queer words at Gumpert's door, as I told you at the time 1) .  tn orice 
caz, frumos din partea acestui individ şi foarte caracteristic pentru 
atitudinea unui comerciant ambulant de vinuri că, plecînd de la 
noi, se duce direct la Karl Blind pentru a alerga în calitate de 
curier al acestuia la Hamburg. Să fi făcut oare şi Blind o comandă 
pentru „vinuri spumoase"  şi, în plus, să i acordat preamilostiva 
lui protecţie pentru spumat ? Sper, spre cinstea spumei de vin, că 
Siebold nu este o asemenea lepădătură venală, deşi era evident 
că, în timp ce unul din ochii lui oglindea entuziasmul, celălalt 
had an eye to business 2) . In ceea ce-l priveşte pe Freiligrath, sînt 
convins că el este mult prea prudent pentru a-i promite în mod 

1)  - că a auzit cîteva cuvinte tari la uşa lui Gumpert, aşa cum ii-am mai 
spus. - Nota trad. 

1) - na scăpa din Tedere afacerea. - Nota trad. 
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public lui Blind colaborarea sa (in partibus 1) , se înţelege) . Howe
ver, I shall try to ascertain the fact 2). ln orice caz, este foarte bine 
că Strohn i-a încurcat cu atîta abilitate pe Ruge şi pe Blind. I-am 
trimis astăzi încă cîteva observaţii sarcastice, destinate special lui 
Meissner, despre nobila pereche a fraţilor învrăjbiţi. 

Trebuie să scuzi frazele englezeşti din epistola mea pentru faptul 
că ieri a avut loc şedinţa Consiliului, care a durat pînă la ora 
unu noaptea. („Lichidul" şi „fumul" sînt excluse de la aceste 
„sittings" 3)) .  Mai întîi a fost epistola de răspuns a lui Lincoln, 
pe care o vei găsi, poate, mîine în „Times• 61 sau în orice caz în 
„Daily News• şi „Star•. ln timp ce în răspunsul dat Societăţii 
londoneze de luptă împotriva sclaviei 62 (ai cărei membri sînt per
soane luminate, ca sir Charles Lyell şi „istoricul mondial" ,  alias 
„K. B [lind] ") şi publicat ieri în „Evening Star•, bătrînul se desco
toroseşte foarte sec de aceşti indivizi prin două fraze formale, 
aşa cum a făcut şi în răspunsul lui anterior dat filialei din Man
chester a Societăţii de luptă împotriva sclaviei, scrisoarea pe care 
ne-a adresat-o nouă cuprinde realmente tot ce se putea pretinde, 
inclusiv asigurarea naivă că Statele Unite nu se pot ocupa nemijlo
cit cu „propaganda • .  ln orice caz, pînă în prezent este singurul 
răspuns mai mult decît strict formal primit on the part of the 
old man 4) . 

1n al doilea rînd, a fost un delegat din partea polonezilor (aristo
craţi) care sînt în legătură cu „Literary Society" 63 ; avînd în ve
dere apropiatul miting al polonezilor 6), aceşti domni l-au însărci
nat să ne asigure în mod solemn că ei ar fi democraţi şi că acum 
fiecare polonez ar fi democrat, pentru că rîndurile aristocraţiei 
s-au rărit prea mult şi ea ar trebui să fie nebună ca să nu recu
noască că o restaurare a Poloniei ar fi imposibilă fără o răscoală 
a ţăranilor. Fie că aceşti indivizi cred în ceea ce spun, fie că nu, 
fapt este că, în orice caz, au tras învăţăminte din această ultimă 
lecţie 64• 

ln al treilea rînd, au sosit declaraţii de adeziune din partea a 
diferite trade-unionuri, precum şi din partea unei societăţi din 
Bruxelles, care promite că va întemeia filiale în toată Belgia 16• 

Apoi a trebuit să predau un număr din „Daily St. Louis Press• ,  

1) - aparent, care n u  există în realitate, de l a  „in partibus infidelium•, 
adaos la titlul episcopilor numiţi în .funcţii, pur nominale, de episcopi în ţările 
necreştine. - Nota trad. 

1) - Oricum, voi încerca să aflu ce se ascunde aici. - Nota lrad. 
1) - şedinţe. - Nota trad. 
•) - din partea bătrînului. - Nota trad. 
6) Vezi volumul de fată, p. 40. - Nota red. 
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sosit chiar ieri, cu un articol de fond despre „Address to the Wor
kingmen• 1} al nostru şi un extras aparţinînd evident lui Weyde
meyer. 

Şi acum - bomba. 
Cremer, aur Honorary General Secretary 2) , a primit o invi

taţie scrisă pentru „Council" (şi, în plus, o vizită particulară tot 
în legătură cu aceasta) din partea unui comitet provizoriu, care 
se va întruni lunea viitoare privatim la London Tavern. Scopul : un 
miting grandios pentru manhood suffrage 66• Preşedinte : Richard 
Cobden I 

Poanta este următoarea : indivizii aceştia, după cum ne-a co
municat dej a E. Jones, au suferit un eşec total la Manchester. De 
aceea ei au adoptat o broader platform 3) , în care însă, în loc de 
manhood suffrage, figura registration „for paying poorrate" 4) . Aşa 
se spune în circulara tipărită care ne-a fost trimisă nouă. lntrucît, 
după diferite indicii, a reieşit totuşi clar că fără manhood suffrage 
nimic nu poate atrage clasele muncitoare la o oarecare colaborare, 
ei au declarat că sînt dispuşi să accepte această revendicare. O 
mare demonstraţie la Londra ar atrage după sine altele asemănă
toare în provincie, scriu „din toate părţile" provincialii, care au 
ajuns „încă de mult" la concluzia că sînt incapabili to set the ball 
a-going 5) . 

Primul obiect al dezbaterii de ieri a fost următorul : e oare 
necesar ca Asociaţia noastră, adică Consiliul, să trimită, conform 
dorinţei acestor domni (printre care se numără toţi vechii sham 
City agitators 6) , ca Sam. Morley etc.) , cîţiva delegaţi care să asiste 
în calitate de „observatori" la şedinţele comitetului ei provizoriu ? 
ln al doilea rînd, dacă aceşti indivizi se obligă direct să adopte 
ca lozincă manhood suffrage şi dacă mitingul public va fi convocat 
sub această lozincă, să le promitem sprijinul nostru ? De fapt, 
acest sprijin are pentru aceşti indivizi aceeaşi importanţă ca şi 
pentru povestea americană 62• Fără trade-unionuri nu este posihil 
un miting de masă şi fără noi ei nu pot avea de partea lor trade
unionurile. Iată adevăratul motiv pentru care aceşti domni ni s-au 
adresat nouă. 

1) K. Marx. „Manifestul constitutiv al Asociaţiei Internaţionale a Muncito-
rilor" .  - Nota red. 

1) - secretarul nostru general onorific. - Nola lrad. 
1) - platformă mai largă. - Nola lrad. 
•) - votul universal pentru bărbaţi, figura includerea pe listă a celor care 

plătesc „impozit pentru asistenţa săracilor" .  - Nola lrad. 
•) - să pună afacerea pe roate. - Nola lrad. 
) - şarlatani-agitatori din City. - Nola lrad. 
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Părerile au fost foarte împărţite, fapt la care a contribuit mult 
ultima prostie făcută de Bright la Birmingham 1) 59, 

La propunerea mea s-a hotărît : 1) delegaţia să fie trimisă (în 
propunerea mea eu i-am exclus pe foreigners 2), însă Eccarius şi 
Lubez au fost şi ei aleşi în calitate de „englezi" şi de martori 
mu/i} ca simplu „observator" 67 ; 2) so far as the meeting is con
cerned 3) , să acţionăm împreună cu ei, în primul rînd dacă în pro
gramul lor va fi proclamat direct şi oficial manhood suffrage, în 
al doilea rînd dacă oamenii aleşi de noi vor intra şi ei în comitetul 
definitiv, astfel incit să-i poată observa pe aceşti indivizi şi să-i 
poată compromite în cazul unei noi trădări pe care aceştia ar pu
ne-o la cale, aşa cum i-am lămurit pe toţi. Astăzi îi scriu despre 
acest lucru lui E. Jones. 

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

20 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limbile germană 
şi engleză 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 3 februarie 1 85 

Dragă Frederick, 
Iţi trimit alăturat : 
1 .  Scrisoarea de la Siebel, în care ne prezintă raportul asupra 

întîlnirii sale cu Klings, întîlnire care a avut loc în urma „dis
poziţiei ' date de mine 4) . Eu nu mai adaug decît că nu mă mai 
amestec în această treabă. Dacă Klings reuşeşte - fără contribuţia 
noastră - să-l înlăture, o dată cu bătrîna scroafă 5) , pe B. Becker şi 
importanţa lui dobîndită prin testament, aş fi mulţumit. Cu Uni
unea muncitorilor 6) , aşa cum ne-a lăsat-o moştenire baronul Itzig 7) , 

1) Vezi volumul de faţă, p. 45. - Nota red. 
l) - străini. - Nota trad. 
•j - în ceea ce priveşte mitingul. - Nota trad. 
'l Vezi volumul de faţă, p. 40-401 . - Nota red. 
5) Sophie von Hatzfeldt. - Nota red. 
'l Uniunea generală a muncitorilor germani. - Nota red. 
7) Lassalle. - Nota red. 
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nu este nimic de făcut. Cu cit mai repede va fi desfiinţată, cu atît 
mai bine. 

2. „Rheinische Zeitung• cu un articol de fond scris, probabil, de 
Becker cel Roşu 1) . Este un apel ad misericordiam 2) din partea 
„progresiştilor" 68• 

Părerea mea este că noi trebuie să scriem împreună o declaraţie 
şi că această criză ne oferă tocmai prilejul potrivit ca să ne reluăm 
poziţia noastră „legitimate" 3) . I-am scris cu vreo 1 0  zile în urmă lui 
Schweitzer că ar trebui să ia o asemenea atitudine împotriva lui 
Bismarck, incit să dispară pînă şi aparenţa de cochetărie a partidului 
muncitoresc cu BfismarckJ etc. Drept mulţumire, el a început neîn
tîrziat să cocheteze mai mult ca oricind cu Bismarck. 

„Şi iarăşi" în nr. 1 6  l lui „Soc[ial] -Demok[rat] ", unde a apărut, 
presărată cu greşeli de tipar, scrisoarea mea despre „Proudhon" 4) , 
Moses Hess denunţă „deja" pentru a doua oară „Asociaţia Inter
aţională" 89• I-am scris ieri o scrisoare furioasă lui Liebknecht în 
legătură u aceasta şi i-am declarat că este absolut ultimul meu 
avertisment i că nu dau nici un ban pe „bunăvoinţa" care este 
executorul faptelor relei-voinţe i că nu le pot explica membrilor de 
aici ai „Comitetului Internaţional• că astfel de lucruri se întîmplă 
cu bonne foi 6) , din pură prostie 1 că gazetuţa 6) lor mizerabilă, con
tinuînd să-l proslăvească pe Lassalle, deşi acum ei ştiu ce trădare 
a pus acesta la cale, şi cochetînd în mod laş cu Bismarck, are, tot
odată, neruşinarea să permită plonplonistului Hess să ne acuze aici 
de plonplonism etc. 

Părerea mea este că acum trebuie să procedăm în felul urmă
tor : ne folosim de denunţul sau suspiciunea lui Moes pentru ca 
d'abord 7) să declarăm în citeva cuvinte război lui Bon[aparte] Plon
Plon, fără să uităm să-l amintim în treacăt şi pe prietenul lui Moses, 
rabinul Ein-Horn. Pe urmă ne folosim de acest prilej pentru a ne 
declara şi împotriva lui Bismarck, implicit împotriva ticăloşilor sau 
nebunilor care visează sau pălăvrăgesc despre o alianţă cu el pen
tru clasa muncitoare. In orice caz, la sfîrşit ar trebui să li se spună 
acestor porci de progresişti că, pe de o parte, prin laşitatea şi ne
putinţa lor politică au dăunat cauzei şi, pe de altă parte, că, dacă 
ei cer alianţă cu clasa muncitoare împotriva guvernului - şi în 

1) Hermann Heinrich Beck�r. - Nota red. 
1) - la caritate. - Nota trad. 
) - „care ne revine de drept•. - Nota trad. 
') K. Marx. „Despre Proudhon. (Scrisoare către J. B. Schweitzer) " .  - Nota red. 
') - buni-credinţă. - Nota trad. 
') „Der Social-Demokrat•. - Nota red. 
) - mai intii. - Nota trad. 
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momentul de faţă acesta ar fi unicul lucru bun -, atunci ar trebui 
să le facă muncitorilor cel puţin concesiile care corespund propriu
lui lor principiu al „liberului schimb " şi al „democratismului" ,  adică 
abrogarea tuturor legilor excepţionale împotriva muncitorilor, prin
tre care, în afară de legile cu privire la coaliţie, figurează în mod 
absolut specific şi actuala legislaţie prusiană cu privire la presă. 
De asemenea, ei ar trebui să se pronunţe, cel puţin principial, pen
tru reinstaurarea votului universal, desfiinţat în Prusia prin coup 
d'etat 70• Iată minimul care se aşteaptă din partea lor, Poate ar 
trebui să se insereze cite ceva şi despre problema militară. In orice 
caz, totul trebuie făcut cit mai repede. Şi tu trebuie să-ţi aşterni pe 
hîrtie „gîndurile" cu privire la această declaraţie. Ulterior eu le 
adaug pe ale mele, le unific, îţi trimit totul încă o dată and so 
forth 1) .  Mi se pare că momentul este prielnic pentru acest „coup 
d'etat " .  Noi nu putem, din consideraţie pentru Liebknecht sau pentru 
oricine altcineva, să ratăm acest moment pentru „repunerea noastră 
în toate drepturile" . 

At the same time 2) trebuie să trimiţi so soon as possible 3) la 
„Soc.-Demok."  articolul tău despre problema militară 4). 

Eu le-aş scrie fireşte - quoad 5) declaraţie 6) - că, dacă ei nu 
o publică imediat, ea va apărea „neîntîrziat" în alte ziare. 

Dacă o acceptă, este excelent, şi nu-i nici o pagubă, chiar dacă 
vor sări în aer din cauza ei. (Deşi în momentul de faţă Bismarck 
se va feri să recurgă la măsuri drastice.) Dacă nu o acceptă, atunci 
avem un bun pretext să ne descotorosim de ei. In orice caz, aerul 
trebuie primenit şi partidul trebuie curăţat de putoarea lăsată de 
Lassalle. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată în : 
„Der Briefwechsel zwischen 

P. Engels und K. Marx•, Bd. III, 
Stuttgart, 1913 ; în întregime 
ln : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

'I - şi aşa mai departe. - Nota trad. 
11 - Jn acelaşi timp. - Nota trad. 
"I - cit se poate de repede. - Nota trad. 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba german! 

•j F. Engels. „Problema militară în Prusia şi partidul muncitoresc german•.  -
Nota red. 

•1 - cu privire la. - Nota trad. 
•) Vezi volumul de faţă, p. 5-55. - Nota red. 
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Dragul meu Maur, 

K. Marx şi F. Engels 

2 1  

Engels către Marx 
la Londra 

[Manchester] 5 februarie 1865 
Mornington St[reet] 

Sînt întru totul de acord în privinţa declaraţiei. Trebuie însă să 
o scrii tu singur, altfel nu o scot la capăt cu articolul militar 1) .  Mă 
tem că articolul va ieşi atît de mare, incit nu va putea apărea decît 
sub formă de broşură. I şi II sînt gata (încă nerevăzute) , III încă nu. 
Am fost foarte mult deranjat, Blank a fost aici etc. etc. Prin ur
mare, scrie tu declaraţia. De legile excepţionale ţine şi limitarea 
dreptului de asociere şi de întrunire, întreaga legislaţie cu privire 
la cărţile de călătorie 71 şi, în sfîrşit, articolul 100 din Codul penal : 
incitarea cetăţenilor la ură şi lipsă de respect (tot o moştenire de 
la Napoleon) . Apoi, dacă poate fi strecurată o aluzie că, într-o 
ţară eminamente agricolă ca Prusia, este o infamie ca, în numele 
proletariatului industrial, să fie atacată exclusiv burghezia, fără să 
se spună nici un cuvînt despre exploatarea patriarhală, cu bita, a 
proletariatului agricol de către marea nobilime feudală. Despre 
problema militară nu este atît de important să se vorbească, ar 
trebui însă ridicată problema bugetară : ce le foloseşte muncitorilor 
un parlament ales prin vot universal dacă acesta este tot atît de ne
putincios cum vrea Bism(arck] să facă actualul parlament al stărilor, 
al cărui urmaş trebuie să fie acest nou parlament ? Şi dacă nici 
măcar nu poate respinge introducerea de noi impozite ? 

Cam acestea sînt ideile mele ad hoc. Aşadar, la treabă şi tri
mite-mi imediat declaraţia. 

Meissner. So far so good 2) .  Ar trebui însă, fireşte, să mergi 
personal acolo. Con to a meta 3) prezintă avantajele sale, dacă tu 
îţi rezervi prin contract dreptul de a cerceta cărţile şi documentele 
şi dacă M[eissner] este de acord să-ţi dea imediat sub formă de 
avans fără dobîndă 2/s din onorarul ce ţi se cuvine. Din scrisoarea 
lui Strohn pare să reiasă că M[eissner] would rather not part with 
any money if he could help it 4) 00• In orice caz, tu trebuie să 
mergi personal acolo cu manuscrisul 5) şi să închei contractul. 

1) F. Engels. „Problema militară în Prusia şi partidul muncitoresc german•.  -
Nota red. 

1) - Pin!. aici totul este în ordine. - Nota trad. 
1) - Contul în comun. - Nota trad. 
4) - preferă să nu dea nici un ban. - Nota trad. 
5) - volumul I al „Capitalului". - Nota red. 
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De altfel, acum trebuie să te grăbeşti. Timpurile sînt foarte favo
rabile apariţiei cărţii şi numele noastre se vor bucura din nou de 
respect în ochii publicului. Ştii cum se obişnuieşte în Germania să 
se tergiverseze o editare. Aşadar, nu scăpa momentul, deosebirea 
poate fi colosală în ceea ce priveşte efectul. 

Siebold. Ţi-am spus dinainte că nu ne putem baza pe indivizi 
de genul acesta şi am fost din capul locului convins că la Londra 
el va merge la Blind. Presupunerea că a tras cu urechea ad por
tam Gumperti 1) este total inutilă. Individul a procedat şi va pro
ceda aşa întotdeauna. Este însă bine că 11pînă una-alta u îl avem sub 
control. 

Uniunea lui Lassalle 2) . după cum reiese din scrisoarea lui 
Siebel pe care o păstrez la mine, se va duce foarte curînd de ripă 
din cauza escrocheriilor şi delapidărilor făcute de funcţionari, şi 
e foarte bine că „lucrurile stau astfel" .  Restul îl va face bătrîna 
scroafă 3) cu intrigile ei. Cu cit ne vom sinchisi mai puţin de acest 
rahat, cu atît mai bine. Let it rot and be dam'd to it 4). 

1 1Social-Demokrătchenu îmi devine pe zi ce trece tot mai odios. 
Rahatul ăsta de Hess, care adoptă faţă de noi o mină ocrotitoare 
de adevărat funcţionar secret al lui Lassalle, profundele articole 
lipsite de orice valoare ale d-lui Schweitzer despre enciclică şi 
Bismarck, în care el cochetează cu toate fleacurile şi îi înjură 
numai pe burghezi 72, totala obtuzitate şi lipsă de talent şi chiar lipsa 
oricărei raţiuni sănătoase cu excepţia cîtorva lucruri, - toate aces
tea îmi ajung cu vîrf şi îndesat. De trei ori pe săptămînă cultul 
lui Lassalle - asta nici dracul nu suportă, şi e bine că vine criza. 
Le voi spune şi eu acest lucru respectivilor domni în viitoarea 
mea scrisoare, pînă acum nu mi s-a oferit prilejul. Apropo, pe 
ce adresă îi scrii tu lui Liebknecht ? Aş vrea şi eu din cînd în 
cînd să-i trag cite un perdaf, sau să-l încurajez s'il y a lieu 5) , 

Acum trebuie să închei cu cele mai bune salutări şi trimite de 
îndată declaraţia 6) . Articolul îl termin pînă miercuri sau joi. 

Al tău, 
F. E. 

1) - la poarta lui Gumpert (vezi volumul de faţă, p. 46. - Nola red.). -
Nota trad. 

2) Uniunea generală a muncitorilor germani. - Nola red. 
1) Sophie von Hatzfeldt. - Nota red. 
') - Lasă-l să putrezească şi să-l ia dracu. - Nola !rad. 
G) - dacă am pentru ce. - Nota Irod. 
") Vezi volumul de faţă, p. 55. - Nota red. 



K. Marx şl F. Engea 

Am încercat să obţin prin cumnatul meu 1) veşti despre Siebel 
nu am putut afla însă nimic altceva decît că este „întotdeauna 
beat",  se încurcă cu actriţe şi soţia lui vrea să divorţeze. 

My best compliments to the ladies 2) . 

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. esamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

22 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 73 

la Manchester 
[Londra, 6 februarie 18651 

Adresa de acasă a lui Liebknecht este : , , 13, Neuenburger Stras
se, Berlin" .  Dacă vrei să-i scrii în particular, poţi trimite scrisoarea 
pe numele Mrs. Liebknecht la această adresă. Este clar că bietul 
W. Lieb[knecht] se află într-o situaţie extrem de penibilă. Tre
buie să i se spună că el trebuie sau să rabde, sau să termine. In 
ultimă instanţă, cred că ar putea, de bună seamă, să-şi cîştige 
cinstit pîinea la Manchester ca institutor. 

Publicat pentru prima oară 

Dragă Engels, 

23 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 6 februarie [1865) 

In numărul de astăzi al lui „Soc[ial]-Dem[okrat] " este publicat, 
la rubrica pentru foiletoane, după articolul 3) meu care condamnă 

1) Karl Emil Blank. - Nota red. 
'l - Multe complimente doamnelor. - Nota trad. 
•J K. Marx, „Despre Proudhon. (Scrisoare către J. B. Schweitzer)". - Nota red, 
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orice „compromis, chiar aparent" ,  apelul 1) tău la lupta pe viaţă şi 
pe moarte împotriva nobilimii. 

De aceea, eu consider că deocamdată este mai potrivit să tri
mit, în locul declaraţiei pe care intenţionam s-o scriu iniţial, cele 
cîteva rînduri de mai jos 74• Ele vor oferi negreşit prilejul pentru 
o altă declaraţie. Dar, după o matură chibzuinţă, intuiţia mea 
„estetică" îmi spune că deocamdată aceasta din urmă nu e potri
vită, pentru că ar apărea prea curind după apelul 2) lui Becker 88• 
Pe cind aceste cîteva rînduri vor provoca categoric zizanii între 
Schweitzer şi Becker cel Roşu 3) etc., în care noi vom putea inter
veni spre a ne expune scurt, clar şi Jără nici un Jel de jocuri de-a 
v-aţi ascunselea politica noastră. 

Anexez scrisoarea bietului Liebknecht şi răvaşul trimis de bă
trîna Hatzfeldt, pentru care tot nu apare suficient „Lassalle" în 
ziar 4) . 

As to Klings 5) nu răspund nimic. Lasă-i pe aceşti indivizi să se 
descurce cum or şti 8) .  

Am primit chiar acum o scrisoare de  la  Schily (nu pot să ţi-o 
trimit decît peste cîteva zile) , din care reies următoarele : 

1 )  că insinuările lui Moses au fost pur şi simplu supte din 
deget, 

2) că planul nostru va avea un succes „colosal " la Paris şi că 
muncitorii de acolo nu au nici cea mai mică consideraţie faţă de 
„L'Association",  în care d-nii A. Horn, Lob Sonnemann şi alţii de 
teapa lor fac pe grozavii s1 . 

Dacă eşti de acord cu alăturata declaraţie, copiaz-o şi sem
neaz-o. Trimite-o apoi încoace. O voi semna şi eu şi o voi expedia 
la Berlin. 

Apropo. Răspunsul pe care ni l-a adresat Lincoln a apărut 
.stăzi în „Times" u. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. EngeJs und K. Marx',  Bd. III, 
Stuttgart, 1913 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

') F. Engels. „Domnul Tidmann. (Vechi cîntec popular danez) • .  - Nota red. 
2) Vezi volumul de faţă, p, 50. - Nota red. 3) Hermann Heinrich Becker. - Nota red. 
'l „Der Social-Demokrat', - Nota red. 
'} - In ceea ce-l priveşte pe Klings. - Nota trad. 
'l Vezi volumul de faţă, p. 57. - Nota red. 
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Dragul meu Maur, 

K. Marx şl F. Engels 

24 

Engels către Max 
la Londra 

Manchester, 7 februarie 1865 

Alăturat îţi trimit declaraţia 1) .  Ea se va lovi de obiecţia că 
pomenim numele lui Moses2) ,  fapt care, atunci cind va fi tipărită, ar 
putea fi considerat o încălcare a secretului de redacţie. Nu uita 
să-i dai lui Liebknecht instrucţiuni în legătură cu aceasta, pentru 
ca, din cauza unei asemenea probleme de formă, mai mult sau mai 
puţin justificate, lucrurile să nu fie iarăşi tărăgănate. 

Liebknecht se prosteşte pe zi ce trece. El numeşte compromis 
faptul că noi nu numai că sancţionăm tăcind toate prostiile care 
apar în acest ziar 3) , dar că şi admitem ca ziarul, în pofida oricărei 
bune-cuviinţe, să suspecteze propriile noastre procedee şi acţiuni. 
Noi avem însă întotdeauna o mulţime de împuterniciţi şi de bună 
seamă că nu vom fi atît de măgari ca Lassalle, incit să le „lăsăm 
moştenireu ceva, s'il y avait de quoi 4) . Dacă la Berlin lucrurile nu 
merg cum trebuie, atunci ar fi cel mai bine ca L [iebknecht] să vină 
aici, lăsîndu-şi familia la Berlin. Vom vedea atunci ce se va putea 
aranja. El îşi poate face repede cunoştinţe aici la Casa Schiller 21 
şi tot ce se poate face pentru el se va face ; cred că, procedînd în fe
lul acesta, ar putea reuşi să se stabilească aici, iar dacă nu va 
reuşi, nu e nici o pagubă ; în caz că totul va merge bine, îşi va 
putea chema şi familia aici. Dacă îşi va aduce familia de la bun 
început cu el, se duce cu siguranţă de ripă aici, căci cheltuielile 
vor fi atît de ridicate, incit experimentul nu va putea fi decit de 
scurtă durată. Meditaţii, aşa cum dădea Lupus 5) , vor fi greu de 
găsit ; să încerce, totuşi, să vadă ce se poate face. 

1) K. Marx şi F. Engels. „Către redacţia ziarului «Social-Demokrat».  Decla
raţie" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 6, Bucureşti, 1963, Editura poli
tică, p. 38. - Nota trad.). - Nota red. 

') Moses Hess. - Nota red. 
3) „Der Social-Demokrat• .  - Nota red. 
•) - dacă ar fi ceva de moştenit. - Nota trad. 
5) Wilhelm Wolff. - Nota red. 
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Bender mi-a socotit pentru abonamentul meu la „S [ocial]-Demo
krătchenu 5 şilingi pe trimestru, ceea ce mi se pare enorm. 

Nici dracu nu ştie cit de stingherit sînt aici în muncă. Ieri a avut 
iarăşi loc o şedinţă de comitet a Casei Schiller, aşa că de vineri 
abia astăzi ajung să lucrez din nou la problema militară 1) . 

Aşadar, încercarea lui Hatzfeldt şi a lui Klings de a-l da afară 
pe Bernh. Becker a eşuat complet, iar dat afară a fost Klings . Pen
tru nimic în lume nu trebuie să ne amestecăm în această treabă 
murdară. Situaţia se prezintă astfel, incit i se potrivesc cuvintele 
spuse în 1 848 de un muncitor din Glrzenich : ei pot să cadă cum 
vor, în vîrf va fi întotdeauna un ticălos. 

ln ce limbă germană barbară scrie Schweitzer „ca atare" I Şi 
acest al doilea leader 2) despre guvernul Bismarck este cit se poate 
de pompos şi de sofisticat, chiar dacă cochetarea directă cu 
Bis [marck] lipseşte şi chiar dacă politica Prusiei este caracterizată 
de-a dreptul ca antigermană 75• Dar cit de naiv poate fi Liebknecht 
ca să ne ceară nouă să-i explicăm ce atitudine să adopte faţă de 
guvern, în timp ce el ar trebui să obţină în primul rînd declaraţii 
categorice din partea d-lui Schweitzer asupra atitudinii pe care 
acesta intenţionează s-o adopte faţă de guvern. 

lmi face impresia că în Prusia lucrurile sînt acum foarte aproape 
de compromis, Camera prusiană păstrîndu-şi dreptul de a aproba 
bugetul, dar cedînd în toate celelalte privinţe. De bună seamă că 
d-lui Bismarck nici nu-i va trece prin minte să conteste serios şi 
îndelung acest drept al camerei, pentru că astfel n-ar obţine nici 
bani şi nici credit, or, are mare nevoie de amîndouă. De altfel, din 
cauza a tot felul de nimicuri56, această poveste încă mai poate eşua. 

ln America, începerea campaniei de la Richmond în martie
aprilie �a fi probabil decisivă pentru tot anul 22• Dacă Grant reuşeşte 
să-l alunge de acolo pe Lee, atunci se va termina cu Confederaţia, 
armatele ei se vor împrăştia şi detaşamentele de bandiţi, care sînt 
acum în vestul statului Tennessee şi, de altfel, aproape pretutin
deni, vor rămîne singurul duşman. Armata lui Lee a ajuns acum 
să fie de fapt unica armată care le-a mai rămas sudiştilor, de dizol
varea ei depinde totul. Putem considera de pe acum că regiunea 

1) f, Engels. „Problema militară în Prusia şi partidul muncitoresc german•. -
Nota red. 

1) - articol de fond. - Nota trad. 
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de unde Lee îşi ia resursele se limitează la Virginia de Sud, Caro
lina şi în cel mai bun caz o parte din Georgia. 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
intr-o forma pescurtată în : 
„Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, Bd. III, 
Stuttgart, 1913 ; în întregime 
in : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abte1lung, Bd. 3, 1930 

25 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din Jimba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 9 februarie 1865 

Dragul meu Maur, 
Îţi trimit alăturat manuscrisul, care a atins dimensiunile unei 

adevărate broşuri 1) , şi acum, fireşte, nu mai este potrivit să apară 
în fiţuică 2) .  L-am citit în fugă, aşa că mai trebuie recitit o dată. 
La problema militară trebuie să se mai adauge o statistică a popu
laţiei apte pentru serviciul militar, iar la sfîrşit încă una a micii 
burghezii, pe care „în focul luptei" am uitat-o complet. De altfel, 
vei vedea singur că am scris această lucrare fără nici un material 
documentar, pur şi simplu din memorie, pentru că trebuia termi
nată repede. Aştept acum observaţiile tale. 

Dar acum cui să ne adresăm ? Să trimitem materialul lui Lieb
knecht sau lui Siebel ca să găsească un editor ? Ce părere ai ? Ar 
fi mai bine să fie editat în afara Prusiei, sau crezi că nu conţine 
nimic care să poată determina confiscarea lui ? Am pierdut orice 
noţiune a condiţiilor presei din Prusia. Spune-mi părerea ta şi 
asupra acestui punct, adică posibilităţile de editare în Prusia. 

Tocmai acum a sosit încă un număr din S.D. 3) . Ce biiguială 
jalnică despre poziţia partidului I Nici laie, nici bălaie. Totdeauna se 

1) F. Engels. „Problema militară in Prusia şi partidul muncitoresc german • .  -
Nota red. 

•) „Der Social-Demokrat•.  - Nota red. 
') Joc de cuvinte : „S.D.• = „Social-Demokrat•,  „Sau-Dreck" = porcărie. 

Nota lrad. 
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ţine o portiţă deschisă spre Bismarck. Să mergem alături în pace I 
Şi pe deasupra Moses 1) ,  care a ajuns la concluzia că în Franţa 
burghezia şi guvenul se iau la întrecere care mai de care să cu
cerească simpatia muncitorilor. Un adevărat paradis pentru Moses 
această Franţă. Aşa ceva e prea mult pînă şi pentru Schweitzer, 
care pune un semn de întrebare la sfîrşit 76• 

Să las pasajul din capitolul al III-lea despre actuala mişcare 
muncitorească ? 

Discursul lui Roon mi se pare că aduce a compromis. Acest om 
este gata să accepte tratative 77• De aceea, lucrarea trebuie să 
apară repede. Scrie-mi, aşadar, cit mai curînd ce părere ai în pri
vinţa editorului. 

Al tău, 
F. E. 

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

26 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Frederick, 

[Londra] 10 februarie 1865 

Lucrarea 2) este bună. Deşi pe alocuri stilul cam lasă de dorit, 
orice şlefuire şi prelucrare ar fi acum un nonsens, deoarece în 
primul rînd este important ca materialul să apară in the nick of 
time 3) , întrucît soluţionarea acestui conflict 56 bate „dejau la uşă. 

Sfatul meu este, aşadar, următorul : 
Să trimiţi pamfletul imediat lui Meissner, la Hamburg, şi să-i 

scrii că esenţialul este să fie tipărit repede ; să te anunţe imediat 
dacă-l primeşte (lasă-l pe el să fixeze onorariul) ,  pentru că în cazul 

1) Moses Hess. - Nota red. 
) F. Engels. „Problema militară în Prusia şi partidul muncitoresc german• .  

- Nota red. 
'l - la timp. - Nota trad. 
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acesta tu ai putea atrage din timp atenţia asupra acestei lucrări 
în ziarele din Berlin şi din Renania. 

Pentru „Soc[ial] -Dem[okrat] ", lucrarea asta este mult prea amplă 
şi, în împrejurările existente, „prea impertinentă" .  In ceea ce mă 
priveşte, eu aş publica scurte note în „Soc.-Dem." (prin Eccarius) ,  
î n  „Dilsseldorfer Zeit[un]g" prin Siebel ş i  poate chiar o notiţă în 
„Rhein[ische] Zeit[ungr, care să anunţe că în cutare şi cutare 
loc va apărea o broşură scrisă de tine, în care, ocupîndu-te de 
această problemă specială, pe lingă tratarea purely military ques
tion 1) ,  pur şi simplu şi vei exprima şi poziţia noastră faţă de 
reacţiune, progresişti şi lassalleeni. 

Chiar dacă mai ai de făcut completări, trimite, totuşi, neîn
tîrziat lucrarea lui Meissner (Hamburg) , specificîndu-i că la pagina 
cutare şi cutare (poţi să indici prin semne) vor mai fi trimise cîteva 
completări. Ceva mai multă atenţie ar fi trebuit acordată populaţiei 
săteşti, pe care bădăranul de neamţ (Knote) o tratează cu prea multă 
grabă ca nonexistentă. Judecind după ultima scrisoare a lui Strohn, 
probabil că acesta este iarăşi plecat din Hamburg, aşa că manuscrisul 
nu-i poate fi trimis lui, ci direct lui M[eissner] . 

La Berlin suflă un vînt blestemat de conciliere, de data aceasta 
din partea ruşilor, accentuat şi de mersul prost al treburilor cu 
Austria. „Petersburger Zeitung• sfătuieşte să se facă neapărat 
concesii Camerei în problema fixării bugetului şi a serviciului mi
litar de doi ani. Printre altele, ziarul spune : „Situaţia actuală ni 
se pare, dacă nu alarmantă, totuşi gravă, şi dacă nu vor surveni 
unele împrejurări deosebit de favorabile, ne putem teme de un 
viitor sumbru. In vremuri de restrişte însă, lucru demonstrat din 
plin de istorie, numai rareori este suficientă o disciplină severă a ar
matei şi a funcţionarilor. In asemenea situaţii, ca, de altfel, întot
deauna, adevărata forţă a statului se bazează mai mult pe unitatea 
dintre guvern şi popor. Deşi nu subapreciem forma conciliatoare în 
care guvernul, în decursul sesiunii din anul acesta, a mers în întim
pinarea reprezentanţilor poporului, totuşi, luînd în considerare cele 
spuse mai sus, nu putem să nu ne exprimăm dorinţa ca aceste 
tendinţe de conciliere să se realizeze şi în fapt•.  Se pare că 
moscoviţii au nevoie de prusienii „lor" pentru cotitura imanentă 
împotriva Galiţiei-Austriei, anunţată în „Ziarul din Moscova" 2) .  In 
acelaşi ziar se spune că prin această ultimă subjugare a Poloniei, cu 
condiţia de a se urma necruţător politica lui Muraviov, „a fost 
făcută o breşă în inima Germaniei" .  Bunii noştri „progresişti" şi 

1) - problemei pur militare. - Nola lrad. 
1) „Moskovskie Vedomosli". - Nota red. 
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nu mai puţin bunii noştri 1 1lassalleeni" au scăpat toate astea din 
vedere. 

Iţi trimit alăturat o scrisoare de la Schily. 
Spre marele necaz al lui Moses 1) , Asociaţia Internaţională se 

bucură de mult succes printre muncitorii din Paris. Ca urmare a 
prostiei lui Moses, Tolain a demisionat (formal noi nu i-am ac
ceptat demisia) . H. Lefort (redactor al ziarului „Avenir" 2) etc.) , 
care face parte şi din comitetul de redacţie al lui „L'Association ", a 
obţinut, la cererea lui, funcţia de literary defender (Attorney Gene
ral 3) ) al Asociaţiei noastre la Paris. Aceasta din urmă a fost deja 
atacată de Horn (un paragraf al statutelor) 78• Acest evreu, Horn, va 
observa cit de curînd că în afară de Moses Hess mai există şi alţi 
germani. Fribourg a deschis pentru noi un bureau de renseigne
ment 4) ; cards of membership 5) i-au fost trimise alaltăieri. 

La şedinţa preliminară pentru mitingul polonez l-am întîlnit din 
nou şi pe old Oborski, care nu-ţi trimite salutări. 

Salut. 
Al tău, 

K. M. 

Apropo. Faptul că Lincoln ne-a răspuns nouă 61 atît de amabil, 
iar „Societăţii burgheze de luptă împotriva sclaviei" atît de groso
lan şi pur formal 6) a indignat în aşa măsură ziarul „Daily News", 
incit nu a publicat răspunsul adresat nouă. Dat fiind însă că, spre 
necazul lui, „Times" l-a publicat, a fost nevoit să-l publice şi el 
ulterior în „Express " 79, Şi Levy a trebuit să înghită această pilulă 
amară. Deosebirea dintre răspunsul adresat de L [incoln] nouă şi 
cel adresat burgheziei a produs aici un asemenea efect, incit şi 
„cluburile" din Westend au clătinat gînditoare din cap în legătură 
cu acest fapt. Iţi dai seama cum i-a uns asta pe suflet pe oamenii 
noştri. 

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

1) Moses Hess. - Nota red. 
•) „L'Avenir national" . - No ta red. 
'l - apărător literar (avocat principal). 
4) - birou de informaţii. - Nota trad. 
5) - carnetele de membru. - Nota trad. 
"l Vezi volumul de faţă, p. 47. - Nota red. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Nota lrad. 
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Dragă Fred, 

K. Max şi F. Engels 

27 

Marx către Engels 
la Manchester 

(Londra] 1 1  februarie (1865] 

lntrucit astăzi este sîmbătă, presupun că nu expediezi manu
scrisul 1) chiar astăzi şi că deci ar mai fi timp să introduci „supli
mentaru următoarele propuneri : 

1 .  ln pasajul unde pui întrebarea ce anume vor muncitorii, eu 
nu aş răspunde, aşa cum ai făcut tu, că muncitorii din Germania, 
Franţa şi Anglia cer cutare şi cutare lucru. Acest răspuns sună aşa 
ca şi cum noi (cel puţin aşa va fi interpretat) am accepta lozincile lui 
Itzig 2) . Eu aş formula altfel 3) : 

„Se pare că revendicările formulate în momentul de faţă de 
muncitor!i cei mai înaintaţi din Germania se reduc la următoarele 
etc. " 80 In felul acesta nu te angajezi de loc, ceea ce este cu atît 
mai bine cu cit mai departe tu însuţi critici votul universal dacă 
nu este însoţit de condiţiile corespunzătoare. (De altfel, cuvîntul 
,,directu nu are nici un sens, de pildă, pentru Anglia etc., este de 
fapt numai contrarul votului „indirectu ,  inventat de prusieni.) 
Forma în care îşi închipuie ignoranţii din Germania o intervenţie 
de stat a la Lassalle este de aşa manieră, incit trebuie să evităm să 
ne identificăm anyhow 4) cu „aceştia u .  Este mult mai bine (şi mai 
sigur) dacă îi prinzi pe ignoranţi cu vorba şi îi laşi pe ei înşişi să 
spună ce vor. (Spun ignoranţi pentru că ei sînt de fapt partea firo
scoasă, contaminată de lassalleanism, a muncitorilor.) 

2. Eu n-aş spune că mişcarea din 1848-1849 a fost nfrîntă 
pentru că burghezia s-a împotrivit votului universal direct. Dim
potrivă, cei din Frankfurt l-au declarat ca un drept cu adevărat 
german, iar guvernatorul imperial 5) 81 l-a proclamat în conformitate 
cu normele în vigoare. (De asemenea, mai sînt de părere că, atunci 
cind în Germania această problemă va fi pusă cu seriozitate, dreptul 

1) F. Engels. „Problema militară in Prusia şi partidul muncitoresc german•. -
Nota red. 

1) Lassalle. - Nota red. 
1) In mnuscris urmează o frază ştearsă de Marx : „Aici nu e locul să-li x

primi propria ta părere - sau poti renunta şi la această introducere şi să spui 
numai cele ce urmează". - Nota red. 

') - într-un fel oarecre. - Nota lrad. 
1) Arhiducele John. von Oserreich. - Nota red. 
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de vot va trebui tratat ca existent în mod legal.) lntrucît nu ai loc 
pentru o expunere mai amplă, eu aş rezolva totul printr-o singură 
frază, şi anume că burghezii au preferat liniştea în condiţiile scla
viei simplei perspective a luptei pentru libertate, sau ceva de 
genul acesta. 

ln general, broşura este foarte bună şi mi-a dat o mare satis
facţie pasajul în care se arată că actuala mişcare mic-burgheză 
limitată există in fact numai par la grâce de la police l) 81, 

Sînt foarte grăbit. 
Salut. 

l tău, 
K. M. 

m şters pasajul în care, I don't know why 2) ,  îl consolezi pe 
reacţionar spunîndu-i că soldatul nu devine reacţionar în al treilea 
an de serviciu militar sau nu devine reacţionar pentru scurt timp, 
deşi ulterior spui exact contrarul. 

Publicat pentru prima oară 
intr-o formă pescurtată în : 
„er Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx• , Bd. IIC, 
Stuttgart, 1913 ; în întregime 
in Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abtei!ung, Bd. 3, 1930 

28 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Max 
la Londra 

[Manchester] 13 februarie 1865 

Dragul meu Maur, 
Sugestiile tale au sosit ieri tocmai la timp şi le-am folosit pe 

amîndouă. Cit de necesară a fost în special cea cu privire la reven
dicările ignoranţilor 3) o dovedesc iarăşi numerele 20 şi 21 din 
S [au]-Dreck 4) , primite astăzi. 

1) - prin gratia politiei. - Nota trad. 
1) - nu ştiu de ce. - Nota trad. 
1) Vezi volumul de fată, p, 62, - Nota red. 
'l Joc de cuvinte : „Sau-Dreck" - „porcărie" ; este vorba de ziarul „Social

Demokrat•. - Nota trad. 
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De altfel, se pare că poziţia noastră are, totuşi, o anumită in
fluenţă. ln nr. 21 există un ton revoluţionar care înainte lipsea cu 
desăvîrşire. I-am scris, de altfel, lui Liebknecht că nu trebuie făcută 
prea multă zarvă ; să renunţe doar să mai cocheteze cu reacţiunea 
şi să-i dea şi nobilimii şi reacţiunii partea fiecăreia, căci în general 
să-i înjuri pe ei şi pe burghezi este inutil în timpuri de pace. 

Acum însă se vede limpede că Itzig 1) a dat mişcării un carac
ter tory-cartist 83 care va fi greu de înlăturat şi că a creat în 
Germania o orientare total necunoscută pînă în prezent munci
torilor. Pretutindeni transpiră această ploconire dezgustătoare faţă 
de reacţiune. We shall have some trouble with that 2) .  Să vezi că 
ignoranţii vor spune : ce vrea acest Engels, ce a făcut el tot timpul, 
cum îndrăzneşte el să vorbească în numele nostru şi să ne spună 
ce să facem, individul ăsta care stă la Manchester şi îi exploatează 
pe muncitori etc. Toate astea mă lasă rece de fapt, dar se va întîm
pla categoric aşa şi aceasta o vom datora baronului Itzig. 

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

29 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Engels, 

Londra, 13 februari� 165 
1, Modena Villas, Maitland Park, 

Haverstock Hill 

Din cele alăturate 84 îţi poţi da seama cum stau lucrurile cu 
declaraţia noastră 3) referitoare la Moses 4) . Totodată, ai citit, pro
babil, mîzgăleala lui Moses din ultimul „Soc[ial] -Demok[rat] • 74. 

De data aceasta cred că Liebknecht are dreptate : d-l von 
Schweitzer se face că vede în declaraţia noastră numai ceva per-

1) Lassalle. - Nota red. 
1) - Vom mai avea încă de furcă cu acest lucru. - Nota trad. 
1) K. Marx şi F. Engels. „Către redacţia ziarului «Social-Demokrat.. Decla· 

raţie". - Nota red. 
4) Moses Hess. - Nota red. 
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sonai împotriva lui Moses ; atacul la adresa bonapartismului etc. „îl 
trece cu vederea",  înţelegînd, probabil, perfect despre ce este 
vorba. Poate că lui Schw[eitzer] chiar i-ar conveni să se producă 
o ruptură făţişă (cine ştie dacă nu a şi făcut lucruri care vor duce 
curînd la o ruptură ?) în legătură cu această afacere Moses, şi nu 
ad vocem Bismarck ? De aceea i-am scris o scrisoare (copia am 
păstrat-o 1) ) , în care mai intîi fac bilanţul relaţiilor noastre cu el 
pînă în momentul de faţă, apoi îl întreb în ce fel am întrecut noi 
„măsura" .  Şi iarăşi analizez cazul Moses. Arăt apoi că, din cauza 
ultimei mîzgăleli a lui Moses, declaraţia noastră este într-o oare
care măsură perimată şi de aceea totul poate fi abandonat. ln ceea 
ce priveşte celălalt punct al declaraţiei, recomandările făcute lor, 
ne vom spune în altă parte amănunţit părerea despre atitudinea 
muncitorilor faţă de guvernul prusian. M-am folosit, totodată, de 
acest prilej - legat de telegrama apărută azi în „Times" cu pri
vire la declaraţia guvernului prusian - pentru a-i spune încă o 
dată deschis d-lui von Schweitzer părerea noastră despre Bismarck 
şi Lassalle 85• 

(Nu m-ar mira realmente de loc dacă Bismarck ar refuza cate
goric anularea legilor cu privire la coaliţie, în măsura în care o 
cere acum, silită fiind, o parte a progresiştilor. Dreptul de coaliţie 
şi tot ce ţine de el contravine prea mult atotputerniciei poliţiei, 
regulamentului pentru argaţi 86, cruzimii nobilimii funciare, tutelei 
birocratice în general. De aceea, de îndată ce burghezia (sau o 
parte din ea) se face că ia lucrurile în serios, guvernul ia imediat 
totul în glumă şi face volte-face 2) . Statul prusian nu poate admite 
coaliţiile şi trade-unionurile. Aici nu încape îndoială. Dimpotrivă, 
sprijinirea de către guvern a unor asociaţii cooperatiste jalnice se 
potriveşte de minune cu acest sistem murdar. Mai multe posibili
tăţi pentru funcţionari de a-şi băga nasul peste tot, controlul ba
nilor „noi", coruperea muncitorilor celor mai creduli, decapitarea 
întregii mişcări I Totuşi, ţinînd seama de actuala mare lipsă de 
bani a guvernului prusian, nu cred că ar putea exista un motiv de 
a ne teme de acest plan mai mult decît de sfînta memorie a ordi
nului Lebedei I s1 

Nota bene, Lassalle a fost împotriva mişcării pentru dreptul de 
coaliţie. Liebknecht a provocat-o printre editorii berlinezi împo
triva voinţei lui L[assalle) . De aici a şi început toată această poveste, 
pe care şi-o însuşeşte acum măscăriciul de Becker 3).) 

2) Vezi volumul de faţă, p. 6-71.  - Nota red. 
'I - o cotitură bruscă în direcţie opusă. - Nota trad. 
l Bemhard Becker. - Nota red. 
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Deocamdată, părerea mea este că trebuie să avem o atitudine 
„rezervată" quant au „Soc.-Dem." 1) Asta înseamnă să nu scriem 
nimic (în afară de Eccarius) . In curînd va sosi momentul cînd sau 
va trebui să rupem făţiş relaţiile, sau vom putea lucra ca lumea 
cu el. In ceea ce-l priveşte pe Moses, va trebui pedepsit cu alt 
prilej. 

Meanwhile 2) îmi pare foarte bine că eşti iarăşi în formă. Capa
citatea ta de a lucra repede reapare întotdeauna de la sine. Scri
soarea mea 3) a mai ajuns la timp, nu-i aşa ? 

Atîta timp cit această porcărie lassalleeană va mai avea succes 
în Germania, pentru „Asociaţia Internaţională• nu va mai fi loc 
tocmai acolo. Totuşi, trebuie să ne înarmăm cu răbdare. Guvernul 
prusian va asana curînd această mlaştină puturoasă de iţicovism 4) . 

Apropo. Iţi trimit o tăietură din ultimul număr al lui „Hermann•.  
Fă cîteva glume proaste pe  seama acestui anunţ al  d-lui Blind
Wolffsohn, pe care i le voi da lui Eccarius ca să le insereze în 
corespondenţele lui din Londra 88• Nenorocita asta de corespon
denţă cu Berlinul mi-a răpit atîta timp (făcînd cu totul abstracţie de 
inevitabila pierdere de timp impusă de Asociaţia Intenaţională) , 
că trebuie neapărat să-l recuperez. . 

Tyndall a reuşit, printr-un simplu procedeu mecanic, să des
compună lumina solară în raze calorice şi în simple raze luminoase. 
Acestea din urmă sînt reci. La primele poţi de-a dreptul să-ţi aprinzi 
ţigara, iar cu ajutorul unei lentile, ele topesc platina etc. 

Multe complimente doamnei Burns. Sînt, într-adevăr, foarte 
bucuros să aflu că litera „o" este o introducere anorganică în nu
mele ei şi că ea este tiza marelui poet 6) . Dacă doamna Gumpert re
fuză să devină membră a unei asociaţii a muncitorilor, sper că 
doamna Burns nu-i va urma exemplul, ci va fi de părerea tizului ei 
că „omul e om, orice ar fi " 6) . 

Salut. 

1) - fată de „Social-Demokrat• . - Nota trad. 
1) - De altfel. - Nota trad. 
3) Vezi volumul de fată, p. 623. - Nota red. 
4) Lassalleanism. - Nota red. 
1) - Robert Bums. - Nota red. 

Al tău, 
K. M. 

1) I11 original, textul acestui paragraf este scris ln mba englez.. - Nota 
red. 
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Have an eye upon Jones l He is a fellow „too dever by half" l 1) 
Apropo. Cred că marţi voi reuşi să-ţi trimit carnetele de mem

bru. I send about 2 dozen 2) , dar nu eşti obligat să le împarţi dintr-o 
dată. Dă-i însă lui E. Jones o parte din ele. 

Acesta mi-a scris o scrisoare cu privire la mişcarea pentru 
reforma electorală (i-am răspuns să-mi trimită o a doua scrisoare, pe 
care s-o pot citi în faţa Comitetului. Aşa a şi făcut) 89• Despre Aso
ciaţia Internaţională nu scrie însă nimic. Pentru că este o vulpe 
bătrînă şi vreau neapărat să fie sigur de el, trebuie să insişti ca el 
să întemeieze fără întîrziere a branch committee 3) (numărul mem
brilor este deocamdată indiferent) şi să ia împreună cu prietenii lui 
cards of membership 4) . Ei trebuie să înţeleagă că tocmai „Interna
tionala• este mijlocul şi calea prin care se poate restabili colabora
rea (politică) dintre Londra şi provincie. 

Condiţiile noastre în privinţa carnetelor sint următoarele : so
cietăţile existente (trade-unionuri etc.) care vor să se afilieze trebuie, 
în această calitate, să ia numai carnete pentru societatea respectivă. 
Pentru aceasta nu trebuie să plătească nimic sau numai cit vor 90• 
In schimb, fiecare membru al unei asemenea societăţi care doreşte 
să devină membru individual al Asociaţiei trebuie să plătească pen
tru carnetul lui anual 1 şiling şi 1 penny. In Franţa şi în Belgia „s-a 
ajuns" ca, datorită legislaţiei de acolo, toţi să fie nevoiţi să devină 
membri „individuali" ai societăţii engleze, pentru că nu se pot 
afilia ca societăţi. Fiecare filială sau societale afiliată din afara 
Londrei şi din împrejurimile ei alege un secretar pentru a ţine legă
tura cu noi. Persoanele care nu ne convin le putem „respinge" .  

Publicat pentru prima oară 
într-o formă pescurtată 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 

1 - Fii atent la Jones I Băiatul ăsta „prea face 
2) - Iţi trimit aproximativ 2 duzine. - Nota 
3) - o filială cu un comitet. - Nota trad. 
'} - canete de membru. - Nota trad. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

pe deşteptul", - Nota trad. 
trad. 
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30 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra, 1 6  februarie 1865] 

Dragă Frederick, 
Jones mi-a scris să-i trimit circa o duzină de carnete ; îţi trimit 

o duzină pentru el şi una pentru tine. Ceea ce nu puteţi împărţi 
într-un timp anumit, puteţi trimite înapoi. Preţul este de 1 şiling şi 
1 penny per card. 

Iţi amintesc again 1) că, după părerea mea, Petzler poate fi 
foarte folositor în această treabă. El are de ani de zile relaţii per
sonale (ca profesor de canto şi socialist) cu muncitorii din Man
chester. 

Scrisoarea alăturată (către Lessner) trebuie să mi-o înapoiezi 
după ce o citeşti. Cum crezi că ar trebui să aranjăm treaba asta ? 
Eu tac, fireşte, dar Lessner nu poate să tacă 91• 

M-am bucurat cînd am aflat astăzi din „Times• că Camera 
prusiană a adoptat propun.r.. împotriva legilor cu privire la coa
liţie. Guvernul o va face acum ;ă cadă în Lords House 2) . Becker 
cel Roşu 3) - desigur, sub influenţa foiletonului 4) tău - a prezentat 
un amendament cu privire la populaţia rurală 92• 

Salut. 

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

1) - încă o dată. - Nota trad. 
•) - Camera lorzilor. - Nota trad. 
•) Hermann Heinrich Becker. - Nota red. 
'l F. Engels. „Domnul Tidmann (Vechi cintec 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

popular danez) • .  - Nota red. 
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Marx către Engels 
la Manchester 

69 

[Londra] 18 februarie 186' 

Dragă Fred, w lţi trimit alăturat două scrisori de la Liebknecht, una adresata 
ţie, cealaltă mie, precum şi o scrisoare de la Schweitzer, mai veche. 

Părerea mea este că, 
din moment ce Liebknecht a declarat că pleacă 93, trebuie să 

considerăm acest capitol încheiat. Dacă el şi-ar fi amînat hotărîrea, 
mai puteam amina şi noi, întrucît broşura 1) ta mai este încă în 
lucru. 

Consider că Schweitzer este incorijibil (probabil că are o înţe
legere secretă cu Bismarck) . 

Convingerea mea este întărită de : 
1) pasajul subliniat de mine în scrisoarea lui din data de 15, pe 

care ţi-o trimit ; 
2) momentul în care a apărut articolul lui „Bismarck III" 94• 
Ca să-ţi poţi face o părere justă în această privinţă, reproduc 

textual un pasaj din scrisoarea pe care i-am trimis-o la 13 februa
rie 95 : 

„„.deoarece, în urma corespondenţei lui M. H[ess] din nr. 2 1  
primit astăzi, declaraţia 2) noastră este în parte perimată, lăsăm 
deocamdată totul baltă 74• Ce-i drept, declaraţia noastră cuprindea 
încă un punct - elogierea proletariatului parizian pentru poziţia 
lui antibonapartistă şi sfatul dat muncitorilor germani de a urma 
acest exemplu. Pentru noi acest lucru era mai important decît 
atacul împotriva lui Hess. Ne vom spune însă în altă parte în mod 
amănunţit părerea 3) în ceea ce priveşte atitudinea muncitorilor 
faţă de guvernul prusian. 

ln scrisoarea dv. din 4 februarie se spune că eu însumi i-am 
pus lui Liebknecht în vedere să nu sară peste cal, ca să nu dea de 
dracu. Perfect. Totodată i-am scris însă că poţi spune orice, dacă 
găseşti forma adecvată 4) . ln orice caz, pînă şi acea formă de po-

1) F. Enge/s. „Problema militară în Prusia şi partidul muncitoresc german• .  -
Nota red. 

2) K. Marx şi F. Engels. „Către redaciia ziarului cSocial-Demokrab. Declaraiie", 
- Nota red. 

3) Vezi volumul de faiă, p. 5. - Nota red. 
•J Vezi volumul de faiă, p. 5--51 .  - Nota red. 
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lemică împotriva guvernului, care este «posibilă» pe meridianul ber
linez, se deosebeşte radical de o cochetărie sau chiar de un com
promis aparent cu guvernul I V-am scris personal că «Soc[ial]-Demo
k[rat] » ar trebui să evite pînă şi umbra unui asemenea compro
mis 1). 

Judecind după ziarul dv., guvernul, în dorinţa de a cîştiga timp, 
adoptă o poziţie echivocă în ceea ce priveşte abrogarea legilor 
împotriva coaliţiilor. Or, într-o telegramă din «Times» se comu
nică că guvernul a lăsat să se înţeleagă că aprobă proiectata spri
jinire de către stat a asociaţiilor cooperatiste 85• Nu m-ar mira de 
loc dacă de data aceasta, în mod excepţional, 1Times» ar fi publi
cat o ştire exactă I 

Coaliţiile şi sindicatele generate de ele sînt deosebit de impor
tante nu numai ca mijloc de organizare a clasei muncitoare în ve
derea luptei împotriva burgheziei, - această importanţă a lor 
reiese, printre altele, din faptul că pînă şi muncitorii din Statele 
Unite, în pofida votului universal şi a existenţei republicii, nu se 
pot dispensa de sindicate 1 în Prusia, şi în general în Germania, 
dreptul de coalizare înseamnă, în plus, o breşă în dominaţia poliţiei 
şi a birocraţiei, desfiinţează regulamentul pentru argaţi 86 şi arbi
trariul nobilimii J. ţară, într-un cuvînt aceasta este o măsură de 
transformare a «Supuşilor» în cetăţeni cu drepturi depline, măsură 
pe care partidul J •rogresist, adică orice partid burghez de opoziţie 
din Prusia (dacă n •1 a înnebunit încă), ar admite-o mai degrabă decît 
n guvern prusian şi cu atît mai puţin guvenul Bismarck I Dimpo
trivă, ajutorul dat de guvernul regal prusian asociaţiilor cooperatiste 
- şi oricine cunoaşte condiţiile din Prusia cunoaşte dinainte şi 
dimensiunile inevitabil liliputane ale acestuia -, ca măsură eco
nomică este egal cu zero şi totodată acest ajutor înseamnă extin
derea sistemului de tutelă, coruperea unei părţi a clasei muncitoare, 
decapitarea mişcării. După cum partidul burghez din Prusia s-a com
promis şi a ajuns în starea jalnică actuală tocmai pentru că a 
crezut în mod serios că, o dată cu «noua eră», prin graţia prinţului 
regent, va ajunge la cîrma ţării 96, tot aşa partidul muncitoresc se va 
compromite şi mai mult, închipuindu-şi că în era lui Bismarck sau 
în oricare altă eră prusiană, prin graţia regelui, îi vor fi servite 
plăcinte pe tavă. Nu încape nici o îndoială că decepţia de pe urma 
erorii nefaste a lui Lassalle cu privire la intervenţia «socialistă» a 
unui guvern prusian va urina în mod inevitabil. Logica lucrurilor va 
vorbi de la sine. Dar onoarea partidului muncitoresc reclamă ca el 
să respingă asemenea iluzii chiar înainte ca practica să fi dovedit 

') Vezi volumul de fată, p. 50. - Nota red. 
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cit de găunoase sînt. Clasa muncitoare ori este revoluţionară, ori nu 
este nimic " .  

Ei bine I L a  această scrisoare a mea din 1 3  e l  îmi răspunde pe 
data de 15  cu o scrisoare în care îmi cere ca în toate problemele 
„practice" să urmez tactica sa, şi totodată publică articolul său 
„Bismarck III° ca o nouă mostră a acestei tactici li Şi acum îmi 
pare într-adevăr că aroganta cu care a pus problema demisiei din 
pricina declaraţiei noastre împotriva lui Hess nu a fost o conse
cinţă a simpatiei lui faţă de Moses, ci a hotărîrii terme de a nu 
publica cu nici un preţ în „Social-Demokrat" sfatul nostru pentru 
muncitorii germani. 

Deoarece oricu m trebuie s-o rupem cu acest individ, este mai 
bine s-o facem chi ir acum. Cit priveşte pe ignoranţii germani, n-au 
decit să strige cit îi ţine gura. Cei mai buni dintre ei vor adera 
oricum, mai devreme sau mai tîrziu, la noi. Dacă eşti de acord 
cu declaraţia alăturată 1), copiază-ţi-o, semneaz-o şi trimite-mi-o 
înapoi. Intrucit am scris-o în grabă, schimbă tot ce ţi se pare nepo
trivit, sau scrie total din nou, cum vrei. 

Al tău, 
K. M. 

Mîine îţi trimit înapoi scrisoarea lui Weydemeyer. Ce spui des
pre Eidgenossenschalt-ul 97 „Freiligrath-Blind" ? 

De citeva zile mi-a ieşit un carbuncul în locul cel mai indecent 
cu putinţă şi un furuncul pe şoldul stîng. O mare plăcere. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", Bd. III, 
Stuttgart, 1919 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradu� din limba germană 

1) K. Marx şi F. Enge/s. „Cire redacµa iarului c Social·Dmokra., Dcfll· 

raţie". - Nota red. 
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32 

Engels către Max 
la Londra 

[Manchester] 20 februarie 186, 

Dragul meu Maur, 
Iţi trimit scrisoarea lui Matzeratt 1) ,  
Quant a Petzler 2) , fotograful este c u  totul alt Petzler. P e  fotograf 

l-am văzut de altfel alaltăieri la o serată ştiinţifică a Casei Schiller ; 
individul este cu cel puţin 20 de ani mai tînăr şi arată cu totul 
altfel. Ce s-a ales de muzicant, naiba ştie. 

Al tău, 
F. E. 

[Mentionat cu creionul pe verso] 

Ieri am uitat complet să pun scrisoarea la poştă. No answer yet 
from Hamburg s) . 

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

33 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Max 
la Londra 

Manchester, 22 februarie 1 865 

Dragul meu Maur, 
Mă grăbesc să-ţi trimit declaraţia 4) . Scrisoarea lui Schweitzer 

este „mai mult decît mîrşavă u. Individul are sarcina să ne compro
mită, şi cu cit vom avea mai mult de-a face cu el, cu atît ne vom 

1) Vezi volumul de fată, p. 68. - Nota red. 
1) - Cit despre Petzler. - Nota trad. 
1) Din Hamburg încă nici un răspuns. - Nota trad. (Adică de la Otto Meiss

ner ; vezi volumul de fată, p, 59. - Nota red.). 
') K, Marx şi F. Engels. „Către redacţia ziarului •Social·Demokrab. Decla· 

"atie". - Nota red. 
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cufunda mai adînc în mocirlă. Aşadar, cu cit mai devreme, cu atît 
mai bine I lţi restitui şi scrisoarea de la Liebkn[echt], precum şi 
cea de la Sch[weitzer] . Probabil că l-ai certat îngrozitor pe Lieb
kn[echt] din moment ce scrisoarea mea i s-a părut „amabilăa J 

Iţi anexez şi scrisoarea de la Meissner. De data aceasta tipă
ritul 1) merge totuşi repede şi aceasta este principalul. La propu
nerea lui de a fixa el însuşi tirajul i-am răspuns că sînt de acord. 
dar să-mi spună atunci şi cit va fi ; pentru doi ludovici de aur va 
primi numai prima ediţie 2) . (N. B. Intre timp probabil că s-a şi ho
tărît şi a terminat tipăritul.) 

Sînt grăbit. 

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

34 

l tău, 
F. _ 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra, înainte de 22 februarie 1865) 

Dragă Frederick, 
Ca distracţie de duminică şi pour la bonne bouche îţi trimit 

unele date secrete despre protipendada bonapartistă ue. 
Să păstrezi aceste însemnări. My compliments to Mrs. Lizzie_ 

Al tău, 

Publicat pentru prima oară 

K. M_ 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) F. Engels. „Problema militară în Prusia şi partidul muncitoresc german•.
Nota red. 

') Vezi volumul de faţă, p. 4 1 1 .  - Nota red. 
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Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 24 februarie 1865 

Dragul meu Maur, 
Tăcerea ta mă nelinişteşte astăzi întrucîtva, pentru că ai pomenit 

:eva de furuncule pe părţile cele mai interesante ale corpului (sau, 
mai precis, pe cele care te interesează cel mai mult) . Sper că nu 
:aci la pat. 

Am fost decepţionat, cu atît mai mult cu cit speram că - o dată 
cu Weydemeyer - voi primi şi eu explicaţii asupra porcăriei nemai
pomenite pe care au făcut-o indivizii de la „S[ocial]-D[emokrat] din 
discursul ţinut de tine la festivitatea Asociaţiei muncitorilor nn 
Londra. Ei îţi pun în gură vorbe în cel mai curat spirit al ziarului 
„S.-D. M. Nici gînd să le fi scris Eccarius aşa ceva uo. Această infamie, 
precum şi reproducerea, în numărul următor, a articolului din 
„Nordd [eutsche] A[llgemeine] Z[eitung] " sub pretextul votului uni
versal, despre care nu e de loc vorba în el 100, sînt pentru mine o 
dovadă că individul 1) este de-a dreptul vîndut şi are sarcina să ne 
compromită. Sper că declaraţia 2) a fost expediată. Nu trebuie să mai 
zăbovim nici o clipă. 

Insă quelle bete natre ami 3) Liebknecht, care are sarcina să su
pravegheze ziarul şi din principiu nu-l citeşte niciodată! 

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

1) J. B. von Schweitzer. - Nota red. 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba german1 

1) K. Marx şi F. Engels. „Către redacţia ziarului «Social-Denokrat ... Declaraţie ' .  
- Nota red. 

1) - e cap sec este prietenul nostru. - Nota trad. 



Dragă Fred, 

Scr1sori dm 1865 

36 

Marx către Engels 
la Manchester 

75 

[Londra] 25 februarie 1 85 

Am uitat complet - you mu5t excuse me - to send back 
Weydemeyer's letter. I enclose it. Ditto a letter of Dr. Kugelmann 
with enclosure of wiseacre Miquel's letter 101 •  Ditto a prescrip
tion 1) a lui Kugelmann. Nota bene, pasajul din scrisoarea 2) lui 
Kugelmann care se referă la cele scrise de mine cu privire la 
intenţia de a-l apăra pe Lassalle este în legătură cu atacul lui 
Blind 20• Eu i-am spus acum lui K[ugelmann] tot adevărul 3) . Trimite 
înapoi scrisorile lui K[ugelmann] şi M[iquel] , care printr-o stranie 
coincidenţă au sosit tocmai după ce boala a izbucnit din nou. Am 
făcut reţeta şi am luat deja un praf, aş dori, totuşi, să cunosc şi 
p ărerea lui Gumpert în această privinţă. Povestea este foarte supă
rătoare. Dar, spre deosebire de anul trecut, capul nu îmi este afectat 
şi (în măsura în care şederea prelungită nu devine obositoare fizic) 
sînt perfect apt de lucru. De altfel, simt în tot corpul că porcăria 
va izbucni iarăşi pretutindeni. 

Strohn a fost în trecere pe aici. Cînd a sosit manuscrisul tău 4) , 
el se mai afla la Hamburg, aşa că a reuşit să-i recomande lui 
Meissner să-l accepte. Manuscrisul lui Ri.istow pe aceeaşi temă, după 
cum a auzit Strohn, a fost refuzat. Apropo. Ai întreprins ceva pe 
la ziare în ceea ce priveşte pamfletul tău, sau am I to do it 5) ? 
De data aceasta, Eccarius însuşi a făcut această gafă inexplicabilă 99• 
Cînd a sosit articolul lui, i-am scris imediat (22 februarie) , între
bîndu-1 dacă nu cumva Schweitzer a falsificat acest lucru. Quod 
non 6) . 

1) - trebuie să mă scuzi - să trimit înapoi scrisoarea lui Weydemeyer. O 
anexez. De semenea, o scrisoare a doctorului Kugelmann şi o scrisoare a t
ştiutorului Miquel ca anexă. Ditto o retetă. - Nota trad. 

2) Vezi volumul de fată, p. 395. - Nota red. 
3) Vezi volumul de faţă, p. 412-417. - Nota red. 
4) F. Engels. „Problema militară în Prusia şi partidul muncitoresc germdn". -

Neta red. 
5) - să fac eu acest lucru. - Nota trad. 
') - N-a fost cazul . - Nota trad. 
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Cînd i-am trimis măgarului de Wilhelm 1) (23 februarie) decla
raţia noastră 2) , i-am scris : 

„In cele cîteva scurte extrase citate de Eccarius din discursul 
meu ţinut în faţa Asociaţiei muncitorilor există pasaje care conţin 
exact contrarul celor spuse de mine. Eu i-am scris despre aceasta. 
lăsîndu-1 pe el să hotărască dacă vrea sau nu să rectifice aceste 
afirmaţii în viitoarea lui corespondenţă, pentru că în actualele 
împrejurări acest lucru nu are prea mare importanţă" 3) . 

Scrisorile mele către Eccarius şi Liebknecht au fost scrise pentru 
ca, în caz de nevoie, dacă cumva Schweitzer (care din scrisoarea 
particulară 4) primită de la mine cu puţin timp înainte very well 
knew what he was about 6)) ar vrea să se folosească de gafa lui 
Eccarius pentru a se autoapăra, să i se taie această posibilitate. 
Intre timp i-am spus confidenţial lui Eccarius să nu facă nici un fel 
de circ în legătură cu aceast� porcărie, pînă cînd acest lucru nu 
va fi impus de comportarea lui S[chweitzer] . Eccarius a fost foarte 
bolnav, fapt care explică, fireşte, nonsensul. Pe de altă parte, cred 
că Schw[eitzer], care avea deja în mină demisia lui Wilhelm şi se 
aştepta, aşadar, la o declaraţie din partea noastră, a acceptat cu 
plăcere corespondenţa, 1) pentru a arăta, prin pasajul despre Prusia. 
ce lucru extravagant i-am cerut noi, 2) pentru a demonstra, prin 
încheierea corespondenţei, că de fapt noi am fi totuşi de părerea 
lui 102• Dar acest gentleman uită că eu am păstrat copiile scrisorilor 
mele particulare către el 6) . 

I-am cerut lui Liebk[necht] ca, în cazul în care Sch[weitzerJ 
refuză să accepte declaraţia, el s-o publice în „Berliner Reform" şi. 
totodată, să-i comunice acest lucru lui S [chweitzer] ; în plus, să-i 
spună că am trimis în acelaşi timp declaraţia la două ziare renane. 
aşa că, de data aceasta S[chweitzer] nu va reuşi sl tărăgăneze lu
crurile. I-am trimis, într-adevăr, lui Siebel două exemplare, cu indi
caţia să publice declaraţia în „Rheinische Zeitung• şi în „Dlsser 
dorfer Zeitung• (acesta din urmă este ziar muncitoresc) la două 
zile după primirea scrisorii mele şi, de asemenea, să ne raporteze 
despre eventualele comentarii din presa locală 103• Aşadar, de data 
aceasta S[chweitzer) nu mai poate schimba cu nimic lucrurile. Nr 

') Wilelm Liebknecht. - Nota red. ') K. Marx şi P. Engels. „Către redacţia ziarului «Social-.emokrab. Declar 
raţie", - Nota red. 

1) Vezi volumul de faţă, p. 412. - Nota red. 
') Vezi volumul de faţă, p. 6-71.  - Nota red. 
5) - ştia foarte bine cum stau lucrurile. - Nota traL 
1) Vezi volumul de faţă, p. 406-407. - Nota red. 
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m-ar mira de loc dacă lassalleenii ar declara, în special în „Nord
Stern• din Hamburg, că noi am fi vînduţi burgheziei. But never 
mind 1 1) 

„lnternational Association" a reuşit să constituie astfel majori
tatea în comitetul pentru crearea noii Ligi a reformei, aşa că în
treaga conducere se află în mina noastră 104• I-am scris mai amă
nunţit despre aceasta lui E. Jones. 

La Paris a izbucnit un asemenea conflict între propriii noştri 
împuterniciţi, incit l-am trimis acolo pe Lubez pentru a lămuri şi 
a aplana lucrurile. Schily este împuternicit ca adjunct al lui Lubez 
şi eu i-am dat instrucţiuni particulare 105• Am fi putut vinde la Paris 
20 OOO de carnete, dar, pentru că unii îi învinuiau pe ceilalţi că în 
spatele lor ar sta Plon-Plon etc., a trebuit să se suspende deocam
dată împărţirea carnetelor. In condiţiile actualului despotism militar 
domneşte, fireşte, cea mai mare neîncredere reciprocă (îmi face 
impresia că de data aceasta ambele tabere sînt nedrepte una faţă 
de alta) şi oamenii nu au posibilitatea, prin adunări sau prin presă, 
să cadă de acord şi să se înţeleagă. La aceasta se mai adaugă un 
fapt : se pare că muncitorii aşteaptă cu nerăbdare ca orice literary 
man 2) etc. să fie exclus, ceea ce este totuşi absurd, pentru că ei 
au nevoie de aceştia pentru presă ; dar, pe de altă parte, acest lucru 
este scuzabil din cauza trădării lor repetate de către literary men. 
Pe de altă parte, aceştia din urmă sînt bănuitori faţă de orice miş
care muncitorească ce li se opune 1os. 

(In legătură cu aceşti „literary men" mi-am amintit că, pentru 
reorganizarea lui „Bee-Hive• ,  care va avea loc peste 3 luni, munci
torii de aici (englezi) vor să mă numească pe mine editor şi mi-au 
comunicat deja acest lucru. Voi chibzui însă la această propunere 
şi o voi întoarce pe toate feţele înainte de a întreprinde ceva într-o 
direcţie sau în alta.) 

Şi la Paris sînt, de o parte Lefort (un literary man, în plus om 
instărit, deci „burghez" ,  însă extrem de onest şi, în măsura în care 
este vorba de La belle France 3) , fondatorul propriu-zis al Asocia
-ţiei noastre) , iar de cealaltă parte Tolain, Fribourg, Limousin etc., 
:are sînt muncitori. Well, am să-ţi relatez cum se vor desfăşura 
lucrurile. In orice caz, un cunoscut, Wolff, care tocmai s-a întors de 
Ja Paris, mi-a comunicat că simpatia pentru „lntenational Associa
tion" creşte. Şi „Debats• 4) s-a amestecat în această poveste. 

1) - Dr n-are nici o importantă I - Nota trad. 
1) - om de litere. - Nota trad. 
1)- Frumoasa Franţă. - Nota trad. 
4) „Jounal des Debats politiques et litteraires•, - Nota red. 
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ln ceea ce priveşte trade-unionurile londoneze etc., în fiecare 
zi soseşte cîte o nouă declaraţie de adeziune, aşa că vom deveni by 
and by 1) o putere. 

Dar de aici pornesc şi greutăţile. Mr. Beales (the registering 
barrister �) din Middlesex, actualmente unul din cei mai populari 
oameni din Londra, preşedintele Ligii naţionale pentru independenţa 
Poloniei 54, unul dintre întemeietorii noii Ligi pentru reformă 104• 
in tact the go-between între workingman şi middle class 3) , în plu. 
şi un om cinstit şi binevoitor) şi-a depus deja candidatura pentru a 
fi ales membru al Consiliului nostru. Prilejul a fost oferit de faptul 
că, în calitate de subcomitet, a trebuit să pregătim împreună cu et 
mitingul polonez (sub conducerea marchizului Townshend) 107 care 
urmează să aibă loc miercure\ viitoare. A fost foarte neplăcut pen
tru mine. Aş fi putut, fireşt', .:piedica prin torţă acest lucru, pen
tru că toţi continentalii ar fi fost de partea mea. But I did not like 
any such division 4) . Am reuşit, cu ajutorul scrisorilor particulare 5) 
adresate principalilor membri englezi, să fac în aşa fel incit cel 
care l-a propus 6) pe Beales să nu-şi mai prezinte moţiunea. Ca 
motiv „oiiciaJ• s-a arătat 1) că la  viitoarele alegeri parlamentare 
Beales va candida pentru Marylebone şi că Asociaţia noastră tre
buie să evite categoric aparenţa to serve the nterests of ny 
Parliamentary ambition 7) ; 2) că Beales şi noi vom putea colabma 
mai bine dacă vom acţiona pe căi diferite. Astfel, pericolul a fost 
deocamdată înlăturat. De altfel şi alţi parlamentari, ca Taylor etc. 
(indivizi care ţin cu Mazzini) , şi-au permis deja să ne comunice că 
acum nu ar ii timpul oportun pentru un miting polonez. Am răs
puns prin intermediul Consiliului nostru că clasa muncitoare are 
propria ei politică externă, care nu se conduce în nici un caz după 
ceea ce consideră burghezia că este oportun. Aceasta a consi
derat întotdeauna ca oportun to goad on the Poles at the beginnin: 
of a new outbreak, to betray them during its progress by their 
diplomacy, and to desert them when Russia had thrown them 
down 8) . Intr-adevăr, mitingul are drept scop, înainte de toate, 
acordarea de sprijin bănesc. Trebuie oare sărmanii emigranţi (d-

1) - treptat. - Nota trad. 
') - notarul. - Nota trad. 
') - în realitate mijlocitorul intre muncitori şi clasa de mijloc. - Nota trad� 
') - Dar nu am dorit o asemenea separare. - Nota trad. 
5) Vezi volumul de faţă, p. 409-410. - Nota red. 
1) William Dell. - Nota trad. 
7) - că serveşte interesele unei ambiţii parlamentare. - Nota trad. 
8) - să-i instige pe polonezi să înceapă o nouă răscoală, să-i trădeze pri. 

diplomaţia ei în timpul acesteia şi să-i abandoneze atunci cind Rusia i-a înfrin.. 
- Nota trad. 
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data aceasta în majoritate muncitori şi ţărani, şi deci în nici un 
caz protejaţi de prinţul Zamoyski et Co.) să flămînzească pentru 
că burgheziei engleze i se pare acum inoportun fie şi numai să  
pomenească numele Poloniei ? 

Iţi trimit alăturat un extras al d-lui Blind din „Morning Star• 18• 
Mazzini, care îi declarase doar lui Fontana că B [lind] este un min
cinos, a fost totuşi furios că a sa Asociaţie a muncitorilor italieni 
de aici 13 a răspîndit „adresa" mea 1) tradusă în limba italiană fără să 
facă omisiunile cerute categoric de d-l Mazzini, ca, de pildă, pasa
jele împotriva burgheziei. 

Al tău, 
K. M. 

Apropo. Puţin vin de Porto şi Claret mi-ar face foarte bine 
under present circumstances ] .  

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

31 

Se tipăreşte după manuscris 

Tndus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 27 febuarie 1865 

Dragul meu Maur, 
Intrucît mi-ai promis în mod sigur că, de îndată ce vei avea 

răspunsul afirmativ al lui M[eissner] . vei lua imediat măsurile ne
cesare în legătură cu ziarele 3) . am presupus că acest lucru s-a 
făcut. I-am expediat astăzi totuşi lui Siebel 4) . Liebknecht şi Klein 
din Koln ceea ce era necesar (în legătură cu „Rh[einische] 
Z[ei] t [un] g "  109 , pentru că nu este timp de pierdut. Dacă mai cu
noşti oameni care pot face ceva în această direcţie &crie-le - per-

') K. Marx. „Manifestul constitutiv al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor". 
- Nota red. 

'l - în împrejurările actuale. - Nota trad. 
') Vezi volumul de fală, p. 60. - Nota red. 
4) Vezi volumul de faţa, p. 417-41 8. - Nota red. 
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haps 1) Kugelmann ? Iţi trimit înapoi scrisoarea lui, ditto !) scri
soarea lui Miquel, a cărui ingenioasă adaptare a teoriei la piedesta
lul demnităţii de primar şi Ia prietenia cu burghezia m-a amuzat 
grozav 101. Cam aşa îşi va imagina Heinrich Birgers lumea dacă v: 
deveni vreodată primar în Nippes sau Kalscheuren. 

Jones participă iarăşi la şedinţele tribunalului, nu l-am putut încă 
vedea. Mîine îţi voi scrie mai mult, este ora 1 şi trebuie să expe
diez scrisoarea. 

Al tău, 
F. E. 

Nu mai am vin de Porto în Warehouse 3) , trebuie mai întii să-l 
procur, dar o voi face neîntîrziat. 

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

38 

Se tipăreşte după manuscri: 

Tradus din limba german. 

Engels către Max 
la Londra 

Manchester, 3 martie 165 

Dragul meu Maur, 
Te rog să mă ierţi pentru lipsa de punctualitate a corespon

denţei mele din această săptămînă. Borkheim a fost aici şi mi-a 
răpit foarte mult timp, a plecat aseară. In plus panica bumbacului 
ca urmare a succeselor lui Sherman 43, precum şi nesfîrşita scripto
logie şi încercările zadarnice de a desface stocurile noastre. Cred că 
în două săptămîni Richmond va fi evacuat, şi pînă în 4 săptămîni 
va avea loc ultima bătălie hotărîtoare dacă Lee nu va obţine, 
printr-o minune, o nouă scurtă amînare de 2-3 luni. 

Acum trebuie să mă duc acasă să le scriu lui Meissner şi li 
Siebel, care îşi dă foarte multă osteneală ; el spune că ţi-a trimis 
declaraţia 4) . Imi pare bine că a fost, în sfîrşit, publicată. In bleste-

1) - eventual. - Nota trad. 
•) - ca şi. - Nota trad. 
3) - depozit. - Nota trad. 
') K. Marx şi F. Engels. „Către redacţia ziarului «Social-Demokrat». Decl

raţie" .  - Nota red. 
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matul de „S[ocial]-D[emokrat] u din 1 martie nu este încă nimic 
- să încerce oare să dea înapoi ? 110 Mi s-a luat o piatră de pe 
inimă că, în sfirşit, s-a realizat ruptura cu această adunătură. Aşa
dar, acum a apărut marele articol de încheiere despre Bismarck, 
care trebuie să îndrepte iarăşi totul m, O jerum, jerum, jerum 1) . 

Al tău, 
F. E. 

In graba de pma acum nu am putut procura un Porto de cali
tate, Claret însă ţi-am trimis ieri. Am să mai caut Porto. 

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

39 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Max către Engels 
la Manchester 

[Londra] 4 martie 165 

Dragă Fred, 
Astăzi a apărut declaraţia noastră 2) în „S [ocial]-D[emokrat] " .  

D-l Schweitzer, sub pretextul c ă  declaraţia „domniloru nu mai are 
nevoie de alte comentarii, ne-a dedicat, totuşi, „anonim• unul dintre 
articolele lui de fond 112 „profunde şi clocite# .  Lassalle şi B. Becker, 
„preşedintele omenirii" for ever 3) I In orice caz, am în mină invita
ţia foarte umilă a d-lui S [chweitzer] etc. Siebel a trimis 5 ziare 
(„Barmer" ,  „Elberfelderu ,  „Dlsseldorfer", „Rheinische" ,  „Neue 
Frankfurteru 4)) cu declaraţia. Extrasul alăturat este din „Elber
telder•.  Sînt mulţumit, în primul rînd, că „am ieşit de acolou şi, în 
al doilea rînd, că „am fost acolo" . Fără această participare nu am 
fi pătruns niciodată în „misterul Lassalleu ,  

I-am scris despre pamfletul tău 5) (care tipărit produce o impre-

1) - O, doamne, doamne, doamne - din refrenul unui cîntec studenţesc. -
Nota trad. 

2) K. Marx şi F. Engels. „Către rdacţia ziarului •Social-Demokrat». Decla
mţie". - Nota red. 

•) - e veci. - Nota trad. 
4) , ,Barmer Zeitung•, „Elberfelder Zeitung" , „Diisseldorfer Zeitung" ,  „Rheini

sche Zeitung" ,  „Neue Frankfurter Zeitung". - Nota red. 
6) F, Engels. „Problema militară în Prusia şi partidul muncitoresc german" ,  

- Nota red. 
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sie foart: bună ; la o eventuală a doua ediţie ar fi necesar s. se 
schimbe dcar ici-colo cite o propoziţie) lui Kugelmann (trimite-mi 
înapoi reţet. lui) . Poţi să-mi mai trimiţi două exemplare ? Aş vrea 
>ă public prin intermediul lui Eccarius două note scurte la mize
rabilul ziar al lui Bender 1) (Londra) şi în „Hermann• ,  dar acest 
lucru nu se poate face dacă nu expediez şi două exemplare. 

„Mitingul polonez• (Wednesday 2) )  a decurs foarte bine şi s-a 
bucurat de o participare numeroasă, deşi burghezii, declarîndu-1 
„inoportun" ,  au făcut totul pentru a-l zădărnici 113 • 

Treburile franceze sînt foarte încurcate 51 • O dare de seamă 
asupra acestora, precum şi raportul lui Schily (din care trebuie 
chiar astăzi să traduc unele extrase şi respectiv să le comunic 
subcomitetului) le vei primi în scrisoarea următoare. Acum îţi pot 
comunica doar că între agenţii noştri iniţiali din rîndurile munci
torilor şi domnii politico-sociali (inclusiv şeful „Asociaţiei" a) a. 
de admirat de Moses 4) ) se duce lupta referitor la cine trebuie 
să fie în legătură cu noi. Muncitorii francezi 5) , mai ales parizienii 
(deşi avem legituri şi în alte 25 de oraşe franceze) , consideră Con
siliul londonez ca un guvern muncitoresc de „politică externă• .  

Maiorul Wolff, după c e  şi-a ispăşit termenul de detenţiune î. 
Alexandria, s-a întors. 

Apropo : ţi-am spus oare că Mazzini i-a împărtăşit, totuşi, în 
taină lui Fontan. „nemulţumirea" lui (şi preferinţa lui pentru K. 
Blind, pe care înainte l-a taxat el însuşi de „mincinos " 8) ) ? 

Vinul trimis de tine a sosit ieri ; l-am primit şi-ţi mulţumesc. 
Cumnatul 7) meu s-a întors de o săptămînă de la Capul Bunei 

Speranţe ; marţea viitoare pleacă. Impreună cu el a venit şi ne
poata mea 8) din Maastricht (fiica sorei mele, văduva Schmalhau
sen) , pe care trebuie să o duc înapoi în about a week later 0) . 

Vechea mea „boalău mă chinuie din nou în diferitele p.rţi 
sensibile şi „incomode " ale corpului, aşa că mi-e greu să şed . 

. \propo : istoria lui Lupus nu a fost încă dusă pînă la capăt ? 
Ditto, nu am auzit niciodată un cuvînt din partea d-lui Borchardt 
despre banii pe care se pregătea să-i încaseze. Din hîrtia alăturată 
vei vedea cum îmi sînt formulate tot felul de pretenţii, care mi-au 

1) „Londoner Anzeiger•. - Nota red. 
') - miercuri. - Nota trad. 
•) Vezi volumul de faţă, p. 86. - Nota red. 
') Moses Hess. - Nota red. 
6) In manuscris urmează un cuvînt ilizibil. - Nota red. 
6) Vezi volumul de faţă, p. 79. - Nota red. 
7 Johan Carei Juta. - Nota red. 
') Caroline Schmalhausen. - Nota red. 
8) - aproximativ o săptimină. - Nota trad. 
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ieşit complet din minte. Această pretenţie este ultima care s-a ridi
cat pînă acum de pe vremea lui 1 1N[eue] Rh[einische] Z�e�tu�g) •: 
Trebuie însă să-i acord toată atenţia, pentru că altfel aceşti md1v1z1 
îmi vor face un scandal public 1) .  

Se pare că s-a  terminat cu Confederaţia. 
Salut. 

Al tău, 
K. M. 

Nu poţi să-mi trimiţi documentele apărute în presa din Man
chester cu privire la criza bumbacului ? 2) 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă pescurtată în : 
„D�r Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, Bd. III, 
Stuttgart, 1913 ; în întregime 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

40 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba german' 

Engels către Marx 
la Londri 

Manchester, 6 martie 1 865 

Dragul meu Maur, 
Am primit scrisoarea ta de alaltăieri, iar astăzi şi numărul din 

„S[ocial]-D [emokrat] " cu articolul ridicol în care sîntem excomuni
caţi 112• Este într-adevăr amuzant. 

Astăzi m stat cea mai mare parte din zi în casă din cauza unei 
gripe, de îndată însă ce voi fi în stare mă voi duce la avocat pen
tru treburile cu Lupus 2• Totul va fi în ordine de îndată ce individul 
va încheia un bilanţ ; lui Borchardt i-au fost plătite cele 1 00 I. st. 
(adică după ce s-au scăzut sumele încasate de el) , precum şi 1 00 I. st. 
Casei Schiller 21 • Apoi i-am dat avocatului circa 150 1. st. pentu 
acoperirea impozitelor şi nu mai aştept decît să-mi prezinte un 
total pentru a-ţi remite imediat ţie restul. In cîteva zile îţi voi 
i ace un calcul provizoriu, ca să-ţi dai seama cum se prezintă 
lucrurile. 

') Vezi volumul de faţă, p. 8--87. - Nola red. 
') Vezi volumul de fată, p. 25 şi 35. - Nola red. 
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Iţi trimit alăturat nişte scrisori de la Siebel şi de la un oarecare 
Lange 1) . Qu'en penses-tu ? 2) . Trimite-mi-le înapoi împreună cu 
scrisoarea lui Meissner, de care am nevoie pentru corespondenţa 
mea cu el. Ii trimit extrasele ca să vadă că avem şi noi oameni care 
contribuie la acest lucru. 

„Koln[ische] Z[eilt[unlg"  a publicat şi el declaraţia 3) noastră, 
însă numai pînă la cuvintele că tactica ziarului „S[ocial)-D[emo
krat) " exclude pe viitor colaborarea noastră. 

Iţi înapoiez scrisoarea lui Bruhn. How the hell came you to owe 
that fellow any brass 4) ? Comunică-mi suma, ţi-o trimit imediat. 

Iţi expediez, totodată, şi două exemplare din broşură 5) . Sînt ulti
mele. Dar am mai comandat cîteva. Anunţul broşurii a apărut în 
„Kolner Zeitung" 6) . 

Despre ce fel de „documente apărute în presa din Manchester 
cu privire la criza bumbacului" îmi scrii ? Te referi cumva la comi
tetul de ajutorare ? 23 Nu l-am văzut de mult pe Maclure, de îndată 
ce-l voi întîlni, voi discuta cu el despre aceasta. 

Gumpert nu are o părere prea bună despre calciul fosforic 
prescris de Kugelmann. In orice caz, nu este o metodă clasică. Zice 
că trebuie să iei arsenic. Iţi înapoiez reţeta. 

Acum trebuie să mă duc la Casa Schiller să prezidez comitetul. 
Apropo : unul din domnii de acolo, un chimist 7) , mi-a explicat de 
curînd experienţa lui Tyndall cu razele solare 8) . Este grozavă. 

Publicat pentru prima oară 
fntr-o formă prescurtată in : 
„Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, Bd. III, 
Stuttgart, 1913 ; în întregime 
ln : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Drltte Abteilung, Bd. 3, 1 930 

'I Vezi volumul de faţă, p. 425. - Nota red. 
'I - Ce părere ai ? - Nota trad. 

l tău, 
F. E 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germnă 

"I K. Marx şi F. Enge/s. „Către redacţia ziarului «Social-Demokrat». Declaraţie". 
- Nota red. 

'I - Cum dracu ai ajuns să-i datorezi individului ăstuia fie şi o leţcaie ? -
Nota trad. (Ve:i volumul de faţă, p. 83 şi 8-87. - Nota red.) 

51 F. Enge/a. „Probema militară in Prusia şi partidul muncitoresc german•.  
- Nota red. 

'I „Kolnische Zeitung•.  - Nota red. 
71 Probabil Carl Schorlemmer. - Nota red. 
1) Ve:i volumul de faţă, p. 66. - Nota red. 



Dragă Fred, 

Scrisori din 15 

41 

Marx către Engels 
la Manchester 

5 

[Londra] 7 martie 1) 1865 

Cnatul meu 2) pleacă astăzi înapoi la Capul Bunei Speranţe. 
Trebuie să-l conduc la vapor. De aceea nu am timp şi îţi comuni: 
foarte pe scurt doar următoarele : 

1 .  Ad vocem 3) Bruhn. Un muncitor din Paris a primit o scrisoare 
de la n muncitor din Hamburg, în care se spune că Bruhn ne ca
lomniază în fel şi chip. n primul rînd, că eu i-aş datora 60 de 
taleri, pe care nu i-am restituit. In al doilea rînd, că tu şi cu mine 
am vîndut guvernului prusian, respectiv „consilierului de poliţie 
Stieber",  un manuscris despre emigranţi 114• Muncitorul din Paris i-a 
trimis scrisoarea lui Lessner, iar Lessner mi-a trimis-o mie. E. 
i-am răspuns neîntîrziat lui Lessner să-i transmită parizianului ur
mătoarele : Nu am avut niciodată (cum credeam atunci) vreo tran
zacţie bănească cu B[ruhn) şi, în general, consider o mlnchhau
seniadă faptul că B [ruhn) ar fi avut vreodată 60 de taleri. Urmau 
apoi explicaţii asupra afacerii Bangya cu manuscrisul conţinînd 
referiri la declaraţia noastră din aprilie 1 853 ') publicată în 1 1New
Yorker Criminal-Zeitung" 5) şi la paginile corespunzătoare din 
„Domnul Vogt" 8) 115• Well I După aceea a sosit scrisoarea lui B [ruhn] . 
Mi-am scormonit creierii şi cred că-mi amintesc următoarele : în 
primăvara anului 1849 am sosit la Hamburg ca să procur acolo bani 
pentru 11N[eue) Rh[einische) Z[eitung) ". Aveam în buzunar exact 
atîţia bani cit să ajung la Hamburg. Acolo am locuit însă două 
săptămîni într-un hotel de mîna întîi. Baronului Frisch, care a vrut 
mai tîrziu să ne trimită subsidii, i-am spus că am nevoie de bani 
ca să plătesc nota la hotel şi să mă întorc acasă. Şi parcă îmi amin
tesc că, întrucît eu nu voiam să iau de la el aceşti bani „în dar". 
iar el nu voia să-i primească înapoi, am convenit să-i primească 
Bruhn, care şi pe atunci era la fel de ticălos. Am uitat complet tot 

1) In manus:ris : mai. - Nota red. 
') Johan Carei Juta. - Nota red. 
1) - Referitor la. - Nota trad. 
') In manuscris : ianuarie 1852. - Nota red. 
5) K. Marx. „Mărturisirile lui Hirsch". - Nota red. 
1) K. Marx. „Domnul Vogt• (vezi K. Mrx şi P. Engels. Opere, voi. 14 ,  Buc1-

reşti, Editura politică, 1 963, p. 21-738. - Nota trad.). - Nota red. 



86 K. Marx şi ". Engels 

spanacul ăsta ; lui Bruhn însă acum i-am scris că nu-mi amintesc 
de nici un fel de tranzacţie bănească cu el. Dat fiind că la reîntoar
cerea mea de la Hamburg la Kăln „N.Rh.Z. "  a fost desfiinţat, iar eu 
însumi am fost alungat din Prusia, se prea poate ca în vîrtejul 
acelor evenimente eu să fi uitat de toate acestea. Ciudat este însă 
faptul că el a aşteptat din 1 849 pînă în 1865 ca să-mi amintească 
acest lucru. Totuşi, treaba este simplă. Să-mi scrie cit anume crede 
el că i se cuvine şi să-mi trimită adresa lui Grilbel. !n cazul acesta 
i-aş scrie chiar eu lui G [rtibel] . Dacă acesta confirmă afirmaţia 
lui Bruhn, atunci cererea îi va fi satisfăcută. Această cale se impune 
categoric, pentru că pînă în clipa de faţă nu sînt încă sigur că lu
crurile s-au petrecut aşa şi sînt jefuit într-un mod realmente de 
necrezut prin cereri de felul acesta. 

2.  Din scrisoarea alăturată de la Schily vei afla ce s-a întîmplat 
la Paris, unde l-am trimis pe Le Lubez ca să pună capăt certurilor 
de acolo. (Schily a primit ditto din partea noastră împuterniciri 
depline 1) pentru a duce tratative, deoarece noi cunoşteam atitu
dinea părtinitoare a lui L[e Lubez] faţă de Lefort 51 • Remarc în trea
căt că Beluze, preşedintele Băncii populare 116, care conduce cele 
cîteva asociaţii pariziene al căror organ de presă este „L'Associa
tion •, ţine cu Lefort.) Continuarea - ceea ce se va hotărî abia 
astă seară în măsura în care este vorba de acţiunile noastre - ţi-o 
voi comunica în scrisoarea următoare. 

3. lţi înapoiez cele primite de la Siebel. Găsesc foarte nepotrivit 
faptul că a datat ca provenind din Londra nota 2) trimisă la „Dilssel
dorfer Zeitung" ; în felul acesta mă dezvăluie pe mine ca autor 
probabil. 

4. Alăturez o scrisoare de la Liebknecht. 
5. Alăturez copia circularei secţiei din Geneva a Asociaţiei 117• 
6. De asemenea, scrisoarea lui Meissner. 
1. Lange : Să nu-l respingem din capul locului 3) . Scrie-i că cel 

mai bine ar fi să-ţi trimită revista prin poştă în două exemplare, 
din care tu să-mi trimiţi de fiecare dată cite unul. El îşi va da 
singur seama că, dată fiind ultima experienţă, deocamdată trebuie 
să ne abţinem de la orice colaborare la vreun ziar german. El are , 

1) Vezi volumul de fală, p. 77. - Nota red. 
') F. Engels. „Notă în legătură cu broşura .Problemu militară în Prusia şi par· 

tilul muncitoresc german• • (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 16, Bucureşti, 
Editura politică, 1963, p. 85. - Nota trad.). - Nota red. 

1) Vezi volumul de fală, p. 84. - Nota red. 
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fireşte, acelaşi drept ca oricare alt editor al unei reviste să publice 
ce extrase vrea din pamfletul tău 1) . 

Salut. 
Al tău, 

K. M. 

Primul număr (două pagini din ,,Eidgenosse• a lui Blind a apă
rut numai cu articole semnate de Blind, Struve, Rasch 118• Trivialităţi . 
Pe vignetă este o mînă cu un pumnal, pentru a-l ucide pe „tiran" .  

Publicat pentru prima oară 
lntr-o formă prescurtată ln : 
„Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx",  Bd. Hf, 
Stuttgart, 1913 ; ln lntregime 
în : Marx-Engels. Gesamtau�gabe, 
Drltte Abteilung, Bd. 3, 1 930 

42 

Se tipăreşte după manusc•;s 

Tradus din limba germani 

Marx către Engels 
la Mand.ester 

[Londra] 10  ma,tie [1365] 

Dragă Fred, 
Astăzi nu-ţi pot scrie decît aceste cîteva rî1duri, pentru că sînt 

foarte ocupat. 
Declaraţia lui Herwegh şi Ristow este bun.. Impertinenţa d-lui 

Schweitzer, care doar ştie că ar fi suficient să public propriile lui 
scrisori, este de neînchipuit. Dar ce ar putea face altceva cîinele 
ista jigărit I 

Mîzgăleala pe care o citează el din „N[eue] Frankf[urter] 
Zeit [un]g"  aparţine, după cum probabil că ai şi ghicit, studiosului 
. ,Blind" 119 • Iţi trimit primul număr al acestui „lacheu• 2) al regilor 
detronati ai democraţiei şi al „fanfaronilor" şi „lăudăroşilor ' 
în maniera lui Holloway. Trebuie să fad să-i parvină lui Siebel 

1) F. Engels. „Problema militară în Prusia şi partidul muncitoresc ger
man" .  - Nota red. 

') Este vorba de „Der deutsche Eidgenosse" .  - Nota red 
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citeva spirite pe seama acestui individ, iar Siebel, la rîndul lui, 
să le răspîndească în diferite ziare. 

De altfel, dacă broşurii tale 1) îi va fi dat să vadă o a doua 
ediţie, atunci într-o scurtă prefaţă ar putea fi formulată oficial în 
cîteva cuvinte poziţia noastră faţă de porcăria lui Lassalle şi faţă 
de „Soc[ial)-Demok[rat) u .  Ar fi, desigur, sub demnitatea noastră 
să ne certăm pe faţă cu această adunătură de ticăloşi în tot felul de 
fiţuici. 

Salut. 

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

43 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 1 1  martie 2) 1665 

Dragul meu Maur, 
Impertinenţa lui Schweitzer este de-a dreptul ridicolă. Ea dove

deşte însă ce greu l-a lovit retragerea 3) noastră şi cit de bine 
ştie el că acest lucru are o foarte mare influenţă asupra fiţuicii lui. 
După ce Herw[egh] şi R [istow) au aderat la declaraţia 4) noastră, 
totul este posibil. Schweitzer va observa însă curînd, mai ales pe 
Rin, ce importanţă are lăudăroşenia lui. Siebel a răspîndit gro
zav broşura 5) . „Banner Z[ei)t[un)gu  a publicat deja de două ori 
extrase mari şi vor mai urma şi altele. Şi „Rhein[ische) u a publicat 

1) F. Engels. „Problema militară în Prusia şi partidul muncitoresc german•. 
- No ta red. 

2) In manuscris : februarie. - Nota red. 
3) - de la „Social-Demokrat•. - No ta red. 
•) K. Marx şi F. Engels. „Către redac�ia ziarului oSocial-Demokrah. Decla

raţie" .  - Nota red. 
5) F. Engels. „Problema militar\ în Prusia şi partidul muncitoresc german•.  

- No ta red. 
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un extras lung. Dată fiind poziţia noastră în rîndurile muncitorilor 
renani, agitaţia acestei clici împotriva noastră nu va realiza 
mare lucru. 

Tăietura din „N[eue) Fr[ankfurter] Z[ei]t [ung] " mi-a trimis-o 
deja Siebel 119• Studiosul Blind îşi este fidel sieşi. Cele cîteva fraze 
din cuvîntările lui Lassalle îi ajung un an întreg. Nu am primit 
încă „lacheul" 1) . 

Afacerea cu moştenirea este încheiată, avocatul va trimite săp
tămîna viitoare socoteala ; el mai are de primit, sau de plătit, nu 
ştia exact, circa 10 şilingi. Aşadar, pot să-ţi trimit banii luni 2• 
Deocamdată îţi trimit alăturat o socoteală făcută de mine, după 
care ţi se mai cuvin circa 2) • • • 1. st. 

Ce imagine îşi face Liebknecht despre Manchester I Omul nu 
are ce mînca şi el mă întreabă cit costă aici o casă „cu grădină" . 
In general, băiatul ăsta s-a prostit de tot. După părerea lui, 
Schweitzer nu s-a putut vinde lui B [ismarck) pentru că r ii trebuit 
să facă acest lucru prin intermediul bătrînei scroafe 3) . 

De altfel, noul avînt al mişcării mă face să asud cu desperare. 
Dracu s-o ia de treabă, după ce toată ziua faci corespondenţă pentru 
întreprindere trebuie să mai scrii şi seara pînă la 1-2 noaptea 
corespondenţă pentru partid. editor etc. 

Siebel mi-a trimis broşura lui Lange 4) . E confuz, încurcă 
malthusianismul cu darvinismul, face ochi dulci tuturor, totuşi are 
cîteva pasaje drăguţe împotriva lui Lassalle şi a cooperaţiilor de 
consum burgheze. Am să ţi-o trimit zilele acestea. 

De asemenea, îţi înapoiez şi scrisoarea lui Schily, care m-a 
amuzat grozav. Bătrînul nostru camarad se achită perfect de func
ţiile lui diplomatice 105• Cum le-aţi aranjat pe toate ? 

Cu Jones nu e nimic de făcut. Abia s-a încheiat sesiunea, că şi 
încep şedinţele Curţii cu juri. The trade in crime seams highly 
flourishing 5) . 

La revedere. Calde salutări doamnelor. 

1) Este vorba de „Der deutsche Eidgenosse•. - Nota red. 
') ln manuscris lipseşte cifra. - Nota red. 
') Sophie von Hatzfeldt. - Nota red. 

Al tău, 
F. E. 

') F. A. Lange. „Problema muncitorească în lumina importantei ei pentru 
contemporaneitate şi viitor. - Nota red. 

") - Se pare că criminalitatea e în floare. - Nota trad. 
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Executarea testamentului lui W. Wolff. Debit 

In contul lui Steinthal & Co., inclusiv dobînzi 1 083. 9. 3 1. st. 
În contul fraţilor Heywood 1 1  „ 
fn contul datoriilor încasate 

prin dr. B[orchard] l i  l i  

234. 1 4. 9 1. st. 

66. 13 .- 1. st. 
1 384. 17 .- 1. st. 

Credit 

In contul lui Marx 234.14. 9 1. st. 
„ „ l i  l i  350.-.- 1 .  st. 
„ " " „ 200.-.- I. st. 

„ „ l i  40.-.- 1. st. 
824.14.  9 1. st. 

In contul lui Borchardt 1 00.-.- 1. s � .  
„ Casei Schiller 1 00.-.- 1. st. 
" lui Engels 100.-.- 1. 5t.  

l i  l i  avocatului Word 150.-.- 1. st. 

Plata gazdei 13 .  4. 9 1. st. 
Achitate Cheltuieli le 
prin intermediul ! înmonnînta<e . 57. 1 1 .- 1. st. 
lui Borchardt 2 conturi . 1 .  2. 4 1. st. 

Probate Duty 1) 30.-.- 1. st. 1 376. 12 . 10  I. st. 

Sold 8.  4. 2 l. st. 

La aceasta se mai adaugă unele dobînzi, pe care trebuie să ţi 
le rambursez pentru timpul scurs de la 9 noiembrie (cînd eu am 
primit de la Steinthal restul de circa 633 1. st., iar ţie ţi-am trimis 
iniţial numai 200 1. st. şi am mai amînat şi alte plăţi) . Astăzi nu 
pot verifica acest lucru, deoarece casierul a plecat şi a încuiat 
registrul respectiv ; îl vei primi o dată cu socoteala făcută de Wood , 
dar nu poate fi prea mult. Majorarea dobînzilor provine de acolo 
că aceste 633 1. st. au rămas la Steinthal din mai pînă în noiembrie , 
ceea ce înseamnă circa 1 6  1. st., pe care tu urmează să le primeşti. 

Publicat pPltru prima oară 
într-o formă prescurtată in : 
, Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx• , Bd. III ,  
Stuttgart, 1913 ; în întregime 
in : Marx·Engels. Cesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3,  1 930 

1) - taxă de moştenire. - Nota trad. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Marx către Engels 
la Manchester 

91 --

[Londra] 13 martie 1 865 

In socoteala pe care mi-ai trimis-o s-a strecurat următoarea 
greşeală : tu mi-ai expediat la 8 iunie 235 1 .  st., la începutul lunii 
iulie 350 1. st. (scrisoarea în care erau banii nu este datată, ştiu însă 
acest lucru din scrisoarea din 5 iulie, în care mă anunţi că mi-i tri
miţi) şi la 9 noiembrie 1864 200 1. st., însă ultimele 40 1 .  st. trecute 
în socoteală ca probabile (de care mă anunţai în scrisoarea alătu
rată din 9 noiembrie) nu mi le-ai trimis niciodată. Sper că după 
ce te vei uita încă o dată în registrele tale, te vei convinge şi, în 
cazul acesta, îmi vei trimite neîntîrziat banii înainte de călătoria mea 
pe continent (împreună cu nepoata mea 1) ) . pe care o voi face cu 
siguranţă Ia sfî1şitul săptămînii acesteia 120• 

Cit
' 
despre impertinenţa lui Schweilzer, m-am hotărît să proce

dez altfel. Sînt anumite lucruri pe care le lămureşti bucuros în 
public, dar aceasta nu se poate face decît ca răspuns la o provo
care directă, cînd, aşadar, nu trebuie să scapi momentul potrivit 
pentru a da o replică. Aşa stau lucrurile cu postfaţa lui Schweitzer 
legată de porcăria lui Blind 110• Ce-i drept, vreau să răspund în 
„Diisseldorier Zeitunga şi în numele meu, şi în numele tău, de 
semnat însă vreau să semnez numai eu, deoarece ar ii ridicol să te 
fac şi pe tine răspunzător pentru „Achille• 121 şi deoarece, în ge
neral (cel puţin după planul meu) . vor fi citate mai ales scrisorile 
lui S [chweitzer] către mine. 

Aşadar, iată planul meu. 
Schweitzer reproduce din „N[eue] F[ran]k[furter] Z[eitung] " 

nişte minciuni de care ştie precis că sînt minciuni. (Articolul ăsta a 
apărut în ziar ca editorial sau cum ?) Şi anume : 1 .  „Prospectul ti
părit ca manuscris" şi care ne-a fost trimis nouă nu pomenea numele 
lui Lassalle şi nici un cuvînt referitor la el. (Liebknecht a împiedicat 
acest lucru.) 2. In scrisoarea din 30 decembrie, S[chweitzer] mi-a 
cerut smerit iertare pentru că a avut obrăznicia să adauge la în
ceputul şi la sfîrşitul apologiei pe care i-a făcut-o lui Lassalle pasaje 
dintr-o scrisoare particulară de consolare. 3. Voi demonstra, prin 

'l Caroline Schmalhausen. - Nota red. 
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scurte extrase din scrisorile lui Schweitzer din perioada 30 decembrie 
186-1 5 februarie 1865 (ultima lui scrisoare) , că conflictul cu pri
vire la 11tactică• a fost permanent, începînd cu primul număr, de 
probă 1) , şi pînă la declaraţia noastră 2) că ne retragem, şi nu a iz
bucnit de loc din senin, din iarbă verde, aşa cum pretinde onora
bilul Schweitzer, confirmînd porcăria lui Blind. Totodată, acest 
scurt mozaic de extrase din scrisorile lui Schweitzer va arăta cit 
de servil s-a purtat animalul ăsta cu noi şi cit de ordinar a devenit 
cum a căpătat un picior în spate. Va prinde bine atît burghezilor 
cit şi muncitorilor (precum şi lui Ristow) să-l citească. In general 
este un început bun pentru ruperea cu „lassalleanismul 11 1 care este 
inevitabilă. (Fireşte că, în ceea ce-l priveşte pe studiosul Blind, dacă 
nemernicul ăsta va mai apărea, îl voi trata întotdeauna pe Lassalle 
ca pe un leu mort faţă de un măgar viu. Ar fi de-a dreptul necu
viincios ca un circiumar badenez „atît de incult" să fie pus alături 
de un om care l-a studiat pe Heraclit şi dreptul de succesiune la 
romani.) 

Scrie-mi neîntîrziat dacă eşti de acord cu planul meu, pentru 
că nu am timp de pierdut 122• (Nu uita, de asemenea, să-mi scrii sub 
ce formă a apărut mîzgăleala lui Blind în „N[eue] F [ran]k[furter] 
Z [eitung] " .) Am nevoie de acest lucru. 

Deşi nu am plăcerea, ca tine, să corespondez cu Isteţul 3) şi 
deci sînt lipsit şi de posibilitatea de a-l face de două parale, totuşi, 
în ultimul timp, lăsînd la o parte furunculele, am fost infernal de 
chinuit cu lucrul, de pildă ieri am ajuns să mă culc abia la ora 
4 dimineaţa. In afară de lucrul la cartea mea 4) , 11Asociaţia lnter
na/ională• îmi răpeşte enorm de mult timp, pentru că de fapt eu 
sînt capul acesteia. Şi ce pierdere de timp I (Tocmai acum, cind, 
simultan cu povestea cu francezii, are loc aici şi povestea cu reforma 
electorală 104 etc.) De pildă, harababura franţuzească : 

28 februarie. Tolain şi Fribourg au sosit de la Paris. Şedinţa 
Consiliului Central 5) , căruia i-au dat explicaţii şi în faţa căruia 
s-au certat cu Le Lubez pînă la 12 noaptea. Apoi şedinţa de noapte 
de la circiuma lui Bolleter, unde a trebuit să mai semnez încă 
vrea 200 de carnete. Am schimbat acum obiceiul ăsta idiot, în 
sensul că am făcut o parafă cu iscăliturile noastre şi numai secretarul 
general trebuie să semneze personal. Totuşi, cele 1 OOO de carnete 

1) al ziarului „Social-Demokrat• din 15 decembrie 1864. - Nota red. 
2) K. Marx şi F. Engels. „Către redacţia ziarului «Social-Demokrat». De-

claraţie". - Nota red. 
1) Gottfried Ermen. - Nota red. 
'l „Capitalul". - Nota red. 
"l In manuscris urmează un cuvînt indescifrabil. - Nota red. 
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existente, rest of the old edition 1) , au trebuit să fie semnate in the 
old style 2) . 

1 martie. Mitingul polonez 113. 
4 martie. Pînă la ora 1 noaptea, şedin/ă a subcomitetului în 

problema franceză. 
6 martie. Şedinţă a subcomitetului în aceeaşi problemă pînă la 

ora 1 noaptea. 
7 martie. Sitting of the Central Council 3) pînă la 1 2  noaptea. 

Se iau hotărîri. (Anexez aceste hotărîri împreună cu instrucţiunile 
particulare pe care Consiliul Central le trimite lui Schily ; acesta, 
după cum vezi din Rezoluţia V, este numit delegat (ambasador) al 
Consiliului Central la Paris.) 121 

(Această şedinţă din 1 martie, în cadrul căreia Le Lubez a fost 
definitiv răsturnat, a fost foarte penibilă, furtunoasă şi le-a lăsat mai 
ales englezilor impresia that the Frenchmen stand really in need 
of a Bonaparte 4) l) Intre timp, alt du-te-vino neîntrerupt la mine în 
casă din cauza conferinţei cu Bright etc. ,  ţinută sîmbăta trecută ( 1 1 
martie) . I-am relatat cum a decurs această conferinţă pe scurt lui 
Jones (el s-a interesat încă de vineri de ea) şi i-am transmis să-ţi 
comunice şi ţie conţinutul scrisorii 124, 

Well, mon cher, que faire ? 5) O dată ce ai spus A trebuie să 
spui şi B. Din numărul alăturat din „Nordstern• (see the 2 first 
leaders 6) ) vei vedea că Bruhn, cu toată ura lui împotriva noastră, 
din invidie faţă de Schweitzer, s-a ridicat şi el împotriva lui 125, 

Acest lucru este foarte important, pentru că organul de presă al 
lui B [ruhn] este cel mai vechi şi, în orice caz, astfel se va produce o 

sciziune chiar în lagărul acestor indivizi. 
Săptămîna aceasta va apărea o scurtă notă despre broşura ta 7} 

în ziarul „Anzeiger " 8) al lui Bender. Am trimis-o la „HermannM 
(lui Juch) : să o aprecieze după propria lui părere etc. Se va face 9) . 
Am ales această formă pentru că în faţa lui Juch mi-am bătut în-

1) - un rest din vechea ediţie. - Nota trad. 
1) - în vechea manieră. - Nota trad. 
1) - Şedinţă a Consiliului Central. - Nota trad. 
•j - că francezii au realmente nevoie de un Bonaparte. - Nota trad. 
1) - Ei, şi ce-i de făcut, dragul meu 1 - Nota trad. 
1) - vezi primele două articole de fond. - Nota trad. 
7) K. Marx. „Recenzie a broşurii cProblema militară în Prusia şi partidul mun

citoresc german. de Friedrich Engels" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 16, 
Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 89-90. - Nota trad.). - Nota red. 

8) „Londoner Anzeiger• . - Nota red. 
9) Vezi volumul de faţă, p. 96. - No ta red. 
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totdeauna joc de declaraţile trimise la „Hermann" de Blind, pen
tru Blind, despre Blind, iar noi doi sîntem consideraţi aici o singură 
persoană. 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
!ntr-o formă prescurtată în : 
„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, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 14 martie 1 865 

Dragul meu Maur, 
Povestea cu cele 40 1. st. se reduce exclusiv la reconstituirea a 

ceea ce am făcut eu în noiembrie ; aceste 40 1. st. figurdu la capi
tolul „Cash • 1) în contul tău, însă fără dată. Am avut şi eu impresia 
că nu ţi-am trimis încă aceste 40 1. st., însă, pentru că nu mi s-a 
oferit prilejul să verific, a trebuit să mă bizui numai pe memorie. 
Am verificat astăzi contul meu în registrul principal, dar nici aici 
n-am putut găsi nimic referitor la aceşti bani. Dar, o dată ce tu nu ai 
primit aceste 40 1 .  st. şi din moment ce am şi eu aceeaşi impresie, 
€ste suficient şi i-am şi dat casierului dispoziţie să pregătească 
pentru mîine banii. 

ln ceea ce priveşte declaraţia din „D [lssel]d(o]rfer Z[ei] t [un]g" , 
sînt întru totul de acord cu tine 2) . Oricît mi-ar fi de indiferent faptul 
că d-l Schweitzer şi-ar permite o impertinenţă la adresa noastră, 
totuşi mă deranjează să ştiu că parvenitul ăsta ordinar se poate 
purta astfel cu noi fără să fie pedepsit. In plus, dacă scrisorile lui 
servile nu vor fi publicate acum, mai tîrziu nu vor mai putea fi 
folosite de loc. Şi, în general, e bine cînd unui asemenea individ 

1) - „plată în numerar• .  - Nota trad. 
2l Vezi volumul de faţă, p. 9 1 .  - Nota red. 
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i se mai dă din cind în cînd peste bot. Aşadar, fă neîntîrziat acest 
lucru şi roagă-l pe Dresemann să trimită două exemplare, ca să 
pot primi şi eu unul din ele. 

Sînt grăbit. 
Al tău, 

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

Se tipăreşte după manuscns 

Tradus din limba german: 

Dragă Fred, 

46 
Marx către Engels 

la Manchester 
[Londra] 18 martie 1 865 

Aş avea multe să-ţi scriu şi, în parte, lucruri importante. In
trucît însă, dată fiind plecarea mea de mîine, am o grămadă de 
treburi, mă limitez la următoarele : 

Am primit ultimele halves 1) de bancnotă. 
Mandatul poştal îl poţi trimite soţiei mele. 
Un bilet de la Bender, în care acesta cere SO de exemplare etc. 

din broşura ta 2) etc. i l-am trimis chiar eu lui O. Meissner, căruia 
a trebuit să-i scriu astăzi neapărat. S-ar putea ca răspunsul lui 
M [eissner] să sosească prea tîrziu pentru numărul următor din 
„Londoner Anzeiger" .  Pentru că la ora actuală Bender ştie cate
goric cel mai bine să difuzeze asemenea lucruri în Anglia, trimite-i 
neîntîrziat, dacă poţi (adică dacă ştii acest lucru). date asupra 
preţului broşurii. El o anunţă atunci imediat în numărul viitor. 
Adresa lui este : 8, Little Newport Street, Leicester Square. 

I-am trimis lui Bender un articolaş 3) scurt, foarte sumar, aşa cum 
am considerat potrivit pentru ziarul lui 4) , un fel de cuprins ; pe 
de altă parte, lui Juch i-am trimis numai broşura ta, propunîndu-i 
să o critice în felul lui şi din punctul lui de vedere 5) . Drept răs
puns am primit alăturatul bilet de la Juch (păstrează-l !). Pentru o 

1) - jumătăţi. - Nota trad. 
1) F. Engels. „Problema militară în Prusia şi partidul muncitoresc german•.  

- Nota red. 
1) K. Marx. „Recenzie a broşurii «Problema militară ln Prusia şi partidul mun· 

citoresc german• de Friedrich Engels" .  - Nota red. 
'l „Londoner Anzeiger". - Nota red. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 93. - Nota red. 
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recenzie nu a mai rămas de loc timp. I-am trimis, aşadar, lui Juch 
notiţa destinată iniţial lui Bender (astăzi este publicată în „Her
mannu) (lui Bender, în schimb, i-am trimis cele cîteva cuvinte pe 
care ţi le anexez) . Totodată, i-am scris lui Juch - diplomaţia de
vine tot mai necesară - că, din cauza plecării 120 mele, nu-i voi 
putea îndeplini cererea, aşa că el va trebui să dea extrase mai 
mari într-unul din numerele viitoare ; după înapoierea mea la Lon
dra voi vorbi cu el despre lipsa lui de colaboratori. (Mă gîndesc 
ca Eccarius să colaboreze aici şi nu la „Soc[ial]-Demok[rat] u .) I-am 
trimis, de asemenea, o copie a declaraţiei mele împotriva lui 
Schweitzer 1) , care va putea apărea însă abia în „Hermann " de 
sîmbăta viitoare şi pe care am trimis-o, totodată, şi la „Berliner 
Reform• şi la „Dlsseldorfer Zeitung• ; în exemplarul pentru „Her
mann" nu am schimbat nimic, am adăugat numai în introducere o 
înţepătură la adresa lui Blind. 

Bender îmi scrie de asemenea : „Vă rămîn îndatorat pentru nota 
trimisă, acum însă avem nevoie şi de o recenzieu . L-am însărcinat pe 
Eccarius să o scrie. 

Iţi trimit alăturat şi numărul din „Rhein[ische/ Zeit[t1ng/" pe care 
l-am primit de la Liebknecht şi care conţine şi his spech 2) 126• Soţia 
lui i-a scris soţiei mele : o duc îngrozitor de prost. El mai datora 
încă 5 1. st. lui „Soc[ial]-Demok[rat] " etc. Nu-i pot trimite nimic 
în momentul de faţă. 

Iţi trimit alăturat şi „Nordstern•. Trebuie să păstrezi acest do
cument. Vezi bine că aceşti domni vor să întoarcă acum în aşa 
fol lucrurile, ca şi cum nefericitul de Schweitzer l-ar i denaturat 
în întregime pe Lassalle 127• De aceea, declaraţia mea împotriva lui 
Schweitzer, în care, deşi într-o formă foarte indirectă, sînt respinse 
chiar concepţiile lui Lassalle, vine acum la timpul potrivit. Lucru
rile se vor lămuri treptat. 

Scrisoarea alăturată de la Bruhn dovedeşte că am avut dreptate 
în privinţa lui Frisch 3) . Deşi nu-l cred, i-am trimis cei 6 taleri (în 
loc de 60 I) şi, totodată, i-am spus că referitor la cei 50 voi continua 
„să cercetez• etc. 

Salut. 
Al tău, 

K. M. 

1) K. Max. „Declaratie [cu privire la motivele care au dus la hotărlrea de a 
nu mai colabora la ziarul cSocial-Demokrab] " (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 16, Bucueşti, Editura politică, 1963, p. 91g4, - Nota trad.). - Nota red. 

1) - discursul lui. - Nota !rad. 
1) Vezi volumul de fată, p, 85. - Nota red. 
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Apropo. Klings a fost aici, în drum spre America. Mi-a povestit 
tot felul de lucruri interesante. Un adevărat muncitor „renan" .  

La  5 martie, secţia din Kăln a Uniunii generale a muncitorilor 
a hotărît să lanseze un protest (în spiritul „declaraţiei" 1) noastre) 
împotriva lui „Soc.-Demok.",  dar şi împotriva lui B. Becker, care 
este un fel de Biscamp al doilea. Ei au sistat orice plată. Şi acest 
refuz de a plăti impozitele este molipsitor. 

Publicat pentru prima oară 
fntr-o formă pescurtată în 1 
„Der Briefwechel zwischen 
P. Engels und K. Marx•, Bd. 111, 
Stuttgart, 1913 ; în întregime 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 
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Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Londra, 11 aprilie [1865] 

Dragă Fred, 
M-am întors acum cîteva zile 120• De aceea mă mărginesc acum 

doar la aceste cîteva rînduri. 
Iţi trimit alăturat scrisoarea de la Wilhelmchen 2) . I-am trimis 

timbrele cerute. 
Referitor la B. Becker, am constatat porcăria lui abia la reîn

toarcerea mea aici. Am considerat că un răspuns este, totuşi, nece
sar. (Ristow şi Herwegh• au răspuns pentru „Hatzfeldt" în „Nord
stern", R[istow] îl numeşte pe B. B[ecker] „copoi• 128.) Am trimis 
răspunsul meu la „Rhein[ische] " şi la „Disseld[orfer] " .  De îndată 
ce sosesc exemplarele, îţi trimit şi ţie unul. 

Astăseară asist din nou, pentru prima dată după 3 săptămîni, 
la o şedinţă a „Internaţionalei" .  Intre timp s-a produs revoluţia. 
Le Lubez şi Denoual s-au retras, Dupont appointed French Secre
tay 1) . Ca urmare a intrigilor lui Le Lubez şi în special ale maia-

1) K. Marx şl F. Engels. „Către redactia ziaul1i cSoclal-emokrab. Decla
ratie". - Nota red. 

1) Scrisoarea lui Wilhelm Liebknecht din 8 aprilie 1865. - Nota red. 
1) - a fost numit secretar pentru Franta. - Nota trad. 
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rului Wolff - o unealtă în mina lui Mazzini -, delegaţii italieni 
Lama şi Fontana s-au retras. Pretextul : Lefort (care între timp şi-a 
anunţat retragerea în revista 11L'Association" ml ar trebui să-şi 
păstreze funcţia de apărător oficial [al A.I.M.) în presa pariziană. 
Clubul muncitorilor italieni nu s-a retras din Asociaţie 13, însă nu 
mai are reprezentant în Consiliu. Intre timp voi pune la Florenţa, 
prin intermediul lui Bakunin, contramine împotriva d-lui Mazzini. 
Uniunea cizmarilor englezi, care numără 5 OOO de oameni, a intrat 
în Asociaţie în timpul absenţei mele no. 

Ce este cu criza bumbacului ? I want information on that point 1) . 
In mare grabă. 

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

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 12 aprilie 1865 

Dragul meu Maur, 
Bine că eşti iarăşi aici, sper că scandalul ăsta afurisit se va sfîrşi 

totuşi odată. lţi trimit alăturat scrisorile de la Dronke şi Borkheim. 
Pe acesta din urmă l-am întrebat cum de este posibil să colabo
reze la un mare organ de presă german ca cel al lui Kolatschek, 
în care se recunoaşte stăpînirea Austriei asupra Ungariei, Poloniei 
şi Italiei ; ne-am ridica imediat în cap pe toţi prietenii din cele
lalte ţări, iată de ce a dat un răspuns atît de evaziv 13 1 .  

Eram convins că această fraternitate naivă din cadrul Asociaţiei 
Internaţionale nu va dura prea mult. Dacă aici ar exista în rîn
durile muncitorilor o mişcare politică activă, s-ar produce aceleaşi 
sciziuni. Povestea va mai trece prin multe asemenea faze şi te va 

') - Aş vrea să cunosc amănunte in legătură cu acesta. - Nota trad. 
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costa mult timp. Oricum este cu totul altceva decit Uniunea lui 
Lassalle 1) . 

M-am amuzat grozav cînd am aflat din scrisoarea lui Wilhelm
chen 2) că secţia oficială din Berlin a acestei Uniuni este compusă 
din 5 oameni, pentru că de curînd a apărut în „Soc [ial]-D [emokrat] • 
un raport foarte serios asupra activităţii acestor oameni, în care 
ei se felicitau reciproc că s-au adunat în număr atît de mare 132 •  

Referitor la criza bumbacului, aici totul e foarte vesel. Preţul 
bumbacului (middling Orleans 3) ) era în iulie de 31 3/4 pence, joia 
trecută a scăzut la 14 3/4 pence, iar astăzi, dacă vrei să-l vinzi , abia 
dacă iei 14 pence. Aşadar, a scăzut la mai mult de jumătate. La 
30 decembrie, preţul bumbacului mai era încă 27 de pence, 
aşadar în trei luni a scăzut cu 12 1/2-13 pence I ln plus, a scăzut 
preţul la in, lină, zahăr şi, în general, la toate mărfurile de import, 
ceea ce reprezintă o pierde1 e de cel puţin 40 OOO 000-50 OOO OOO 
I. st. Iţi poţi da seama că, în situaţia asta, filistinii fac în pantaloni. 
La Liverpool nimeni nu mai este declarat falit. Cine devine insol
vabil merge la creditorii lui (în general, acolo fiecare are doar 
cîţiva) , le declară acest lucru şi le oferă atîta şi atîta ; suma este 
întotdeauna imediat acceptată, creditorii fiind fericiţi că mai pri
mesc măcar ceva, şi apoi trebuie evitat orice scandal, ca să nu se 
prăbuşească întreaga şandrama. Se pare că asemenea înţelegeri 
tacite au fost făcute cu sutele, iar acum s-a răspîndit şi pe aici 
zvonul că unul dintre cei mai mari fabricanţi din Stockport, care 
are trei fabrici mari şi în ultimii ani a cîştigat numai de pe urma 
speculaţiilor cu bumbac 200 OOO 1. st., ar fi făcut un aranj ament 
tacit de acest fel. Dar asta încă nu-i totul. Poliţele trase în India 
asupra bumbacului alb devin scadente în următoarele şase săp
tămîni şi afară de Joyce, mulţi alţii vor mai da faliment aici. Şi 
în Scoţia au dat mulţi faliment, iar într-o bună zi va veni rîn
dul băncilor, şi atunci s-a terminat totul. ln plus, filatorii şi fabri
canţii din Austria dau faliment în număr foarte mare - în întreaga 
Boemie, numai „marele Liebig" se mai ţine pe picioare, toţi ceilalţi 
sînt ruinaţi -, şi în Polonia criza începe tot acum. 

Deocamdată industria este afectată în mică măsură. Micii in
dustriaşi sînt în majoritate ruinaţi de mult sau au dispărut pe 
neobservate, iar cei mari, dacă în general primesc comenzi, pot 
lucra acum iarăşi cu oarecare profit. Dintre aceştia se ruinează 
numai cei care au maşini proaste sau care nu s-au putut desco-

1) Uniunea generală a muncitorilor germani. - Nota red. 
"l Wilhelm Liebknecht. - Nota red. 
') - sortiment de bumbac din Orleans. - Nota trad. 
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torosi de bumbac. Fiecare pierde la depozitele lui de fire de 
bumbac şi ţesături. Şi noi putem fluiera a pagubă, pentru mine 
personal este de două ori mai rău decît dacă toate acestea s-ar 
fi întîmplat anul trecut. Aşa arată plăcerea de a fi asociat. 

Straşnică este acum şi moralitatea comerţului. Astăzi cumperi 
marfă şi pînă la livrare preţul ei scade cu 3, 4, 5 pence la un pfund. 
Încep tot felul de şicane şi proteste, doar pentru a scăpa cumva 
de aceste contracte păgubitoare, şi asta duce la o corespondenţă 
cîrcotaşe şi injurioasă fără sfîrşit. Sînt sătul pînă peste cap de 
toată porcăria asta. Nici nu-ţi poţi imagina ce anume eşti nevoit 
să scrii şi cit trebuie să te necăjeşti. 

Sper că soţia ta a primit cele 3 1. st. Iţi trimit alăturat soco
teala definitivă ; cele 12 1 .  st. ţi le voi trimite zilele acestea ; 
astăzi s-a făcut tîrziu pentru un Post Office Ordre. 

Calde salutări. 

Publicat pentru prima oară 
tn : „Der Briefwechsel zwischen 
P. Engels und K. Marx•, Bd. III, 
Stuttgart, 1913 
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Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Max 
la Londra 

�anchester] 16 aprilie 1865 

Dragul meu Maur, 

Iţi înapoiez alăturat numărul din „Nordsternu .  Ce caraghios 
cîine Dido 1) şi-au procurat Herwegh şi Ristow în persoana lui 
Reusche I Individul este din cale-afară de ridicol cu declaraţiile 
lui solemne. Jurămîntul depus în faţa trupului neînsufleţit al lui 
Lassalle, care nu poate să lipsească niciodată, este o replică sa
vuroasă la mărul lui Willich 138• Este un adevărat noroc că aceste 
specimene sînt atît de departe de noi şi că în încercările lor de 
a se apropia de noi se mai observă anumite rezerve. 

1) Aluzie la clinele lui Engels. - Nota red. 
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Nu am primit nr. 43 din „S[ocial] -D[emokrat] " ; dacă conţine 
ceva deosebit, trimite-mi-I şi mie cu vreo ocazie oarecare. 

Al tău, 
F. E. 

Ce spui despre Richmond ? 22 M-am aşteptat ca Lee să acţio
neze ca un soldat şi să capituleze, ca să-i asigure măcar armatei 
condiţii mai bune, şi nu să dea bir cu fugiţii. Dar e mai bine 
aşa. Va sfîrşi acum ca un ticălos, tragedia are un final comic. 

Publicat pentru prima oară 
ln : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 
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Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Max către Engels 
la Manchester 

[Lodra] Saturday 1) , 22 aprilie 1865 

Dragă Fred, 
Iţi trimit alăturat mîzgăleala din „Rh[einische] Z [eitung] • .  
Mîine îţi voi scrie mai amănunţit. Astăzi sînt obosit c a  un 

cîine, în parte din cauza lucratului pînă noaptea tîrziu (nepractic) , 
în parte din cauza porcăriilor de medicamente pe care le-am 
înghiţit. 

Cu Dronke lucrurile ar fi all right dacă ş şti să fac şi eu ca 
el aur din aramă. In orice caz, trebuie folosit momentul de faţă, 
cînd ziarele burgheze se întrec în contradeclaraţii împotriva ca
lomniilor, pe care mîine, cînd lupta va deveni serioasă, vor dori 
poate să le aibă la activul lor. 

Salut. My compliments to Mrs. Lizzy 2) . 

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

1) - sîmbătă. - Nota trad. 
1) - Complimente d-nei Lizzy. - Nota trad. 

Al tău, 
Maur 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limb. germană 
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Dragă Fred, 

K. Marx şi F. Enge!s 

5 1  

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 1 mai 185 

Te rog să mă ierţi că îţi scriu abia astăzi, călcîndu-mi astfel 
?romisiunea. Asta s-a întîmplat nu pentru că „este deosebit de 
plăcut să-ţi calci cuvîntul dat" 1) ,  ci pentru că sînt, într-adevăr, 
foarte ocupat ; pe de o parte terminarea cărţii 2) mele, iar pe de 
altă parte „Asociaţia Internaţională" îmi răpesc aproape tot timpul. 

Astăzi este ziua de naştere a lui Jennychen şi diseară vor 
veni la noi Ernest Jones împreună cu Odger, Cremer, Fox şi Jung, 
astfel incit ziua de naştere va fi sărbătorită politic. Laura had 
„the question popped" 3) de un oarecare Charles Manning, originar 
din America de Sud, tatăl englez, mama spaniolă. Este bogat şi 
în general un băiat simpatic, but Laura , ,does not care a pin for 
him" 4) . Cit despre pasiunea sudică, „ea s-a priceput foarte bine 
s-o tempereze " .  Dar cum fetiţa mea este prietenă cu surorile lui, 
iar el este teribil de îndrăgostit, situaţia est. neplăcută. 

lţi trimit alăturat un „Kuriosum • .  Greşelile de tipar fac din 
„Nordstern" un organ de presă demn de ignoranţii germani. 

Iţi trimit şi sfîrşitul unei scrisori de la Schily, conţinînd o 
ştire despre M6sin5) care te va amuza. 

Marele succes al „Asociaţiei Internaţionale" constă în urmă
toarele : 

Liga pentru reformă este our w ork 6) .  ln comitetul restrîns al 
celor 12 (6 middleclassmen şi 6 workingmen 7)) , muncitorii sînt cu 
toţii membri ai Consiliului nostr u (printre ei se află şi Eccarius) 1o4, 
Toate încercările burghezilor to mislead the working class we 
have baffled 8) . Mişcarea din provincie depinde întru totul de 
datd asta de cea din Londra . Ernest Jones, de exemplu, îşi pierduse 
complet speranţa, pînă cînd am pus pe roate toată povestea. Dacă 

1 Parafrazare a unor cuvinte din poezia lui F. Riickert „Inţelepciunea brahma-
nilor ' .  - Nota red. 

') „Capitalul" .  - Nota red. 
•1 - a fost „cerută în căsătorie". - Nota trad. 
'I - dar Laurn „nu simte nimic pentru el'. - Nota trad. 
•1 Sibylle Hess. - Nota red. 
1) - opera noastră. - Nota trad. 
'I - 6 burghezi şi 6 muncitori. - Notn trad. 
81 - de a mduce în eroare clasa muncitoare �u fost zădăDicite de noi. 

No!a trnd. 
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această reelectrizare a mişcării politice a clasei muncitoare engleze 
reuşeşte, atunci, fără a face prea multă zarvă, Asociaţia noastră 
a realizat pentru clasa muncitoare europeană mai mult decît s-ar 
fi putut realiza pe vreo altă cale. Şi avem motive să sperăm 
într-un succes. 

Ştii că secţia italiană nu s-a retras din Asociaţie, ci doar delega
ţii ei s-au retras din Consiliu 1) .  In locul lor au intrat acum în Con
siliu spanioli. One Roman nation for the other 2). Dacă indivizii nu 
vor numi cit de curînd noi delegaţi, aşa cum le-am cerut-o, atunci 
Bakunin va trebui să se îngrijească for somelife ltalians 3). 

Weber junior 4) a fost dat afară din Asociaţia muncitorilor de 
aici din cauza publicării unor rapoarte false în „Soc(ial]-Demok[rat] " 
şi a bîrfelilor din filiala societăţii „Teutonia" ,  condusă de doi 
prusieni fanatici cu numele de Klinker 134 : 

Declaraţia 5) noastră a avut într-adevăr un succes peste aştep
tări. Nu numai că am aruncat în aer „Uniunea generală a muncito
rilor germani" 7 în calitatea ei de organ al guvernului prusian, 
dar, în general, prin cîteva cuvinte am spulberat iluziile regaliste 
ale muncitorilor germani. Actualele divergente din cadrul parti
dului progresiştilor constituie, de asemenea, un rezultat direct al 
luării noastre de poziţie. 

Cavaleria Sudului sfîrşeşte demn. De a!tfel, asasinarea lui Lin
coln a fost cea mai mare · prostie pe care au putut-o face. Johnson 
este dur, lipsit de maleabilitate, răzbunător şi în calitatea lui de 
fost alb sărac urăşte de moarte oligarhia. El nu prea va avea 
scrupule în ceea ce-i priveşte pe aceşti indivizi, şi ca urmare a 
complotului trădător, atmosfera creată în Nord va corespunde 
întru totul intenţiilor lui. 

Ai văzut că Blind figurează în fruntea scrisorii de condoleanţe 
a germanilor „influenţi" 1 135 Blind este un geniu în felul lui. ln 
momentul hotărîtor, el nu numai că aleargă la Freiligrath etc.,  dar 
are şi suficientă prezenţă de spirit ca să-şi dea seama că, în ordine 
alfabetică, lista ar fi trebuit să înceapă cu „Bendes " .  Deci, el dă 
fuga mai întîi la Freiligrath etc. şi îi dă în primul rînd lui să sem
neze, apoi, după acest onorabil cetăţean (care acum este trup şi 

1) Vezi volumul de faţă, p. 98. - Nota red. 
') - O naţiune romanică în locul alteia. - Nota trad. 
1) - de cîţiva italieni în carne şi oase. - Nota trad. 
') Louis Weber. - Nota red. 
5) K. Marx şi F. Enge/s, „Către redacţia ziarului «Social-Demokrab. De

claraţie". - Nota red. 
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suflet cu Ruge) , altor influentials 1) ,  era cît pe ce să zic infi
nitesimals 2) , de felul lui Heintzmann, Kinkel, şi se trece pe el 
însuşi, „alfabetic" , în fruntea listei. Apoi aleargă la Bemdes şi îl 
pune pe acesta să deschidă alături o a doua coloană, în care 
urmează apoi alţii, Tribner etc. Aşa apare povestea în „Times•. 
In aceeaşi zi, în „Mor ning Star•, coloana a doua trece la coadă, 
Blind at the top of the whole 3) , după el vasalul său Freiligrath 
etc. Dar nu se mulţumeşte numai cu atît şi, la îndemnul lui, „Star" 
face în acelaşi număr observaţia că „Karl Blind heads etc. " 1) 

Oare asta nu e genialitate ? 
Salut. Al tău, 

K. M. 

Publicat pentru prima oară 
lntr-o formă prescurtată în : 
„Der Briefwechsel zwischen 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

F. Engels und K. Marx• ,  Bd. III, 
Stuttgart, 1913 ; în întregime 
ln : Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 
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Engels către Marx 
la Londra 

Dragul meu Maur, 

Manchester, 3 mai 185 

O felicit cu întîrziere pe Jennychen pentru a 20-a aniversare. 
The other affair looks exactly like Laura all over 5). In legătură 
cu asta nu putem decît să cităm verdictul dat de Curtea cu juri din 
Stalybridge : serves him right 6) . 

Peste cîteva zile îţi voi restitui toate cele trimise. M-am bucu
rat foarte mult văzînd în „Nordstern" că şi la Solingen a început, 
în sfîrşit, ceva împotriva lui Becker 7) şi Schweitzer 136, Cum de 

1) - influenµ. - Nota trad. 
"l - infinitezimal de mici. - Nota trad. 
•j - in fruntea tuturor. - Nota trad. 
'l - „Karl Blind se află în fruntea etc. •. - Nota trad. 
5) - Cealaltă poveste seamănă perfect cu Laura. - Nota trad. (Vezi volu

mul de faţă, p. 102. - Nota red.) 
'l - aşa-i trebuie. - Nota trad. 
'l Bernard Becker. - Nota red. 
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cind ai plecat tu n-am mai aflat despre chestiunea asta decit din 
ziarul „S (ocial]-D(emokrat] • şi din două scrisori de la Liebknecht, 
nu sint de loc lămurit asupra felului în care se desfăşoară lucru
rile pe Rin ; numai din jalnica tăcere a lui „S.-D." în privinţa 
intimplărilor din Asociaţia generală a muncitorilor germani am 
putut trage concluzia că pentru aceşti domni situaţia trebuie să 
fie cam albastră. Este însă evident foarte necesar pentru mine 
să ştiu cum stau lucrurile pe Rin, mai ales pentru că la început 
canaliile au repurtat acolo un succes temporar. Dacă ai material 
în legătură cu această problemă, trimite-mi-I, iţi voi înapoia totul 
şi, în general, pe viitor iţi voi restitui de regulă toate documentele, 
pentru că acum e bine să ai adunate toate hirţoagele astea la un loc. 

Eşti abonat la „Nordstern • ? Ar fi bine, căci noi trebuie să ştim 
ce se intimplă. 

Extrem de necesar ar fi să avem unele legături printre munci
torii de pe Rin, pentru ca pe viitor să putem preintimpina din timp 
astfel de intrigi. Apropo, se pare că cu Klings s-au petrecut nişte 
poveşti ciudate. Nu ştiu care măgar i-a dat adresa mea : 58 Dover 
Street. Klings se duce acolo, fireşte nu mă găseşte, şi pleacă la 
Liverpool la Rode. Acesta îi povesteşte lui Eichhoff că eu m-am 
ascuns de Kl(ings], că n-am vrut să-l văd, cum se poate una ca 
asta etc., un om ca Klings, care în America va „organiza toată 
treaba" împreună cu Weydemeyer şi ceilalţi (care ?) etc. etc. Pe 
lingă asta, d-l Rode, pe care nu l-am văzut niciodată, se miră că nu 
i-am trimis „încă• un exemplar din broşura mea 1) ,  Pricepi ceva ? 

Declaraţia împotriva preşedintelui omenirii 2) este foarte bună. 
Exact ce trebuia şi nimic în plus. 

Ce-i mai prost e că în Germania oamenii vor cere acum ca 
cineva să se p ună în fruntea lor, or, cine poate face acest lucru ? 
Eccarius ar i omul potrivit, dar el nu va vrea să plece din Londra. 

Asociaţia Internaţională şi-a cucerit într-adevăr un teren foarte 
solid într-un timp scurt şi fără multă zarvă. Dar ar fi bine dacă acum 
s-ar ocupa de problemele din Anglia, în loc să se ocupe veşnic 
de ciorovăielile franceze. Iată ceva cu care ar merita să-ţi pierzi 
timpul. 

Cum stai cu cartea 3) ? 

La Richmond, Grant a repetat întocmai din punct de vedere stra-

1) P. Engels. „Problema militară în Pusia şi partidul muncitoresc ger
mn•. - Nota red. 

1) K. Marx. „Preşedintele omenirii" (vezi op. cit., p. 9-10). - Nota red. 
1) „Capitalul •. - Nota red. 
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tegic şi cu acelaşi rezultat bătălia de la Jena : capturarea întregii 
armate duşmane 22• Doar că n-a trebuit să mărşăluiască atit de 
departe pentru a culege roadele. 

Acum a capitulat şi Johnston şi astfel am ciştigat pariul încheiat 
acum două luni : că la 1 mai statele din Sud nu vor mai avea 
armată. Cei care mai opun acum rezistenţă vor fi trataţi ca nişte 
briganzi, şi pe bună dreptate. Johnson, în orice caz, va persista în 
ideea confiscării marii proprietăţi funciare şi aceasta va grăbi 
pacificarea şi reorganizarea Sudului. Nu cred că Lincoln ar fi in
sistat asupra acestui lucru. 

Simpatizanţii de aici ai sudiştilor s-au consolat pentru jalea 
ipocrită pe care au trebuit s-o afişeze cu prilejul asasinării 1) , pre
zicind că peste o lună se va spune : Grant I, împăratul Americii. 
Teribil s-au mai înşelat măgarii I 

De altfel „prinţişorW 2) sînt, desigur, foarte furioşi că asasina
rea lui Lincoln a avut un asemenea efect colosal asupra lumii în
tregi. Nici unul din ei nu a avut încă parte de această cinste. 

Calde salutări soţiei tale şi fetelor. 

Publicat pentru prima oară 
fntr-o formă pescurtată fn : 
„Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Max•, Bd. III, 
Stuttgart, 1913 ; în întregime 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 
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Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscri, 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 9 mai 1865 

Dear Fred, 

Poţi să nu-mi mai trimiţi nimic înapoi (în afară de scrisoarea 
lu i  Schily) . Păstrează doar cu grijă totul. Anexez un număr din 

1) A lui Abraham Lmcoln. - Nota red. 
'J fn original în dialect sud-german : „Fărschten•. - Nota trad. 
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„Free PressM (ciudatul articol despre „Reconstruction of ItalyM 1) este 
scris de însuşi marele preot Urquhart) , apoi două numere (unul 
mai vechi) din „Nordstern•. La acesta din urmă sint abonat, la 
„Soc[ial]-Dem[okratr nu mai sint. De situaţia de pe Rin iţi vei 
da parţial seama din ultimul număr din „Nordstern• 137• De altfel, 
numărul total al credincioşilor pe care-i mai domină B. Becker 
nu este mai mare de 1 OOO de oameni. 

Să nu uit I In dezbaterile Camerei prusiene s-au făcut în repe
tate rinduri aluzii la broşura ta 2) . Gneist, de pildă, a spus că 
ministrul de război 3) nu i-ar putea convinge nici măcar dacă sta
tistica sa ar vorbi în „limba lui Engels• . (Rumoarn.) (Aşa a apărut 
în „Berliner Reform• .) 

Ca pretutindeni, şi printre muncitorii londonezi există, fireşte, 
a knot of asses, fools and rogues, rallying 4) în jurul unui escroc. 
In cazul de faţă, escrocul este „George PotterM ,  un ticălos sprijinit 
de un irlandez corupt, dar spiritual şi periculos ca orator, pe nume 
Connolly. Deşi burghezia îl urăşte pe acest Potter în calitatea lui de 
principal instigator la grevă, ea îl sprijină totuşi împotriva oame
nilor noştri, pentru că a mirosit cit este de venal, în timp ce despre 
oamenii noştri ştie că sint cinstiţi. Puterea acestui Potter se dato
reşte faptului că în prezent el este editorul lui „Bee-Hive•, orga
nul oficial al trade-unionurilor, deşi îl foloseşte împotriva consi
liului oficial al acestor unionuri, care se găseşte în miinile noastre 11• 
Dar cum acest organ este un ziar pe acţiuni, acum este important 
să se împartă cit mai multe acţiuni (5 şilingi o acţiune) în rindul 
muncitorilor noştri. Eu m-am obligat să string banii pentru aproxi
mativ 30 de acţiuni. Contez pe tine cu 5 I.st. (tu singur sau împreună 
cu prietenii) , 1 I.st. subscriu pentru Dronke, iar restul îl voi plăti eu 
singur. (Deşi activitatea mea în Consiliul Central mă costă şi aşa 
mulţi bani faţă de resursele mele financiare.) Banii trebuie să-i 
avem aici încă săptămîna aceasta, pentru că săptămina viitoare 
are loc adunarea generală a acţionarilor. Dacă vom fi suficient de 
puternici (şi Odger, de pildă, a garantat pentru 50 de acţiuni) ca să 
alegem consiliul de direcţie, atunci ticălosul Potter (numai mana
ger) va fi la discreţia noastră. E un lucru de o deosebită impor
tanţă pentru întreaga mişcare 138• 

E. Jones a fost aici, este foarte agreabil socially speaking 5) . 

1) - „Reconstrucţia Italiei•. - Nota trad. 
1) F. Engels. „Problema militară în Prusia şi partidul muncitoresc german" .  -

Nota red. 
1) Von Roon. - Nota red. 
') - o bandă de măgari, nebuni şi netrebnici, strinşi. - Nota trad. 
1) - în sensul monden l cuvintului. - Nota trad. 
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Dar, între noi fie spus, el caută să folosească Asociaţia noastră 
numai pentru propagandă în vederea reformei electorale. Din cele 
12 carnete pe care i le-am trimis, a adus înapoi 1 1 , nu a vîndut 
nici unul, în t!mp ce bietul Schily, de pildă, a plătit el singur 24. 
I-am spus să le mai ţină la el şi mai tîrziu voi dispune de ele, dar 
că nu pot apărea în faţa muncitorilor englezi cu o astfel de veste. 
By and by, he will find out 1) că, măcar din calcul, n-ar fi trebuit 
să trateze această problemă cu atîta uşurinţă şi rather contemp
tibly 2) . li voi scrie să-ţi predea ţie „Adresele" 3) . Tu vei putea să 
le difuzezi. Or,  la el zac ca un balast. De altfel, nu îmi place nici 
că a venit aici pentru ca, prin tot felul de intrigi, să obţină de la 
sir G. Grey un post de judecător municipal şef. 

Astăzi trebuie să propun „Address to President Johnson" 139. 
D-l Le Lubez vrea să intre iarăşi în Consiliu - ca Delegate for 
Deptford 4) -, acelaşi individ care s-a retras ca Delegate lor 
France, but his admittance (we have to confirm the delegates) 
will not run quite so smoothly as he seems to fancy 5) . Mi-ar plă
cea ca tu să organizezi la Manchester o secţie formată chiar şi 
numai din şase oameni şi să admiţi să fii ales corespondent al lor 
pentru Londra. Corespondenţii sînt, eo ipso 6) , membri în Consi
liul central şi au dreptul să ia parte la şedinţele Consiliului şi 
să voteze atunci cînd sînt la Londra. 

La Lyon, Neufchâteau (departamentul Vosges) şi la St. Denis 
s-au format noi secţii. Secţiile franceze (afară de Paris) sînt, con
form legii, în legătură directă nu cu Parisul, ci cu Londra. 

Sper că, în ciuda numeroaselor întreruperi, cartea mea 7) va fi 
gata pînă la 1 septembrie. Progresez, deşi încă nu sînt complet 
restabilit. 

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

1 - Plnă la urmă lşi va da seama. - Nota trad. 
1) - chiar cu desconsiderare. - Nota trad. 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba german§ 

I) &emplare din „Manifestul constitutiv al Asociaţiei Intenaţionale a Mun
citorilor•. - Nota red. 

•) Vezi volumul de faţă, p. 97-98. - Nota red. 
1) - delegai pentru Franţa, însă primirea lui (noi trebuie să confirmăm repre

sentanţii) nu va merge uşor, cum se pare că-şi lnchipuie el. - Nota trad. 
1) - ca atare. - Nota trad. 
7) „Capitalul". - Nota red. 
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Engels către Max 
la Londra 

Dragul meu Maur, 

19 

Manchester, 12 mai 185 

Iţi înapoiez alăturat scrisoarea lui Schily. Drăguţul tablou al 
vieţii de familie a lui Moses şi Mosin 1) m-a amuzat foarte mult. 
Mii de mulţumiri pentru „Nordstern u .  Informaţiile pe care le cu
prinde sînt confirmate prin datele negative din „Soc[ial]-D[emokrat] • ,  
la care mai sînt abonat pînă în iunie (iar dacă la Londra nu-l poţi 
obţine nicăieri unde să-ţi fie la îndemînă, voi menţine abonamentul 
şi pe mai departe ; nu se ştie niciodată ce se poate întîmpla) . 

De altfel, această porcărie de fiţuică - respectiv „S.-D. u - a de
căzut pînă într-atît, că te apucă jalea. Eroicul suflet al sărmanului 
Schweitzer e pe ducă, toate aforismele şi ideile luate din diverse 
lecturi au fost deja folosite, nu i-a mai rămas nici măcar un p„. pe 
care să-l poată prezenta cititorilor săi. Nici Mauses 2) nu mai e 
bun de nimic, Mauses - ultima speranţă a noului „partidu 1'0• 
Rubrica „Din viaţa Asociaţiei u de asemenea este goală ; foiletonul 
e reprodus din „A[llgemeine] Z[eitung] u din A[ugsburg] 141, După 
patru luni de redactare într-una din cele mai zbuciumate epoci pe 
care am trăit-o de la 1 848 încoace, acest papă-lapte e complet 
stors. Şi aceştia sînt domnii care au pretenţia că printr-o simplă 
manevră iscusită pot atrage de partea lor întregul proletariat 
german. 

Ad vocem 3) Potter : îţi trimit alăturat 5 1. st., o parte din 
acţiuni le poţi lua tu, respectiv 5 pe numele meu şi 5 pe numele 
lui Samuel Moore, pe care, e drept, nu l-am văzu\ încă, dar sînt 
sigur că va cumpăra cîteva ; noi îţi vom trimite procură pentru 
adunarea generală 4) . Dacă Gumpert vrea şi el 5 acţiuni, poţi să-i 
dai cîteva din cele 20 ; aşadar : 5 pentru mine, 5 pentru Moore, 
restul de 10 le împarţi celorlalţi, dar ai grijă, dacă oamenii nu 
sînt cu totul de încredere, să-ţi rezervi dreptul de a le lua înapoi. 

Cit despre propunerea de a forma eu aici o secţie a Asociaţiei 
Internaţionale, este cu desăvîrşire irealizabilă. In afară de Moore 
şi Gumpert nu văd să mai fie cineva aici : cu de-alde Kyllman 

1) Moses şi Sibylle Hess. - Nota red. 
1) Moses Hess. - Nota red. 
1) - Referitor la. - Nota trad. 
'I Vezi volumul de faţă, p. 107. - Nota red. 
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nu pot aranja aşa ceva, căci m ajunge imediat la ciorovăieli. Şi 
apoi funcţia de corespondent pentru Londra mi-ar impune, de 
îndată ce s-ar găsi sau s-ar introduce aici adevărate puncte de 
contact cu muncitorii, o serie de obligaţii pe care nu le-aş putea 
îndeplini. Et . quoi bon ? 1) In felul acesta tot nu ţi-aş putea lua 
povara de pe umeri. Apropo. Moses continuă în „S.-D. M atacurile 
împotriva Asociaţiei Internaţionale 141 ; dacă tu nu citeşti ziarul 
ăsta, ţi-l trimit eu. 

Pe bancnotă figurează următoarele date : B/C. 48 498, Manches
ter. 4 ianuarie 1 864. 

„Die Engelszungeu 2) etc. nu se referă la mine, aşa cum am 
crezut şi eu la început, ci la statisticianul Engel, consilier intim 
la Berlin, care a alcătuit pentru Roon materialul criticat 3) de mine. 

Jones trebuie lăsat în pace. In general, se pare că nu prea mai 
are mare încredere în întreaga mişcare proletară. Eu nu reuşesc 
niciodată să-l întilnesc aici, este mereu plecat. 

Al tău, 
F. E. 

Publicat pentru prima oară 
lntr-o formă p'escurtată fn : 
„Der Briefwechsel zwischen 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

P. Engels und K. Max•, Bd. III, 
Stuttgart, 1913 ; in întregime 
fn : Max-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 
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Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Fred, 
[Londra] 13 mai 1865 

Iţi mulţumesc pentru cele 5 1. st. pe care Ie-am primit. Voi 
investi banii aşa cum doreşti. 

Referitor la comitetul din Manchester, ai dreptate 4) .  

1 )  - Şi l a  c e  bun 1 - Nota trad. 
1) - „Limba lui Engel" .- Nota trad. 
3) Vezi volumul de faţă, p, 107. - Nota red. 
•j Vezi volumul de faţă, p. 108 şi 109-1 10. - Nota red. 
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Quoad 1) E. Jones, deocamdată trebuie să mergem alături de 
el. La viitoarea conferinţă din Manchester (next Tuesday 2) ) , el 
cu ai săi vor figura împreună cu delegaţii noştri (Odger şi Cremer 
on the part of the International Association 3) ) ,  Howell în calitate 
de secretar al Ligii pentru reformă (bricklayer, one of the members 
of our Council 4) ) ,  iar Beales şi Mason Jones ca reprezentanţi bur
ghezi ai aceleiaşi Ligi m, 

Fără noi această Ligă pentru reformă nu ar fi luat fiinţă nici
odată sau ar fi căzut în mîinile burgheziei. Strălucita cădere a 
bill-ului lui Baines (care va atrage după sine schimbarea cabine
tului şi venirea la putere a toryilor) , sprijinită iniţial de guven, 
care avea nevoie de o asemenea măsură neînsemnată pentru cam
pania electorală, s-a produs în Camera comunelor, în legătură 
directă cu recentele revendicări „extravagante"  ale clasei mun
citoare (adică ale oamenilor noştri) 144• 

După cum îmi scrie Dronke, Reinach I, actualul director general 
al Băncii Elveţiei, va lichida oficiul din Londra, care implică chel
tuieli şi nu aduce venituri. 'Reinach I nu are, desigur, aceleaşi 
scrupule politice şi personale pe care le aveau Fazy şi Klapka 145, 

Mi-a apărut iarăşi un carbuncul dezgustător pe şoldul stîng, 
near dem inexpressible part of the body 5) . 

Salutări doamnei Lizzy. 
Salut. 

Al tău, 
K. M. 

Apropo. D-l Le Lubez, care şi-a apreciat greşit importanţa, pre
cum şi pericolul pe care-l prezintă, wants now to retum to the 
Central Council in the capacity of a representative „for Green
wich" 6) I Noi i-am răspuns că mai întîi va trebui să aşteptm 
sosirea anumitor scrisori, pe care el le-a trimis în Franţa în 
momentul conflictului 148• 

Nu cred că „Soc[ial)-Demok[rat) " va mai apuca n nou trimestru. 
Moses 7) era convins că şi-a asigurat n locuşor foarte sigur, 

1) - In ceea ce·I priveşte pe. - Nota tcad. 
') - mar\ea viitoare. - Nota tcad. 
') - din partea Aociaţiei Internaţionale. - Nota tcad. 
'I - zidar, un membru al Consiliului nostru. - Nota tcad. 
1) - aproape de acea parte a corpului despre care nu se vorbeşte. - Nota 

lrad. 
) - ar vrea acum să se reîntoarcă în Consiliul Central, fn calitate de re

pezentant „pentu Grenwich". - Nota lrad. 
7) Moses Hess. - Nota ced. 
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şi pentru nimic în lume nu voia să renunţe la importanţa gradului 
său de împuternicit secret al lui Lassalle 140• Le pauvre diable 1 1) 

Testamentul lui Lassalle a intrat în vigoare. Nu i-a lăsat 
lui B. Becker iic în afară de „numirea• lui însoţită de norme de 
comportare dictate „sever şi autoritarM .  

Publicat pentru prima oară 
lntr-o formă prescurtată 
ln : uDer Briefwechsel :wischen 
F. Engels und K. Marx•, Bd. III, 
Stuttgart, 1913 ; ln lntregime 
ln : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 
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Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germani 

Max către Engels 
la Manchester 

Londra] 20 mai 186> 

Dragă Fred, 
Iţi trimit alăturat un extras conţinînd adresa mea către Johnson 2). 
Reapariţia lui Edgar 3) ne-a surprins, fireşte, foarte mult. Este 

exact tipul pe care mi l-am imaginat, iar cariera făcută de el 
- exact cea pe care am bănuit-o. It is a pity 4) că nu a fost 
întotdeauna secundul lui Garibaldi. I s-ar fi potrivit grozav. Bietul 
de el este încă foarte slăbit. Va rămîne mai mult timp aici şi, în 
legătură cu asta, ai face o faptă bună contribuind la regarnisirea 
pivniţei mele de vinuri. 

Muncesc acum ca un cal, căci trebuie să profit de răgazul 
în care sînt apt de muncă ; carbunculele încă nu mi-au trecut, dar 
nu-mi mai pricinuiesc decît dureri locale, lăsîndu-mi creierul 
limpede. 

In pauze - nu poţi scrie într-una - mă ocup cu calculul dife
dx 

renţial - . Nu am răbdare să citesc altceva. Orice altă lectură mă 
dy 

împinge înapoi la masa de lucru. 

1) - Bietul om I - Nota trad. 
') K. Marx. „Adresa Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor către preşedin

tele Johnson• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 16,  Bucureşti, Editura po
litică, 1 963, p. 1 0-105. - Nota trad.) - Nota red. 

") Edgar von Westphalen. - Nota red. 
•) - Păcat. - Nola trad. 
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Astăseară va avea loc o şedinţă extraordinară a „Intenaţio
nalei •. Weston, un ciudat simpatic, vechi owenist (dulgher de 
meserie), a formulat cele două teze pe care le susţine în perma
nenţă în „Bee-Hive" : 

1) că o creştere generală a nivelului salariilor nu le-ar fi de 
nici un folos muncitorilor 1 

2) că din această cauză etc., trade-unionurile sînt dăunătoare. 
Dacă aceste două teze - în cre din întreaga noastră Asociaţie 

nu crede decit el - ar fi adoptate, ne-am pune într-o situaţie ridi· 
colă atît faţă de trade-unionurile de aici, cit şi faţă de epidemia 
de greve care bîntuie acum pe continent. 

Cum la această şedinţă vor i admişi şi nemembri ai Consi· 
liului, Weston va fi susţinut de un englez neaoş care a scris o 
broşură în acelaşi spirit. Lumea aşteaptă, fireşte, ca eu să combat 
aceste concepţii. De fapt, ar fi trebuit să-mi pregătesc astă-seră 
replica, dar am considerat că e mai important să continui să lucrez 
la cartea mea 1) , aşa incit va trebui să mă bazez pe improvizaţie. 
Ştiu, desigur, de pe acum care vor fi cele două puncte principale : 

1) că valoarea mărfurilor este determinată de mărimea sala
riului ; 

2) că dacă capitaliştii plătesc astăzi 5 şilingi în loc de 4, mîine 
(dată fiind creşterea cererii) îşi vor vinde mărfurile cu 5 şilingi 
în loc de 4. 

Deşi toate acestea sînt nişte banalităţi care nu ating declt supra
faţa fenomenelor, nu-i de loc uşor să explici unor ignoranţi toate 
problemele economice legate de aceasta. Nu poţi concentra un 
curs de economie politică într-o singură oră 1 totuşi, mă voi strădui 
să fac tot ce-mi va sta în putinţă 147• 

Edgar consideră de bun augur faptul că în Anglia te-a tntilnit 
întîi pe tine. Lizzy i-a plăcut foarte mult. 

Salut. 
Al tău, 

K. M. 

Este o foarte ciudată ironie a sortei faptul că acest Edgar, 
care nu a exploatat niciodată pe altcineva decit pe sine însuşi, 
fiind întotdeauna muncitor în sensul cel mai strict al cuvîntu-

') „Capitalul •. - Nota red. 
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lui, s-a situat de partea proprietarilor de sclavi într-un war of and 
with starvation 1) şi că amîndoi cumnaţii sînt în prezent ruinaţi 
din cauza războiului american. 

Publicat pentu prima oar. 
ln : „Der Briefwechsel zwischen 
P. Engels und K. Marx•, Bd. III, 
Stuttgart, 1913 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Dragă Fred, 

57 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 24 iunie 185 

Te rog să ierţi lunga mea tăcere. In tot acest timp am avut 
putenice crize biliare (probabil din cauza căldurii) , de asemenea 
o serie întreagă de necazuri, iar timpul în care eram capabil să 
scriu l-am folosit pentru a lucra la carte 2) . Ştii şi tu că în astfel 
de situaţii îţi propui întotdeauna să trimiţi diverse scrisori, dar 
nu ajungi niciodată s-o faci. 

Nu am prea multe noutăţi. Bunul „Nordstern" ,  de cînd ţi l-am 
trimis ultima oară, nu a mai apărut, probabil din pricina lipsei 
de bani. Astăzi l-am primit iarăşi, dar în el nu se pomeneşte 
absolut nimic despre ceea ce s-a întîmplat între timp. Fiţuica 
asta este, după cum îţi vei putea da seama, doar un refugiu pentru 
filistinism. Acum - în răspunsul dat lui B. Becker - aceşti indi
vizi declară „trădător" pe oricine îndrăzneşte să se atingă chiar şi 
cu un deget de adevărurile relevate de Lassalle 148• Intre timp, 
d-l B. Becker şi-a cedat provizoriu preşedinţia în favoarea filisti
nului Fritzsche (la Leipzig) şi şi-a mutat reşedinţa la Berlin, pentru 
a putea face afaceri directe cu d-l Bismarck. 

In ce frumoasă porcărie a degenerat întreaga mişcare a baro
nului von Itzig 3) I Dar individului i-a dictat instinctul cum să 
se poarte pentru a deveni mîntuitorul filistinilor germani I Intre 

1) - război al foamei şi inso�it de foame. - Nota trad. 
!J „Capitalul". - Nota red. 
•j Lassalle. - Nota red 
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timp, „infidela" 1) duce o viaţă fericită de boieroaică alături de 
valahul 2) ei la Bucureşti. 

De cîtva timp nu am mai primit nici o scrisoare de la Liebknecht. 
Dar asta se explică, desigur, prin faptul că, în răstimpul în care 
am suspendat corespondenţa, n-am răspuns multă vreme la scri
sorile lui aproape zilnice, lipsite de o;ice conţinut, scrisoarea 
care urma răsturnînd-o întotdeauna pe cea precedentă. 

Aici în legătură cu „International Association" sînt de remarcat 
doar următoarele : 

Domnii italieni s-au întors şi ne-au anunţat marţea trecută 3) 
că ei l-au numit iarăşi pe maiorul Wolff ca delegat al lor. D-l 
Mazzini pare să se fi convins că s-ar putea să aibă nevoie de noi, 
pe cînd noi nu dăm doi bani pe el. 

Un yankeu pe nume Leon Lewis (actualmente se află la Paris) 
a devenit secretar pentru America. După părerea mea nu e bun 
de nimic, deşi are mulţi bani şi încă şi mai multă ambiţie. Indi
vidul îşi închipuie că prin fondarea unui ziar, „The Commoner•, 
va putea revoluţiona Anglia în 24 de ore sau, în cel mai rău caz, 
în 6 luni. El ne-a propus ca organ de presă acest ziar proiectat, 
dar condiţiile puse de noi i s-au părut foarte mercantile şi în 
nici un caz entuziaste şi de aceea „deocamdată" a plecat cu soţia 
lui, de asemenea mare politiciană, în Franţa pentru a vedea, 
presupun, dacă va putea folosi „levierul" lui cu mai mult succes. 

Aş vrea să-mi spui ce părere ai despre următoarea chestiune : 
Am ţinut o conferinţă Ia Consiliul Central (care, tipărită, ar 

cuprinde poate două coli) cu privire la problema ridicată de d-l 
Weston : ce efecte ar putea avea o creştere generală a salariilor 
etc. 147 Prima parte a conferinţei este o replică la absurdităţile 
lui Weston ; a doua parte, o dezbatere teoretică, în măsura în 
care acest lucru era posibil în împrejurările date. 

Acum oamenii vor s-o publice. Pe de o parte, mi-ar fi poate 
de folos, întrucît ei sînt în legătură cu J. St. Mill, profesorul 
Beesly, Harrison etc. Pe de altă parte, ezit, întrucît : 

1 )  nu-i prea măgulitor să ai un adversar ca „Mr. Weston" ; 
2) lucrarea cuprinde în partea a doua, într-o fo1mă foarte 

concentrată, dar relativ populară, multe lucruri noi extrase din 
viitoarea mea carte, dar peste alte probleme am fost nevoit să 
trec cu uşurinţă şi să le ating numai în treacăt. Mă întreb dacă 
e oportun să fac o asemenea anticipare. In chestiunea aceasta 

1) Helene von Dânniges. - Nota red. 
"l Iancu Racoviţă. - Nota red. 
'l 20 iunie. - Nota red. 
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tu poţi aprecia mai bine decit mine, pentru că de la distanţă 
poţi privi cu mai mult calm lucrurile 148• 

Mi-a fost de asemenea foarte greu ca, in pofida insistenţelor lui 
Schily, J. Ph. Becker şi, în parte, ale Comitetului din Paris, să amin 
congresul fixat pentru acest an. Am reuşit totuşi - fapt care a 
avut o importanţă hotăritoare - să conving Consiliul de aici, ca, 
ţinînd seama de agitaţia electorală etc., anul acesta să se ţină 
doar o conferinţă (particulară) preliminară la Londra, la care comite
tele centrale din străinătate să trimită cite un delegat (nu societăţile 
afiliate, ci comitetele lor conducătoare) . Sînt convins că Congresul 
de la Bruxelles ar fi fost un fiasco. Lucrurile nu erau încă destul 
de coapte. 

Eccarius al nostru a devenit un agitator electoral foarte impor
tant la Londra şi, dacă n-ar fi chiar acum în toi sezonul de croi
torie, ar fi acceptat însărcinarea de a face agitaţie (cu 2 1. st. pe 
săptămînă) la ţară. Are un fel specific de a vorbi, cu umor sec, 
tocmli pe gustul englezilor. 

Edgar 1) şi-a revenit bine. Un om ciudat, pentru care, într-ade
văr, totul gravitează in jurul raţiunii şi al hainelor elegante ; 
egoist ca un ciine sau o pisică, but a kindnatured one 2) . Creierul 
său a început de asemenea să dea dovadă de o oarecare activitate. 

Politica lui Johnson îmi displace. Afectează o ridicolă severi
tate faţă de unele persoane, dar pînă acum s-a dovedit extrem de 
şovăitor şi de slab. In America reacţia a şi început şi în curînd 
va fi foarte puternică, dacă nu se va pune cit mai repede capăt 
stării de moleşeală de pînă acum. 

Ce spui de dezbaterile din Camera prusiană 1 In orice caz, dez
văluirile cu privire la justiţie etc., care au urmat una după alta ca 
nişte lovituri, au fost foarte reuşite. De asemenea, lovitura directă 
pe care a primit-o Uniunea naţională 150 a Prusiei mari, ceea ce 
a reieşit în special din dezbaterile cu privire la problema poloneză. 

Ad vocem Polonia, am citit cu mult interes lucrarea lui Elis 
Regnault (acelaşi care a scris „Histoire des principautes danu
biennesu) „La Question Europeenne, faussement nommee La 
Question Polonaiseu 3) . Din această lucrare se vede că dogma 
lui Lapinski, potrivit căreia velicoruşii nu ar i slavi, a fost sus
ţinută de d-l Duchizski (din Kiev, profesor la Paris) cu toată serio
zitatea, şi privind-o din punct de vedere lingvistic, istoric, etno-

') Edgar von Westphalen. - Nota red. 
1) - lnsi o fire buni. - Nota trad. 
1) - „Istoria Principatelor dunărene•„., „Problema europeani greşit denu

mită problema oloneză•,  - Nota trad. 
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grafic etc., el susţine că moscoviţii propriu-zişi, adică locuitorii 
fostului Grand Duchy of Moscow 1) , sînt în majoritate mongoli sau 
fini etc., ca şi cei din partea mai de răsărit a Rusiei şi din 
sud-est. Din această carte se vede în orice caz că problema 
a neliniştit foarte mult cabinetul din Petersburg (căci aceasta 
ar fi pus categoric capăt panslavismului). Toţi savanţii ruşi au fost 
invitaţi să răspundă şi să conteste, dar rezultatul a fost cum nu 
se poate mai slab. ln această dezbatere argumentul privitor la puri
tatea dialectului velicorus şi la înrudirea lui cu limba slavă bise
ricească pledează mai curînd în sprijinul concepţiei poloneze decît 
în al celei moscovite. ln timpul ultimei insurecţii din Polonia 18, 
Duchiiski a primit un premiu din partea guvenului naţional pen
tru „descoperirile lui• .  De asemenea, din punct de vedere geologic 
şi hidrografic s-a demonstrat că la răsărit de Nipru încep mari 
deosebiri „asiatice " faţă de aşezările din apus şi că Uralul (acest 
lucru l-a afirmat încă Murchison 2) ) nu formează în nici un caz 
o linie de demarcaţie. Concluzia pe care o trage Duch[iiski) : 
Rusia este un nume uzurpat de moscoviţi. Ei nu sînt slavi şi nu 
aparţin de fapt rasei indo-germane, sînt nişte intruşi, care trebuie 
izgoniţi din nou dincolo de Nipru etc. Panslavismul în sens rusesc 
este o născocire de cabinet etc. 

Aş vrea ca Duchiiski să aibă dreptate şi, în orice caz, ca 
această concepţie să devină dominantă în rîndurile slavilor. Pe 
de altă parte, el declară că nici unele popoare ale Turciei consi
derate pînă acum slave, ca de exemplu bulgarii, nu sînt slave. 

Salut. 
l tău, 

K. M. 

Filistinul Freiligrath ne-a vizitat acum vreo două săptămini îm
preună cu soţia şi fiica lui I Il are acum pe cap, ca superior direct, 
pe Reinach, care se află aici „în control" şi îl torturează în lege. 

Publicat pentru prima oară 
lntr-o formă prescurtată 
ln : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, Bd. III, 
Stuttgart, 1913 ; in întregime 
ln : Marx-Engels. Gesntausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

1) - Mare cnezat al Moscovei. - Nota lrad. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) R. I. Murchison, E. Verneuil, A. Keyserllng. „The geology of Russ1a in 
Europe and the Ural mountains•. - Nota red. 
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Dragul meu Maur, 

K. Max şi F. Engels 

58 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester] 15 iulie 1 865 

Liebknecht a fost exilat din Prusia ; de atunci ţi-a mai scris 
ca să-ţi comunice adresa lui ? Bietul de el, probabil că are nevoie 
de bani şi în momentul de faţă cîteva lire în plus ar avea pentru 
el mai multă valoare decît oricînd. Dar unde să-i trimitem ? 

Politica d-lui Johnson îmi displace şi mie din ce în ce mai mult. 
Ura împotriva negrilor iese tot mai clar Ia iveală, iar faţă de 
bătrînii lorzi din Sud dă dovadă de o totală neputinţă. Dacă lucru
rile continuă în felul acesta, peste 6 luni toţi vechii potlogari ai 
secesiunii vor face parte din Congresul de la Washington. Fără 
drept de vot pentru oamenii de culoare nu se poate face nimic 
şi J[ohnson] îi lasă pe învinşi, foştii stăpîni de sclavi, să hotărască 
în această problemă. E prea de tot. Trebuie să luăm totuşi în 
consideraţie că lucrurile vor evolua altfel decît îşi închipuie 
domnii baroni. Ei sînt totuşi, în majoritatea lor, ruinaţi şi vor fi 
bucuroşi să poată vinde pămînt imigranţilor şi speculanţilor din 
Nord. Aceştia vor veni fără întîrziere şi vor schimba nuite lucruri. 
Albii decăzuţi, cred că vor dispărea treptat. Nu mai e nimic de 
făcut cu această rasă ; ceea ce va rămîne după două generaţii se 
va contopi cu imigranţii şi va forma o rasă cu totul nouă. Negrii vor 
deveni probabil mici colonişti, ca în Jamaica. Astfel incit, pînă 
la urmă, oligarhia se va duce totuşi de ripă, dar acest proces care 
acum ar putea fi încheiat printr-o singură lovitură, în cazul acesta 
se va tergiversa. 

Nu cred că într-un război dus cu condeiul împotriva d-lui 
Weston ai culege mulţi lauri, iar pentru un debut în literatura 
economică engleză, acest lucru nu ar fi desigur prea recomandabil 1) . 
Altminteri nu văd de ce ar i chiar aşa rău dacă ai anticipa 
cite ceva din carte 1) . - Nota bene, dacă într-adevăr o vei termina 
acum - cum stau lucrurile cu ea ? 1 septembrie este ultimul 
termen, şi după cum ştii, te va costa 12 sticle de vin. 

In timpul alegerilor de aici, Jones a lucrat cu trup şi suflet 
pentru Hewood, care însă, în calitatea lui de abstinent sever şi de 

1) Vei volumul de faţă, p. 1 1 3  şi 1 15. - Nota red. 
1) „Capitalul". - Nota red. 
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adept al bill-ului cu privire la licenţe 151, nu are succes în rîndurile 
muncitorilor. Şi Moore a lucrat temeinic. In ceea ce-l priveşte 
pe James, snobii din Manchester vor avea o satisfacţie ; individul 
vrea să ajungă magistrat şi atîta tot. Alegerile îl costă bani fru
moşi, numai şampania pe care a băut-o comitetul lui şi consorţii 
cît costă. Talk about bribery, corruption and treating 1) , indivizi 
ca grăsanul Knowles veneau cu grămada la hotelul „Queen " ,  unde 
se afla statul-major, înfulecau pînă nu mai puteau, beau rîuri 
întregi de şampanie şi totul se rezolva printr-un bileţel pe care 
un membru al comitetului scria : bun pentru două dejunuri şi trei 
sticle de şampanie. In Lancaster cei trei candidaţi au donat 
împreună 20 OOO 1. st., timp de 8 zile s-a băut pe gratis în toate 
cîrciumile. Ieri la ora 5 după-amiază am fost aici la hotelul „Queen • ,  
frumosul salon pentru umători arăta c a  vechea magherniţă din 
Windmill Street 152 şi în locul barmanilor în haine de atlas serveau 
cellar boys 2) cu mîneci albe şi şorţuri. Toată banda era beată şi 
la şase şi jumătate proprietarul a trebuit să evacueze sala cu 
ajutorul poliţiei. Sarcina mea consta în a-i îmbăta pe oamenii 
din comitetul lui James, ca să nu mai fie în stare să facă nimic, 
ceea ce în unele cazuri mi-a reuşit peste aşteptări. 

Am avut o perioadă foarte grea la birou, Charles 3) a fost plecat, 
Franz Ermen ditto, în plus am enorm de mult de lucru. Acum 
merge mai bine. Mă ocup de basmele lui Grimm, de legendele 
eroice germane, de dreptul vechi frizian etc. De îndată ce o voi 
scoate cît de cît la capăt cu toate astea, mă voi ocupa serios 
de limba norvegiană veche. Poezia scrisă în această limbă e un 
capitol tare greu din cauza obscurităţii intenţionate şi a mitolo
giei încărcate de nume, şi îmi dau seama că n-are rost să mă 
ocup de ea numai aşa, într-o doară ; odată, cînd voi avea mai 
puţin de lucru, va trebui să-i consacru patru săptămîni în care să 
nu am nimic altceva de lucru. 

Multe salutări doamnelor. 

Al tău, 

1) - e vorbeşte despre mituire, corupere, trataţie. - Nota trad. 
') - ajutori de pivnicieri. - Nota l •ad. 
3) Charles Roesgen. - Nota rel. 

F. E. 
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Moore mă întreabă despre acţiunile „Bee-Hiveu , ce este u ele ? 
And how did you get on with Potter ? 1) 138• 

Publicat pentru prima oară 
lntr-o formă prescurtată 
rn : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, Bd. III, 
Stuttgart, 1913 ; ln lntregime 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 
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Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

[Manchester] 25 iulie 1865 

Dragul meu Maur, 
Cum iţi plac Mirabeau ai noştri prusieni di. „ grădina zoologică ? 

Harkort şi consorţii în rol de animale sălbatice, aşa ceva nici 
chiar Bismarck însuşi nu ar fi putut născoci 153• 

De altfel, am certitudinea că d-l Bismarck doreşte neapărat un 
conflict. O dovadă grăitoare pentru mine este comportarea fiţuicii 2) 
lui Schweitzer, care acum este confiscată în fiecare zi. Acum, 
deodată, muncitorii trebuie să ia apărarea deputaţilor, - asta 
după ce timp de şase luni au fost într-una îndemnaţi să păstreze 
calmul ; trebuie să se ţină mitinguri de masă etc. şi să se desfăşoare 
o agitaţie energică împotriva guvernului. O altă dovadă este şi re
frenul repetat la unison de presa reacţionară, care compară 
banchetul cu banchetele din februarie de la Paris 154 şi, în sfîrşit, 
toată comportarea guvernului, provocările inutile etc. Totuşi, e 
de aşteptat ca Bismarck să-şi frîngă gitul. Prea a procedat pros
teşte. 

Pe de altă parte, se pare că Schweitzer-Becker vor să profite de 
această ocazie pentru o retragere onorabilă. „Social-Demokr[at] " 
şi Uniunea 3) trebuie interzise, pentru ca domnii s� poată ieşi 
basma curată. De altfel, din ziua de 1 a acestei luni, eu nu mai 
citesc această porcărie de publicaţie. Bismarck se pare că s-a 

1) - Şi cum ai rezolvat cu Potter 1 - Nota trad. 
1) „Social-Demokrat".  - Nota red. 
3) Uniunea generală a muncitorilor germani. - Nota red. 
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săturat să mai dea bani pentru ea şi eu de asemenea. De aceea, 
dacă intervine ceva, mă bazez pe tine in ce priveşte informaţiile. 

In Germania sînt 32° Reaumur la umbră I Se spune că oamenii 
nu mai pot locui decît în pivniţe. Şi aici este o căldură tropicală. 

Salutări cordiale. 

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

60 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Max către Engels 
la Manchester 

[Londra] 31 iulie 1 865 

Dragă Engels, 
Motivele tăcerii mele îndelungate nu sînt, după cum cred că 

ai bănuit şi tu, dintre cele mai plăcute. 
De două luni trăiesc numai de pe urma Muntelui de pietate şi 

sînt asaltat de cereri tot mai numeroase şi din zi în zi mai greu 
de suportat. Toate astea nu te vor mira dacă te vei gîndi că 1 )  
în tot acest timp nu am cîştigat nici o para, că 2) numai plata 
datoriilor şi aranjarea casei m-a costat aproximativ 500 1. st. De 
aceea am trecut în carnetul meu de socoteli ban cu ban (tot ce 
se referea la asta) , pentru că era de necrezut cum se duceau banii. 
In plus, din Germania, unde dumnezeu ştie ce zvon s-a mai răspîn· 
dit despre mine, au început să-mi sosească toate cererile posibile 
de achitare a unor datorii din vremuri antediluviene. 

La început am vrut să vin la tine ca să discutăm personal 
acest lucru. Dar în momentul de faţă pentru mine orice pierdere 
de timp este ireparabilă fiindcă nu-mi pot cu nici un chip întrerupe 
munca. Sîmbăta trecută i-am declarat subcomitetului „Internaţiona
lei" că plec, pentru ca cel puţin o dată să am două săptămîni 
în care să pot lucra liber şi nestingherit. 

Te rog să crezi că mai bine mi-aş fi tăiat mina decît să fiu 
nevoit să-ţi scriu această scrisoare. Gîndul că jumătate din viaţă 
eşti nevoit să depinzi de alţii te poate duce la desperare. Singurul 
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lucru care mai mă ţine este ideea că noi doi sîntem asociaţi într-o 
afacere, eu sacrificîndu-mi timpul pentru partea teoretică şi de 
partid a afacerii. E drept că am o locuinţă prea scumpă pentru 
posibilităţile mele şi, în plus, în acest an am trăit mai bine decît 
de obicei. Dar e singurul mijloc pentru ca fetele să poată întreţine 
relaţii şi legături care să le asigure un viitor, ca să nu mai vorbim 
că, pentru cite au îndurat, au avut şi ele o scurtă perioadă de 
compensaţie. Cred că şi tu vei fi de părere că, chiar dacă privim 
lucrurile din punct de vedere pur negustoresc, n-ar fi indicat 
acum n mod de viaţă proletar ; acesta ar fi foarte bun dacă ar 
fi vorba numai de mine şi de soţia mea sau dacă, în loc de fete, 
aş fi avut băieţi. 

In ceea ce priveşte lucrarea mea, m să-ţi spun exact cum 
stau lucrurile. Mai am de scris trei capitole pentru a termina 
partea teoretică (primele trei cărţi) . Apoi trebuie să scriu cartea 
a patra, istorică-literară 155, care pentru mine e relativ cea mai 
uşoară, întrucît toate problemele au fost rezolvate încă în pri
mele trei cărţi ; deci este mai degrabă o repetare sub aspect isto
ric. Nu mă pot decide însă să trimit ceva înainte de a avea 
totul gata în faţa mea. Whatever shortcomings they may have 1) , 
meritul scrierilor mele este că alcătuiesc un tot artistic şi la acest 
rezultat se poate ajunge numai prin metoda folosită de mine, de 
a nu da lucrările la tipar pînă cînd nu sînt complet terminate. Cu 
metoda lui Jacob Grimm nu se poate realiza asta ; ea se potriveşte 
mai bine pentru scrierile care nu constituie un tot dialectic în
chegat 158• 

Dimpotrivă, cu totul altfel stau lucrurile cu prelucrarea în 
limba engleză. Fox nu se îndoieşte că va putea să-mi facă rost 
de un editor de îndată ce mi se vor trimite înapoi primele coli 
tipărite. Aş aranja în acest caz cu Meissner ca, în afară de colile 
de corectură, să-mi trimită şi paginile curate din fiecare coală, 
aşa incit corectura textului german şi traducerea în limba engleză 
să se facă concomitent. Pentru aceasta trebuie, ce-i drept, să pot 
conta pe colaborarea ta. Adevărata plată pentru lucrare o aştept 
de la ediţia engleză 157• 

In ceea ce priveşte „Internaţionala u, lucrurile se prezintă astfel : 
I-am transmis lui Cremer cele 5 1. st. ca să cumpere acţiuni 

„Bee-Hiveu .  Dar cum Cremer, Odger etc. au plecat atunci la Man
chester, totul a căzut baltă şi Potter a învins 138• Au hotărît să 
mine lucrurile pînă la viitoarea adunare a acţionarilor (respectiv 

1) - Oricîte lipsuri ar avea. - Nota trad. 
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cea anuală) . Nu cred însă că va ieşi ceva din treaba asta. In pri
mul rînd, pentru că între timp cearta dintre Odger şi Potter s-a 
transformat într-un scandal public. In al doilea rînd, pentru că 
ziarul „Miner and Workman's Advocate" ne-a oferit serviciile 
lui 158, (Apropo. In timpul unei scurte întîlniri cu „Miner•,  ne-am 
obligat să-i furnizăm corespondenţe în mod gratuit. Aşadar, dacă 
ai timp, scrie din cînd în cînd cite un mic articol despre politica 
externă prusiană etc. şi trimite-mi-I pentru a-l insera în acest 
ziar.) 

In conformitate cu statutul nostru, în acest an ar trebui să 
aibă loc un congres public la Bruxelles. Parizienii, elveţienii şi o 
parte din cei de aici au insistat foarte mult asupra acestui lucru. 
Eu consider însă că în actualele împrejurări - mai ales că eu 
nu am timp să scriu pentru Consiliul Central documentele nece
sare - n-am face decît să ne compromitem. In ciuda opoziţiei 
celorlalţi, am reuşit să transform congresul public de la Bruxelles 
in a private prealable Conference 1) care să se ţină la Londra (25 
septembrie) , unde vor veni numai Delegates of the administrative 
committees 2) şi unde se va pregăti viitorul congres. Ca motive 
oficiale pentru amînarea congresului au fost aduse următoarele : 

1 .  Necesitatea unei înţelegeri prealabile între comitetele exe
cutive. 

2. Piedicile întimpinate de propaganda Asociaţiei din cauza 
grevelor din Franţa, a alegerilor, a mişcării pentru reformă şi a 
expoziţiilor muncitoreşti în Anglia 159, 

3. Legea cu privire la străini, care a fost de curînd emisă în 
Belgia şi care face cu neputinţă ca Bruxelles să devină locul de 
întrunire al unui International Workingmen's Congress 160, 

Nu mai citesc ziarul „Soc[ial] -Dem[okrat] " pentru că nici Aso
ciaţia muncitorilor 3) nu-l mai primeşte 134• De asemenea, nu mai 
primesc nici „Nordstern•,  îl citesc însă din cînd în cînd la Aso
ciaţie. In problema principală secţiile din Renania s-au îndepărtat 
de Bernhard 4) .  

ln împrejurările actuale, Edgar 5) este un oaspete foarte costi
sitor pentru noi şi nu pare de loc dispus to decamp 6) . 

1) - într-o conferinţă intenă preliminară. - Nota trad. 
') - delegaţi din partea comitetelor administrative. - Nota trad. 
3) Asociaţia culturală a muncitorilor germani din Londra. - Nota red. 
') Bernhard Becker. - Nota red. 
5) Edgar von Westphalen. - Nota red. 
1) - să plece. - Nota t:ad. 
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Din pncma vremii deosebit de călduroase şi, legat de aceasta, 
a crizelor de ficat, de trei luni am aproape zilnic vărsături, ca pe 
vremuri la Bruxelles. 

Salut. 

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

6 1  

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Londra, 5 august 165 

Dragă Engels, 
My best thanks for the : 50 and 1) promptitudinea cu care a 

venit ajutorul. 
M-a amuzat foarte mult pasajul din scrisoarea ta în care vor

beşti despre viitoarea „operă de artă" 2) . M-ai înţeles totuşi greşit. 
Toată problema este dacă să copiez o parte din manuscris pe 
curat şi să o trimit editorului 3) , sau să termin mai întîi definitiv 
totul ? Eu an ales această din urmă soluţie, din mai multe motive. 
In felul acesta nu s-a pierdut timp în ceea ce priveşte lucrarea 
propriu-zisă, dar, desigur, a întîrziat puţin tipărirea ; pe de altă 
parte însă, odată începută, nu putea fi nicidecum întreruptă. In 
rest, dacă ţinem seama de indicaţiile termometrului, lucrurile au 
progresat atît de rapid, incit nu cred că altcineva ar fi putut lucra 
mai repede, chiar lăsînd deoparte toate considerentele de ordin 
artistic. De altfel, întrucît mi s-a fixat o limită maximă de 60 de 
coli de tipar, este absolut necesar să am în faţa mea tot materialul, 
ca să-mi dau seama în ce măsură trebuie condensat şi redus, pentru 
ca, în cadrul limitelor prescrise, fiecare parte să fie egală şi 
proporţională cu celelalte 161 • Altminteri poţi să fii sigur că voi 
face totul pentru a termina cît de repede posibil, căci povestea 

1) - Calde mulţumiri pentru cele 50 I .  st. şi pentru. - Nota trad. 
2) „Capitalul". - Nota red. 
3) Otto Meissner. - Nota red. 
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asta mă apasă ca un coşmar. Nu numai că mă împiedică să mă 
ocup de altceva, dar mă şi plictiseşte al dracului că publicul este 
întreţinut mai mult sau mai puţin (e drept că nu de mine, ci de 
Liebknecht şi de alţii) cu ideea laurilor viitori. Şi apoi ştiu că 
vremurile nu vor fi întotdeauna atît de calme cum sînt în prezent. 

Eichhoff mi-a scris cîteva rînduri, dar nu a fost pe la mine, 
căci era foarte ocupat cu treburile. In scrisoarea lui îmi anunţă 
o vizită a lui Dronke (care a fost ieri aici), însă într-un mod atît 
de confuz, incit din această scrisoare nu puteai înţelege nimic. 
Stilul de „referatu s-a lipit atît de mult de sărmanul nostru Eich
hoff, incit prin nici un fel de operaţie nu va scăpa de el. 

Ce spui de exerciţiile patriotice-liberale-poetice ale lui Siebel ? 
Se pare că toate astea le-a scris la beţie. E o adevărată stupiditate 
şi întrece tot ce a făcut prietenul nostru pînă acum. 

Incercarea lui „Social-Demokratu de a trece de partea burghe
ziei este indiciul unui fiasco total, deşi împărtăşesc părerea ta că 
primele apeluri de la Berlin nu au apărut fără un impuls din partea 
ministerului 1) .  De altfel, şi a doua sectă lassalleană, care în urma 
declaraţiei noastre 2) s-a întors brusc împotriva lui „Soc[ial]
Demok[rat] " , este şi ea o adunătură jalnică. Aceşti indivizi nu numai 
că-şi dispută cu B. Becker et Co. adevărata fidelitate faţă de 
Lassalle ,  dar unele dintre comunităţile lor au publicat frazele 
inspirate de bătrîna Hatzfeldt şi îndreptate direct împotriva noastră, 
în care se declară că oricine infirmă sau încearcă să schimbe 
chiar şi numai o literă din adevărurile enunţate de Lassalle este 
trădător al , ,poporuluiu m, 

Lui Liebknecht nu i-am mai răspuns de foarte multă vreme, 
deşi mi-a trimis diferite bilete personale, acum însă vreau s-o fac. 
Se află pentru un timp la Hannover, iar soţia lui 3) mai este la 
Berlin. Tăcerea mea se explică în parte prin faptul că am fost 
extrem de ocupat şi am avut şi eu destule griji. Pe de altă parte, 
am fost într-adevăr foarte supărat pe el din cauza stupizeniei pe 
care a debitat-o referitor la mine în Uniunea lui Lassalle de la 
Berlin şi care poate i citită în mizerabilul pamflet, publicat de 
bătrîna scroafă sub numele unui oarecare Schilling (Farthing ar fi 
un nume şi mai potrivit}, în legătură cu excluderea lui B. Becker 
din Uniunea pomenită mai sus. Cu talentul său obişnuit de a ignora 
din indolenţă faptele, individul înşiră cele mai mari neghiobii în 

1) Vezi volumul de faţă, p. 1 20. - Nota red. 
I) K. Marx şi F. Engels. „Către redacţia ziarului cSocial-Demokrat . Decla

raţie". - Nota red. 
1) Ernestina Liebknecht. - Nota red. 
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legătură cu manuscrisul despre Bangya, cu intervenţia mea în 
favoarea lui Becker referitor la „Botschafter" 1) din Viena etc. Şi, 
în afară de asta, îmi displace maniera lui de a se purta ca şi cum ar 
fi „patronul" meu şi de a mă „scuza • în faţa neghiobilor de la 
Berlin, pentru că ei nu-mi cunosc lucrările. In general, el se 
comportă de parcă nu m-aş fi afirmat cu nimic pînă acum 162• De 
aceea am lăsat să treacă cîtva timp ca să nu-i trîntesc groso
lănii şi să mă calmez, spunîndu-mi că Liebknecht nu poate să ac
ţioneze decit ca Liebknecht şi că are intenţii „bune" .  Cu ocazia 
expulzării lui, cei 30 OOO de membri ai bătrînei Uniuni berlineze 
a calfelor, ditto Uniunea locală a tipografilor, au organizat în cinstea 
lui un fel de manifestaţie de simpatie. Cu optimismul său obişnuit, 
Wilhelmchen consideră că „proletariatul berlinez este la picioarele 
mele (respectiv ale lui) şi ale noastre (ale tale şi ale mele) " .  Dar 
n-a fost în stare să organizeze în Germania pentru Asociaţia In
ternaţională nici măcar o secţie de 6 oameni, deşi sanguinul ăsta 
ar trebui să înţeleagă că nu pot să prezint englezilor iluziile lui 
drept realitate. Mi-a scris şi el mereu în legătură cu „cartea" 2) 
mea. Dar ori de cite ori i-am trimis, la cererea lui sanguinică, 
„cărţi " (mai întîi toate exemplarele rămase din „Vogt• 3) , apoi 
cele din „Procesul comuniştilor• 4) ), după ce le-a primit nu am mai 
auzit niciodată vreun cuvînt despre ele. D-l Groote, deputat pro
gresist pentru Disseldorf, i-a scris că luarea lui de poziţie de la 
Berlin a folosit mai mult decit activitatea a 100 de deputaţi pro
gresişti. 

Edgar 5) a contractat în ultimul timp o răceală care s-a locali
zat la nas, şi, ca urmare a acestui accident, seamănă leit cu 
Bardolph 6) . 

In timpul acestei perioade de căldură am lucrat în permanenţă, 
zi şi noapte, cu fereastra deschisă. Urmarea : un reumatism la bra
ţul drept, în special la omoplat, care este foarte dureros, mă 
stînjeneşte la scris şi ori de cite ori ridic mina. Cit de insuportabil 
este acest lucru îţi poţi da seama dacă, fără să vreau, ţip noaptea 
cind îmi mişc mina în pat. Nu ştie cumva Gumpert un tratament 
pentru asta ? 

1) tn manuscris : „Beobachter". - Nota red. 
') „Capitalul" .  - Nota red. 
•) K. Marx. „Domnul Vogt".  - Nota red. 
') K. Marx. „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia". - Nota 

red. 
•) Edgar von Westphalen. - Nota red. 
•) Personaj din comedia lui Shakespeare „Nevestele vesele din Windsor" şi 

„Henric al IV-iea". - Nota trad. 
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Ai aflat, desigur, că Ia festivitatea societăţii de gimnastică din 
Paris, onorabilul Gottfried Kinkel a refuzat coroana de lauri oferită 
de evreul care prezida, cu cuvintele : „Nu-mi trebuie nici coroană, 
nici lauri", dar totodată a adăugat în termeni destul de direcţi că 
nu a renunţat în nici un caz la pretenţiile sale Ia funcţia de pre
şedinte al Republicii germane, ca o „funcţieu care i se cuvine de 
drept. Ziarul „Nordstemu şi-a bătut frumos joc de el, atît pentru 
această atitudine melodramatică, cît şi pentru întregul său discurs, 
care a fost cit se poate de prost 163• Festivitatea a început cu un 
toast în cinstea lui Badinguet. 

Unde este Strohn ? 
Nu uita, de îndată ce ai chef şi inspiraţie, să-mi trimiţi ceva 

ştiri „continentale " pentru „Mineru 1) . 
Ţie calde salutări din partea întregii familii şi din partea mea 

doamnei Lizzy. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx' ,  Bd. III, 
Stuttgart, 1913 ; în întregime 
ln : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilun, Bd. 3, 1930 

62 

Al tău, 
K. Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 7 august 1 865 

Dragul meu Maur, 
Impotriva reumatismului tău cunosc un mijloc cu ajutorul 

căruia Gumpert m-a vindecat odată în 24 de ore, şi încă de n 
acces mai violent. Cere să ţi se coasă doi saci mari din flanel, 
atît de mari încît să-ţi acopere complet locul bolnav, chiar puţin 
în plus ; umple aceşti doi saci cu tărîţe (bran) , încălzeşte-i alter
nativ în cuptor, la temperatura maximă pe care o poţi suporta, şi 
aplică-i altenativ, schimbîndu-i cît de des posibil. In tot acest 

1) „The Miner and Workman's Advocate' ,  - Nota red. 
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timp stai liniştit în pat, la căldură, şi foarte curînd vei simţi o mare 
uşurare ; dar asta nu trebuie să te împiedice să continui tratamen
tul pînă cînd nu vei mai simţi nici o durere (să zicem 2-36 
de ore) . 

Eichhoff a fost chiar acum aici, este director al unei societăţi 
cu garanţii limitate din Londra. Din toate astea îmi dau seama că 
va fi din nou escrocat, dar pe individul ăsta, cu mania lui de a 
vedea totul în roz, nu-l poţi ajuta cu nimic. Acum a ajuns pînă 
acolo, incit crede că fără el în Anglia afacerile cu mătase pur şi 
simplu n-ar mai merge. 

Mă bucură foarte mult că progresezi rapid cu cartea ta 1) ,  căci 
unele fraze din scrisoarea ta anterioară mi-au trezit într-adevăr 
bănuiala că iarăşi ai ajuns la un punct de cotitură, care ar fi putut 
tărăgăna lucrarea pe un timp nedeterminat. In ziua cînd vei trimite 
manuscrisul mă voi îmbăta crunt, în afară de cazul că voi şti că 
a doua zi vii tu aici şi vom utea face împreună acest lucru. 

Multe mulţumiri pentru „Free Press " .  
Bunul nostru Liebknecht pur şi simplu nu se poate dezobişnui 

de a face gafe şi de a scrie fără nici un rost. Niciodată nu se poate 
să nu fim supăraţi pe el 10 luni din 12 de îndată ce rămîne singur 
şi trebuie să acţioneze din proprie iniţiativă. Dar que veux-tu ?2) 
Asta este natura lui liebknechtiană şi în privinţa asta nici supăra
rea şi nici obiecţiile nu ajută la nimic. Şi, în ultimă instanţă, el 
este în momentul de faţă singura legătură de încredere pe care o 
avem în Germania. 

In actualele împrejurări, un Workingmen's Congress la Bruxel
les ar fi, desigur, o mare prostie 160• Aminteşte-ţi numai de propriile 
noastre experienţe în această ţărişoară 164• Aşa ceva nu se poate 
face decît în Anglia, şi francezii s-ar fi cuvenit să ştie acest lucru. 
Incercarea de a organiza congresul în Belgia ar însemna pur şi 
simplu pierdere de bani, de timp şi osteneală zadanică. 

Ai cumva pamfletul lui Schilling despre B. Becker 3) ? Ar fi bine 
să mi-l trimiţi pentru cîteva zile. 

Nu ştiu dacă Strohn se află la Hamburg sau la Bradford, de 
cîtva timp nu am mai auzit nimic despre el. 

Filistinii renani sînt, cu siguranţă, teribil de furioşi pe Bismarck ; 
este foarte bine că „dezvoltarea istorică pe tărîm legal" li s-a 
prezentat acestor măgari într-o formă atît de frumoasă. Ai văzut 

1) „Capitalul" .  - Nota red. 
1) - ce vrei 1 - Nota lrad. 
1) C. Schilling. „Excluderea preşedintelui Bernhard Becker din Asociaţia gene

rală a muncitorilor germani şi de la cSocial-Demokrab". - Nola red. 
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ultimul tertip folosit de Bismarck pentru a-şi face rost de bani i 
Calea ferată K6ln-Minden, contra garantării de către stat a do
bînzii, a acordat întotdeauna statului dreptul de a cumpăra toate 
acţiunile al pari (acţiunile de 100 de taleri au ajuns acum la peste 
200 de taleri) , acum el a vîndut acest drept contra 13 OOO OOO de 
taleri, şi „K6lnische Zeitungu a calculat că din treaba asta lui 
i-au ieşit, incluzînd şi vînzarea acţiunilor care erau deja în pose
sia statului etc., 30 de milioane de taleri. Intrebarea este dacă căile 
ferate K6ln-Minden vor plăti banii fără ca acest contract să fie 
aprobat de către Cameră. Dacă da, atunci B[ismarck] va fi din nou 
asigurat pentru cîţiva ani de zile, iar filistinii o vor păţi rău. 
Curînd lucrurile se vor lămuri 165• 

Lizzy susţine că Edgar 1) nu poartă pălăria lui texană, căci 
altminteri ar fi fost imposibil să răcească la nas. 

Publicat pentru prima oară 
lntr-o formă prescurtată 
ln : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Max•, Bd. III, 
Stuttgart, 1913 ; în întregime 
ln : Marx·Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

63 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germanl 

Marx către Engels 
la Manchester 

Londra, 9 august 1865] 

Dragă Fred, 
Iţi trimit alăturat o scrisoare de la d-l Siebold. Nu-i nevoie să 

mi-o restitui. In al doilea rînd îţi trimit porcăria lui Hatzfeldt 2) . 
Nici pe asta nu trebuie să mi-o restitui, dar păstreaz-o. Şi nu o 
arăta absolut nimănui. Din fericire această porcărie a trecut neob
servată de presa germană. Singurul lucru apărut în ziarele oficiale 
referitor la această broşură a fost o declaraţie a lui Metzner (fost 

1) Edgar von Westphalen. - Nota red. 
1) C. Schilling. „Excluderea preşedintelui Bemhard Becker din Asociaţia gene

nlă a mncitorilor germani si de la cSocial-Demokrab". - Nota red. 



130 K. Marx şi F. Engels 

împuternicit al Asociaţiei 1) din Berlin) şi a lui Vogt 2) (care mdi 
este casier al acesteia) , contrasemnată de W. Liebknecht, în care 
au declarat 

1) că Schilling a falsificat raportul, trecînd sub tăcere unele 
hotărîri şi transformînd altele în contrariul lor ; 

2) că bătrîna Hatzfeldt ar fi trebuit să se abţină de la comen
tarii, dat fiind că Asociaţia i-a interzis orice amestec. 

Acestea au apărut în „Reform• 3) şi în „ Volks-Zeitung• m. 
De cîteva zile înghit medicamente şi mă simt îngrozitor, sînt 

absolut inapt de muncă. Allen pretinde totuşi că în cîteva zile 
voi fi iarăşi pe picioare. E din nou o poveste cu fierea şi repre
zintă rezultatul muncii intelectuale „istovitoare " pe căldura asta 
mare. Oficial sînt acum plecat în călătorie din cauza „lnterna
tionalei• .  

Edgar 4) vegetează. ln sihăstria lui a devenit de un egoism cras, 
fe dimineaţa şi pînă seara nu se gîndeşte decît la satisfacerea 
nevoilor stomacului lui. Dar cum de la natură el este un om cum
secade, egoismul său seamănă cu al unei pisici blajine sau al unui 
cîine bun. Dracu s-o ia de sihăstrie. S-a dezobişnuit pînă şi de 
femei, iar instinctul lui sexual i s-a mutat tot în stomac. ln plus, 
e în permanenţă preocupat de preţioasa lui sănătate, şi cînd te 
gîndeşti că altădată flăcăul ăsta era obişnuit să se simtă „în sigu
ranţă" printre şerpi, tigri, lupi şi leoparzi. 

Acum vrea să se reîntoarcă în Texas, dar nu va pulea evita o 
întrevedere cu scumpul lui frate 5) . 

Ce idei de primitiv sălbatic are, îţi poţi da seama din faptul 
că idealul lui este să-şi deschidă un magazin de ţigări sau vinuri, 
evident, cu gîndul ascuns de a-şi asigura în felul acesta ţigări şi 
vinuri la discreţie. 

li place „să creadă despre sine " că este un bătrîn gentleman 
care şi-a încheiat socotelile cu viaţa şi care nu mai are nimic de 
făcut decît să-şi îngrijească „sănătatea" .  

ln afară d e  aceasta, mai este preocupat ş i  de toaletele sale, 
şi „bătrînii gentlemeni" de pe Rotten Row 100 îi provoacă multă 
amărăciune, pentru că nu-i poate imita. Ciudată creatură I Laura, 
care are un mic carbuncul pe obrazul stîng just now, says that „her 

1) Asociaţia generală a muncitorilor germani. - Nota red. 
"J August Vogt. - Nota red. 
1) „Berliner Reform•. - Nota red. 
4) Edgar von Westphalen. - Nota red. 
5) Ferdinand von Westphalen. - Nota red. 
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mother's brother is an exceedingly bright fellah lu 1) Tussy 2) , „that 
she likes him, because he is so funny• 3) , iar Jennychen pretinde 
că Lina Scholer şi cu el se pot felicita reciproc „to have safely 
got rid of each otheru .  Well, they are a bad lot 4) . Fetele mi-au 
luat un interogatoriu riguros în privinţa lui „Mrs. Bunsu.  

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels llnd 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 germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 16 august 1865 

Dragul meu Maur, 
Mîzgăleala lui Hatzfeld 6) este într-adevăr o mîzgăleală prin tot 

conţinutul ei : Lassalle, unicul mîntuitor, Liebknecht etc. De data 
aceasta, într-adevăr, bunul Library 6) a dat dovadă mai mult decît 
de obicei de slăbiciune, superficialitate şi lipsă de raţiune, în afară 
de cazul cînd referatul nu este cumva un fals de la cap la coadă. 
Un avocat ca ăsta mai bine s-ar duce la dracu. 

Ditto amatorul de şampanie Siebold. Cu cită naivitate sigură 
de sine încearcă tipul ăsta „să te împaceu cu Blind I In plus, şi 
„bătrînii suedezi u interesanţi, despre care nimeni nu ştie nimic 

1) - chiar acum, spune că „fratele mamei ei este un tip extraordinar•. 
Nota trad. 

1) Eleanor Marx. - Nota red. 
•j - „că ea îl iubeşte pentru că este at11 de nostim". - Nota trad. 
•j - „pentru că au scăpat cu bme unul de celălalt" .  Grozavă societate I 

Nota trad. 
•j C. Schilling. „Excluderea preşedintelui Bernhard Becker din Asociaţia gene

rală a muncitorilor germani •i de la cSocial-Demokrab". - Nota red. 
) Wilhelm Liebknecht. - Nota red. 



132 K. Marx şi F. Engels 

şi cu care trebuie să purtăm corespondenţă pentru a stabili „le
gături u. Cu totul . la Harro Harring. Ajung tot mai mult la con
cluzia că, începînd de la paralela cea mai sudică a Friziei de nord„ 
tot ceea ce depăşeşte politica burgheză şi ţărănească este curat 
Harro Harring 1) .  Măgarul ăsta o să te sîcîie în fiecare an. 

Săptămîna viitoare (cam pe vineri, în 25) Moore şi cu min
vom pleca în Germania şi Elveţia pentru două săptămîni, în cazul 
cînd va fi posibil vom face „un turu şi prin Italia 167• Dacă reuşesc„ 
la întoarcere voi trece pentru o scurtă vizită în Modena Villas 2). 

In 28 ale acestei luni, aşadar de luni într-o săptămînă, va ave. 
loc adunarea generală a acţionarilor de la căile ferate Koln-Minden, 
care vor lua o hotărîre determinantă pentru politica prusiană p
următorii cîţiva ani. Nu-mi pot închipui că oamenii ăştia vor fi 
atît de proşti încît să-i plătească lui B [ismarck] 13 OO OOO de taleri, 
bani peşin, fără aprobarea Camerelor 105• Dar burghezul liberal de
pe Rin este capabil de multe dacă-şi poate bate joc de stat şi tot
odată speră că, în calitatea lui de deputat, va putea mai tîrziu să 
se despăgubească de pierderea suferită. Dacă însă contractul va 
cădea sau dacă hotărîrea va fi condiţionată de aprobarea Came
relor, atunci s-a dus cu d-l Bismarck, unui asemenea eşec în do
meniul financiar, şi încă după o încercare atît de desperată, nu-i 
va rezista nici chiar acest aventurier. Faptul că în momentul d
faţă caută din nou o înţelegere cu Austria este o dovadă că atît 
din punct de vedere intelectual, cît şi din punct de vedere mora! 
a ajuns au bout de son latin 3) .  El ştie prea bine că e destul să 
înceapă un război ca să fie imediat răstunat de la putere şi atunci 
continuă să arunce vorbe mari în stînga şi-n dreapta, să înhaţ
mici realizări şi să facă Germania de rîs în faţa lumii întregi. Dar 
filistinilor le impune aproape tot atît de mult ca şi Boustrapa "� 
Filistinul nu mai pretinde acum nici măcar succese imediate de la 
idolii săi, îi ajunge dacă ei se laudă. Aşa a devenit şi Classen
Kappelmann idolul celor din Koln, pentru că a şters-o în momentu! 
hotărîtor 153• • 

De asemenea, -e frumos din partea lui Siebold că-l recomandă 
la Copenhaga pe C. V. Rimestad, care face parte din grupul de la 
„Dagblad[ et] u I Aşa-numita Asociaţie a muncitorilor este o institu
ţie de propagandă a adepţilor scandinavi ai Danemarcii pînă la 
Eider şi a guvenului Hall 18B) . 

1) Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Editura politică, Bucureşti, 1960„ 
p. 312-318. - Nota red. 

1) Strada pe care locuia Marx la Londra. - Nota trad. 
1) - la epuizarea tuturor mijloacelor sale. - Nota trad. 
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Ce va mai spune luna viitoare taica Urquhart în legătură u 
juriştii prusieni ai coroanei ? Halal tipi şi ăştia I 

Calde salutări doamnelor şi lui Edgar 1) .  

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
!n : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, Bd. III, 
Stuttgart, 1913 ; în întregime 
în : Marx-Enge!s. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

65 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germana 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 19 august 1 865 

Dragă Fred, 
lRtrucît tu intenţionezi să pleci în călătorie, trebuie să-ţi comu

nic că la 28 august am de plătit 1 0  1. st. măcelarului, iar proprie
tarul de asemenea devine foarte insistent. De altfel se pare că 
statul englez are o nevoie presantă de bani. Cel puţin perceptorii 
au fost luna aceasta mai stăruitori ca niciodată şi pe neaşteptate 
„m-au scuturatu de bani. 

Sînt încă bolnav, deşi datorită lui Allen m scăpat de durerile 
de ficat. Dar acum am un fel de gripă, care, după cum mă asi
gură el, va trece în vreo 6 zile şi care, dintre toate pe care 
le-am avut, este cea mai neplăcută, mai ales în ce priveşte activi
tatea intelectuală. Cu aceasta sper că mi-am plătit complet tributul 
faţă de natură. 

Nici Laurachen nu se simte prea bine. In cursul anului acesta a 
>lăbit mult mai mult decît era nevoie. Dar ea e un copil capricios 
şi abia astăzi s-a hotărît să meargă cu soţia mea la doctor. I hope 
it is nothing serious 2) . Jennychen şi Tussy se simt foarte bine. 
(Ditto Edgar 3) , a cărui stare a sănătăţii s-a îmbunătăţit mult.) 

1) Edgar von Westphalen. - Nota red. 
1) - Sper că nu este nimic grav. - Nota trad. 
1) - Edgar von Westphalen. - Nota red. 
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Soţia mea şi-a rupt doi dinţi din faţă, în mijlocul maxilarului 
inferior, şi de aceea ieri şi-a pus patru dinţi. Astea sînt aproximativ 
toate „evenimentele " care s-au petrecut pe la noi. 

Din cauză că nu mă simt bine nu pot să scriu decît puţin şi cu 
mari întreruperi. Intre timp mă ţin de fleacuri, deşi din cauza gripei 
nu pot nici măcar să citesc ca lumea. „Profitînd de ocazie" ,  printre 
altele, „m-am ocupat" iarăşi puţin de astronomie. Şi, referitor la 
aceasta, vreau să amintesc de un lucru care pentru mine cel puţin 
a fost o noutate, dar pe care tu poate că-l ştii mai de mult. Cunoşti 
teoria lui Laplace despre formarea sistemului solar şi felul în care 
explică el rotaţia diferitelor corpuri în jurul axei lor etc. Ponind 
de la aceasta, un yankeu, pe nume Kirkwood, a descoperit un fel 
de lege cu privire la deosebirile în ceea ce priveşte rotaţia plane· 
telor, care înainte apărea ca nefiind supusă nici unei reguli. Legea 
aceasta sună aşa : „The square of the number of limes that each 
planet rotates during one revolution in its orbit, is proportioned 
to the cube of the breadth of a diameter of its sphere of attrac
tion• 1) .  

Ş i  anume, între fiecare grup de două planete s-ar afla un punct 
în care forţa lor de atracţie ar acţiona în egală măsură ; aşadar, 
orice corp situat în acest punct ar rămîne nemişcat. In schimb, un 
corp situat de o parte sau alta a acestui punct ar cădea pe una 
sau pe cealaltă dintre planete. Acest punct constituie deci limita 
sferei de atracţie a planetei. Sfera de atracţie, la rîndul ei, repre
zintă lărgimea inelului gazos, din care, după părerea lui Laplace, 
s-a format planeta în perioada primei ei separări de masa gazoasă 
generală. Kirkwood deduce de aici că, dacă ipoteza lui Laplace este 
adevărată, trebuie să existe o anumită relaţie între viteza de 
rotaţie a planetei şi lăţimea inelului din care s-a format, respectiv 
sfera ei de atracţie. Şi acest lucru l-a exprimat el în legea de mai 
sus, demonstrîndu-1 prin calcule analitice. 

Bătrînul Hegel face cîteva glume foarte bune la adresa „trans
formării bruşte" a forţei centripete în forţă centrifugă chiar în 
momentul în care una obţine „preponderenţă" asupra celeilalte ; 
de pildă, în apropierea Soarelui forţa centripetă atinge cele mai 
mari proporţii ; aşadar, spune Hegel, forţa centrifugă este cea mai 
mare pentru că ea depăşeşte acest punct maxim al forţei centripete 
şi viceversa. Mai departe, forţele sînt în echilibru la o distanţă 
medie de apside. Deci, ele nu mai pot ieşi niciodată din această 

2) - „Pătratul numărului de rotaţii in jurul propriei axe a fiecărei planete în 
timpul unei erioade de revoluţie a Soarelui este egal cu cubul diametrului sferei 
sale de atracţie.• - Nota trad 
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stare de echilibru etc. 189 De altfel, întreaga polemică a lui Hegel 
se reduce în fond la faptul că, prin „demonstraţiile"  lui Newton„ 
nu a adăugat nimic la teoria lui Kepler, la care există „noţiunea„ 
de mişcare, lucru care, de altfel, acum este considerat îndeobşte 
recunoscut. 

Ştii că preşedinte al Băncii Elveţiei este acum d-l Karl Vogt, 
care l-a trădat pe prietenul său Fazy de îndată ce acesta a părăsi! 
Geneva, şi împreună cu Reinach (adevăratul director administra
tiv) se ocupă de tot felul de înşelătorii. L-am întrebat pe Freil[igrathJ 
cum de a ajuns d-l Vogt, care, în general, are în Elveţia reputaţia 
unui prost om de finanţe, la acest post de mare cinste. Răspuns : 
elveţienii nu mai au aproape nici o acţiune la „Banca Elveţiei".  
Cuvîntul hotărîtor îl  au evreii de la Berlin şi Frankfurt pe Main_ 
Iar aceştia sînt de partea lui Vogt. Intre timp, Reinach îl sîcîie 
atît de mult pe bietul nostru Frei [ligrath] , incit acesta i-a scris 
plin de convingere că nici măcar poliţia prusiană nu l-a urmărit 
vreodată atît de mult. Se spune că Fazy ar fi escrocat banca c. 
1 500 OOO de franci 145• 

Profesorul Beesly a publicat acum cîteva săptămîni in 
„Fortnightly Review• un articol despre Catilina, în care acesta 
este reabilitat ca revoluţionar. ln articol sînt multe lucruri lipsite 
de spirit critic (cum era de aşteptat din partea unui englez ; de 
pildă, este denaturată poziţia lui Cezar din acea perioadă) , dar 
remarcabilă e furia înverşunată împotriva oligarhiei şi a „res
pectabililor",  precum şi atacurile lui la adresa „plicticoşilor publi
cişti" englezi profesionişti. In aceeaşi „Review" d-l Harrison a pu
blicat un articol în care se arată că „economia politică" nu poate 
opune „nimic• comunismului 170• Am impresia că în capetele engle
zilor este acum mai multă mişcare decît în cele ale germanilor. 
Aceştia din urmă sînt în suficientă măsură ocupaţi cu sărbăto
rirea lui Classen-Kappelmann. 

Salutări lui Mrs. Lizzy. Copiii speră că la înapoiere nu vei ocoli 
Londra. 

Al tău, 
K. . 

Nici pe departe nu-ţi poţi închipui ce stupiditate absolută conţin · 
rapoartele parlamentare din 1857 şi 1858 cu privire la organizarea 
băncilor etc. pe care a trebuit să le răsfoiesc de curînd m. Ca şi 
în sistemul monetar, capitalul este = aur. In treacăt, amintiri ti
mide din A. Smith şi încercări penibile de a împăca galimatia 
pieţei financiare cu ideile lui „luminate" .  Cel mai mult se ev-
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denţiază MacCulloch, care, în sfîrşit, a părăsit această lume. 
Individul a primit, pare-se, un bacşiş gras de la lordul Overstone ; 
de aceea a fost nevoit să-l proclame „facile maximus argentario
r. • 1) şi încearcă în fel şi chip să-l scoată basma curată. Critica 
acestei întregi maculaturi o voi putea face numai într-una din 
lucrările ulterioare m. 

Publicat pentru prima oară 
Jntr-o formă prescurtată 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx",  Bd. III, 
Stuttgart, 1913 ; în întregime 
ln : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 
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Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germand 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 21 august 1865 

Dragul meu Maur, 
Iţi trimit al.Lurat 20 l. st„ prima jumătate, BIG 56 794, Man

chester, 9 ianuarie 1 864 ; de îndată ce-mi confirmi primirea, vei 
primi a doua jumătate. Mai mult nu-ţi pot trimite înainte de a 
ştii cum va ieşi bilanţul, şi acest lucru nu-l voi afla decît după 
înapoierea mea, sau chiar mai tîrziu. 

Povestea cu legea lui Kirkwood 2) a fost o noutate atît pentru 
mine cit şi pentru Moore. Dar a fost oare şi demonstrată, sau este 
o simplă ipoteză ? Căci un asemenea lucru poate doar să fie 
verificat. 

Sper că acum sînteţi cu toţii pe deplin sănătoşi. Povestea cu 
Laura este, desigur, ceva cu totul fără importanţă, cum a fost şi 
atunci cu Jennychen, dar e o nebunie din partea ta să îngădui 
statornicirea unei asemenea situaţii ; în aceste cazuri ar trebui 
să procedezi ca un tiran al casei. Sper că datorită căldurii ai scăpat 
de gripă, O astfel de poveste este foarte neplăcută, dar acum 
este totuşi uşor vindecabilă. 

1) - „fără lndoială cel mai mare bancher•. - Nota !rad. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 134. - Nota red. 
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Chiar acum au venit bătrînele să măture biroul şi mă gonesc 
de la locul meu ; trebuie, aşadar, să închei repede. 

Calde salutări. 
Al tău, 

F. E. 

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

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

în : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

67 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Fred, 

[Londra] 2 august 1865 

Best thanks for the : 20 1) ,  a căror primă jumătate am primit-o. 
N-aş fi vrut să-ţi mai creez greutăţi, dar sfîrşitul trimestrului şi 
plăţile care s-au adunat mă apasă din greu. 

Cît despre legea lui Kirkwood 2) , ea explică, fără îndoială, dife
renţa dintre numărul de rotaţii, de exemplu, ale lui Jupiter şi cele 
ale lui Venus etc., ceea ce pînă acum nu părea să fie un fenomen 
absolut întîmplător. Dar cum a descoperit el legea şi cum a de
monstrat-o, asta n-o ştiu ; la proxima vizită pe care o voi face la 
British Museum însă, voi încerca să dau de urma lucrării originale 
şi atunci îţi voi comunica amănunte. Singura „problemă" îmi pare a 
fi determinarea matematică a sferei de atracţie a fiecărei planete. 
Ipotetică este, probabil, numai teoria lui Laplace luată ca punct 
de plecare. 

Gripa mi-a afectat atît de mult nasul, încît acesta a început să 
semene cu „năsucul" flăcăului din Texas 3) , şi, în plus, am şi un 
guturai cumplit şi în cap o nebulozitate ca aceea care caracteriza, 
probabil, nebuloasa de foc a lui Laplace. 

'l - Multe mulţumiri pentru cele 20 I. st. - Nota lrad. 
•) Vezi volumul de faţă, p. 134. - Nota red. 
1) Edgar von Westphalen. - Nota red 
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Membrii şi prietenii de la „Internaţională" au mirosit totuşi că 
nu sînt plecat, aşa că am primit invitaţia de a asista astăzi la o 
şedinţă a subcomitetului. Cele patru săptămîni, în timpul cărora 
am absentat, mi-au fost complet stricate de reţetele medicilor. 

Printre cărţile care mi-au revenit mie din moştenirea lui Lupus 
este şi o „Nouă geografie a comerţului• a lui Egli. Acest elveţian 
spune în prefaţă că ici şi colo „printre biografiile comercianţilor 
geografi" - „intercalează cite un tablou din viaţă, tablou în a 
cărui contemplare sufletul se pierde uneori pentru o clipă, găsin
du-şi o odihnă tihnită . . .  mici tablouri de gen intercalate . . .  o fărîmă 
de viaţă urmează să se desfăşoare aici sub ochii noştri. Numai din 
viaţă se naşte viaţa• .  

Ce înţelege acest elveţian naiv prin „tablouri de viaţă" poţi 
vedea din următoarele : 

11Markgrafler creşte pe colinele însorite din Miihlheim şi Baden
weiler. Nu degeaba a cîntat simpaticul Hebel : 

«Lingă poştă-i cîrciuma, 
Dracu s-o ia de lume I 
Tu vin să nu bei, 
Pe gît să nu-l dai ca pe o licoare. 
Lingă poştă-i cîrciuma ?1) » "  

Acelaşi elveţian naiv, c a  dovadă : „cu cită seriozitate am tratat 
această temă" ,  indică lista lucrărilor folosite de el. Lista cuprinde 
fix 20 de titluri, printre care, alături de naive „cărţi pentru copii • ,  
ca, de pildă, „Cartea invenţiilor" etc.,  se găsesc şi  două lucrări ale 
d-lui Egli însuşi. 

Calde salutări din partea întregii familii. 

'ubJ;cat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
în : „Der Briefw�chsel zwischen 
F. Engels und K. Marx• ,  Bd. lll, 
Stuttqart, 1913 ; în întregime 
in : M d rx Cngel•. Gesamtausgabe, 
Dritle A ble1lung, Bd. 3, 1930 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germa.l 

l 1) Din poezia lui Hebel : „Der Schwarzwalder im Breisgau'', - Nota red. 
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68 

Engels către Marx 
la Londra 

139 

[Manchester] 4 octombrie 1 865 

Dragul meu Maur, 
Cu planurile mele de a veni la Londra am întotdeauna ghinion. 

Mi-am întîlnit mama cu numai trei zile înainte de întoarcerea mea 
aici, şi anume la Ostende, şi, bineînţeles, n-am putut smulge nici 
măcar o zi. Mai devreme nici n-aş fi putut-o întîlni, pentru că nici 
ea şi nici eu nu ştiam unde va fi cu 2-3 zile mai înainte. Iar la 15 
septembrie eram aşteptat aici 167, pentru că în această zi urma să 
plece Charles 1) ,  lucru care s-a şi întîmplat. De atunci, de altfel, ca 
întotdeauna cind mă înapoiez din călătorie, parcă a dat strechea 
în piaţa de bumbac ; a trebuit să rezolv atît treburile mele, cit şi 
pe cele ale lui Charles, şi asta nu-i glumă atunci cind în două săp
tămîni bumbacul creşte de la 18 la 241/2 pence de pfund, iar firul 
de bumbac cu 8-9 pence de pfund şi cind plouă cu telegrame de 
tot felul . Sper că acum s-a terminat, mai ales că la începutul săp
tămînii viitoare se întoarce şi Charles, aşa că îmi voi putea, în 
sfîrşit, veni şi eu în fire. Din cauza acestei hărţuieli îngrozitoare 
mi-a fost efectiv imposibil să-ţi scriu măcar două rînduri, în general, 
de cind m-am întors n-am putut scrie nici un rînd privatim 2) .  De 
îndată ce voi avea cea mai mică posibilitate îţi voi scrie mai pe 
larg, pînă atunci aş vrea să-mi comunici ce mai este pe la voi şi 
ce se aude cu „cartea" 3) .  Cred că voi putea aranja în aşa fel incit 
să pot veni pentru vreo 3 zile la voi, de îndată ce lucrurile vor fi 
în ordine. Biroul nostru însă arată ca o cocină de porci, Gottfried 4) 

mi-a angajat trei indivizi care nu sînt buni de nimic, şi, conform 
contractului, mă obligă să-i învăţ să lucreze. Aşa că, vezi cum stau 
lucrurile pe aici. Va trebui să dau ciţiva afară. 

Salutări călduroase tuturor. 

1) Charles Roesgen. - Nota red. 
2) - particular. - Nota trad. 
) „Capitalul" .  - Nota red. 
') Gottfried Ermen. - Nota red. 

Al tău, 
F. E. 
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Am fost, „bineînţeles " ,  şi la şvabi, ei însă nu se mai ocupă cu 
şcoala de poeţi, ci torc bumbac sau o iau din loc. 

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

G.J 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba german� 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra) 19 octombrie 185 

Dragă Fred, 
Mîine după-amiază în jurul orei 4,40 voi fi la Manchester şi 

mă voi duce a locuinţa ta oficială 178• 

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

70 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germn� 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Frederick, 

ondra] 8 noiembrie 185 
l, Modena Villas, Maitland Park, 

Haverstock Hill 

Am ajuns aici vineri seara. Strohn m-a invitat insistent să rămîn 
cîteva zile la el, dar eram foarte neliniştit. Ştiam că la Londra 
lucrurile merg prost şi de aceea voiam să mă văd acasă. 

De neplăcerile pe care mi le-a prezis Mrs. Lizzy nu am scăpat, 
D'abord 1) ,  la sosirea în King's Cross 2) mi-a dispărut geamantanul 

1) - Mai întii. - Nota lrad. 
1) Gară din Londra. - Nota lrad. 
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şi pma m clipa de faţă nu am reuşit să reintru în posesia lui, ceea 
ce este cum nu se poate mai neplăcut din cauza „hîrtiiloru care se 
găseau în el şi de care răspund. Apoi am găsit copilul 1) încă foarte 
bolnav. In sfîrşit, fusese aici proprietarul, a ameninţat, iar soţia 
mea l-a potolit doar cu perspectiva înapoierii mele. Individul a spus 
că va trimite „portăreii" 174 şi, în afară de aceasta, că va desface 
contractul de închiriere, ceea ce, din punct de vedere legal, are tot 
dreptul. Apoi, după proprietar au urmat toţi ceilalţi indivizi, unii 
au venit în persoană, alţii au trimis scrisori de ameninţare. Am 
găsit-o pe soţia mea atît de dezolată, incit nu am avut curajul să-i 
prezint adevărata situaţie. Şi, într-adevăr, nu ştiu ce se poate face ! 
ln plus, mai trebuie să cumpărăm şi cărbuni etc. 

Pe lingă toate aceste neplăceri - o veste bună. Una din cele 
două mătuşi din Frankfurt (cea de 73 de ani 2) , cealaltă3) este cu 
doi ani mai tînără) a decedat, dar ab intestata 4) (căci se temea 
că va muri dacă îşi face testamentul) . De aceea va trebui să împart 
moştenirea cu ceilalţi urmaşi, lucru care nu s-ar fi întîmplat dacă 
ar fi existat un testament, căci pe ceilalţi nu-i agrea. Şi, în afară 
de aceasta, mai aveam şi plăcerea de a trebui să aşteptăm procura 
d-lui Juta de la Capul Bunei Speranţe. 

Toate aceste plăcute împrejurări mi-au căzut oarecum greu la 
stomac, aşa că am fost nevoit să-mi comand imediat aici medica
mentele lui Gumpert. 

Salutări (şi lui Mrs. Lizzy) . 

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

1) I.aura Marx. - Nora red. 
•) Esther Kosel. - Nota rcd. 
•) Babette Blum. - Nota red. 
•) - fără testament. - Nota trad. 

Al tău, 
K. M 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germani 
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1 1  

Engels către Marx 
la Londra 

[Manchester] 13 noiembrie 1 865 
Dragul meu Maur, 

O dată cu această scrisoare primeşte şi o scrisoare recomandată 
conţinînd 15 l. st. pe care am scris-o vineri şi am dat-o curierului 
nostru s-o expedieze. Duminică n-am primit nici un răspuns de 
la tine, ceea ce m-a cam mirat şi mi-am adus aminte că omul nu 
mi-a dat simbătă dimineaţa recipisa de expediere a scrisorii. Cînd 
m-am interesat astăzi, am descoperit că netrebnicul ăsta a uitat de 
toată povestea şi mai purta scrisoarea la el. Asta a fost ultima pi
cătură care a umplut paharul şi I-am dat afară. Povestea este foarte 
neplăcută pentru mine, căci în timpul ăsta tu ai putut crede că am 
băgat liniştit ultima ta scrisoare în buzunar, Iăsînd lucrurile ÎD 
voia lor, fără să-ţi scriu măcar un cuvînt. 

Edgar 1) a plecat ? 

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

12 

AI tău, 
F. .. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Lonra} 15 noiembrie 18> 

Dragă Fred, 

Te rog să mă ierţi dacă abia astăzi îţi confirm, cu calde mulţu
miri, primirea celor 15 I. st. şi că abia mîine îţi voi scrie. Sînt atît 
de hărţuit, incit astăzi nu voi mai avea timp. 

Jennychen are difterie, sper însă că boala va trece repede. 
Te rog să-mi restitui, de îndată ce vei citi, scrisoarea alăturat. 

1) Edgar von Westphalen. - Nota red. 
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care, de altfel, ca manieră şi stt, se deosebeşte în bine de scrisorile 
muncitorilor din Renania Politeţea cere să răspundem. 

Salut. 

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

73 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 17 noiembrie 1865 

Dragul meu Maur, 
Scrisoarea ta mi-a parvenit abia aseară şi voi face cercetări 

pentru a afla de ce a sosit atît de tîrziu. 
Sper că Jennychen este din nou all right şi că, în orice caz, 

faza acută a bolii şi deci primejdia a trecut. Ca să-şi fortifice inima, 
îi trimit în seara aceasta o ladă cu Porto, Sherry şi Claret. M-am 
speriat serios cînd am citit cuvîntul difterie ; cu asta nu-i de 
glumit. 

Scrisoarea celor din Berlin mi-a produs, într-adevăr, o impresie 
foarte puternică 175• Este scrisă, în mod evident, de un om care 
are mult mai mult în cap decît Wilhelmchen 1) şi care, pare-se, nu 
pomeneşte de acesta decît cu o oarecare ironie. Dar, nu încape 
îndoială, că nu este scrisă de un muncitor, o dovedeşte şi respec
tarea întocmai a ortografiei lui Grimm, şi am unele bănuieli în 
privinţa autenticităţii acestei poveşti. ln orice caz, este necesar 
să ne interesăm de cei trei semnatari, Wilhelmchen ar trebui ori
-cum să-i cunoască, dacă această poveste este bona fide 2) .  Suspi
ciunile mele se bazează mai mult pe forma scrisorii ; conţinutul pare 
să dovedească în mod categoric contrariul. Dar cum tu nu ai de 
gînd să pleci la Berlin ca să întemeiezi acolo o nouă organizaţie, 
nu are nici o importanţă dacă le scrii acestor oameni. Alăturat îţi 
înapoiez scrisoarea. 

1) Wilhelm Liebknecht. - Nota red. 
'J - autentică. - Nota trad. 



1 4  K. Marx şi F. Engels 

Ce părere i de insurecţia negrilor din Jamaica şi de brutalităţile 
englezilor 1 178 „Telegraphu 1) de astăzi scrie : „We should be very 
sorry if the right was taken away /rom any British otticer to shoot 
or hang all and every British subject iound in arms against the 
British Crown /" 2) 

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

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 20 noiembrie 3) 1865 

Dragă Engels, 
Jennychen s-a ins.n.toşit şi îţi mulţumeşte foarte mult pen

tru vin. 
In ceea ce priveşte problemele financiare, ar fi inutil să ne 

.dresăm lui Dronke. Pentru a-mi asigura liniştea dinspre partea pro
prietarului - or, aceasta este principalul - l-am convins să accepte 
o poliţă pină la mijlocul lunii februarie, întrucît îi datorez 2/a din 
plata trimestrului în curs. Cit despre ceilalţi creditori, cu cele 
15 1.  st. i-am potolit pe cei mai insistenţi şi acum îmi bat capul cum 
să fac rost măcar de un acont pentru ceilalţi. Propunerea ta este 
foarte generoasă şi, de îndată ce voi termina şi publica lucrarea 4) . 
restul va urma să-l procur pe altă cale, sau dacă, contrar aşteptă
rilor mele, nu voi reuşi, va trebui să ne mutăm într-o localitate mai 
ieftină, eventual în Elveţia. 

1) „The Daily Telegraph" .  - Nota red. 
•) - „Am regreta foarte mult dacă o/i/erii britanici nu ar mai avea dreptul de 

a împuşca sau spînzura pe oricare supus britanic care pune mina pe arme împo
triva coroanei britanice 1· - Nota trad. 

1) In manuscris : octombrie. - Nota red. 
') „Capitalul". - Nota red. 
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Scrisoarea din Berlin este autentică 175• La cîteva zile după sosirea 
ei mi-a scris în legătură cu aceasta Liebknecht, care este în relaţii 
permanente cu cei din Berlin. Din scrisoarea lui L [iebknecht] mai 
reiese că porcii de la „Soc(ial] -Dem[okrat] u ar fi foarte dispuşi să 
reia relaţiile cu noi. Cite iluzii îşi face mereu acest Liebk[necht] , 
poţi vedea din următorul pasaj : „The people that have applied to 
you from Berlin, are aur friends. If you could come, show yourself 
but once - the gain would be immense. Come if it is possible• 1) . 
Or, Liebknecht ar trebui să ştie că, chiar dacă aş putea să plec în 
momentul de faţă la Berlin în calitate de simplu vizitator, aş fi 
nevoit să fiu foarte liniştit şi retras acolo şi nu mi-aş putea permite 
să iau cuvîntul în cluburi muncitoreşti 177• 

Liebknecht mai scrie : 
„Profesorul Eckardt din Mannheim" (acesta este acum „şeful" 

Tadicalilor din sud, după cum reiese dintr-o scrisoare a lui Stumpf 
lin Mainz) „places the «Wochenblatt» at aur disposal. He would 
be delighted if you and Engels were to write for it a few articles, 
but nat too strong" 2) , 

„Workman's Advocate• este tot atît de slab ca şi pînă acum. 
Totuşi se pare că se vinde, pentru că în ultima săptămînă a apărut 
în format mărit. Amănunte nu cunosc, întrucît pentru prima oară 
voi asista din nou la şedinţele Asociaţiei abia mîine. Cei din Paris 
au publicat un raport asupra conferinţei, precum şi programul în
tocmit de noi pentru viitorul congres. Acest program a apărut în 
toate ziarele liberale, cvasiliberale şi republicane din Paris 11e, Cit 
le favorabil a fost primit, îţi vei da seama din următorul raport 
il lui Fox asupra ultimei şedinţe a Consiliului nostru, pe care l-am 
.ecupat pentru tine din „Workman's Advocate•. Parizienii noştri 
sînt cam contrariaţi de faptul că cea mai mare senzaţie a făcut-o 
tocmai paragraful în legătură cu Rusia şi Polonia, pe care ei nu 
voiau să-l accepte 179• Sper că atunci cînd vei avea un moment 
liber, ai să scrii din cînd în cînd pe o temă oarecare pentru „Ad
vocate• . 

Publicaţia din Paris m-a scutit de osteneala de a scrie un raport 
cu privire la francezi. 

Povestea din Jamaica este caracteristică pentru mîrşăvia fără 
seamăn a „adevăratului englez " 178, Indivizii nu rămîn cu nimic 

') - „Oamenii din Berlin care au apelat la tine sint prietenii noştri. Dacă ai 
putea veni aici, să te arăti măcar o dată - profitul ar fi imens. Vino, dacă este 
posibil" .  - Nota trad. 

1) - „pune ziarul «Wochenblatt» la dispozitia nostră. Ar fi bucuros dacă tu ş1 
cu Engels ati scrie citeva articole pentru această publicaţie, dar nu prPa vehe
mente•, - Nota te.ad. 
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în urma ruşilor. Dar, spune bravul „Times•, aceşti ticăloşi afuisiţi 
se bucură de „all the liberties of an Anglo-Saxon Constitution " 1) 180• 
Cu alte cuvinte, printre altele, se bucură de libertatea de a plăti 
impozite extraordinar de mari, care le asigură plantatorilor mijloa
cele de a importa culi, scăzînd astfel la minimum cheltuielile lor pe 
piaţa muncii. Şi aceşti porci de englezi cu nervi sensibili urlă împo
triva „bestiei de Butler" ,  pentru că a dat ordin să fie spînzurat 
un om I şi pentru că nu a îngăduit fostelor plantatoare, galbene, 
acoperite de briliante, să-i scuipe în obraz pe soldaţii federali I Pen
tru demascarea completă a ipocriziei engleze după războiul american 
nu lipsea decît povestea din Irlanda 181 şi măcelurile din Jamaica 1 

Nu uita să-mi procuri de la Knowles (şi cît mai repede) datele 
de care am nevoie : Average Weekly Wages 2) ,  fie al unui fila
tor la o maşină mulle, fie al unei filatoare la o maşină throstle ; ce 
cantitate de fire de grosime medie (sau, din partea mea, de orice 
grosime) , respectiv ce cantitate de bumbac (deci inclusiv deşeul 
care se pierde la tors) toarce în medie pe săptămînă un filator ; pe 
lingă aceasta, indică-mi, fireşte, şi un preţ oarecare (corespunzător 
salariului) al bumbacului şi preţul firelor. Nu pot transcrie capi
tolul II 182 înainte de a cunoaşte aceste detalii. 

Adresa lui Ernest Jones este acum 47 , Princess Street. 
Salut. 

Al tu, 

Publicat pentru prima oară 
fn : „Der Briefwechsel zwischen 
F, Engels und K. Marx" ,  Bd. JJI,  
Stuttg•ut, 19 13  

K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba german\ 

1) - „toate libertăţile unei constituţii anglo Eaxone• .  - Notn /rad 
1) - Salariul mediu săptăminal. - Nota /rad 



Scrisori din 1865 

75 

Engels către Marx 
la Londra 
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Manchester, 1 decem:ie 18)5 

Dragul meu Maur, 
Iţi trimit alăturat, în contul lunii care a început, alte două 

bancnote de 5 1. st., a căror primire te rog să mi-o confirmi la 85 
M[ornington] Str[eet] , sau, dacă se poate, telegrafiază mîine dimi
neaţă la 7 Southgate, pentru că de data aceasta, ca să nu atrag aten
ţia, nu am înregistrat scrisoarea. 

Prof. Eckardt 1) , după cite îmi pot da seama din ziarele germane. 
este un democrat german din sud ; el face parte din grupul de şvabi 
şi bavarezi care s-au despărţit de Uniunea naţională 150• Cum am 
putea colabora cu el, nu prea înţeleg, este un fel de Kolatschek. 

Faptul că domnii de la „Soc(ial] -Dem[okrat] u vor să reia legă� 
tura cu noi este caracteristic pentru această adunătură de ticăloşL 
Ei cred că toţi sînt nişte căcăcioşi ca şi ei. Bismarck şi-a dat, pare-se,. 
seama de slăbiciunea lor şi de aceea i-a lăsat de căruţă ; aşa se
explică şi procesul şi condamnarea lui Schweitzer la 1 an închi
soare 1a. Acum s-a dezis şi B. Becker de Schw[eitzer] şi a renunţat 
la postul său de preşedinte al omenirii ; într-un cuvînt totul este 
acum în stare de dizolvare. Aşadar, toată această porcărie a sărit 
în aer nu din pricina amestecului nostru, ci pentru că noi nu ne-am 
amestecat. In felul acesta, „lassalleanismul u oficial va ajunge, de
sigur, curînd în ultima lui fază. 

Cu fiecare poştă sosesc ştiri tot mai îngrozitoare despre ororiie 
din Jamaica 178• Scrisorile ofiţerilor englezi cu privire la faptele lor 
eroice împotriva negrilor neînarmaţi sînt inegalabile. Spiritul ar
matei engleze şi-a găsit în sfîrşit expresia, fără nici o rezervă, aici. 
„The soldiers enjoy W 2) . De astă dată pînă şi „M[an]ch(este] r 
Guardianu s-a văzut nevoit să ia poziţie împotriva oficialităţilor din 
Jamaica. 

1n ce priveşte „Workman's Adv[ocate] " am să văd ce se poate 
face, între timp însă ai putea să-mi trimiţi ziarul. Nici nu ştii cite 
greutăţi ai aici şi de cită alergătură e nevoie ca să-ţi poţi procura 
aceste penny weekly papers 3) , care nu sînt de loc rentabile pen-

1) Vezi volumul de fată, p. 145. - Nota red. 
1) - „Pe soldati asta ii amuză" .  - Nota trad. 
1) - săptăminale de un penny. - Nota trad. 



8 K. Marx şi F. Engels 

tru vînzătorii de ziare. Chiar dacă le comanzi şi le plăteşti înainte, 
tot nu le primeşti. Sau aboneaz-o pe Mrs. Burns şi cere ca ziarul 
să fie trimis prin poştă aici. 

Multe salutări doamnei şi domnişoarelor. 
Al tău, 

F. E. 

GIP 62 563. Londra, 4 august 1865 - 5 l. st. 
EIM 35 757. Liverpool, 15 mai „ - 5 I. st. 
Ce sumă reprezintă poliţa pe care ai acceptat-o şi cînd este 

scadenţa ? 

Publicat pentru prima oară 
tn : „er 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 Engels 
la Manchester 

[Londra, 2 decembrie 1 665] 

Dragă Fred, 
Cînd am venit acasă (am fost la Muzeu 1) , unde am avut unele 

chestiuni de lămurit) m găsit scrisoarea ta. Mă grăbesc să-ţi con
firm, cu calde mulţumiri, primirea celor 1 0  I. st. Despre celelalte 
probleme îţi voi scrie mîine. 

Salutări şi complimente doamnei Lizzy. 

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

1J Biblioteca de la „British Museum•.  - Nota re1. 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba ge:man\ 
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Marx către Engels 
la Manchester 
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[Londra] 26 decembrie 1865 

Dragă Fred, 
Te rog să mă ierţi că-ţi mulţumesc abia acum, în numele întregii 

familii, pentru cecul de crăciun şi, în general, că nu ţi-am scris 
atîta timp. Dar am fost în permanenţă atît de tracasat şi am pierdut 
atîta timp cu alergătura, cu tot felul de aranjamente pentru a-l 
mulţumi pe „A", căzînd astfel în ghearele lui „B" etc., incit de cele 
mai multe ori nu-mi rămîneau pentru muncă decît nopţile, iar buna 
mea intenţie de a rezolva neapărat a doua zi corespondenţa nu se 
realiza niciodată. 

De aceea, Asociaţia Internaţională şi tot ce ţine de ea constituie 
pentru mine un adevărat coşmar şi aş fi bucuros să mă pot des
cotorosi de ea. Dar tocmai acum acest lucru este cu neputinţă. Pe 
de o parte, unor burghezi - în fruntea acestora se află Mr. Hughes, 
M.P. 1) - le-a venit ideea să transforme ,,Workman's Advocate" 
într-un ziar garantat obişnuit, şi eu, fiind unul dintre directori, 
trebuie să supraveghez tranzacţiile ca să nu intervină vreo foul 
play 2) m, Pe de altă parte, Liga pentru reformă, una din realizările 
noastre, a înregistrat un succes uriaş la mitingul de la St. Martin's
Hall, cel mai mare miting şi mitingul cu caracterul cel mai pur mun
citoresc care a avut vreodată loc de cînd mă aflu eu la Londra. In 
frunte au fost oameni din Comitetul nostru şi au vorbit în spiritul 
nostru 184• Dacă mîine m-aş retrage, elementul burghez, care nu vede 
cu ochi buni influenţa exercitată de noi (foreign infidels 8)) din 
culise,  ar deveni predominant. Deşi mişcarea muncitorească din 
Germania a înregistrat un fiasco total, totuşi elementele muncito
reşti din Elveţia s-au grupat în jurul secţiilor de acolo ale Asocia
ţiei Internaţionale. La mijlocul lunii în curs a apărut la Geneva 
primul număr din „Journal de l'Assoc[iation/ Internat[ionale/ des 
Trav[ailleurs]. Section de la Suisse Romande•, şi în curînd va 
apărea acolo şi un organ de presă german 185 redactat de Becker 4) ,  
care, c a  urmare a morţii lui „Nordslern" ş i  a discreditării lui 

1) - Member of Parliament (membru in parlament). - Nota /rad. 
"l - înşelăciune. - Nota /rad. 
1) - srăini in care nu poţi avea încredere. - Nota trai. 'l Johann Philipp Becker. - Nota red. 
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„,Soc[ial]-Dem[okratr are mari şanse. (Bătrînul Becker insistă să-i 
trimitem articole şi m-a însărcinat să-ţi scriu şi ţie neîntîrziat în 
această problemă, pentru că pro nune 1) nu are nici un colabora
tor.) In sfîrşit, în Franţa, întrucît nu există nici un alt centru al 
mişcării, Asociaţia face mari progrese. Aşadar, dacă în aceste îm
iPrejurări m-aş retrage, aş aduce mari prejudicii cauzei ; şi, pe de 
altă parte, cum nu am de loc timp, nu mi-e prea uşor să particip 
in fiecare săptămînă la aproximativ 3 mitinguri în Westend sau 
City, apoi la o şedinţă a Consiliului Internaţionalei, după aceea la 
una a Comitetului permanent şi din nou la şedinţa directorilor sau 
a acţionarilor de la „Workm[an's/ Adv[ocater I Şi, în plus, toată 
scriptologia. 

Am primit cîteva rînduri de la Liebknecht. Locuieşte pe Gerichts
weg 2, Leipzig, de menţionat pe adresă : J. Miller, Esq. 2) . Se pare 
că-i merge, ca de obicei, prost, dar [se pare] că ar avea totuşi 
Perspectiva de a găsi un post de lexicograf, precum şi de a obţine 
cetăţenia oraşului Leipzig şi de a deveni supus al lui Beust. 

Mi-a scris şi dr. Kugelmann. Urmaş al lui Justus M6ser, ac
tualul primar din Osnabrick, d-l Miquel, este acum un renegat fă
ţiş ; deocamdată doar în sens burghez, dar „deja" cu tendinţe aristo
cratice. Un oarecare Wedekind, înainte consul somewhere 3) , pu
tred de bogat şi adept convins al Uniunii naţionale 150, şi l-a făcut 
ginere ca răsplată pentru meritele lui. Kugelmann l-a văzut pe 
„,blîndul Heinrich u 4) la K6ln. In momentul de faţă s-a aranjat bine 
ea redactor la „Rhein[ische/ Zeit[ung]" .  S-a plîns că eu nu l-am 
vizitat la K6ln, că-l tratez ca pe un „apostat" etc. Pretinde că el 
„,ar fi rămas întotdeauna credincios «cauzei» u şi că acum nu lu
crează cu burghezia împotriva aristocraţiei decît „pentru a con
tribui la dezvoltarea şi clarificarea contradicţiilor de clasă" (şi 
abia acum un an, într-o cuvîntare rostită la K6ln, a declarat că 
aceste contradicţii nu există I) etc. 

Situaţia lui Bonaparte mi se pare mai nesigură ca oricînd. Po
vestea cu studenţii, simptomele îngrijorătoare de existenţă a unor 
contradicţii chiar în armată, dar în special afacerea din Mexic 188 
şi păcatul ereditar al lui Lower Empire 5) , datoriile I tn tot cursul 
anului trecut individului nu i-a reuşit nici o singură lovitură. Şi 
într-adevăr, a căzut atît de jos, incit Bismarck figurează în calitate 
de rival al lui I 

1) - pentru moment. - Nota trad . 
I) Pseudonimul conspirativ al lui Liebknecht. - Nota red. 
�) - pe undeva. - Nota red. 
4) Heinrich Biirgers. - Nota red. 
6) - Imperiul epocii decadente. - Nota Irod. 
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ln această poveste moartea lui Palmerston şi-a avut rolul ei. 
Dacă mai trăia, guvernatorul Eyre ar fi primit ordinul pour le 
merite 1) I 

Freiligrath îşi încheie şi el anul cu un mare ghinion. Evreul 
Reinach şi-a lichidat aici cu mare zarvă afacerea, special pentru 
aceasta a venit la Londra. F[reiligrath] , care şi aşa datora bani 
băncii, a mai avut pe deasupra ghinionul ca, trei zile înainte de 
sosirea puternicului Reinach, unul dintre comişii săi să o şteargă 
rn 150 1. st. Pe de altă parte însă, bătrînul se bucură de o protecţie 
serioasă to fall back upon 2) . Prietenii săi plonplonişti din Paris (de 
exemplu ex-colonelul Kiss, care s-a căsătorit cu fiica fostului mi
nistru francez Thouvenel, milionar aflat acum în fruntea unei 
companii uriaşe) îi vor găsi oricum un nou plasament. 

An nou fericit I De asemenea şi doamnei Lizzy. 

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 

Marx către Engels 187 
la Manchester 

Anexă 

[Londra, sfirşitul anului 1865 -
începutul anului 1866] 

Mi-ai cerut o dată, în timpul ultimei mele şederi la Man
chester 173,  să-ţi explic calculul diferenţial. Din următorul exemplu 
te poţi lămuri pe deplin. Întregul calcul diferenţial a pornit iniţial 
de la problema de a duce tangente printr-un punct oarecare al 
unei curbe oarecare. Pe baza acestui exemplu vreau să-ţi exem
plific toată povestea. 

') - pentru merit. - Nota trad. 
') - pe care se poate bizui. - Nota trad. 
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Consideră linia nAo o curb. oarecare, a cărei natură (dac. este 
parabolă, elipsă etc.) ne este necunoscută şi la care, în punctul m, 
se duce o tangentă. 

Ax este axa. Lăsăm perpendicular mP (ordinata) pe abscisa Ax. 
Consideră acum că punctul n ar fi punctul infinit cel mai apropiat 
al curbei lingă m. Dacă duc o perpendiculară np pe axă, atunci p 
trebuie să fie punctul infinit cel mai apropiat de P, iar np linia 
paralelă infinită cea mai apropiată de mP. Duc acum o infinit de 
mică perpendiculară mR pe np. Dacă iei acum abscisa AP„.x şi 
ordinata mP„.y, atunci np = mP (sau Rp) mărită cu un infinit de 
mic increment lnRJ, sau fnR) = dy (diferenţialul lui y) , iar mR 
( = Pp) = dx. Pentru că partea mn a tangentei este infinit de mică, 
ea se suprapune părţii corespunzătoare a curbei. Pot, aşadar, con
sidera mnR un . (triunghi), şi triunghiurile mnR şi mTP sînt 
triunghiuri asemănătoare. De aici : dy ( = nR) : dx (= mR) = 
= y ( = mp) : PT (care este subtangenta tangentei Tm). Aşadar, sub-

ydx 
tangenta PT = - . Aceasta este ecuatia diierentială generală pen-

dy 
tru toate punctele tangenţiale  ale tuturor curbelor. Dacă acum ar 
urma să operez în continuare cu această ecuaţie şi să determin 
prin ea mărimea subtangentei PT (dacă o aflu pe aceasta, nu mai 
trebuie decît să unesc punctele T şi m printr-o linie dreaptă, pen
tru a obţine tangenta) , va trebui să ştiu care este caracterul spe
cific al curbei. Conform caracterului ei (ca parabolă, elipsă, cisoidă 
etc.) , ea are o ecuatie generală anumită pentru ordinatele şi ahsci-
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sele ei din orice punct, cunoscută din geometria algebrică. Aşadar, 
dacă, de exemplu, curba mAo este o parabolă, atunci ştiu că y2 
(y = ordinata oricărui punct) = ax, din care a este parametrul 
parabolei şi x abscisa corespunzătoare ordinatei y. 

Dacă introduc această valoare a lui y în ecuaţia PT = ydx , atunci dy 
trebuie să caut mai întîi dy, adică să găsesc diferenţialul lui y 
(expresia pe care o ia y în creşterea sa infinit de mică) . Dacă 
y2 = ax, atunci ştiu din calculul diferenţial că d (y2) = d (ax) 
(trebuie, fireşte, să diferenţiez ambele laturi ale ecuaţiei) , rezultă 
deci 2 y dy = a dx (d înseamnă întotdeauna diferenţial) . Aşa-

2 y dy 
dar, dx = . Dacă introduc această valoare a lui dx în for-a 

ydx 2 y2 dy 2 y2 __ 
mula PT = dy , atunci obţin PT = = (întrucît a dy a 

2 ax y2 = ax) -- = 2 x. Sau subtangenta fiecărui punct m în paraa 
bală = cu dubla abscisă a aceluiaşi punct. Mărimile diferenţiale 
dispar în cadrul operaţiei. 

Publicat pentru prima oară Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba german. 
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Dragul meu Maur 

1 8 6 6  

19 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 4 ianuarie 1866 1J 

lţi trimit alăturat 10 1. st. în două bancnote ale Băncii Angliei. 
Care este situaţia cu poliţa proprietarului ? Comunică-mi suma şi 
termenul scadenţei, ca să ştiu cum să mă orientez. 

Rezumatul maliţios al istoriei scandalurilor de la „Soc[ial]
Dem[okrat] " făcut de Schulze-Delitzsch în broşura lui îmi fusese 
deja trimis de o persoană necunoscută din Berlin ; prinde întot
deauna bine să ai un astfel de rezumat cu extrasele corespunză
toare. Sch[ulze]-Delitzsch a mai anunţat că intentionează să publice 
zilele acestea un răspuns către Lassalle, în care îl va face una cu 
pămîntul 188• Ai aflat, probabil, că Racoviţă a murit de tuberculoză. 
Aşadar, mamsell D6nniges va intra, desigur, din nou in the market, 
if ever she was fairly aut of it 2) . 

Cuvîntarea d-lui Held mi-a fost de asemenea trimisă de la Ber
lin. Ăsta e o adevărată canalie berlineză. 

Treburile lui monsieur Bonaparte merg din rău în mai rău. Po
vestea din armată în legătură cu Mexicul este foarte gravă, dezor
dinile studenţeşti de la Paris 186 de asemenea. Este foarte impor
tant faptul că studenţii din Paris trec de partea proletariatului, 
oricît de mare este confuzia din capetele lor. Şcoala politehnică li 
se va alătura şi ea curînd. Ar fi minunat dacă ticălosul ar ajunge 
să-şi vadă propria lui cădere ; şi acum se pare că aşa se va întîm
pla. Şi situaţia lui Bismarck se înrăutăţeşte pe zi ce trece şi dacă 
porcii din K6ln nu l-ar fi ajutat să iasă din încurcătură, probabil 
că pînă acum ar fi fost deja un om sfîrşit 165• 

Aştept cu nerăbdare noul parlament, căci acum destrămarea 
vechilor partide trebuie să progreseze rapid. John Bright is evidently 
bidding for office 3) , deşi, e drept, nu am citit încă discursul lui de 
ieri 188• 

1) In manuscris : 1 865. - Nota red. 
1) - pe piaiă, dacă în general a părăsit-o vreodată cu adevărat. - Nota trud. 
1) - este evid!nt în căutarea unui post de ministru. - Nota lrad. 
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Ai citit „Heat considered as a mode of motion" 1) a lui Tyndall ? 
Dacă nu, citeşte-o neapărat. ln acest domeniu s-a realizat enorm 
de mult şi problema începe să ia un aspect raţional ; teoria atomi
lor este în aşa măsură dusă la extrem, incit în curînd va suferi un 
fiasco. 

Nu uita să-mi trimiţi „Workman's Adv[ocate] " şi „Free Press" .  
Calde salutări ş i  felicitări de Anul nou familiei tale. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurta tă 
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 

80 

Al tău, 
F. E_ 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 5 ianuarie 1866 

Dragă Fred, 
1n mare grabă. 
Multe mulţumiri pentru cele 10 1. st. 
Scadenţa poliţei este la 18 februarie, iar suma este de 48 1. st. 

Eu am vrut ca proprietarul să tragă poliţa numai pentru cele două 
trimestre scadente, nu şi pentru cel de-al treilea, care expiră abia 
la sfirşitul lunii ianuarie. Dar el a insistat. 

S-a pus la cale o intrigă împotriva Asociaţiei Internaţionale şi 
am nevoie de concursul tău. Mai e larg îţi voi scrie ulterior despre 
acest lucru. Deocamdată numai atît : d-l Le Lubez şi Vesinier 
(acesta din urmă ştie că i se cercetează trecutul ; e din nou la 
Bruxelles) au aici o secţie franceză 100 (in fact o secţie de opoziţie) 
la care a aderat şi Longuet, redactorul lui „Rive Gauche" ,  şi care 
este în legătură cu toată banda proudhoniştilor din Bruxelles. Mai 
întîi Vesinier publică în „Echo de Verviers• o amplă mîzgălitură 

1) - „Căldura considerată ca o formă a mişcării" .  -- Nota lrad. 
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Împotriva noastră, of course anonymously 1) .  Apoi, în acelaşi ziar 
care difuzează calomniile la adresa Asociaţiei noastre (printre altele 
îi declară bonapartişti şi pe Tolain şi Fribourg) , secţia din Londra 
publică un program, un proiect al viitorului statut, pe care ei, ade
văraţii, intenţionează să le prezinte congresului 191 • 

Mobilul propriu-zis al polemicii este problema poloneză. Indi
vizii au aderat cu toţii la moscovitismul lui Proudhon-Herzen. Eu 
îţi voi trimite, aşadar, articolele mai vechi ale acestor oracole, ap.
rute în „Tribune du Peuple împotriva polonezilor ; tu va trebui să 
scrii o contralucrare, fie pentru ziarele noastre din Geneva (cel 
„german" 2) ) ,  fie pentru „Workman's Advocate" 102. ln partea proud
honizată a „tinerei Franţe " ,  domnii ruşi şi-au găsit cei mai nii 
aliaţi. 

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

8 1  

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 15 ianuarie 1866 ') 

Dragă Fred, 
Laura a uitat complet să-ţi trimită numerele din „Tribune" 4) 

pe care le-am pregătit încă de săptămîna trecută. Astăzi va repara 
greşeala. Ditto un număr din „Workman's Advocate•. 

La această scrisoare anexez : 
1 .  O scrisoare din Viena de la editor 193• (Pe asta trebuie să mi-o 

restitui.) 
2. Una de la dr. Kugelmann. 
3. Una de la Meyer 5) din Berlin. (Le-am răspuns abia astăzi. 

N-am avut de loc timp.) 
Am reuşit să înăbuşim mizerabilele intrigi puse la cale de 

1) - fireşte anonimă. - Nola lrad. 
'I „Der Vorbote•.  - Nota red. 
1) In manuscris : 1865. - Nota red. 
4) „La Tribune du Peuple". - Nola red. 
1) Sigfrid Meyer. - Nota red. 
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Vesinier în Belgia şi de Le Lubez Ia Londra 191, Longuet, redactorul 
lui „Rive Gauche• şi prietenul lui Rogeard, apoi d-l Crespelle -
doi dintre cei mai subtili intelectuali membri ai secţiei 1) înfiinţate 
de el 2) - au devenit membri ai Comitetului nostru central. Secţia 
lui s-a declarat împotriva lui şi de partea noastră. Comitetul cen
tral has summoned Vesinier „to substantiate his accusations, or to 
be expelled" 3) . Individul acesta ne reproşează în „Echo de Ver
riers•,  printre altele, următoarele : 

„Il. (le comite) „a ete charge d'un des plus grands interets de 
l'humanite et il abandonne de gaiete de coeur Ie but sublime pour 
degenerer en comite des nationalites a la remorque du bonapar
tisme• 4) . 

Şi această degenerare a noastră a ieşit la iveală în declaraţia 
noastră în favoarea Poloniei, împotriva Rusiei 194, 

„Cedînd influenţelor dăunătoare" (acest măgar îşi închipuie că 
paragraful cu privire la Polonia din program ar fi fost adoptat la 
propunerea delegaţilor din Paris, pe cînd, în realitate, aceştia au 
încercat în fel şi chip să-l înlăture, întrucît îl considerau „inopor
tun ") ,  „a inclus în programul Congresului de Ia Geneva anumite 
probleme care sînt străine de scopurile Asociaţiei şi contrare drep
tului, dreptăţii, libertăţii, fraternităţii şi solidarităţii popoarelor şi 
raselor, ca de exemplu : «Problema înlăturării influenţei ruse în 
Europa» etc., şi aceasta chiar în momentul în care iobagii ruşi şi 
polonezi sînt eliberaţi de către Rusia, în timp ce nobilimea şi clerul 
Poloniei au refuzat întotdeauna să acorde libertate iobagilor lor. 
Cel puţin un lucru trebuie recunoscut, şi anume că momentul a fost 
prost ales. lnainte de a aproba aceste articole, membrii englezi ai 
Comitetului ar fi trebuit să se întrebe dacă nu este tot atît de ime
diată sarcina de a se pune capăt creşterii înspăimîntătoare a paupe
rismului din Anglia, prostituţiei muncitoarelor şi mizeriei muncito
rilor din Marea Britanie, foametei şi depopulării Irlandei etc. I Cit 
despre membrii germani ai Comitetului, să facă bine să ne spună 
dacă nu este tot atît de necesar să se înlăture influenţa politicii 
d-lui von Bismarck în Europa ; oare Prusia şi Austria nu au parti
cipat şi ele la împărţirea Poloniei şi nu sînt la fel de vinovate ca 

1) Secţia franceză din Londra. - Nota red. 
21 Le Lubez. - Nota red. 
3) - l-a somat pe Vesinier „să aducă dovezi în sprijinul acuzaţiilor sale, alt· 

minteri va li exclw". - Nota trad. 
') - „Lui" (Comitetului) „i-a fost încredinţat unul din cele mai mari interese 

ale omenirii şi el renunţă cu uşurinţă la nobilul său scop pentru a degenera într-un 
comitei al na/lonalită/ilor, aflat la remorca bonapartismului•. - Nota trad. 
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şi Rusia pentru crima comisă împotriva acestei naţiuni nenorocite ? 
Şi era oare de căderea aşa-zişilor delegaţi din Paris să înfiereze 
influenţa rusească, în timp ce soldaţii lui Bonaparte ocupă Roma, pe 
care o bombardează, şi îi masacrează pe apărătorii Republicii mexi
cane, după ce au distrus Republica franceză ? Să se compare gre
şelile şi crimele comise de diferitele guverne şi se va ajunge la 
convingerea că nici un popor nu trebuie anatemizat de întreaga 
omenire pentru crimele săvîrşite de asupritorii lui, şi că datoria 
Comitetului Central era de a proclama solidaritatea şi fraternitatea 
tuturor popoarelor, şi nu de a arunca în fata Europei anatema asu
pra unui singur popor• 1) . 

Apoi adaug. următoarea minciună : 
„Cette faute enorme a deja eu de fatales consequences : Ies 

Polonais ont demande en masse a faire partie du Comite, et sous 
peu ils seront en immense majorite" 2) . (In Comitet este un singur 
polonez - căpitanul Bobczynski ; � Holtorp nu intră în socoteală, 
el conspiră cu Le Lubez.) „Deja ils ne se font pas faute de dir1 
qu'ils se serviront de J'Association pour aider au retablissement de 
leur nationalite, sans s'occuper de la question de l'emancipation 
des travailleursu 3) . 

Polonezii - ei tocmai ne trimiseseră o delegaţie - au izbucnit 
în hohote de rîs cînd s-a dat citire acestor pasaje. La 23 ianuarie 
sărbătorim revoluţia lor 195• 

Te va amuza, desigur, rugăciunea finală către Proudhon a înţe
leptului Denis 186• Acest „sensational writeru 4) , acest semidoct a 
făcut mult rău prin cochetarea lui a la Lassalle cu ştiinţa, de care 
n-are habar, prin superioritatea lui aparent critică faţă de socialiştii 
sectari. 

Le Lubez este o nulitate. Fox îi spune foarte bine „Le Pere 
enfantinu 5) ,  dar Vesinier este tocmai omul potrivit pentru ruşi. Ca 
scriitor nu valorează mare lucru, după cum dovedesc „Vie du 
Nouveau Cesaru şi celelalte pamflete ale lui împotriva lui Bona-

1) ln original de la : „Cedînd influenţelor . . .  • şi pînă la : „unui singur popor„. • 
în limba franceză. - Nota red. 

1) - „ Urmările nefaste ale acestei uriaşe greşeli s-au şi văzut : polonezii au 
cerut în masă să fie primiţi în comitet şi în curînd vor forma acolo marea majo
ritate•. - Nota trad. 

1) - „Deja ei nu ezită să afirme că se vor folosi de Asocia/ie pentru a-şi reface 
naţiunea, fără să se ocupe de problema eliberării muncitorilor•,  - Nota trad. 

'l - „scriitor senzaţional". - Nota trad. 
•j Se referă la reprezentantul principal al şcolii lui Saint-Simon, Barthelemy 

Prosper Enfantin, pe care-l imita Le Lubez ; aici joc de cuvinte : „pere enfantin" în 
limba franceză înseamnă şi „tată infantil" .  - Nota red . 

• 
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parte. Dar are talent, mare rhetorical power 1) , energie şi, mai ales. 
este complet lipsit de scrupule. 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prscurtată 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, Bd. III, 
Stuttgart!, 1 913 ; în întregime 
ln : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

82 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limbile germană 
şi franceză. 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 26 ianuarie 166 

Dragul meu Maur, 
Iată ce mă reţine : nu am nici un fel de material şi nu ţin de 

loc minte cum s-a înfăptuit pînă la urmă eliberarea iobagilor în 
Rusia, cit pămînt a primit ţăranul, cine a plătit pentru acest pămînt, 
care este acum de fapt situaţia acestui ţăran faţă de moşieri etc. 
etc. Planurile iniţiale ale nobilimii şi ale ţarului 2) le cunosc, desigur, 
dar cum au fost realizate, nu ştiu. Ai tu ceva material în legătură 
cu asta 8) ? 

AI tău, 
F. E. 

N. B.  Nu mă voi referi direct la articolul din „Tribuneu din 
1 864, cela serait lui faire trop d'honneur 4) m. 

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

1) - dar oratoric. - Nola lrad. 
1) Alexandru al II-iea. - Nola red. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 156. - Nola red. 
') - asta ar fi prea mare cinste pentru 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germani 

el. - Naiu lrad. 
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Dragă Fritz, 

K. Marx şi F. Engels 

83 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 10 februarie 1866 

De data aceasta era cît pe ce s-o păţesc. Familia mea n-a ştiut 
cît de grav este cazul. Dacă boala se mai repetă de vreo trei-patru 
ori în aceeaşi formă, sînt condamnat. Am slăbit extraordinar şi mă 
simt încă fără pic de putere ; e drept că nu capul mi-a slăbit, ci 
şalele şi picioarele. Medicii au perfectă dreptate : Munca de noapte 
exagerată este cauza acestei recidive. Dar nu le pot explica acestor 
domni - ar fi şi absolut inutil - motivele care mă obligă la această 
extravaganţă. In momentul de faţă mai am pe corp tot felul de 
coşuri mici, care sînt dureroase, dar nu periculoase. 

Cel mai neplăcut a fost că a trebuit să-mi întrerup munca 1) ,  
care d e  l a  1 ianuarie, d e  cînd scăpasem d e  boala d e  ficat, mergea 
de minune. Desigur, nici nu putea fi vorba „să stau pe scaun•. 
Şi acum îmi vine greu să stau. Am continuat însă să lucrez stînd 
culcat, dar numai în scurte intervale din zi. Cu partea teoretică 
propriu-zisă n-am putut înainta. Creierul îmi era prea slăbit pen
tru asta. De aceea am dezvoltat din punct de vedere istoric sec
ţiunea despre „ziua de muncău, care nu figura în planul meu 
iniţial. Actuala mea „contribuţie"  constituie o completare (schiţată) 
la cartea ta 2) cu date pînă în 1865 (ceea ce menţionez şi în notă) 197 
şi deplina justificare a deosebirii dintre pronosticul tău asupra vi
itorului şi realitate. De îndată ce va apărea cartea mea, va fi deci 
necesară o a doua ediţie a cărţii tale, ceea ce va fi uşor de 
realizat. Materialul teoretic necesar îl voi da eu. Cît despre 
completarea în continuare a materialului istoric pe care trebuie 
să-l dai ca anexă la cartea ta, tot materialul existent este o adevărată 
porcărie, inutilizabil din punct de vedere ştiinţific, în afară de 
„Factory Reports• 3) , „Children's Employment Commission Reports• ') 
şi „Board of Health Reports• 5) 198• Cu puterea ta de muncă, nesub
minată de furunculoză, îţi va fi uşor să termini materialul în trei 
luni. 

1) la „Capitalul" .  - Nota red. 
1) F. Engels. „Situaţia clasei muncitoare din Anglia" (vezi K. Marx şi F. 

Engels. Opere, voi. 2 1 ,  'ucureşti, Editura politică, 1965, p. 252. - Nota trad.). 
Nota red. 1) - „Rapoartele de fabrică•. - Nota trad. 

•) - „Rapoartele comisiei pentru cercetarea muncii copiilor•. - Nota trad. 
1) - „Rapoartele departamentului sănătătif•. - Nota trad. 
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Referitor la Rusia, n-am de loc material. De îndată ce îmi va 
permite sănătatea, mă voi duce în acest scop la Museum şi voi 
mai căuta şi la polonezi. A avut loc o mare criză la „Workman's 
Advocate " ,  care mîine va apărea sub titlul de „Commonwealth• ; 
transformarea a fost realizată de elementul burghez şi se datoreşte 
absenţei mele de la Consiliu. Totuşi ,  chiar stînd în pat, am reuşit 
prin ameninţări să zădărnicesc intrigile, aşa că Eccarius a fost 
numit redactor în locul unui domn de la „Nonconformist" şi s-a 
instituit un editorial supervision committee 1) , care se întruneşte 
săptămînal. Din acesta fac parte eu, Fox, Howell, Weston şi Miall 
(editorul lui „Nonconformist" şi actualul nostru editor) , 4 ateişti 
împotriva unui singur „protestant" 199• Articolul 2) tău îi este acum 
neapărat necesar bietului Eccarius (întrucît intrigile iau acum pro
porţii de masă şi eu nu pot să-l sprijin ; timpul de care dispun pentru 
a scrie e consacrat exclusiv cărţii 3) mele) . 

Vinul tău are un efect miraculos asupra mea. Cînd boala era în 
toi a trebuit să cumpăr vin de Porto de proastă calitate, pentru că 
acest vin este singurul potrivit pentru furunculoza acută. 

Apropo. John Watts, după cum văd din unul din ultimele 
„Factory Reports" ,  a publicat un pamflet, „On Machinery• .  Roagă-l 
în numele meu să mi-l trimită 20°. 

Lui Wilhelm 4) îi voi scrie cîteva rînduri să mă ţină minte 
pentru slăbiciunea lui de caracter. Căci noi vrem tocmai ca „Soc[ial]
Demok[ratl " şi întreaga porcărie lassalleană să dispară 201 . · Lyon (muncitorii de acolo) a trimis Consiliului Intenaţionalei 
8 1. st. 

Salut . 

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

Al tău, 
Maur 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba ]>rmană 

I - comitet de supraveghere redacţional. - Nota trad. 
1) F. Enge/s. „De ce poartă clasa muncitoare interes Poloniei 1• vezi K. 

Marx şi I'. Enge/s. Opere, voi. 1 6, Bucureşti, Editura politica, 1963, p. 1 63-174. -
Nota trad.}. - Nota red. 

1) „Capitalul". - Nota red. 
') Wilhelm Liebknecht. - Nota red. 
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Dragul meu Maur, 

K. Marx şi F. Engels 

84 

Engels către Max 
la Londra 1) 

Manchester, 10 februarie 1866 

Chiar acum am vorbit cu Gumpert şi l-am consultat asupra stării 
sănătăţii tale. Părerea lui categorică este că trebuie să iei arsenic. 
L-a folosit într-un caz de carbunculoză şi într-unul de furunculoză 
acută şi în aproximativ trei luni a obţinut vindecarea completă. Acum 
îngrijeşte trei femei cărora le aplică acest tratament, deocamdată 
cu cele mai bune rezultate : femeile şi-au revenit şi au început 
să se îngraşe. El recomandă reţeta lui Fowler, care este, pare-se, 
de cite trei picături de trei ori pe zi (nu mai ştiu exact) , totuşi, 
în total, pacientului i se dă aproximativ 1 gram de arsenic pe zi. 
A vînd în vedere acţiunea specifică a arsenicului asupra tuturor boli
lor de piele, se poate spera că şi în acest caz va avea n efect 
binefăcător. Gumpert este de părere că fierul n-ar putea avea 
decit o acţiune simptomatică şi întăritoare. In plus, la tratamentul 
cu arsenic nu e nevoie să se respecte vreun regim special, trebuie 
numai să te hrăneşti bine. 

E neapărat necesar să iei, în sfîrşit, o măsură serioasă ca să 
scapi de această mizerie de carbunculoză, chiar dacă din această 
cauză ar mai trebui să amîi cu încă trei luni terminarea cărţii 2) . 
Povestea devine într-adevăr prea serioasă, şi dacă creierul tău, după 
cum spui chiar tu, nu mai este la înălţime 3) pentru problemele 
teoretice, lasă-l să se odihnească un timp şi scuteşte-l de teorie 
înaltă. Renunţă pentru citva timp la munca de noapte şi du o 
viaţă mai regulată. Cînd te vei restabili, vino aici pentru vreo 
două săptămîni, sau pentru cit doreşti ca să mai schimbi puţin 
mediul, şi adu-ţi cite caiete vrei pentru ca, dacă doreşti, să poţi 
lucra cite ceva aici. De altfel, 60 de coli reprezintă şi aşa două 
volume groase 161 • N-ai putea aranja în aşa fel incit să fie trimis 
la tipar, cel puţin pentru început, primul volum, iar al doilea citeva 
luni mai tîrziu ? In acest fel ar putea fi satisfăcuţi şi editorul, şi 
publicul, iar în fond nu s-ar pierde de loc timp. 

1) Hîrtia e care e scrisă această scrisoare are antetul : Albert Club, Man
chester. - Nota red. 

') „Capitalul". - Nota red. 
•) Vezi volumul de fată, p. 160. - Nota red. 
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Trebuie de asemenea să ţii seama că, aşa cum stau acum lucru
rile, pe continent ar putea interveni schimbări rapide. In Prusia 
evenimentele se succed cu o iuţeală fantastică. Bismarck forţează 
lucrurile. Mai întîi hotărîrea Tribunalului suprem 202, iar acum 
ameninţarea cu interpretarea autentică a Constituţiei de către 
rege 1) .  Aşa că s-a dus dracului şi ultima iluzie a filistinilor despre 
o dezvoltare istorică paşnică. Primul pretext potrivit, chiar pur şi 
simplu o complicaţie mai serioasă în legătură cu Schleswig-Holstein, 
poate să ducă la o ciocnire, de vreme ce soldaţii sînt concentraţi la 
graniţă ; deşi nici eu nu cred că s-ar putea întîmpla ceva fără 
vreun motiv mai general, totuşi o astfel de posibilitate există. Ce 
folos că vor fi gata cîteva capitole de la sfîrşitul cărţii tale dacă 
din pricina unor evenimente neaşteptate nu va putea fi tipărit nici 
primul volum 1 In Franţa, de asemenea, în orice zi se poate întîmpla 
ceva, iar în Austria încercarea de împăcare cu Ungaria nu va duce 
dacit la ascuţirea contradicţii>r 203• 

Facit 2) : Incearcă să te însănătoşeşti şi ad-hoc 3) încearcă să 
iei arsenic. 

Multe salutări doamnei şi domnişoarelor. 

Publicat pentru prima oară 
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 germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 13 februarie 1866 

Dragă Fred, 
Spune-i sau scrie-i lui Gumpert să-mi trimită reţeta şi modul 

de întrebuinţare. Eu am mare încredere în el, aşa că măcar de 
dragul „Economiei" mele „politice" ar trebui să lase şi el la o 
parte eticheta profesională şi să mă trateze de la Manchester. 

1) Wilhelm I. - Nota red. 
1) - Concluzia. - Nota trad. 
'l - în acest scop. - Nota trad. 
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Ieri iar am stat în pat pentru că mi-a ieşit un afurisit de car
buncul pe şoldul stîng. Dacă aş avea destui bani, adică > O, pentru 
familia mea şi cartea 1) ar fi gata, prea puţin mi-ar păsa dacă 
astăzi sau mîine aş i aruncat la hingheri, respectiv dacă aş crăpa. 
Dar în condiţiile ştiute nu merge încă. 

Cit despre „blestemata " asta de carte, lucrurile stau aşa : Am 
terminat-o la sfîrşitul lunii decembrie. Numai expunerea despre 
renta funciară, penultimul capitol, în actuala redactare formează 
ea singură aproape o carte întreagă 204• In timpul zilei mă duceam 
la Museum 2) şi noaptea scriam. A trebuit să trudesc din greu 
pentru a studia, pe de o parte, noua chimie agrară din Germania, 
cu deosebire chimia lui Liebig şi Schonbein, care în această pro
blemă prezintă mai multă importanţă decit toţi economiştii la un 
loc, pe de altă parte enormul material care s-a strîns la francezi 
de cind m-am ocupat ultima oară de această problemă. Cercetările 
teoretice în legătură cu renta funciară le-am terminat acum 2 ani. 
Şi tocmai în acest interval de timp au apărut multe materiale noi, 
care, de altfel, confirmă în întregime teoria mea. Importante în 
această privinţă au fost şi datele cu privire la Japonia (în general 
nu citesc niciodată descrieri de călătorie dacă nu-mi sînt necesare 
din punct de vedere profesional). Am recurs deci la „shifting 
system" 3), pe care ciinii de fabricanţi englezi l-au aplicat între 
1848 şi 1850 unora şi aceloraşi muncitori şi pe care eu mi l-am 
aplicat mie însumi 205• 

Deşi manuscrisul este terminat, în forma lui actuală are nişte 
proporţii uriaşe, astfel incit, în afară de mine, nimeni, nici chiar 
tu, nu l-ar putea edita. 

Am început să-l copiez şi să-l stilizez exact la 1 ianuarie, şi lucrul 
mergea foarte repede, pentru că-mi făcea, fireşte, plăcere să scald 
copilul după atîtea dureri ale facerii. Dar mi-a ieşit din nou un 
carbuncul, astfel incit multă vreme n-am putut merge mai departe, 
ci doar să desăvîrşesc ceea ce, potrivit planului, era deja gata. 

In rest, sînt întru totul de acord cu părerea ta şi-i voi duce lui 
Meissner primul volum de îndată ce va fi gata 4) . Dar ca să-l 
termin, trebuie cel puţin să pot sta pe scaun. 

Nu uita să-i scrii lui .Vatts 5) , căci am ajuns acum la capitolul 
despre maşini 206• 

N-ai putea să trimiţi pentru „Commonwealth" o corespondenţă 

I) „Capitalul" .  - Nota red. 
') Biblioteca de la „British Museum".  - Nota red. 
') - „sistemul schimburilor". - Nota trad. 
4) Vezi volumul de faţă, p. 162. - Nota red. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 161.  - Nota red. 
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scrisă la repezeală, cu menţiunea „Berlin" ,  în legătură cu Prusia ? 
Gîndeşte-te cit de important este pentru noi să ne consolidăm 
terenul la Londra. Articolele despre Polonia 1) mai pot aştepta. 
Dar cu ajutorul ziarelor germane pe care le ai la dispoziţie, pentru 
tine e un fleac să scrii despre Prusia. Influenţa mea aici va creşte 
şi ca urmare a faptului că oamenii îşi vor da, în sfîrşit, seama 
că nu sînt singur. 

Evenimentele politice mă neliniştesc (nu pe mine ca individ, 
ci în legătură cu cartea mea) mai puţin decît situaţia economică, 
întrucît există indicii tot mai ameninţătoare de izbucnire a unei 
cnze. 

Salut. 
Al tău, 

K. M. 

Salutări prietenei „irlandeze" 2) . Irlandezele, nota bene Rossa 
O 'Donovan etc., au mulţumit pentru apelul apărut în ziarul nostru 
şi pentru articolul lui Fox 207. 

Publicat pentru prima oară 
în : 11Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•,  Bd. III, 
Stuttgart, 1913 
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Se tipăreşte după manuscns 
Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 14 februarie 1866 

Dragă Fred, 
Multe mulţumiri pentru prima jumătate a bancnotei de 50 I.st. 
In ceea ce-l priveşte pe „vienez " 3) , i-am propus long since 4) 

să-ţi scrie. Am declarat că sînt întru totul de acord să dau un 
articol pentru primul număr, numai că nu ştiu dacă voi fi în stare 
under present circumstances 5J 1ss. 

1) F. Engcls. „De ce poartă clasa muncitoare interes Poloniei 1" - Noti red. 
•) Lizzy Bums. - Nota red. 
•) Anold Hilberg. - Nota red. 
'l - de mult. - Nota trad. 
6) - in actualele împrejurări. - Nota trad. 
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Afurisitul de carbuncul nu trece de loc, sper totuşi ca în 
cîteva zile să scap de el. 

In Prusia este o adevărată harababură. Dar prietenii noştri 
au multă răbdare. Dacă Bismarck îi trimite pe la casele lor, deo
camdată totul se va termina cu banchete şi cu Kappel-Klassen
mann 1) 153 ,  O sesiune prelungită a Camerelor, dimpotrivă, poate 
avea consecinţe nefaste 2os, 

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, 19 februarie 1866 

Dragul meu Maur, 
Bancnota de 1 0  1. st. pe care ţi-o trimit alăturat am avut-o 

în buzunar, pregătită pentru tine, dar ieri n-am reuşit să stăm 
de vorbă între patru ochi 209• Sper că termenul de azi al poliţei 
scadente a trecut cu bine, fără să ai neplăceri din cauză că lipsea 
o sumă derizorie pentru achitarea completă. 

Am uitat totul - „Klein Zaches" 2) , care e în camera ta, în 
dulapul cu cărţi, la capătul sofalei tale, deasupra unui teanc de 
cărţi, de asemenea am uitat „Factory Report" şi „Commonwealth".  
Trimite-mi totuşi un exemplar din acesta din urmă, ca să pot citi 
articolul lui Fox 210. 

Cum stai cu carbunculu\ de sus şi cu cel de jos, de pe coapsă ? 
Pe Gumpert nu l-am putut încă vedea. 

Al tău, 
F. E. 

1 )  Johann Classcn-Kappelmann. - Nota red. 
'l „Klein-Zaches, genannt ZinnobPr",  povestire de E.T.A. Hoffmann. -

Nota red. 



' 

Karl Marx 
(1 866) 



Scrisori din 1866 167 

Calde salutări doamnelor şi în special lui Tussychen 1) din 
partea cimpanzeului ei. 

Publicat pentru prima oară 
in : „Der Briefwechsel zwischea 
F. Engels und K. Marx" ,  Bd. li! ,  
Stuttgart, 1913 
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Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din Jimba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 20 februarie 1866 

Dragă Fred, 
Iţi poţi închipui cit de la timp au sosit cele 10 1. st. Asupra 

casei mele planau două ameninţări de sechestru, una pentru 
neplata porcăriilor de taxe municipale de 6 I.st. şi 9 pence şi alta 
pentru impozitul la stat de 1 şiling şi 1 6  pence. Şi termenul de 
plată expiră vineri. 

In privinţa carbunculelor, lucrurile stau astfel : 
Despre cel de sus ţi-am spus, pe baza îndelungatei mele prac

tici, că ar trebui de fapt tăiat. Astăzi (marţi) ,  după primirea scri
sorii tale, am luat un brici ascuţit, Relict of dear Lupus 2) , şi am 
operat singur porcăria asta. (Nu suport ca medicii să mă atingă în 
părţile genitale sau în apropierea lor. De altfel, Allen atestă că sînt 
unul din cele mai bune obiecte de operat. Sînt întotdeauna de acord 
cu ceea ce este necesar.) Sîngele stricat, as Mrs. Lormier says 3) , a 
ţîşnit, ba chiar, mai mult, a erupt şi acum consider acest carbuncul 
ca lichidat, deşi it still wants some nursing 4) . 

Cit priveşte mizeria de jos, devine chinuitoare, este în afara 
controlului meu şi toată noaptea nu mă lasă să dorm. Dacă porcă
ria continuă, va trebui, fireşte, să-l chem pe Allen, pentru că, din 
cauza locului unde este plasat carbunculul ăsta afurisit, nu pot să-l 
văd şi să-l tratez eu însumi. De altfel, este limpede că, în general, 
în ceea ce priveşte carbunculoza ştiu mai multe decît majoritateJ 
medicilor. 

!) Eleanor Marx. - Nota red. 
2) - o amintire de la scumpul Lupus. - Nota lrad. 
1) - cum spune doamna Lormier. - Nota lrad. 
') - mai necesită un oarecare tratament. - Nota lrad. 
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De altfel, ramm încă la părerea, pe care i-am expus-o şi lui 
Gumpert cind am fost ultima oară la Manchester, şi anume că ustu
rimea şi mîncărimea din regiunea dintre testicule şi şezut, care du
rează de doi ani şi jumătate şi, ca urmare a acestora, cojirea pieii 
imi istoveşte organismul mai mult decÎl orice altceva. Chestiuned 
asta \ început cu şase luni înainte de apariţia primului carbuncul 
monstruos, pe care l-am avut pe spate, şi durează încă şi acum. 

Băiete dragă, în aceste împrejurări îţi dai seama mai mult decit 
oricînd ce fericire înseamnă o prietenie ca aceea care există între 
noi. Tu ştii că pentru mine nici un fel de legătură nu este atît de 
preţioasă. 

lţi trimit mîine „Zaches " 1) şi „Factory Reports " .  
înţelegi desigur, my dear fellow 2) ,  c ă  într-o lucrare ca a mea 

sînt inevitabile unele insuficienţe în privinţa detaliilor. Dar compo
ziţia, unitatea logică a întregului, este un triumf al ştiinţei germane, 
pe care un german îl poate recunoaşte pentru că nu este meritul lui, 
ci, mai curînd, un merit al întregii naţiuni. Şi este cu atît mai îm
bucurător, cu cit, în rest, această naţiune este cea mai s tupidă na
ţiune de pe pămînt I 

Faptul pe care l-a „descoperit" Liebig şi care i-a oferit lui Schon
bein un imbold pentru cercetările lui, este următorul : 

Straturile superioare ale solului conţin întotdeauna mai mult 
amoniac decit cele inferioare, deşi s-ar părea că ele ar fi trebuit să 
conţină mai puţin amoniac, fiind sărăcite de această substanţă prin 
cultivarea plantelor. Faptul a fost recunoscut de toţi chimiştii. Dar 
cauza a rămas necunoscută. 

Pînă acum putrefacţia era considerată singura sursă de amoniac. 
Toţi chimiştii contestau (şi Liebig de asemenea) că azotul din aer ar 
putea sluji drept substanţă nutritivă plantelor. 

Schonbein (pe bază de experienţe) a dovedit că fiecare flacără 
care arde în aer transformă o anumită cantitate de azot din aer în 
azotat de amoniu, că fiecare proces de descompunere este o sursă 
atît de azotat, cit şi de amoniac, că simpla evaporare a apei este 
un mijloc de formare a ambelor substanţe nutritive ale plantelor. 

In sfîrşit, strigătul de „triumf" al lui Liebig în legătură cu 
ateastă descoperire : 

„Prin arderea unui pfund de cărbuni sau de lemn, aerul primeşte 
nu numai elementele necesare pentru a produce din nou acest 
pfund de lemn, sau, în anumite condiţii, de cărbune, ci procesul 
de ardere transformă în Rine• (observă categoria hegeliană) „o 

1 )  „Klein Zaches genannt Zinnober", povestire de  Hoffmann. - Nota red. 
1) - Dragul meu prieten. - Nota trad. 
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anumită cantitate de azot din aer într-o substanţă nutritivă, indis
pensabilă pentru producerea pîinii şi a cărnii" 211• 

I feel proud of the Germans. lt is aur duty to emancipate this 
„deep u people 1) .  

Publicat pentru prima oară 
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Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 22 februarie 1866 
Dragul meu Maur, 
Mulţumesc pentru „Klein Zaches " etc., pe care le consider o 

dovadă că ai primit cele 1 0  l. st. 
Chiar acum m-am întors de la Gumpert, pe care, din cauză că 

am fost bolnav de gripă şi că de citeva ori nu l-am găsit acasă,. 
abia astă-seară am reuşit să-l întîlnesc. El insistă să începi imediat 
tratamentul cu arsenic. In nici un caz nu-ţi poate dăuna, dimpotrivă, 
îţi va face bine. Afirmaţia lui Allen că n-ar fi indicat pentru tine 
este o prostie. De asemenea, el consideră tratamentul cu comprese 
o absurditate ; acest tratament n-ar face decît să irite pielea, ceea 
ce acum trebuie evitat, şi nu contribuie nicidecum la eliminarea 
puroiului. Compresele reci ar fi mult mai bune, însă atîta timp cit 
te afli pe mina lui Allen, nu le poţi, fireşte, folosi decit dacă ţi le 
prescrie el. Dar, în primul rînd, ai nevoie de aer marin ca să-ţi 
recapeţi puterile. Ar i de preferat o localitate pe coasta de sud, 
pentru că în acest anotimp acolo vremea este mult mai frumoasă 
decit aici, dar dacă preferi să fii în apropierea lui G [umpert], se 
găsesc şi aici destule localităţi pe coastă, within an hour's ride from 
Manchester 2) .  

După cum vezi, am reuşit să-l influenţez în aşa măsură pe 
G [umpert] , incit acum el insistă să iei imediat arsenic, chiar în 

1) - Sini mindru de germani. Este de  datoria noastră să emancipăm acest 
popor „cu gindire profundă• .  - Nota trad. 

•J - la o distantă de o oră de Manchester. - Nota trad. 
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timp ce Allen îţi aplică tratamentul extern ; înainte mei nu voia 
să audă de aşa ceva din considerente de etichetă. Acum însă 
fă bine şi ia arsenic şi vino aici de îndată ce starea sănătăţii îţi 
va permite cit de cit acest lucru, ca să te înzdrăveneşti în sfîrşit. 
Prin aceste veşnice ezitări şi amînări îţi ruinezi singur sănătatea, 
nici un om nu poate suporta la infinit această carbunculoză cro
nică, ca să nu mai vorbim că la un moment dat îţi poate apărea 
unul care să ia asemenea proporţii, incit să te trimită pe lumea 
cealaltă. Ce s-ar întîmpla atunci cu cartea 1) şi cu familia ta ? 

Ştii că eu sînt gata să fac tot posibilul şi, în acest caz extrem, 
chiar mai mult decit aş avea dreptul să risc în alte împrejurări. Dar 
fii şi tu rezonabil şi fă-mi mie şi familiei tale o singură favoare 
- supune-te tratamentului. Ce s-ar alege de întreaga mişcare dacă 
ţi s-ar întîmpla ceva ? Şi, aşa cum procedezi tu, se va ajunge în 
mod inevitabil la asta. Efectiv nu voi avea linişte nici ziua, nici 
noaptea pînă cind nu te voi şti scăpat de această poveste şi în fie
care zi în care nu primesc veşti de la tine sînt cuprins de nelinişte 
şi mă gîndesc că iar ţi s-a agravat boala. 

Nota bene. Să nu mai laşi neoperat un carbuncul care de fapt 
necesită o operaţie. E extrem de periculos. 

Multe salutări doamnelor. 

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

90 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 2 martie 1866 

Dear Fred, 
Boala mea e pe sfîrşite. Cred că mîine, poate cel mult poimîine, 

nu numai că mă voi putea scula din pat, ci voi putea chiar ieşi din 
casă, iar cu acest ultim afurisit de carbuncul am încheiat pentru 
sezonul în curs seria de carbuncule. Şi, în general, mă simt mult 
mai bine. Ultimul atac al bolii a fost oribil. Nu numai că n-am 

•j „Capitalul" .  - Nota red. 



Scrisori din 1866 171 

putut lucra nimic, dar nici n-am putut citi nimic, except 1) Walter 
Scott. 

Arsenicul nu mi-a displăcut de loc la început (cind predomina 
gustul de scorţişoară) . Acum gustul acesta specific începe să-mi 
repugne. In general, cred că mi-a făcut bine. L-am luat de la bun 
început 3 times a day 2) .  

Cum stau lucrurile cu colaborarea ta la „Commonwealth" ? 3) 
Şi cu broşura lui John Watts „On Machineryu ? 4) 

Sofaua pe care zac de nouă zile se află în camera mea de lucru, 
dar este aşezată lingă fereastră, aşa incit, în anumite ceasuri ale 
zilei, ca, de exemplu, în momentul acesta, mă simt înviorat de o 
undă de aer proaspăt. 

Acum nu mai ai de ce să fii îngrijorat în ce mă priveşte, poţi 
considera povestea, as for as actual outbreaks are concerned 5) ,  
c a  încheiată. 

Salut. 
Al tău, 

K. M. 
Tussychen 8) „sends her best compliments to her Chimp" 7) , 

Publicat pentru prima oară 
ln : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, Bd. III, 
Stuttgart, 1 913 
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Se tipăeşte după manuscris 

Tradus din limba germani 

Engels către Max 
la Londra 

Manchester, 5 martie 1866 

Dragul meu Maur, 
Gumpert este în mod categoric de părere că, de îndată ce 

starea sănătăţii tale îţi va permite cit de cit, să pleci pentru cel puţin 

1) - cu excepţia lui. - Nota trad. 
1) - de trei ori pe zi. - Nota trad. 
1) F. Engels. „De ce poartă clasa muncitoare interes Poloniei 1•. - Nota re. 
•) Vezi volumul de !aţă, p. 161  şi 164. - Nota red. 
1) - in privinţa unor !zbucniri acute. - Nota trad. 
") Eleanor Marx. - Nota red. 
') - „îi trimite cimp[anzeului] ei cele mai calde salutări" .  - Nota trad. 
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o lună la mare ş1, m orice caz, să schimbi aerul. Cum crezi că se 
poate face ? Vrei să vii încoace, undeva în vreo staţiune balneară 
din apropiere (eventual Lytham sau Blackpool sau New Brighton) , 
sau vrei să pleci pe coasta sudică ? Hotărăşte-te şi, în primul caz, 
vino încoace. De bani îţi voi face rost, aşa cum ţi-am promis, ba 
chiar ceva mai mulţi. Trebuie să se termine o dată cu aceste 
veşnice recidive ale carbunculelor, altfel nu vei putea nici să lu
crezi, nici să te ocupi de altceva. Hotărăşte-te deci. 

Articolele mele pentru „Commonw[ealth]" 1) nu sînt gata, şi 
asta doar din cauza ta, pentru că, în afară de povestea cu polonezii, 
mi-ai cerut şi articole despre Prusia 2) . Din cauza asta un articol 
l-am întrerupt, iar celălalt nu l-am putut termina la timp. Controlul 
asupra colectei băneşti, despre care ţi-am povestit, pentru Casa 
Schiller 21 mi-a oăzut pe neaşteptate pe cap şi săptămina trecută 
am fost ocupat cu asta în fiecare seară ; şi acum trebuie să mă duc 
din nou acolo 3) . Peste două săptămîni sper să scap de această 
poveste, dar săptămîna asta voi încerca, în orice caz, să trimit 
un articol despre Polonia. 

Frumoase lucruri au ieşit la iveală în legătură cu Jamaica. Şi 
concomitent compromiterea lui „Times " şi demisia lui Russel!. Zia
rul merge foarte rapid spre declin 212• 

Dacă poţi, caută să citeşti declaraţia direcţiei din Koln-Minden 
cu privire Ia această lamentabilă afacere. Intrucît direcţia este 
amestecată, caracterul acestei afaceri este de drept privat ; dar, 
de îndată ce regele ') o ratifică, el este cel care trebuie s-o scoată 
la capăt în privinţa aspectului de drept public al problemei. Cu alte 
cuvinte, burghezii din Koln nu vor nici un fel de constituţie 213• 

Multe salutări doamnelor. 

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

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) F. Engels. „De ce poartă clasa muncitoare interes Poloniei ?" - Nota re. 
•) Vezi volumul de faţă, p. 165. - Nota red. 
•) Vezi volumul de faţă, p. 53-538. - Nota red. 
'l Wilhelm I. - Nota red. 
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Marx către Engels 
Ia Manchester 

173 

[Londra] 6 martie 1866 

Dacă trebuie să plec de aici, mă gîndesc că cel mai bine a1 i 
să mă duc la Margate. Acolo este un aer cum nu se poate mai 
bun. Afară de asta, e aproape de Londra, pentru eventualitatea că 
s-ar întîmpla ceva. De asemenea, deşi ultimul carbuncul mi-a trecut, 
nu s-a închis încă, aşa că pentru mine o călătorie mai lungă cu 
trenul ar i obositoare. 

Ce să fac acum „at large" 1) potrivit prescripţiilor lui G [um]p[er] t ? 
Astăzi pentru prima oară ies din nou la aer. 
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, ln jurul datei de 10 martie 1866] 

Confidenţial ! 
Un extras dintr-o scrisoare către Freiligrath, care-mi ceruse 

refeFinţe despre un comerciant filistin şi, totodată, îşi exprimase 
compasiunea în legătură cu boala ta, făcînd o seamă de observaţii 
binevoitoare : 

„Marx are nevoie de odihnă, fără lucru de noapte şi fără 
griji, în plus are neapărată nevoie de aer de mare şi de condiţii 
bune de viaţă. Toate astea îl vor pune repede pe picioare. Unui gră
san burtă-verde cum e Blind nu i se întîmplă aşa ceva. In schimb, 

1) - „ca tratament•. - Nota lrad. 
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bietul om e urmărit de ghinion şi, în ciuda tuturor eforturilor sale şi 
a şiretlicurilor la care recurge, nimeni nu vrea să vorbească 
despre Blind, în afară de el însuşi. Indivizii ăştia au carbuncule 
în interiorul ţestei. Dar destul despre «deliberate liar» 1) . 

Cum o duci în general ? Am auzit că banca din Londra s-a 
închis. In ultimă instanţă, pentru tine este mai bine aşa ; mai tir
ziu legătura cu Fazy şi consorţii ar fi putut, cine ştie în ce împre
jurare, să te compromită 15• Tu ai să-ţi găseşti curînd o altă slujbă 
bună".  

Sînt foarte grăbit. 

Publicat pentru prima oară 
în : „er 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 germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 10 martie 1865 

Dear Fred, 
Ai primit cele cîteva rînduri pe care ţi le-am scris marţea 

trecută ? Trebuie să ştiu acest lucru pentru a mă convinge dacă 
scrisorile mele sînt interceptate sau nu. Am trimis scrisoarea pe 
adresa lui Mrs. Burns. 

Dacă, în general, trebuie să plec la mare, atunci e bine s ă  
plec chiar acum, căci n-am timp d e  pierdut. Ţi-am spus în ultima. 
uea scrisoare că în acest caz aş dori să mă duc la Margat
şi atunci ar trebui să se facă acum tot ce este necesar în acest 
scop. In acea scrisorică te-am întrebat, de asemenea, ce înţelege 
Gumpert prin „tratament" ? Să iau în continuare arsenic etc. sau 
ce altceva ? 2) 

In „Consiliul Internaţionalei• şi în conducerea gazetei 3) este 
o harababură nemaipomenită şi se vede că tipii au un chef grozav 

1) - „mincinosul insolent•. - Nota /rad. 
•) Vezi volumul de faţă, p. 173. - Nota red. 
3) „Commonwealth".  - Nota red. 
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să se răzvrătească împotriva „tiranului u absent, precum şi să dea 
dracului toată şandramaua 1) .  Rana mea (de la ultimul carbuncul) 
s-a vindecat destul (şi pînă acum nu a apărut nici un carbuncul nou) , 
aşa că lunea sau marţea viitoare mă voi putea arăta din nou în 
lume ; dar, pe de altă parte, nu cred că aş suporta şedinţele tîrzii 
care se ţin atît de departe, pe Fleet Street 214, şi, ceea ce este şi 
mai grav, sînt încă atît de nervos, incit cu greu aş putea reţine fur
tuna în cadrul „graniţelor raţiunii pure" şi aş răbufni mult prea 
violent, ceea ce nu este de loc indicat. 

Cînd soseşte, în sfîrşit, primul articol despre Polonia ? 2) 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
în : 11Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx• ,  Bd. III,  
Stuttgart, 1913 ; în întregime 
in : Mux-Engels. Gesantausgabe, 
Dritte bteilung, Bd. J, 1930 
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Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Lonrtra] 15 martie 1866 

Dragul meu Frederic, 
Aducătorul acestor rînduri este cetăţeanul Orsini, fratele nemu

ritorului martir 3) şi membru al asociaţiei noastre. El părăseşte 
Anglia pentru a se duce în Statele Unite, de unde se va reîntoarce 
peste cîteva luni. Sfaturile tale în probleme comerciale ar putea 
să-i fie de folos. In orice caz, îţi va face plăcere să-l cunoşti 
personal. 

Al tău sincer, 
K. Marx 

Mr. Frederic Engels, 7 Southgate, St. Mary's, Manchester. 

) Vezi volumul de fata, p. 1 77-1 79. - No/a red. 

rl Dm seria de articole ale lui F. Enge.s : „De ce poartă clasa muncitoare 
interes Poloniei ?". - Nota red. 

') Felice Orsini. - Nota rc·d. 



176 K. Marx şi F. En(els 

P.S. Ştiu că Bradlaugh este un om cinstit şi că are în City o 

poziţie respectabilă ca avocat. 

Publicat pentru prima oară 
in limba germană 
ln : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx" ,  Bd. III, 
Stuttgart, 1913 ; ln limba originalului 
ln : Marx-Enge!s. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 
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Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba engleză 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Fred, 

5, Lansell's Place, 
Margate [16 martie 18661 

Am sosit aici ieri seară. Astăzi (după ce am făcut o baie 
caldă cu apă de mare) m-am plimbat toată ziua şi acum m-am 
întors acasă (locuinţa mea e foarte aproape de mare) ca să mai 
apuc să-ţi trimit adresa înainte de închiderea poştei. Mîine primeşti 
veşti mai amănunţite. Primul tău articol despre Polonia 1) nu va 
apărea săptămîna asta, ci săptămîna viitoare. Aici este un aer 
minunat. 

Salut. 

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

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) Din seria de articole ale lui F. Engels : „De ce poartă clasa muncitoare 
interes Poloniei 1• - Nota red. 
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Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Fred, 

24 martie 1866 
5, Lansell's Place, Margate 

Primind atît de tîrziu această scrisoare, îţi poţi da seama cit 
de „profesional" îmi petrec timpul aici. Nu citesc nimic, nu scriu 
nimic. Chiar şi arsenicul, pe care-l iau de trei ori pe zi, îmi cere 
să-mi reglementez mesele şi timpul de hoinărit pe malul mării şi pe 
colinele învecinate, aşa că „nu mai am timp " pentru nimic altceva. 
Iar seara sînt atît de obosit, incit nu mai pot decit să dorm. Vre
mea, în general, e destul de mohorîtă şi mai ales suflă deseori un 
vînt de răsărit, foarte rece, dar pînă la urmă te obişnuieşti şi cu 
asta. Cit de mult m-am restabilit, îţi poţi da seama din faptul că 
duminica trecută am mers per pedes 1) pînă la Canterbury (17 mile 
de aici) în mai puţin de patru ore. In ceea ce priveşte societatea, 
de aşa ceva, fireşte, nu poate fi vorba aici. Pot să cint împreună 
cu morarul of the Dee : „I care for nobody and nobody cares 
for me" 2) . 

Alaltăieri seară a trebuit să plec la Londra ca să iau parte la o 
„petrecereu a fiicelor mele. Un-hiul meu 3) le-a trimis de crăciun 
5 1. st., pe care însă noi le-am „împrumutatu de la ele pentru 
general purposes 4) şi pe care le-am înapoiat abia cind au sosit 
banii de la tine. Cu aceşti bani au organizat „party "-ul lor anual, 
şi atîta m-au bombardat cu scrisori, incit m-am „repezitu pînă la 
Londra, cum obişnuia să spună d-l Nothjung. Dar a doua zi dimi
neaţa (adică ieri) m-am reîntors în sihăstria mea. 

Inainte de a veni aici (şi asta a fost miercuri 14 martie) am 
fost nevoit să asist, deşi pe atunci eram încă într-o stare lamentabilă, 
la două şedinţe consecutive, în serile de 12 şi 13 martie, mai întîi 
la cea a acţionarilor lui „Commonwealth" ,  apoi, în 13, la cea a 
Consiliului Central. 

1) - pe jos. - Nota trad. 
•) - din Dee : „Nu-mi pasă de nimeni şi nimănui nu-i pasă de mine• (dntec 

popular englez). - Nota trad. 
•) Lion Philips. - Nota red. 
') - scopuri generale. - Nota trad. 
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La prima şedinţă, d-l Cremer aranjase totul pentru a-l înlătura 
pe Eccarius, ceea ce s-ar fi întîmplat cu siguranţă dacă nu aş 
fi venit eu. Dar şedinţa n-a avut alt rezultat decît că d-l Cremer 
s-a retras „de bunăvoie" de la redacţie. Nu ştiu ce se va întîmpla 
mai departe, pentru că totul s-a stabilit numai „provizoriu" ,  pentru 
o săptămînă, iar adunarea generală a acţionarilor a fost amînată 
pentru 19 martie. Dar şi în cazul acesta se va dovedi că beati 
possidentes 1) , şi deocamdată, în urma şedinţei, possidens este 
Eccarius. 

Intriga din Consiliul Central era strîns legată de rivalităţile şi  
invidiile stîrnite de ziar (d-l Howell voia să devină editor-şef şi  d-l 
Cremer de asemenea) . D-l Le Lubez s-a folosit de acest lucru pentru 
a submina influenţa germanilor şi, la şedinţa din 6 martie, a avut 
loc o scenă pregătită bine şi în taină. A apărut pe neaşteptate maio
rul Volff, care, în numele lui, al lui Mazzini şi al Asociaţiei ita
liene 13, a rostit un discurs solemn împotriva răspunsului la atacul 
lui Vesinier, pe care Jung îl trimisese, în numele Consiliului 
Central, la „Echo de Verviers " 191 • El l-a atacat foarte vehement 
pe Jung şi (implicit) pe mine. Vechiul mazzinism al lui Odger, 
Howell, Cremer etc. a ieşit la iveală. Le Lubez a pus paie pe 
foc, ş i  at all events 2) a fost adoptată o rezoluţie, în cuprinsul căreia 
se face într-o oarecare măsură amendă onorabilă în ceea ce-i pri
veşte pe Mazzini, Wolff etc. După cum vezi, situaţia a fost gravă. 
(Dintre „străini" au fost numai a few present 3) , şi nici unul dintre 
ei nu a votat.) Ar fi fost o lovitură grozavă din partea lui Mazzini 
să mă lase să obţin atîtea succese pentru Asociaţie şi apoi să pună 
mina pe ea. Le-a cerut englezilor să-l recunoască şef al democra
ţiei continentale, ca şi cînd domnii englezi ar avea calitatea de a ne 
numi pe noi şefi I 

Sîmbătă ( 10  martie) s-au adunat la mine acasă secretarii secţiilor 
din diferite ţări ale Asociaţiei, pentru a ţine consiliu de război 
(Dupont, Jung, Longuet, Lafargue, Bobczynski) . S-a hotărît ca 
eu să particip neapărat marţi ( 13) la şedinţa Consiliului şi să protes
tez, în numele tuturor secretarilor secţiilor din străinătate, împotriva 
procedeelor folosite. Procedeele erau nereglementare, întrucît Wolff 
a încetat să mai fie 4) member of the Council 5) şi deci nu era per-

1) - fericiţi cei ce au. - Nota trad. 
t) - in acest fel. - Nota trad. 
3) - ciţiva prezenţi. - Nota trad. 
') Vezi volumul de fată, p. 97-98. - Nota red. 
5) - membru al Consiliului. - Nota trad. 
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mis să se adopte în prezenţa lui o rezoluţie într-o chestiune în 
care era el însuşi implicat. Apoi trebuia să explic atitudinea lui 
Mazzini pe de o parte faţă de Asociaţia noastră, de pe alta faţă 
de workingmen's parties 1) de pe continent etc. In sfîrşit, francezii 
trebuiau să-l aducă cu ei pe Cesare Orsini şi acesta (care, printre 
altele, este un prieten al lui Mazzini) să dea informaţii despre 
Mazzini, Wolff şi situaţia „socialismului • din Italia. 

Lucrurile au mers mai bine decît ne-am aşteptat 215, doar că, 
din păcate (din cauza porcăriei cu Liga pentru reformă 104) ele
mentul englez a fost slab reprezentat. Lui Lubez i-am tras o săpu
neală. In orice caz, englezii (şi aici este într-adevăr vorba numai 
de o minoritate) s-au lămurit că întregul element continenta) 
este trup şi suflet cu mine şi că în nici un caz nu este vorba aici 
de o influenţă germană, aşa cum a insinuat d-l Lubez. Lubez a 
încercat să-i convingă că eu, în calitate de lider al elementului 
englez din Consiliu, aş exercita o presiune asupra celorlalte ele
mente continentale ; dimpotrivă, domnii englezi s-au convins acum 
că, de îndată ce ei fac o prostie, îi ţin în frîu cu ajutorul elemen
tului continental. Alte amănunte despre aceste probleme - data 
viitoare. 

Inainte de a veni aici, am plătit, fireşte, acasă cele mai urgente 
datorii, pentru că altfel n-aş fi avut nici un moment linişte. N-ar 
fi rău dacă spre sfîrşitul lunii ai putea să-mi mai trimiţi ceva 
bani. Intre timp va sosi, în sfîrşit, procura de la Capul Bunei Spe
ranţe 2) şi-mi vor intra totuşi ceva bani în casă, chiar dacă nu 
prea mulţi. 

My compliments to Mrs. Lizzy 3) . 

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

1) - partidele muncitoreşti. - Nota trad. 

1) - de la Johan Carei Juta. - Nota red. 
") - Salutări d-nei Lizzy. - Nota trad. 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din Jimba germană 
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Dragul meu Maur, 

K. Marx şi F. Engels 

98 

Engels către Marx 
Ia Margate 

Manchester, 27 martie 1866 

Eram tocmai pe cale să-ţi scriu ca să te felicit pentru conştiin
ciozitatea cu care persişti în inactivitate, dedusă din tăcerea-ţi pre
lungită, cînd a sosit scrisoarea . ta. M-am mai liniştit, pentru că 
începusem să-mi fac tot felul de gînduri şi-mi spuneam că n-ar fi 
exclus ca pricina tăcerii tale perseverente să fie un nou carbuncul. 
Fă în continuare cît mai multă mişcare şi continuă să te duci per 
pedes în vizită la episcopul de Canterbury, toate acestea pînă la 
urmă vor curma răul de la rădăcină. Esenţialul în povestea 
asta, ca şi în altele, este să rezişti cît mai mult plictiselii de pe 
litoral ; dacă s-ar putea, ar trebui să rămîi acolo toată luna apri
lie, pentru ca boala să se vindece definitiv. 

Tocmai acum a venit bătrînul Hill şi mă împiedică să con
tinui. Sînt nevoit, aşadar, să întrerup pentru astăzi. Iţi trimit 
alăturat cele 10 1. st. 

E/T 96 963, Manchester, 20 ianuarie 1865. 

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

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limbi germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

2 aprilie 1866 
5, Lansell"s Place, Margate 

Dragă Fred, 
D'abord 1) calde mulţumiri pentru cele 10 1. st. 
In timpul absenţei mele, la „Commonwealth" a intervenit o 

changement de decoration 2) , sau mai curînd de direction 3) , care 

') - In primul rind. - Nota !rad. 
'l - o schimbare de decor. - Nota trad. 
'l - a direcţiei. - Nota trad. 
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va intra în vigoare începînd de săptămîna viitoare. Odger, editor ; 
Fox, adjunct ; „son of toW 1) ,  angajat să livreze săptămînal un ar
ticol de 1 0  şilingi ; Cremer, out of place 2) ; şi-a dat demisia şi din 
funcţia de General Secretary al „Asociaţiei Internaţionale• .  In linii 
generale nu am nimic împotriva schimbării. Eccarius nu putea să 
creadă (sau cel puţin nu ar fi trebuit să creadă) că i se va lăsa 
conducerea nominală atunci cînd ziarul îşi va cuceri o poziţie. 
Zadarnic l-am prevenit. A fost o greşeală „politică" din parte-mi 
că, cedînd insistenţelor lui, l-am propus într-o scrisoare pentru 
acest post, acum lichidat. Dacă nu aş fi fost bolnav, n-ar fi obţinut 
acest lucru de la mine. Am ştiut dinainte că o să-mi cadă toată 
povestea asta pe cap. Pentru noi este, fireşte, mai importantă evi
tarea oricărei aparenţe de interes personal sau de abuz de influenţă 
personală în scopuri ascunse şi buna înţelegere cu englezii, decît sa
tisfacerea ambiţiilor mai mult sau mai puţin îndreptăţite ale lui 
Eccarius. 

Naturile rigide ca aceea a lui Eccarius au şi un anumit egoism 
rigid, care îi induce cu uşurinţă în eroare. Atunci cînd Liga pentru 
reformă a hotărît să se ţină marele miting din St. Martin's Hall, 
Consiliul Ligii l-a propus şi pe Eccarius printre public speakers 3) . 

Indivizii din clica lui Potter au protestat împotriva lui, fiindcă este 
străin. Eu l-am avertizat, sfătuindu-l insistent să nu accepte „man
datul " .  Dar el spera să poată înlătura toate piedicile şi se simţea 
măgulit să joace un rol atît de important în mişcarea din metropolă. 
Şi a suferit un eşec total. Bietul om a avut într-adevăr o viaţă 
plină de deziluzii, şi atunci cînd englezii i-au propus din propria 
lor iniţiativă funcţia de mare cinste, vicepreşedinte al „Interna
ţionalei" etc., el s-a amăgit cu gîndul că acum şi-ar putea lua 
dintr-o dată revanşa pentru tot trecutul lui. Dacă m-ar fi ascultat, 
dacă ar fi acţionat mai încet şi ar fi avut o atitudine modestă, 
totul ar fi mers strună. Şi dacă eu, cu toată lipsa lui de disciplină 
şi atitudinea lui capricioasă, m-am amestecat în această poveste 
murdară, am făcut-o numai pentru că el a lucrat întotdeauna alături 
de noi şi niciodată nu a cules roade. Dar e întotdeauna o gre
şeală să te laşi influenţat de asemenea considerente. 

In ceea ce priveşte ziarul 4) - din cauza lipsei de fonduri -. 

1) - „fiul muncii" (pseudonimul literar al lui Johann Georg Eccarius) . -
Nota trad. 

') - înlăturat. - Nota trad. 
3) - oratori. - Nota trad. 
') „The Commonwealth" .  - Nota TPl. 
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pericolul constă în asaltul şi preponderenţa crescîndă ale clicii de 
la „Nonconformist" 1) . 

Afurisitul caracter tradiţional al tuturor mişcărilor engleze iese 
din nou la iveală în mişcarea pentru reformă. Aceleaşi „instal
ments " 2) ,  respinse cu mare indignare încă în urmă cu cîteva săp
tămîni de către partidul poporului - el a respins chiar şi ultima
tumul lui Bright cu privire la drepturile electorale ale proprieta
rilor de imobile -, sînt considerate acum ca nişte valoroase 
rezultate ale luptei. Şi de ce ? Pentru că toryi se arată alarmaţi 216• 
Acestor indivizi le lipseşte flacăra vechilor cartişti. 

Ce părere ai de harababura austro-prusiană ? 217 Nu citesc nici 
un ziar de pe continent. Un lucru este însă limpede pentru mine, 
şi anume că în spatele Prusiei se află Rusia şi că austriecii, ştiind 
acest lucru, nolens-volens 3) se consolează cu sprijinul francezilor. 
E frumos jocul acesta al părinţilor patriilor I Aceasta este eterna 
dilemă, spre care ne împinge iar şi iar filistinul german. Pentru 
Bonaparte un război civil în Germania ar fi într-adevăr un dar 
divin. 

Bineînţeles, este în continuare posibil ca toată această afacere 
să se încheie într-o bună zi pur şi simplu prin destituirea onora
bilului Bismarck. Dar de la Dilppel 20 încoace, „Wilhelm Cuceri
torul• 4) crede în invincibilitatea „vitezelor sale armate" ,  şi în con
diţiile acestui conflict intern pînă şi lui un al doilea Olmtitz tre
buie să-i pară prea riscant 21s. 

De cîteva zile vremea s-a stricat, parcă special la comanda 
filistinilor londonezi, care au invadat localitatea de sărbătorile de 
paşte. 

Cît timp trebuie să iau arsenic ? 
Salutări lui Mrs. Burns. 

Al tău, 
K. M. 

Prietenul meu Kaub îmi scrie din Paris că un oarecare domn 
Rebour ar fi descoperit mijlocul de a separa hidrogenul şi oxi
genul din apă printr-o metodă care ar presupune o cheltuială 
de 2 sous pe zi for a fire to melt iron with 5) . Deocamdată ţine însă 
secret această descoperire, pentru că, într-o ocazie anterioară, o 

'I Vezi volumul de faţă, p. 161 .  - Nota red. 
21 - „concesii parţiale". - Nota !rad. 
•1 - vrînd-nevrînd. - Nota !rad. 
'I Wilhelm I. - Nota red. 
61 - pentru un foc cu care ar putea fi topit fierul. - Nota !rad. 
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invenţie i-a fost furată şi patentată la Londra. Qui vivra verra 1) .  
Tu ştii d e  cite ori am visat noi doi s ă  descoperim o metodă ieftină 
de a transforma apa în foc. 

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

1 00 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Margate 

Manchester, 2 aprilie 1866 

Dragul meu Maur, 
Sper că ai primit cele 10 1. st. pe care ţi le-am trimis la Margate. 

Sărbătorile le-am petrecut în Wales şi abia astăzi ajung, în sfîr
Şit, să-ţi scriu. 

Orsini 2) a fost pe la mine, dar, din păcate, n-am putut face 
nimic pentru el ; la New York nu mai am nici un fel de relaţii, 
iar să găsesc aici pe cineva dispus să se asocieze cu el la afacerea 
CU guano şi să-i avanseze fondurile în acest scop, este out of the 
question 3) . E un tip foarte simpatic. 

Articolul nr. 3 despre Polonia 4) îl voi scrie mîine seară, dacă 
nu va interveni nimic. Il voi trimite direct lui Eccarius, pe adresa 
redacţiei lui „Commonw[ealth] • .  Din păcate, corectura este mize
rabilă şi, de asemenea, ar fi timpul să se înceteze cu reeditarea 
săptămînală a unui articol de fond din „Nonconformist". Este pur 
şi simplu o neruşinare din partea lui Miall să prezinte atît de făţiş 
ziarul ca pe un simplu apendice al lui „Noncon[formist] • .  

Ce spui d e  Bismarck ? Acum ai parcă impresia c ă  el împinge 
1ucrurile spre un război, oferindu-i astfel lui Ludovic Bonaparte 
cel mai bun prilej să-şi cucerească, fără nici o osteneală, o bucată 
pe malul stîng al Rinului şi să-şi consolideze poziţia pe viaţă. Deşi 
toţi cei care se vor dovedi vinovaţi de dezlănţuirea acestui război 
- în caz că se va ajunge acolo - vor merita să fie spînzuraţi 
şi cu toată nepărtinirea aş extinde această pedeapsă şi asupra 
austriecilor, totuşi dorinţa mea cea mai fierbinte este ca prusienii 
să mănince o bătaie zdravănă. In acest caz ar exista două posibi-

1) - Cine va trăi va vedea. - No/a /rad. 
') Vezi volumul de faţă, p. 175. - Nota red. 
3) - absolut exclus. - Nota trad. 

•) F. Engels. „De ce poartă clasa muncitoare interes Poloniei ?" .  - Nota red. 
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Iităţi : 1 .  în două săptămîni austriecii vor dicta pacea Ia Berlin ; 
în felul acesta se evită un amestec direct din afară şi, totodată, 
existenţa actualului guvern de Ia Berlin devine cu neputinţă, şi 
atunci va începe o altă mişcare, care va nega de Ia bun început 
prusianismul specific ; sau 2. Ia Berlin va avea Ioc o răsturnare 
înainte ca austriecii să ajungă acolo, şi atunci de asemenea miş
carea va fi pusă pe roate. 

După părerea mea, din punct de vedere militar ambele armate 
sînt aproximativ egale şi bătăliile vor fi foarte sîngeroase. Dar, 
desigur, Benedek este un general mai bun decît prinţul Friedrich Karl, 
şi dacă Franz Joseph nu-I ajută de B [enedek] sau dacă Fr[iedrich} 
Karl nu va avea ofiţeri de stat-major foarte buni şi influenţi, 
atunci cred că prusienii vor mînca bătaie. Chiar şi lăudăroşeniile 
după Di.ippel 20 indică posibilitatea unei Jene. 

Dacă prima bătălie se termină printr-o înfrîngere decisivă a 
Prusiei, nimic nu-i va mai împiedica pe austrieci să ajungă la 
Berlin. Dacă învinge Prusia însă, ea nu va mai dispune de sufi
ciente forţe pentru a porni împotriva Vienei o ofensivă peste Du
năre şi, cu atît mai puţin, împotriva Pestei. Intr-o luptă între ele 
două, Austria poate obliga Prusia să încheie pace, dar Prusia nu 
poate face acest lucru. Aşadar, orice victorie a prusienilor ar con
stitui pentru Bonaparte un stimulent ca să intervină. De altfel, 
încă de pe acum aceşti doi porci germani se vor lua la întrecere 
în a oferi celui de-al treilea porc de cîine, cel francez, teritorii 
germane. Al tău, 

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

1 01 

F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germar.ă 

Engels către Marx 
Ia Margate 

Manchester, 6 aprilie 1866 

Dragul meu Maur, 
Şi mie de la început mi s-a părut foarte posibil ca în spatele 

prusienilor să se ascundă ruşii. Chiar faptul că guldenii de hîrtie 
austrieci cotează acum iarăşi aproape pari 1) şi deci cursul lor va 
trebui din nou să scadă, a trezit bănuieli, dar şi mai suspectă a fost 

1) - la paritate. - Nota trad. 
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istoria cu Cuza 219, care a survenit concomitent, şi desigur că ce 
cher 1) Bismarck nu s-ar fi ambalat în aşa măsură dacă nu i-ar fi 
.avut pe ruşi la spate. N-ar fi exclus ca toată povestea asta să fi 
ajuns dej a atît de departe, încît nici B [ismarck] şi nici bătrînul 
măgar Wilhelm să nu mai aibă nici un cuvînt de spus şi să nu 
-depindă decît de bunul plac al petersburghezilor ca să fie război 
sau pace. Dar ce neîndemînatic e Bismarck ăsta în acţiunile lui I 
Este prea ridicol să vrea să-i prezinte pe bieţii austrieci ca parte 
.agresoare. Dar şi mai nostim e că individul se gîndeşte serios să 
convoace la 1 iunie parlamentul german pentru o reformă a con
:stituţiei confederale. Aceasta trebuie să fie o contramăsură împo 
triva statelor mici ; împotriva guvernelor, el - Bismarck în 
persoană - apelează la popor. Aceasta a provocat rîsul batjocoritor 
.al tuturor filistinilor germani 217• 

După schimbările intervenite la „Commonwealth " 2) nu am mai 
putut, de altfel, trimite la timp redacţiei articolele cerute 3) , pentru 
·Că trebuiau să facă un ocol prin Margate ; ţi le trimit, aşadar, 
ţie pentru numărul următor. Datele respective privitoare la eman
dparea iobagilor din Rusia le-am găsit într-un articol al lui Mazade 
.din „Revue des II Mondes " 220• 

Cum îţi merge cu sănătatea ? Sper că nu ţi-au mai ieşit alte 
carbuncule sau furuncule mici ? Şi, în general, cum te simţi ? Te 
îngraşi şi te întremezi ? Te mai duci per pedes în vizită la bătrînul 
.,Cantuar[ian]" 4) ?  Arsenic trebuie să iei cel puţin timp de trei 
Juni ; în orice caz nu-ţi poate face rău. 

Pe aici nimic nou în afară de un vînt scîrbos de răsărit şi de 
mult praf. 

Cît ai de gînd să mai rămîi la Margate ? Sper că cel puţin 
pînă la sfîrşitul acestei luni ? 

Mişcarea pentru reformă este o recunoaştere generală a somno
lenţei generale. O concesie parţială de importanţă minoră (216. 

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

1 )  - aest iubit. - Nota trad. 
2) Vezi volumul de faţă, p. 18 1 .  - Nota red. 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) Din seria de articole ale lui F. Engels : „De ce poarta clasa muncitoare 
interes Poloniei 1· .  - Nota red. 

4) „Omul din Canterbury• (vezi volumul de faţă, p. l'. - Nota red.). -
Nota trad. 
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Dragă Fred, 

K. Marx şi F. EngeJs 

1 02 

Marx către Engels 
la Manchester 

6 aprilie 1 866 
5, Lansell's Place, Margate 

De cînd sînt aici m-am restabilit foarte bine, şi nu există nici 
cel mai mic indiciu că afurisitele carbuncule ar putea să revină. 
Pe locul unde a fost ultimul şi cel mai dureros dintre ele mai am 
o uşoară senzaţie de durere. Poate s-a închis prea devreme şi pe
sub pielea refăcută se mai găseşte vreun mic punct de puroi. Mă 
gîndesc însă că, în cazul acesta, în timpul băilor calde cu apă de 
mare şi cînd mă şterg cu prosopul aspru, porcăria ar fi spart cu 
siguranţă ; şi, într-adevăr, de două zile se pare că şi această ul
timă rană dispare complet. Singurul lucru neplăcut este un punct 
reumatic dureros, la umărul drept, care mi-a revenit aici şi care nb 
mă lasă să dorm. Curînd se împlineşte o lună de cînd sînt aici 
şi m-am ocupat exclusiv de sănătate. E timpul să termin cu asta. 

Scrisorile noastre s-au încrucişat pe drum, şi totuşi tu parcă 
îmi răspunzi la scrisoarea mea. Ai scăpat din vedere posibilitate. 
unei acţiuni a Italiei în favoarea Prusiei. 

Nu încape nici cea mai mică îndoială că Rusia, deşi îi permite
d-lui Bonaparte să joace în avanscenă rolul de arbitru, se afl. 
în spatele Prusiei. Nu trebuie să trecem cu vederea (pentru . 
vorbi a la Hegel) faptul că mina dunăreană 219 a explodat concomi
tent cu acţiunea lui Bismarck 211• 

Chiar dacă presupunem, şi este probabil, că aceşti cîini de. 
prusieni vor renunţa la intenţiile lor, este totuşi limpede, şi trebuie 
să le fie limpede şi filistinilor germani, că, fără o revoluţie în 
Germania, cîinii de Hohenzollern şi de Habsburg vor arunca din. 
nou ţara noastră înapoi cu vreo 50-100 de ani printr-un războ, 
civil (dinastic) . 

Trebuie să-ţi spun deschis că, în ceea ce priveşte „Internaţionala u ,  
lucrurile stau foarte prost, cu atît mai mult cu cit, din cauza nerăb
dării francezilor, congresul a fost fixat pentru sfîrşitul lunii mai. 

The fact ist this 1) că liderii englezi, după ce noi Ie-am creat 
o poziţie (la asta trebuie să adăugăm incapacitatea oricărui engle: 
de a face două lucruri deodată) , dovedesc o foarte mare răceală 
faţă de mişcarea noastră mai îngustă. Absenţa mea de aproape 

1) - Realitatea este. - Nota lrad. 
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trei luni a făcut foarte mult rău. Ce-i de făcut ? In Franţa, Belgia, 
Elveţia (şi ici-colo şi în Germania şi sporadic chiar în America} 
Asociaţia a făcut progrese mari şi temeinice. In Anglia însă 
mişcarea pentru reformă, iniţiată de noi, aproape ne-a lichidat. Asta 
n-ar avea prea mare importanţă dacă Congresul de la Geneva 
nu ar fi fost fixat pentru sfirşitul lunii mai şi dacă parizienii, 
pentru care această mişcare este singura posibilă, prin editarea 
publicaţiei lor „Le Congres " ,  nu ar fi făcut aproape imposibilă 
amînarea congresului 221• Curînd englezii şi-ar da singuri seama 
de caracterul jalnic al mişcării pentru reformă aşa cum se prezintă 
ea acum. Şi, după înapoierea mea, ameninţarea privind cochetarea 
cu clica lui Potter etc. ar face curînd ca totul să reintre în normal. 
Dar there is no time 1) .  Pentru englezi nici chiar un eşec al congre
sului nu înseamnă mare lucru. Dar pentru noi ? Ar fi un scandal 
pe scară europeană // Intr-adevăr, nu prea văd vreo ieşire. Englezii 
au neglijat tot ceea ce trebuie făcut pentru ca congresul să aibă 
loc, într-o formă mai mult sau mai puţin decentă. Que faire ? 2) 
Crezi că ar i bine să plec la Paris pentru a le demonstra celor de 
acolo în ce măsură ţinerea în acest moment a congresului este 
imposibilă ? Răspunde-mi neîntîrziat. Nu văd altă ieşire decît > 
înţelegere cu parizienii. Pe de altă parte ştiu că dacă nu se va 
ţine congresul, este în joc însăşi poziţia lor. Que faire I D-l Vesinier 
i-a provocat la duel pe parizienii noştri. Le cere să vină în Belgia 
să se bată cu el. L'imbecile I 3) As to Orsini 4) , am ştiut că nu vei 
putea face nimic. Dar nu i-am putut refuza recomandaţia cerută. 

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

1) - nu este timp. - Nota traâ. 
'l - Ce-i de facut 1 - Nota trad. 

•) - Imbecilul. - Nota trad. 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba german< 

') - In ceea ce-l priveşte pe Orsini. - Nota lrad. 
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1 03 

Engels către Marx 
la Margate 

Dragul meu Maur, 

Manchester, 10 aprilie 1 866 

După cum se pare, ruşii vor război ; scopul lor pare să fie 
restabilirea Poloniei sub stăpînirea Rusiei şi, pe cît posibil, anexa
rea Moldovei. „Koln[ische] Zeitung" ,  înnebunit de groaza războiului, 
l-a trimis pe J. von Wickede, specialistul lor în probleme militare 
în Boemia, pentru a verifica zvonurile despre înarmarea Austriei. 
Tipul ajunge acolo la 3 aprilie, respectiv la două săptămîni după 
nota lui Bismarck 217, şi găseşte pretutindeni o atmosferă foarte 
paşnică, doar unele regimente din Boemia fuseseră deplasate în 
districtele lor din vest pentru a putea fi mai repede puse pe picior 
de bătaie. Nici unul dintre cei lăsaţi la vatră n-a fost chemat la 
unitate, nici o fortăreaţă nu a fost pregătită de luptă. Nimic. 
Intregul scandal a fost, aşadar, provocat în mod intenţionat de 
Bism[arckj. 

Mai departe : ruşii concentrează trupe la graniţele austriece 
şi prusiene ale Poloniei, şi ostaşii vorbesc foarte deschis că trupele 
ruseşti masate la graniţa prusiană vor ocupa PoznanuJ de îndată 
ce trupele prusiene vor porni atacul împotriva austriecilor. Ca 
să nu mai vorbim că ruşii vor pune imediat mîna pe partea rămasă 
din Polonia prusiană, dar vor avea şi sarcina de a înăbuşi o even
tuală mişcare revoluţionară la Berlin. Dar asta ar fi foarte probabil 
un calcul greşit şi, în orice caz, ar face cu neputinţă pe viitor 
domnia Hohenzollernilor. 

In sfîrşit, articolul de fond de astăzi din „Times ", care este 
stupid, confuz, greoi, se situează în mod categoric de partea 
prusienilor şi prezintă Austria ca parte agresoare. A fost, fără 
îndoială, scris din ordin. 

De aceea consider războiul iminent şi, totodată, avînd în 
vedere noua notă austriacă, ce apelează la Confederaţie, precum 
şi propunerea d-lui Bismarck cu privire la un parlament german 222 
- ce dobitoc trebuie să fie acest individ dacă poate crede că asta 
i-ar ajuta cit de cit I -, este inevitabil şi din motive privind 
Germania însăşi. Nota austriacă porneşte, pare-se, de la convin
gerea că oricum se va ajunge la o încăierare. Altminteri ar fi 
lăsat măcar o portiţă de scăpare pentru a face ca, prin demisionarea 
lui Bism[arck] , prusienilor să le fie mai uşor să dea înapoi. Dar, 
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de vreme ce ei apelează la Confederaţie, posibilitatea aceasta 
dispare ; nici un guvern prusian nu se va supune unei majorităţi a 
Confederaţiei. 

Bonaparte va sta, desigur, liniştit, cel puţin deocamdată, 
Bism[arck] i-a şi oferit Saarbrucken etc. şi, la nevoie, îi va da şi 
Palatinatul bavarez. Intrucît ştie că ruşii sînt de partea prusienilor, 
nu va face nici un pas riscant. 

Dacă se va ajunge într-adevăr la o încăierare, va fi pentru 
prima oară în istorie cînd desfăşurarea evenimentelor va depinde 
de atitudinea Berlinului. Dacă berlinezii pornesc atacul la momentul 
oportun, lucrurile pot evolua bine - dar cine se poate baza pe ei ? 

Cit priveşte congresul Internaţionalei, nu mi-e prea limpede în 
ce fel aţi vrea să-l evitaţi. De asemenea, nu sînt de părere că o 
nouă amînare a congresului ar îmbunătăţi cu ceva situaţia. Apres 
tout 1) orice demonstraţie de acest fel va fi întotdeauna într-un 
anumit sens - în ochii noştri cel puţin - o compromitere. Dar 
în ochii Europei ? Cred că acest lucru poate fi evitat chiar şi acum. 
Căci germanii, întrucît cunosc mai multe limbi, vor avea întreaga 
problemă în mina lor, iar germanii sînt oamenii noştri. Dacă 
congresul va adopta vreo hotărîre eficace, asta e un lucru secundar, 
principalul este să se evite orice scandal ; în cazul de faţă e foarte 
posibil. Se vor putea lua oricum fără nici un pericol hotărîri 
generale cu caracter pur teoretic sau care să se refere la sprijinul 
internaţional acordat grevelor etc. Dar tu, desigur, ştii mai bine 
decît mine aceste lucruri, eu de aici nu le pot aprecia prea bine. 
ln nici un caz însă nu aş pleca la Paris pentru asta. Tu nu te afli 
sub protecţia nimănui, şi de aceea poliţia te va aresta fără nici o 
jenă ca emisar al unei asociaţii muncitoreşti oficiale cu tendinţe 
vădit revoluţionare, în spatele căreia se pot ascunde cu uşurinţă 
alte lucruri secrete -, cela suffit 2) .  Toată povestea asta nu merită 
un asemenea risc. 

E preferabil să mai rămîi un timp la Margate, pînă cînd nici 
ultima cicatrice nu va mai fi sensibilă, şi plimbă-te cit mai mult 
la aer curat. Cine ştie, poate foarte curînd vei avea iarăşi nevoie 
de un organism zdravăn. Atmosfera este foarte încărcată şi poate 
că în scurt timp ne vom afla din nou în plină furtună ; aceasta ne 
va ajuta, desigur, să trecem şi peste dificultăţile legate de congres. 

1) - Pină la urmă. - Nota trad. 
'l - aceasta este suficient. - Nota trad. 
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Iţi voi face rost de ceva bani cit mai repede cu putinţă. De 
asemenea, voi căuta să-l văd pe Gumpert ca să-l întreb cit trebuie 
să dureze cura de mare şi dacă mai trebuie să iei pe urmă arsenic . 

Pubhcat pentru prima oară 
în : „Der Briefwecbsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", Bd. III, 
Stuttgart, 1913 

1 04 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Margate 

[Manchester] 13 aprilie 1 866 

Dragul meu Maur, 
Intrucît nu ştiu dacă în momentul de faţă te mai afli la Margate, 

-expediez astăzi soţiei tale : 
E R 13  430, Manchester, 21  ianuarie 1865 1. st. 10 .  
E/P 43 331 ,  Manchester, 20 ianuarie 1 865 1. st. 1 0  = 1. st. 20,  şi 

îi comunic că te-am înştiinţat despre acest lucru. 
Deci lovitura lui Bismarck cu votul universal s-a făcut chiar 

şi fără Lassalle al lui. Se pare că burghezul german, după o oarecare 
împotrivire, o va accepta, căci bonapartismul este adevărata religie 

a burgheziei moderne. Pe zi ce trece, pentru mine devine tot mai 
limpede că burghezia nu este în stare să guverneze direct, şi de 
aceea, acolo unde nu există o oligarhie care să preia, ca aici în 
Anglia, contra unei bune recompense, conducerea statului şi a 
societăţii în interesul burgheziei, forma normală este semidictatura 
bonapartistă ; ea apără marile interese materiale ale burgheziei 
chiar şi împotriva voinţei burgheziei înseşi, dar nu-i permite să 
participe la guvernare. Pe de altă parte, această dictatură este la 
rîndul ei constrînsă să adopte împotriva voinţei ei interesele 
materiale ale burgheziei. Aşa vedem acum că Monsieur Bismarck 
a adoptat programul Uniunii naţionale 150• Dacă-l va înfăptui este, 
desigur, cu totul altă problemă, dar e greu de presupus că burghezul 
german va constitui o piedică pentru B [ismarck] . Un german care 
s-a înapoiat de curînd povesteşte că a văzut deja mulţi muşcind 
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din această momeală ; potrivit comunicatului Reuter (vide 1) mai 
jos), cei de pe Karlsruhe au aprobat întreaga poveste, şi nemărginita 
jenă a lui „Koln[ische] Zeitung" în legătură cu această poveste 
vădeşte limpede că o schimbare este iminentă. 

Iar că între B [ismarck] şi ruşi există o înţelegere directă, o 

dovedeşte în primul rînd faptul că nu numai „Times" ,  ci şi Reuter 
începe, contrar obiceiului său, să mintă în favoarea Prusiei. Greşe
lile de traducere, de care abundă acum mai mult ca oricînd tele
gramele, nu sînt lipsite de orice raţiune. Pînă de curînd erau 
împotriva Prusiei. Acum sînt împotriva Austriei. R[euter] tele
grafiază : Austria este de acord cu acest plan numai cu condiţia 
ca toate provinciile austriece (deci şi cele negermaneJ să fie repre
zentate. In originalul german nu se spune decît : cu condiţia 
participării şi a provinciilor austriece. - Mai departe : potrivit 
spuselor lui „Bromberger Zeitung" şi „Ostsee-Zeitnng" (acesta 
este un organ de presă al ruşilor} , ruşii adună tot mai multe trupe 
în provinciile de sud-vest ale regatului Poloniei şi pînă la Prut, 
şi asta o fac foarte încet şi pe tăcute ; soldaţii sînt cu toţii încre
dinţaţi că vor porni împreună cu Prusia împotriva Austriei, iar cei 
situaţi pe Warta repetă că sarcina lor va fi de a ocupa Poznanul, 
pentru ca prusienii să se poată retrage de acolo. 

De altfel, ruşii le pot da pentru un timp prusienilor Schleswig· 
Holstein, deoarece prin pacea de la Viena şi prin anexiuni şi-au 
asigurat lucrul cel mai important : tratatul de la Londra şi, pria 
acesta, succesiunea la tronul Danemarcii 223• Dacă au în stăpînirr a 
lor Sundul, de ce ar mai avea pretenţii la Kiel ? 

Cel mai bine ai face dacă ai rămîne la Margate pînă cind nu iei 
mai simţi nici o durere în locul respectiv şi vei constata o schim
bare definitivă în bine. 

crie cît mai curînd. 

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

'l - vezi. - Nota lrld. 

Al tău, 
F. R 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Dragă Fred, 

K. Marx şi F. Engels 

1 05 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 23 aprilie 1866 

Indelungata mea tăcere se explică prin starea mea sufletească 
provocată de o durere de măsele, care de două săptămîni nu mai 
încetează, şi de reumatism. Astăzi se pare că a intervenit o 
îmbunătăţire. 

Din cauza durerilor reumatice, deosebit de puternice în timpul 
nopţii - provocîndu-mi uneori accese de vomă -, care m-au 
împiedicat să dorm şi au întors toată casa pe dos, am considerat 
necesar să întrerup tratamentul cu arsenic, respectiv să-l suspend. 
Acum însă (dacă într-adevăr intervine o îmbunătăţire) îl voi relua. 
Nu am nici cel mai mic semn de apariţie a unui furuncul sau 
carbuncul şi sînt sigur că, după ce voi scăpa de aceste neplăceri 
accidentale, legate în cea mai mare parte de starea vremii, voi fi 
complet restabilit. Dar ar fi într-adevăr şi cazul, căci am pierdut 
enorm de mult timp. 

Cu „Internaţionala• situaţia este următoarea : De la întoarcerea 
mea 224 disciplina s-a restabilit complet. De asemenea fructuoasa 
intervenţie a „lnternaţionalciu în greva croitorilor (prin scrisori 
ale secretarilor pentru Franţa, Belgia etc.) a stîrnit senzaţie în 
rîndurile trade-unionurilor de aici 225• Referitor la Congresul de la 
Geneva, m-am hotărit să contribui de aici atît cit îmi va fi cu 
putinţă la reuşita lui, dar eu nu mă voi duce. Prin aceasta mă 
debarasez de orice responsabilitate personală în ce priveşte con
ducerea lui 1) . 

Cit despre „Commonwealth" ,  encroachments 2) ale lui Miall 
& Co. ar fi mai suportabile dacă ar avea la bază cel puţin un 
sprijin material cit de cit însemnat. Dar indivizii, foarte darnici în 
ce priveşte sfaturile bune şi cicăleala, sînt foarte economi cînd e 
vorba de cash 3) , aşa că publicaţia se tîrăşte de la o săptămînă la 
alta. Cercul de cititori se extinde de la o săptămînă la alta, dar 

1) Vezi volumul de faţă, p. 47-(80. - Nota red. 

1) - ingerintele. - Nota trad. 
1) - bani peşin. - Nota trad. 
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un pennypaper 1) , chiar dacă se bucură de cel mai mare succes, 
trebuie să dispună de fonduri pentru cel puţin un an înainte. Este 
quite out of question 2) ca ziarul să devină rentabil într-un timp 
mai scurt. Dacă deocamdată publicaţia nu a devenit mai proastă, 
asta se datoreşte lui Fox, care are de dus o luptă continuă. 

In patria noastră se pare că lucrurile nu vor duce deocamdată 
la o încăierare. Pînă cînd lăudăroşii prusieni nu vor trage sabia I 
In orice caz, avem satisfacţia de a vedea Prusia făcîndu-se de 
rîs atît pe plan intern, cit şi extern. Totuşi, nu este încă sigur, 
pare-se, că într-o bună zi nu se va ajunge la război. Ruşii (deşi, 
de fapt, au cîştigat deja şi cîştigă destul de mult numai de pe 
urma conflictului şi a ameninţării cu războiul în Germania) vor 
război, iar pentru Bonaparte aceasta ar fi un godsend 3) . In orice 
caz, d-l Bismarck a pornit din nou 110 mişcare" în Germania. 

După faza războiului civil, abia acum au intrat de fapt Statele 
Unite în faza revoluţionară, iar atotştiutorii europeni, care mai 
cred în atotputernicia d-lui Johnson, vor suferi în curînd o deza
măgire. 

In Anglia, toryi şi whigii palmerstonieni merită într-adevăr 
mulţumiri pentru că au redus la zero modesta reglementare a lui 
Russel! 220• Intr-una din ultimele şedinţe, însuşi d-l Gladstone şi-a 
exprimat convingerea lui „melancolică" că în momentul de faţă, 
contrar aşteptărilor lui pline de optimism, ne aşteaptă o „lungă 
serie de lupte" .  

Ce părere ai  de cel de-al „optulea" înţelept al  lumii - Mill ? 
Salutări doamnei Lizzy. 

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

1) - ziar de un penny. - Nota trad. 

•j - cu totul exclus. - Nota trad. 

1) - dar dumuezeiesc. - Nota trad. 
') - Cu totul al tău. - Nota trad. 

Tout a vous 4) 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Dragul meu Maur, 

1 06 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 1 mai 1866 

Sper că ai scăpat de reumatism şi de durerile de măsele şi 
acum te ocupi stăruitor de carte 1) .  In ce situaţie se află şi cind 
va fi gata primul volum ? In general trebuie să continui să iei 
arsenic, tratamentul se recomandă să fie făcut cel puţin trei luni 
şi nu are nici o legătură cu reumatismul etc. E posibil ca boala 
de ficat să fi contribuit, prin tulburarea digestiei, sau a hemopoezei, 
la furunculoză, de aceea va trebui să continui să faci în mod 
regulat în fiecare zi cîteva ore de mişcare şi să renunţi la munca 
de noapte, pentru ca totul să revină la normal. Acolo unde, aşa 
cum e cazul la tin:, tendinţa spre hiperemie a ficatului a avut o 
evoluţie atît de clasică şi de sistematică, ea nu poate, desigur, să 
dispară aşa, dintr-o dată. 

Bine că nu trebuie să-ţi mai faci griji în privinţa Congresului şi a 
Asociaţiei Internaţionale. Apropo, la Edinburgh a sosit cu vaporul 
un transport de 57 de croitori germani to put down a strike 2) şi 
se aşteaptă alte două transporturi. Probabil de la Hamburg. N-aţi 
putea să aflaţi din Edinburgh unele amănunte şi să împiedicaţi 
acest lucru ? 221 

Bismarck vrea război cu orice preţ, şi după ce a dat greş în 
Boemia are impresia că va reuşi în Italia 228• Sper că dacă va face 
acest lucru, berlinezii se vor răscula. Dacă vor proclama republică 
acolo, în două săptămîni întreaga Europă va fi răstunată. Da, dar 
o vor face ? Cum stăm cu legăturile noastre acolo ? 

Ai văzut că micul Louis Blanc, ca un bun democrat imperial, 
a declarat acum în „Temps" că, dacă Prusia înghite micile state 
germane, Franţa va trebui să primească cel puţin malul stîng al 
Rinului ? Aşa arată adevăraţii revoluţionari. 

Zilele acestea, din dorinţa de a-mi reanima vechea mea minie, 
am citit cartea lui Rockel, deţinut la Dresden în 1849, despre 
felul în care a fost tratat în închisoare 3) . Aceste infamii ale saxo
nilor depăşesc tot ceea ce am cunoscut pînă acum. Foarte multe 

1) „Capitalu! ' . - Nota red. 
1) - pentru a pune capăt unei greve. - Nota trad. 
1) A. Răckel. „Insurecţia din Saxonia şi închisoarea corecţională din Wald

heim' .  - Nota red. 



Scrisori din 1866 195 

lin aceste canalii vor trebui judecate cu toată severitatea. In 
perioada dinainte de 1848 n-au existat asemenea porcaru şi, în 
comparaţie cu acestea, închisorile prusiene din acea vreme par 
un adevărat rai. 

Aceşti adulamiţi sînt totuşi nişte măgari fără pereche dacă se 
ridică astfel împotriva acestui jalnic bill cu privire la reformă, 
-cea mai conservatoare măsură care s-a luat vreodată aici 226• Dar, 
quem deus vult perdere 1) etc. 

Sînt vreo trei săptămîni de cînd am trimis la „Commonw[ealth] • 
cel de-al treilea articol despre Polonia 2) şi am rugat să-mi fie 
înapoiat în caz că ajunge prea tîrziu pentru săptămîna aceea. După 
o săptămînă am primit un răspuns de la Fox în care-mi spune că 
-ar fi putut apărea numai în numărul trecut ; totodată mi-a restituit şi 
articolul. Miercuri l-am trimis din nou, dar prea tîrziu. Tu mai 
-erai la Margate pe atunci. Următoarele numere le voi trimite din 
nou la tine, dacă din lipsă de timp nu voi fi nevoit să le expediez 
imediat direct. 

Multe salutări soţiei tale şi fetiţelor. 

Publicat pentru prima oră 
tn : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Max•, Bd. III, 
Stuttgart, 1913 

1 07 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Max 
la Londra 

Manchester, 9 mai 1866 

Dragul meu Maur, 
Tăcerea ta mă nelinişteşte, mă tem că nu-ţi merge bine cu 

sănătatea. Sper că nu ţi-au apărut alţi carbunculi ? 
Ciudată mai este şi povestea asta cu orbul 3) Cohen, care trage 

1) - quem deus vuit perdere prius dementat - celui pe care dumnezeu vrea 
!-1 piardă, mai fntfi fi ia minţile. - Nota trad. 

1) Din seria de articole ale lui F. Engels : „De ce poartă clasa muncitoare 
interes Poloniei 1•. - Nota red. 

1) Joc de cuvinte : „blind" - „orb" : Blind - numele de familie al tatălui 
vitreg al lui Cohen. - Nota lrad. 
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cinci focuri şi nu-l poate nimeri pe lunganul de Bismarck şi se
mai lasă şi arestat. Un mai mare serviciu nu i se putea face lui 
B[ismarck] 229• 

It strikes me 1) că în privinţa mobilizării prusienii au rămas 
cu două săptămîni în urma austriecilor şi că înainte de sfîrşitul 
acestei luni nu pot începe atacul. Dacă austriecii profită de această 
împrejurare, pot cîştiga o bătălie importantă şi pot ajunge la Berlin 
înainte ca prusienii să-şi fi concentrat forţele. 

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

1 08 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscri. 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 10 mai 166 

Dragă Fred, 
No carbuncles whatever ! 2) Dar afurisitul de reumatism şi 

durerile de dinţi m-au chinuit îngrozitor, pînă cînd cel dintîi pare 
să cedeze, în sfîrşit, la frecţii cu alcool pur. Dar trebuie să-ţi 
spun că tot mă mai simt cam slăbit şi că puterea de muncă îmi 
revine numai foarte încet. Poate asta se datoreşte şi întreruperii 
tratamentului cu arsenic, pe care după primirea scrisorii tale l-am 
reluat. 

Cohen era un tînăr foarte bun (deşi nu deosebit de înzestrat) , 
pentru care am o deosebită simpatie, căci este un vechi prieten al 
lui Musch 3) al meu. Ieri Freiligrath, fireşte, a dat buzna la Blind 
şi de acolo a venit la noi. Eu nu eram acasă. Cel mai mult îl 
supăra pe Freiligrath că Blind îi strică reputaţia, lui şi celorlalţi 
(colaboratori oficiali ai lui „Eidgenosse ", al cărui simbol era o 

1) - Mă miră. - Nota !rad. 

2) - Nici un fel de carbunculi I - Nota trad. 

8) Edgar, fiul decedat al lui Marx. - Nota trad. 
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mină cu un pumnal şi deviza „haec manus tyrannis"  1) etc.) . După 
cum spune, de nouă luni n-a mai fost pe la el. Povestea asta nu 
poate fi nici măcar „scuzată" .  Intr-un cuvînt, nu-l îngrijorează 
de fapt decit eventuala impresie pe care ar putea-o produce 
asupra filistinilor londonezi. De altfel, şmecherul badenez l-a dus 
din nou de nas : a apărut în postura unui om complet distrus şi 
nu l-a lăsat pe prietenul său F (reiligrath] nici măcar să bănuiască 
că, în momentul celei mai acute dureri, el a avut totuşi prezenţa 
de spirit să exploateze tragicul incident pentru a-şi face o reclamă 
grozavă în diverse ziare londoneze atît lui, cit şi familiei lui. 
Always an eye to business 2) .  Soţia lui 3) este, desigur, neconso
lată ; comic în toată povestea asta e că prin stupida lui trăncă
neală despre uciderea tiranilor, Blind şi-a adus ca jertfă pe altarul 
libertăţii nu pe propriul lui fiu, ci pe Isaac al bătrînului Cohen 4) . 

Ca urmare a tristelor experienţe făcute în 1859 230, austriecii sînt 
într-o situaţie atît de afurisită, incit e puţin probabil să poată 
folosi momentul prielnic şi, deşi împrejurarea îi sileşte să ia iniţia
tiva, ei n-o pot face, sau, în orice caz, se vor codi foarte mult s-o 
facă. Of course 5) , „opinia publică" din Europa nu le este de nici 
un folos şi le pretinde stupizenii. Aceiaşi măgari liberali, care 
toţi recunosc acum că Austria este provocată şi că împotriva 
ei există o conspiraţie sistematică, în viitorul foarte apropiat ar 
fi în stare să protesteze într-un glas (inclusiv lorzii englezi) dacă 
Austria ar ataca prima şi n-ar aştepta liniştită pînă cind duşmanii 
ei vor da semnalul. 

Oricit de antipatic mi-e Bonaparte, acţiunea lui din Auxerre 231 
m-a amuzat extrem de mult. Bătrînul măgar Thiers şi ciinii savanţi 
din corpul legislativ, care îl aplaudă, şi-au imaginat că se pot juca 
nepedepsiţi de-a louis-philippismul I Imbecilii I 

Ruşii, ca întotdeauna, îşi joacă frumuşel rolul. După ce i-au 
încurajat pe bravii prusieni, acum iau o poză de apărători ai păcii 
şi arbitri ai Europei, totodată însă au fost destul de deştepţi ca 
să-i comunice d-lui Bonaparte că la congresul care este aşteptat, 
despre Polonia nu trebuie, bineînţeles, să fie vorba. Intr-un cuvînt, 
Rusia se poate amesteca în treburile Europei, dar Europa în trebu
rile Rusiei, nu. 

1) - „manus haec inimica tyrannis" - „această mină este vrăjmaşa tira-
nilor•. - Nota trad. 

1) - Niciodată nu pierde din vedere afacerile. - Nota trad. 
3) Friederike Blind. - Nota red. 
') Aluzie la legenda biblică despre jertfirea de către Avraam a fiului său 

Isaac (Biblia, prima carte a lui Moise, capitolul 22, versetul 9) . - Nota red. 
5) - Desigur. - Nota trad. 
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In urma importului de croitori germani şi danezi făcut la Edin
burgh, noi, în primul rînd, am trimis un german şi un danez 1) 
(ambii croitori) la Edinburgh, care au şi pus capăt înţelegerii dintr
importatori şi importaţi ; în al doilea rînd, eu am publicat în numele 
Asociaţiei Internaţionale un avertisment adresat croitorilor ger
mani din Germania. Nouă, la Londra, poYestea ne-a fost de foart
mult folos 227• 

O poveste foarte neplăcută a fost pentru mine necesitatea d
a plăti diri �: -o dată 25 1 .  st. datorii pentru taxe şcolare. Nu mai 
puteam amîna plata acestor bani, reprezentînd taxa pe trei trimestre, 
pentru că Jenny şi Laura se retrag de la şcoală ; Laura nu mai ia 
nici un fel de lecţii în afara şcolii, iar J enny numai o singur) 
lecţie de muzică pe săptămînă. (Baumer a plecat de la şcoală.) 

„Commonwealth" se dezvoltă rapid şi cu siguranţă că într-un 
an ar deveni rentabil. Dar probabil că din lipsă de bani va trebui 
să sistăm curînd apariţia ziarului. 

Salut. 

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

1 09 

l tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscr·. 
Tradu' din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 16 mai 1 866 

Dragul meu Maur, 
Povestea cu Freiligr [ath) este foarte amuzantă şi foarte îmbu

curătoare. Aşa-i trebuie dacă se dă cu persoanele respectabile 
ale emigraţiei şi se dezice de „partid " .  Cît despre Blind, avînd în 
vedere a sa „manus haec inimica tyrannis " ,  i se poate aminti că 
copiii nu trebuie să se j oace cu puşca. In general, din această 
poveste reiese limpede că Bismarck poartă o cămaşă de zale 229• 
Toate gloanţele ar fi trebuit să-l atingă, se consideră că ultimele 

1) Albert F. Haufe şi N. P. Hansen. - Nola red. 



Friedrich Engels 
( l n  jur de 55 de ani) 
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trei au nimerit în plin şi cum revolverul era construit în aşa fel 
incit cătarea nu asigura concentrarea focului, orice altă posibilitate 
este exclusă. Acum aceste cămăşi de zale se fac foarte fine, dar 
rezistente. Desigur că prietenul său Bonaparte i-a procurat şi i-a 
recomandat una. 

Monsieur Bismarck s-a înşelat în mod evident în privinţa sta
telor mici, de aici ameninţarea cu Constituţia imperiului şi cu 
Bennigsen. A avut, probabil, şi eşecuri financiare. Dar se poate 
concepe ceva mai amuzant decît faptul că acelaşi Wilhelm, care 
în 1 849, ca general-comandant, a îngropat Constituţia imperiului, 
acum vrea sau, mai bine zis, e nevoit să o reînvie. Bismarck în 
calitate de restaurator al „drepturilor fundamentale ale poporului 
german" 232, asta e prea de tot I Cu armata şi mobilizarea rezeve
lor se pare că situaţia de asemenea nu este prea strălucită ; la 
Gorlitz a fost mare scandal, trupele de linie au trebuit să înainteze 
şi să se retragă, fiindcă indivizii nu erau dispuşi să admită o ase
menea intervenţie. Dacă oamenii aceştia vor mai fi ţinuţi încă 
4 săptămîni în inactivitate sub arme, vor fi în stare de orice. 
Şi cum nici Prusia şi nici Italia nu sînt încă gata de atac, vor 
trebui probabil să mai rămînă în această situaţie cel puţin pînă 
la sfîrşitul lunii mai. 

Un lucru este sigur, d-l Bismarck a intrat într-o poveste cu 
care nici el şi nici întregul regim de pînă acum n-o pot scoate la 
capăt. Dacă lucrurile se rezolvă pe cale paşnică, pînă atunci el va 
fi irosit fondurile de care dispune şi se va trezi într-o situaţie 
fără ieşire, iar dacă va fi război, atunci va trebui Acheronta mo
vere 1) , care cu siguranţă că-l vor înghiţi. In împrejurările actuale 
chiar şi o victorie directă a cetăţenilor deputaţi ar avea un caracter 
revoluţionar şi ar marca un progres. 

Şi, cu toate astea, nu-mi poate intra în cap că în mijlocul seco
lului al XIX-lea, Germania de nord şi cea de sud s-ar putea 
ridica una împotriva celeilalte doar pentru că aşa vrea Bismarck, 
în interesul ruşilor şi al lui Bonaparte. Dar, dacă se va ajunge 
la o ciocnire, ar putea să fie rău de prusieni. Se pare că de data 
aceasta austrie.ii îşi vor încorda la maximum toate forţele, şi 
chiar dacă lăudăroşenia ior cu privire la armata de 900 OOO de 
oameni este stupidă, lotuşi nu e exclus să pornească ofensiva în 
Saxonia, avînd superioritate în ceea ce priveşte efectivul. Intr-un 
război împotriva Austriei, Prusia nu poate conta pe corpurile de 
armată renan şi westfalic, iar pe cel saxon poate conta numai în 
parte. Rămîn deci celelalte corpuri de armată, care abia vor putea 

1) - să pună în mişcare tortele inemului. - Nota lrad. 
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trimite în faţa duşmanului un efectiv de 240 OOO de oameni. Dacă, 
după cum se spune, în Italia la început austriecii se vor menţine 
doar în defensivă, atunci le va fi suficientă o armată de 150 OOO 
de oameni şi le va fi uşor să trimită 300 000-350 OOO de oameni 
lmpotriva Prusiei, numai dacă ruşii nu-i vor obliga să maseze un 
număr însemnat de trupe în Galiţia. Atunci lupta decisivă s-ar da 
între 180 OOO de prusieni împotriva a 240 000-280 OOO de austrieci ; 
asta ar însemna în mod inevitabil o Jena şi ar duce direct la 
Berlin. Este greu însă să emiţi ipoteze în această privinţă, deoarece 
la austrieci trupele sînt întotdeauna mai numeroase pe hîrtie, şi 
mai ales în această perioadă se spun multe minciuni. 

Din păcate, d-l Charles 1) a luat el cartea mare, în care sînt 
trecute socotelile mele, aşa că în momentul de faţă nu pot aprecia 
care este situaţia mea financiară, şi cum peste o lună şi jumătate 
se încheie anul financiar şi la acea dată trebuie să am investit un 
anumit capital, sint nevoit să ţin seama de acest lucru. De îndată 
ce voi putea, îmi voi calcula debitul şi creditul şi cu prima ocazie 
îţi voi trimite ceva bani. ln orice caz, poţi conta pe 50 I.st. , pe 
care ţi le voi trimite în primele zile ale lunii iulie, după încheierea 
anului financiar. 

E interesant să citeşti cum intervine „Kreuz-Zeitung" pentru 
votul universal, pentru bonapartism, Victor Emanuel etc. Acum 
indivizii ăştia mănîncă la rahat cu ghiotura. 

Salutări soţiei tale şi fetiţelor. 

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

1) Charles Roesgen. - Nola nd 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după mnuscris 

Tradus din limba germană 
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[Londra] 17 mai 166 

Ce se aude cu articolele despre Polonia 1) ? Indiferent dacă 
ziarul 2) va rezista sau nu, tu trebuie să faci tot ce poţi. Polonezii 
de aici aşteaptă continuarea şi mă sîcîie cu întrebările z3, In 
general articolele au trezit interes. Foxchen, după ce le-a lăudat, 
alaltăieri, în cadrul Consiliului Central, a atacat pasajul în care tu 
pui împărţirea pe seama corupţiei aristocraţiei poloneze. Printre 
pltele el i-a atacat în mod special pe germani, care, prin inter
mediul dinastiei saxone etc., i-au ruinat pe polonezi. I-am răspuns 
pe scurt 234• 

Desigur, lăudăroşii de prusieni sînt pe cale de a da înapoi, 
iar Bismarck întîmpină o mare rezistenţă şi din partea bădăra
nului 3) . Dar în Italia nu cred să fie posibilă o retragere, şi asta va 
avea de asemenea repercusiuni asupra Prusiei. Ce mult a pierdut 
Itzig 4) că a murit ! Acum Bismarck i-ar fi îngăduit să-şi joace rolul. 
B [ismarck] cu siguranţă ne înjură (şi ne consideră agenţi ai austrie
cilor) că i-am stricat jocul, atît de uşor, cu muncitorii. 

De la începutul acestei săptămîni mi-am reluat, în sfîrşit, lucrul. 
Ar fi bine dacă mi-ai putea trimite nişte vin ; faptul că am întrerupt 
brusc cura de vin ar putea fi dăunător. 

D-l Mazzini nu s-a lăsat pînă n-a format un „Comitet interna
ţional republican" împotriva noastră. Din acesta fac parte măgarul 
de Holtorp, Langiewicz, Ledru, Kinkel, Blind şi cred că şi Bolleter I 
Asociaţia noastră se extinde pe zi ce trece. Numai în Germania 
nu e nimic de făcut din cauza măgarului de Liebknecht (good 
fellow as he is I 5)) .  

Am impresia c ă  actuala criză nu este decît o fază prematură 
a crizei financiare parţiale. Ar putea căpăta importanţă numai dacă 

1) F. Enge/s : „De ce poartă clasa muncitoare interes Poloniei" 1. - Nota red. 
') „The Commonwealth". - Nota red. 
1) Wilhelm I. - Nota red. 
•) Ferdinand Lassalle. - Nota red. 
5) - deşi este băiat bun I - Nota trad. 
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povestea din Statele Unite ar deveni acută, dar nu cred că a sosit 
momentul pentru aceasta. Ce efecte are ea asupra voastră, lorzii 
bumbacului ? Şi ce efecte a avut scăderea preţului la bumbac ? 

Salut. 

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

1 1 1  

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germani 

Engels către Marx 
la Londra 

Dragul meu Maur, 

[Manchester] 25 mai 1 866 
Monington Street 

Panica a început în orice caz prea devreme şi nu este exclus 
ca ea să ne strice criza bună şi solidă care altminteri s-ar fi produs 
în 1867 sau 1868. Dacă întîmplător nu ar fi avut loc concomitent 
o scădere foarte serioasă a preţului la bumbac, cred că noi aici 
nici n-am fi simţit-o. Acest crah al societăţilor pe acţiuni cu ga
ranţie limitată şi al escrocheriilor financiare era încă de mult 
prevăzut şi aproape că nu afectau comerţul nostru. Dar pierderile 
colosale la bumbac, care au survenit concomitent, prevestesc 
urmări grave pentru noi aici ; un mare număr de firme comerciale 
de aici şi de la Liverpool sînt angrenate, prin filialele lor din 
Bombay, în această afacere, şi cum toată povestea asta coincide 
cu panica financiară şi cu creşterea taxei de scont cu 1 00/0, poate 
avea urmări foarte grave pentru cei care au o cantitate mare de 
bumbac. In orice caz, aici povestea e departe de a se fi terminat. 

Dacă austriecii ar avea destulă minte să nu atace primii, în 
armata prusiană ar începe precis scandalul. Indivizii ăştia n-au 
fost niciodată într-o stare de spirit atît de rebelă ca în urma acestei 
mobilizări. Din păcate, nu se poate afla decît o mică parte din 
ceea ce se petrece, dar şi asta este destul pentru a te convinge că 
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cu o asemenea armată nu se va putea duce un război de ofensivă. 
Dacă flăcăii ăştia, după ce vor fi concentraţi în masă, vor începe 
să facă socoteala şi vor constata că 3/4 din armată are aceeaşi 
stare de spirit ; dacă apoi, în timpul congresului, vor fi ţinuţi vreo 
trei-patru săptămîni inactivi sub arme, toate astea vor duce inevi
tabil la o criză şi într-o bună zi ei vor refuza să se mai supună. 
Un prilej nu-i greu de găsit ; şi, într-o asemenea armată, dacă un 
batalion face începutul, reacţia celorlalte se va produce in lanţ. 
Dar chiar dacă o revoltă făţişă ar putea fi evitată, un lucru este 
sigur, şi anume că o asemenea armată, care are un asemenea moral 
şi care este comandată de bătrînul Wilhelm, cu F[riedrich] Karl şi 
prinţul moştenitor 1) în calitate de comandanţi ai celor două flancuri, 
va fi de îndată zdrobită fără cruţare de furioşii austrieci aflaţi sub 
conducerea lui Benedek, care n-a acceptat să-i fie impus nici n 
arhiduce, precum şi nici un fel de amestec în alcătuirea statului 
său major şi care are un efectiv de 300 000-360 OOO de oameni în 
subordinea sa. Asta o ştie şi bătrînul măgar şi sînt convins că, 
dacă va putea, va da înapoi, tocmai din cauza acestei stări de 
spirit care domneşte în armată. Ceea ce am scris anul trecut în 
broşura mea 2) cu privire la caracterul armatei prusiene mobilizate 
s-a adeverit întru totul. 

E grozavă situaţia penibilă în care se găsesc membrii Uniunii 
naţionale 150 de cînd Bismarck le-a plagiat programul ; indivizii 
trebuie să ia acum poziţie împotriva propriei lor frazeologii despre 
Prusia mare, întocmai ca „Kreuz-Zeitungu împotriva propriei sale 
frazeologii feudale. 

Corespondentul de la Londra al lui „Manch[ester] Guardianu 
relatează că, în acest roman de aventuri, ca preţ al încuviinţării 
sale, Ludovic Bonaparte a pretins : din partea Italiei Sardinia, din 
partea Prusiei Luxemburg, Saarlouis şi Saarbricken (numai de 
Landau a uitat cu acest prilej) - şi asta ca n minim. 

Am să văd dacă voi putea mîine să scriu articolul cu privire 
la Polonia 233• Sincer vorbind, pentru mine este un sacrificiu să 
admit să mi se publice lucrările ca foileton, în josul liniei trasate 
de măgarul de Miall, şi să văd mereu tipărit negru pe alb că re
dacţia nu răspunde pentru corespondenţele apărute sub linie, în 
schimb răspunde pentru măgăriile apărute deasupra acesteia 235, 
Dacă aş fi ştiut de la bun început în ce fel vor fi tratate lucrările 
noastre într-un ziar 3) care este totuşi al nostru - sau în orice caz 

1) Frederic Wilhelm. - Nota red. 
1) F. Engels. „Problema militară n Prusia şi partidul muncitoresc gemn•. -

Nota red. 
S) „The Commonwealth", - Nota red. 
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al partidului muncitoresc -, că vom fi acolo numai toleraţi şi că, 
în plus, va mai trebui să le fim şi recunoscători pentru acest lucru, 
n-aş fi scris nici un rînd. Dar pe atunci tu erai bolnav şi n-am 
vrut să fac nimic de natură să-ţi tulbure tratamentul. Totuşi, m-a 
supărat. Dar cine a spus A trebuie să spună şi B. 

Calde salutări. 

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

1 1 2 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 7 iunie 1866 

Dragă Fred, 
Sînt la mare ananghie fiindcă nu mai am nimic de amanetat 

şi sînt asaltat din toate părţile. Cît priveşte starea mea fizică, 
din fericire nu mai am nici un simptom de apariţie a vreunui 
carbuncul. In schimb, am fost nevoit să-l consult pe Allen în legă
tură cu boala mea de ficat, întrucît Gumpert nu este aici şi povestea 
asta nu poate fi tratată de la distanţă. Mai am aproape o sticlă 
întreagă de arsenic, dar de cîteva săptămîni n-am mai luat, pentru 
că în actualul meu mod de viaţă nu este indicat un asemenea 
tratament. 

Aţi avut şi voi de suferit de pe urma lui Consolidated Bank ? 
Dr. Rade a fost alaltăieri aici şi, jubilînd, ne-a povestit că Dronke 
a avut pierderi importante de pe urma crahului lui Barnett. 

Aşadar, dacă nu intervine o minune, vom avea război. Prusienii 
vor regreta amarnic fanfaronada lor şi, în orice caz, idila dn 
Germania a luat sfirşit. Clica proudhonistă din rîndurile studen
ţimii pariziene („Courrier fran:ais ") propovăduieşte pacea, declară 
că războiul este perimat, naţionalităţile - o absurditate, se dedă 
la atacuri împotriva lui Bismarck şi împotriva lui Garibaldi etc. 236 
Ca polemică împotriva şovinismului, această tactică este utilă şi 
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de înţeles. Dar cei care cred în Proudhon (printre ei se află şi bunii 
mei prieteni de aici Lafargue şi Longuet) sînt nişte caraghioşi cînd 
îşi închipuie că întreaga Europă poate şi trebuie să stea liniştită 
pînă în ziua cînd domnii din Franţa vor desfiinţa „mizeria şi igno
ranţa" ,  de care ei înşişi suferă cu atît mai mult cu cit ţipă mai 
tare despre „science sociale" 1) . Din articolele lor cu privire la 
actuală criză a agriculturii din Franţa, „ştiinţa" lor reiese surprin
zător de limpede. 

Ruşii, care îşi continuă vechiul lor joc, asmuţindu-i pe măgarii 
europeni unii împotriva celorlalţi şi sînt cînd aliaţii lui A, cînd 
aliaţii lui B, în ultimul timp i-au îmboldit fără îndoială pe austrieci 
1) pentru că prusienii nu fac încă suficiente concesii în ceea ce-l 
priveşte pe Oldenburg, 2) pentru a le lega austriecilor mîinile în 
Galiţia şi 3) , desigur, pentru că d-l Alexandru al II-lea, la fel ca 
şi Alexandru I (în ultima perioadă a domniei sale) , în urma aten
tatului 237 este într-o proastă dispoziţie conservatoare şi deci domnii 
diplomaţi ai săi trebuie să recurgă la pretexte cel puţin „conserva
toareu ,  iar alianţa cu Austria este conservatoare. La momentu] 
oportun vor arăta reversul medaliei. 

Tonul oficial al Prusiei, această ţară de „blood and ironu 2) , 
denotă o mare îngrijorare. Acum face plecăciuni pînă şi revoluţiei 
franceze din 1789 I Se plînge de irascibilitatea austriecilor ! 

Cel mai bun lucru din lamentabilele dezbateri parlamentare 
a fost lista păcatelor comise de nefericitul de Clarendon pre
zentată de Disraeli m .  

Salut. 
Al tău, 

K. M. 

Entuziasmul italienilor va primi curînd un duş rece. Pînă şi 
aspectul melodramatic, care de altfel este specific caracterului 
poporului, ar fi de suportat dacă în fundal nu s-ar vedea speranţa 
pe care şi-o pun în Badinguet 228• Nu-l pot uita pe Itzig al meu. 
Dacă ar mai trăi, ce scandal ar mai face el acum ! 

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

1) - „ştiinţă socială". - Nota trad. 
1) - „sînge şi fier•. - Nota traă. 

Se tipăreşte după manuscns 

Tradus din limba germană 
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Dragă Fred, 

K. Max şi F. Engels 

1 1 3 

Marx către Engels 
la Manchester 

Multe mulţumiri pentru cele 1 0  1. st. 

[Londra] 9 iunie 186 

Oricît de presante ar fi evenimentele, de cînd m-am întors 
din Margate m progresat foarte puţin cu lucrarea, numai din cauza 
stării mele fizice. In ultimele săptămîni m-am simţit atît de dărîmat, 
încît nu m-am putut duce nici pe la International Association. Ieri 
am dat să-mi facă reţeta lui Gumpert (pentru ficat) , căci ceea ce 
mi-a prescris Allen n-a avut nici un efect. De asemenea mi-am 
scos un dinte, ca să scap o dată de dureri, şi probabil că va trebui 
să-mi mai scot unul. 

Dacă provizia ta de vinuri îţi permite (adică dacă pentru asta 
nu trebuie să cumperi în plus) , ar fi bine să-mi trimiţi cîteva sticle, 
căci acum mi-e absolut interzis să beau bere. 

Versurile aşteaptă „comentariile" tale. Eu nu pot face nimic 
u ele. 

In seara aceasta sînt nevoit să particip la şedinţa „directorilor 
şi prietenilor " lui „Commonwealth ". Ziarul ăsta e pe cale să-şi dea 
duhul. ln afară de dificultăţile financiare extrem de mari mai sînt 
şi dificultăţi interne, de ordin politic. Fiikă măgarul de Bradford
Manufacturer 1) .  Mr. Kell (care a dat 50 1. st. , fratele lui ditto, şi 
au promis că dau mai mult) , şi l-a subordonat întru totul pe Miall, 
dr. Bridges, prof. Beesly, Harrison (adepţi ai lui Comte) au ame
ninţat nu numai cu retragerea, dar şi cu o declaraţie publică în 
legătură cu retragerea lor. 

M-am săturat de povestea asta şi diseară le voi propune oame
nilor să vîndă lui Kell et Cons. întreprinderea lor falimentară, 
punînd astfel capăt situaţiei ridicole în care un fabricant din 
Bradford conduce un „organ de presă muncitoresc " de la Londra. 
In orice caz, dacă nu vor, îmi voi da demisia. Din fondurile ei 
proprii, publicaţia nu va mai putea rezista mult timp ; ea depinde 
deci de împrumuturile de la burghezie, pierzîndu-şi astfel carac
terul. Am dat dovadă de multă răbdare în povestea asta, căci tot 
timpul am sperat că muncitorii vor depune ei înşişi suficiente 
eforturi pentru a reuşi să continue editarea independentă a zia-

1) - fabricant din Bradford. - Nota /rad. 
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rului ; şi, pe de altă parte, nu voiam să fiu eu cel care să le strice 
jocul. 

D-l Gottfried Kinkel a fost numit profesor la Ziirich. 
De cînd a început agitaţia în legătură cu războiul, muncitorii 

„saxoni" s-au alăturat Asociaţiei Internaţionale. 
Salut. 

Al tău, 
K. M. 

Complimente d-nei Lizzy. 
Apropo. Lafargue îmi spune că toată noua şcoală franceză 

a fiziologilor-microscopişti, în frunte cu Robin, s-a pronunţat îm
potriva lui Pasteur, Huxley etc. şi pentru generatio aequivoca 1) . 
El îmi va indica unele lucrări noi în legătură cu această pro
blemă. 

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

1 1 4 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germani 

ngels către Marx 
la Londra 

Manchester, 1 1  iunie 1866 

Dragul meu Maur, 

Lada cu Bordeaux ţi-o expediez în seara asta. E un vin foarte 
bun de la Borkheim. Ţi l-aş fi trimis mai curînd, dar băieţii de 
aici, fiind extrem de ocupaţi, au cam tărăgănat expedierea. Eu 
le-am dat de mult adresa ta scrisă. Sper că vinul ăsta şi plimbă
rile regulate îţi vor face bine. Nu crezi c-ar fi bine să vii aici 
pentru vreo săptămînă, poate chiar la sfîrşitul lunii acesteia, şi  
apoi, în primele zile din iulie, să te întorci acasă cu banii ? Cu 
această ocazie te-ar putea şi Gumpert consulta serios. 

Noi am scăpat fără nici o pagubă de pe urma falimentelor ban
care. Dr[onke] mi-a spus chiar el că falimentul Barnett l-a cam 
atins, dar mai mult prin necesitatea de a-şi schimba bancherul. 
Avea acolo n credit de 3 OOO 1. st., dar era şi acţionar. Eichhoff 

') - generaţia spontanee. - Nota lrad. 
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a avut şi el cinstea ca bancherul lui să dea faliment şi a intrat 
la apă cu 16 1. st. Dar lui nu-i pasă ; dacă nu poate plăti o poliţă 
scadentă, pur şi simplu n-o plăteşte. 

D-l Kinkel răspîndeşte în fiecare an zvonul că este invitat la 
o catedră din Zlirich ; oare, pînă la urmă, cei din Zurich trebuie 
să creadă cu adevărat acest lucru ? 

Situaţia din Germania capătă pe zi ce trece un caracter tot mai 
revoluţionar. Pe străzile din Berlin şi Barmen trec cu un aer ame
ninţător cete întregi de şomeri. G .  Ermen, care s-a întors vineri 
din Germania, mi-a povestit că la Koblenz, pe podul de pe Rin, a 
stat de vorbă despre război cu un oarecare locotenent prusian ; 
omul era foarte sceptic în ceea ce priveşte deznodămîntul eveni
mentelor, dar a recunoscut superioritatea soldaţilor şi comandanţi
lor austrieci ; la întrebarea lui G. E[rmen] : ce se va întîmpla dacă 
prusienii vor mînca bătaie, a răspuns : atunci vom avea revoluţie. 
Un alt filistin mi-a relatat că a auzit la Koln, dintr-o sursă demnă 
de crezare, că Landwehrul va fi împărţit pe companii, printre tru
pele de linie, iar regimentele Landwehrului vor fi, la rîndul lor, 
completate cu soldaţi din trupele de linie ; el pretinde că s-a şi dat 
un ordin în acest sens. In orice caz, armata este, pare-se, într-o 
asemenea situaţie, incit la un succes se poate spera numai în cazul 
în care austriecii ar trece primii graniţa, dar se pare că de data 
aceasta sînt hotărîţi să nu facă acest lucru. Şi tocmai de aceea nici 
prusienii nu vor să pornească la atac. Aşadar, situaţia asta mai 
poate dura vreo săptămînă, pînă cind va deveni atît de încor
dată, incit va plesni. 

Ironia cu care istoria îi joacă feste lui Bismarck este inegalabilă. 
Chiar în momentul în care el rosteşte fraze liberale, e nevoit să 
recurgă la măsuri absolutiste. El vrea dintr-o singură mişcare să 
promulge Constituţia imperiului german şi în acelaşi timp să abroge 
Constituţia prusiană. Nu-i rea ideea să j oace în faţa cetăţenilor 
rolul lui Bonaparte, avîndu-i la spate pe iuncheri în loc de ţărani. 

In acest război Landwehrul va fi pentru prusieni la fel de 

periculos cum au fost în 1806 polonezii, care reprezentau şi ei 

peste o treime din armată şi au dezorganizat totul încă înainte 

de bătălie. Diferenţa este numai că, după înfrîngere, ostaşii Land

wehrului nu se vor împrăştia care încotro, ci se vor răzvrăti. 

Intregul mal stîng al Rinului este deblocat de trupe, în Luxem

burg mai sînt numai două regimente ale Landwehrului, iar fortăreaţa 

va fi, după cum se spune, curăţată pe tăcute de trupe ; în Saar

louis mai este un singur batalion, şi acesta incomplet, al Land

wehrului. Von der Heydt, prin intermediul lui Oppenheim, trebuie 

să ducă la bun sfîrşit tratativele cu privire la minele de cărbuni 
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din Saarbricken, pentru a obţine bani, iar linia ferată de stat west· 
falică urmează să fie şi ea vîndută liniei ferate Berg-Mark. Chi· 
tanţele casei de împrumut sînt predate statului de către Banca 
Prusiei sub forma unui avans asupra actiunilor sale Koln-Miinden 16 ; 
acesta era singurul scop pe care l·a avut toată povestea. Bancherii 
din Berlin lucrează toţi mină în mină cu guvernul. 

Cred că peste vreo două săptămîni povestea va începe în Prusia. 
Dacă această ocazie este scăpată şi dacă oamenii admit acest lucru, 
nu ne mai rămîne decît să ne luăm catrafusele noastre revoluţio
nare şi să ne refugiem în sfera teoriilor mai înalte. 

Stieber este şeful poliţiei militare ; organizează „complotul 
Blind" ,  şi în acest scop l-a trimis din nou la Londra pe prietenul 
nostru Greif. Omul ăsta n-ar putea fi cotonogit ? 

Calde salutări. 

Publicat pentru prima oară 
tntr-o formă prescurtată 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•,  Bd. III, 
Stuttgart, 1913 ; în întregime 
tn : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

1 1 5 

Al tău, 
r. E. 

Se tipăreşte după manusris 

Tradus din limba gemi. 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 20 Iunie 166 

Dragă Fred, 

Vremea asta blestemată are un efect îngrozitor asupra snă
tăţii mele ; acesta este, de altfel, şi motivul pentru care pînă în 
momentul de faţă nu ţi-am confirmat nici „vinul" şi, în general, 
nu ţi-am scris. Nu pot veni la Manchester, căci nu pot părăsi casa 
in present state 1) ; în afară de aceasta trebuie să rămîn aici din 
cauza „Internaţionalei" ,  fiindcă prietenii mei francezi au mai profitat 
o dată de absenţa mea ca să facă, în actuala situaţie grea, tot felul 
de prostii în numele Asociaţiei 215•  

1) - în situaţia actuală. - Nota trad. 
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Cît priveşte ziarele de aici, dacă la Manchester nu iese nimic, 
cel mai bun lucru ar fi, după părerea mea, să trimiţi un articol 
militar la „Times •, unde te poţi recomanda corespondent pentru 
Anglia al lui „Militar-Zeitung" din Darmstadt. Nu trebuie să te 
oprească nici un considerent de ordin politic, căci ziarele din Londra 
sînt unele mai proaste decît altele, şi principalul e să obţii accesul 
la un public foarte larg 239, 

Ieri au avut loc în Consiliul Internaţionalei dezbateri în legă
tură cu actualul război. Dezbaterea fusese anunţată dinainte şi sala 
noastră era arhiplină. Domnii italieni şi-au trimis şi ei reprezentan
ţii. Discuţiile, cum era şi de aşteptat, s-au învîrtit în jurul „pro
blemei naţionalităţilor" în general şi al atitudinii noastre faţă de 
ea. Discutarea acestei probleme a fost amînată pentru marţea vii
toare 240• 

Francezii, prezenţi în număr foarte mare, şi-au arătat pe faţă 
aversiunea lor împotriva italienilor. 

Reprezentanţii „Tinerei Franţe • (nemuncitori) şi-au expus punc
tul de vedere în sensul că orice naţionalitate şi naţiunea însăşi 
sînt nişte „prejudecăţi învechite " .  Stirnerianism proudhonist. Totul 
să fie împărţit în mici „grupuri • sau „comune ", care, la rîndul lor, 
vor forma o „uniune" ,  dar nu un stat. Şi In timp ce se produce 
această „individualizare" a omenirii şi se de.voltă „mutualismul • 
corespunzător, în toate celelalte ţări istoria trebuie să se oprească 
în loc, iar lumea întreagă să aştepte pînă cînd francezii vor fi 
destul de maturi pentru a săvîrşi revoluţia socială. Atunci ei vor 
efectua sub ochii noştri această experienţă, iar restul lumii, cople
şită de forţa exemplului lor, va face la fel. E tocmai lucrul pe 
care-l aşteaptă Fourier de la falansterul său model. De altfel, toţi 
cei care complică problema „socială" cu „superstiţiile "  vechii uni 
sînt nişte „reacţionari" .  

Englezii au rîs cu poftă cînd mi-am început cuvîntarea spunînd 
că prietenul nostru Lafargue şi alţii care au desfiinţat naţionali
tăţile ni se adresează „în Jimba ranceză", adică într-o limbă pe 
care n-o înţeleg 9/10 din adunare. Am lăsat apoi să se înţeleagă 
că, fără să-şi dea seama, prin negarea naţionalităţilor, Lafargue 
pare a înţelege absorbirea lor de către naţiunea model, naţiunea 
franceză. 

ln general, acum este o situaţie foarte grea, întrucît trebuie 
să combatem deopotrivă stupidul italofilism al englezilor şi critica 
greşită pe care i-o fac francezii, în special trebuie să evităm orice 
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demonstraţie care ar putea atrage Asociaţia noastră pe calea unila
teralităţii. 

Salut. 

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

1 1 6 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba getman3 

Engels către Marx 
la Londra 

[Machester] 4 iulie 1 86 

Dragul meu Maur, 
Iţi trimit alăturat cealaltă jumătate a bancnotei. Din păcate, 

telegrama ta mi-a parvenit după ora 12, aşa că n-am mai putut-o 
trimite cu prima poştă. 

Ce spui de prusieni ? Au exploatat cu o energie de necrezut 
primele victorii, şi dacă n-ar fi fost această vehemenţă, Benedek 
s-ar fi retras probabil în linişte la Olmltz, dar ieri a fost în mod 
evident constrîns să accepte lupta şi, după tot ce s-a petrecut, nu 
încape nici o îndoială în privinţa rezultatului. Nu s-a mai pomenit 
niciodată ca o astfel de bătălie decisivă să se termine în 8 ore ; 
în alte împrejurări ar fi durat 2 zile 241• Dar puşca cu percutor este 
o armă care nu dă greş şi apoi băieţii ăştia se bat într-adevăr 
cu o bravură cum n-am mai văzut Ia astfel de trupe paşnice. Pen
tru apărători situaţia grea a agresorilor compensează superioritatea 
acestora sub raportul armelor, şi în această direcţie se pare că 
şi prusienii au realizat foarte mult. Benedek, cu „planul • lui profund, 
se dovedeşte a fi nu numai un dobitoc, ci şi un molîu. Cit de bine 
i-ar i putut el, avînd asemenea forţe la dispoziţie, încercui pe 
indivizii ăştia în munţi I 

In orice caz, Bismarck va încerca acum să realizeze imperiul său 
german, în care va include şi Boemia, pe care are de gînd s-o 
cucerească de Ia austrieci, creînd astfel o legătură între Silezia 
şi Bavaria. Şi asta pentru că în tratatul cu Italia el şi-a asigurat 
„un teritoire autrichien equivalent a la Veneti" 1) 228. 

1) - „un teritoriu austriac echivalent Venetiei ". - Nota trad. 
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Berlinul are din nou obişnuita lui comportare ordinară, iar pînă 
la urmă ieri a ales numai miniştri. Ce vor spune acum nerozii n
ştri progresişti ? 50 

E drăguţă comedia din nord-vest şi curind va fi tot atît de dră
guţă şi în sud. 

Singura garanţie împotriva trădării pe care a pus-o la cale 
Bis [marck] împreună cu Bonaparte o constituie victoriile neaştep
tat de mari. Acum îi va fi greu să facă concesii însemnate, şi bel
gienii vor avea, probabil, şi ei cite ceva de suferit 242• 

Calde salutări doamnelor. 

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

1 1 7 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după man1ucr!s 

Tradus din limba german. 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 1 iulie 166 

Dragă Fred, 
In primul rînd, calde mulţumiri pentru darul din California. Dar 

eu totuşi n-am reuşit să-i plătesc proprietarului, căruia îi datorez 
din nou chiria pe două trimestre. Am fost nevoit să plătesc în pri
mul rînd o parte din datorii indivizilor care mă chinuie zi şi noapte. 

ln ce priveşte starea sănătăţii mele, în ultimul timp m robotit 
iarăşi serios şi sper, dacă nu mă voi simţi mai rău decît acum, ca 
la sfîrşitul lunii august să termin primul volum 1) , pe care îl public 
de sine stătător. Trebuie, ce-i drept, să iau în fiecare zi medica
mentul pentru ficat pe care mi l-a prescris Gumpert, altminteri 
cad din nou la pat. lntrebare : pot lua concomitent şi arsenicul (am 
întrerupt de cîteva luni acest tratament) ? lntreb pentru că de 
vreo patru zile parcă am impresia că începe să iasă un carbuncul, 
ceva mai sus de clavicula dreaptă. Mai bine decît orice doctorie 
mi-a făcut vinul de Bordeaux. De altfel nu lucrez decît ziua, căci 
sporadicele încercări de a relua munca de noapte (o dată sau de 
două ori) au avut imediat urmări nefaste. 

1) al „Capitalului" .  - Nota red. 
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Inainte de a trece la probleme generale, te rog să-mi traduci 
în germană : „puf stretches upon the mule" şi spune-mi cum se 
traduce „picks" - în domeniul ţesătoriei - în limba germană şi 
ce înseamnă „flyer• la maşina de tors ? 

Demonstraţiile muncitoreşti de la Londra, incomparabile cu 
ceea ce am văzut noi în Anglia din 1849 încoace, se datoresc 
exclusiv „Internaţionalei• .  D-l Lucraft, de exemplu, personajul prin
cipal din Trafalgar Square, este membru în Consiliul nostru 243• 
Aici se vede clar diferenţa dintre cei care acţionează din culise, 
fără să apară în arena publică, şi democraţi, cu maniera lor de 
a-şi da importanţă în public şi a nu face de fapt nimic. 

„Commonwealth" îşi va da curînd duhul. Fox pleacă săptămîna 
viitoare de acolo. Apropo.  Stumpf îmi scrie din Mainz că în rîn
durile muncitorilor cartea ta „Situaţia etc ."  1) este pe zi ce trece 
tot mai cerută şi că este neapărat necesar, fie şi numai din consi
derente de partid, să scoţi o a doua ediţie. Totodată, pe baza 
constatărilor lui personale, socoate că în Germania imediat după 
război, „problema muncitorească" va trece în mod evident pe pri
mul plan. 

Freiligrath a scris un mic rahat lirico-melancolic despre războiul 
fratricid ; astăzi a apărut în „Athenaeum • ,  tradus în engleză de 
fiica lui, Kate. 

In afară de o mare înfrîngere a prusienilor, care poate (dar cu 
berlinezii ăştia !) ar fi dus la o revoluţie, nu se putea întîmpla 
nimic mai bun decit uriaşa lor victorie. Thiers a denunţat politica 
lui Bonaparte de sprijimre a „creării " Prusiei cu atîta succes (căci, 
în afară de englezi, francezii nu-i urăsc de fapt decit pe prusieni), 
incit Boustrapa 46 a fost nevoit să modifice Constituţia franceză 
acordată şi „să suspende", par ordre du „Moniteur" 2) , dezbaterile 
în legătură cu adresa. (Iţi anexez discursul lui J. Favre despre 
Mexic şi glumele proaste ale lui Glais-Bizoin, ca să-ţi poţi da 
seama care era situaţia lui B [onaparte] înainte de izbucnirea răz
boiului 244.) Domnul Bonaparte a contat pe faptul că victoriile şi 
înfrîngerile vor oscila cind de partea prusienilor, cind de a austrie
cilor, astfel incit, pînă la urmă, el va putea interveni ca un Jupiter
Scapin 3) între cele două forţe epuizate . Victoria Prusiei pune re
gimul lui din Franţa în mare pericol (este pentru a doua oară că îşi 

1) F. Engels. „Situaţia clasei muncitoare în Anglia" (vezi K. Marx şi F. Engela. 
Opere, voi. 2, Bucureşti, Editura politică, 1 962, ed. a II-a. - No/a /rad.). 
Nota red. 

') - potrivit celor apărute în „Moniteur" .  - Nota trad . 
'l Scapin . - personaj din comedia lui Molie re „ Vicleniile lui Scapin •. -

Nota red. 
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face socoteli greşite de la războiul civil din America încoace), 
dacă nu va reuşi să fie el cel care să dicteze condiţiile de pace. 
Pe de altă parte, aceleaşi victorii (căci nu mai sîntem în 1815) 
fac ca pentru dinastia prusiană să fie cu neputinţă, sau aproape 
u neputinţă, să accepte alte condiţii decît acelea pe care Austria 
trebuie, în mod inevitabil, să le respingă, ca să nu mai vorbim de 
imposibilitatea pentru Wilhelm cel Frumos 1), alias Alexandru cel 
Mare, de a ceda Franţei teritorii germane. Hotărîrile Prusiei vor 
depinde de „nepotul " de la Petersburg 2) . Nu se poate şti ce in
tenţii are acesta, pentru asta ar trebui să fii în posesia materiale
lor din cancelaria de stat a Rusiei. Dar, în ce mă priveşte, nu pot 
pricepe cum de se poate ca ruşii, care au mai fost şi jigniţi de 
refuzul austriecilor de a le accepta ajutorul, să dea Austriei posi
bilitatea de a-şi recăpăta respiraţia şi să scape acest prilej favorabil 
pentru manevrele lor turco-dunărene. D-l Victor :manuel este şi el 
într-o încurcătură de toată frumuseţea. Veneţia îi aparţine acum 
lui Bonaparte. Dacă o primeşte în dar de la acesta, dinastia lui s-a 
dus pe copcă. Pe de altă parte, ce poate întreprinde el împotriva 
Franţei şi cum poate ataca el acum Austria 245 ? 

Dar ce părere ai despre Foxchen al nostru, care a dat alaltăieri 
buzna la noi în casă strigînd : „Bonaparte a salvat Germania I M  
Aceasta este părerea lui Beesly, Harrison etc. ş i  a întregii clici 
de adepţi ai lui Comte. Scrie-mi curînd, căci în această perioadă 
atît de bogată în evenimente, ceneala şi hîrtia trebuie să înlo
cuiască contactele verbale. 

Jennychen vrea să ştie ce fac „africaniiM tăi. Ho 
Salut. 

Al tău, 
K. M. 

Fireşte, Bonaparte nu vrea război acum, înainte de a fi introdus 
needle gun 3) sau ceva echivalent. Un yankeu 4) a oferit aici Mi
nisterului de Război o puşcă care, după cum mi-a afirmat un ofiţer 
prusian emigrat (Wilke) , prin simplitatea absolută a construcţiei, 
p:in faptul că se încălzeşte mai puţin, nu e nevoie să fie curăţată 
prea des şi este ieftină, e superioară puştii cu percutor, în aceeaşi 
măsură în care aceasta e superioară lui „Old BessM 247• Teoria 
noastră cu privire la determinarea organizării muncii de mijloacele 
de produc/ie nu este nicăieri atît de strălucit confirmată ca în 

1) Wilhelm I. - Nota red. 
1) Alexandru al Ii-lea. - Nota red. 
1) - puşca cu percutor. - Nota trad. 
'l Jacob Snider. - Nota Ted. 
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această industrie de masacrare a oamenilor (Menschenabschlach
tungsindustrie) . Ar merita, într-adevăr, osteneala să scrii ceva des
pre aceste probleme (mie îmi lipsesc cunoştinţele în acest domeniu) ; 
eu aş putea include această lucrare, sub semnătura ta, ca anexă la 
„Capitalul" .  Gîndeşte-te la această propunere. Iar dacă eşti de acord, 
trebuie s-o faci pentru primul volum, unde tratez ex professo 1) 
această temă. Cred că-ţi poţi imagina ce bucurie ar fi pentru mine 
dacă în lucrarea mea capitală (pînă acum am scris numai lucrări 
mici) ai apărea şi ca colaborator direct, şi nu ai fi numai citat I 

Printre altele îl studiez acum pe Comte, pentru că francezii 
şi englezii fac multă zarvă în jurul lui. Ceea ce-i impresionează 
la el este caracterul enciclopedic, la synthese. Dar, în comparaţie 
cu Hegel, aceasta este jalnică (deşi ca matematician şi fizician de 
profesie, Comte îi este superior lui Hegel, respectiv superior în 
detaliu, căci în ansamblu Hegel îi este superior chiar şi în acest 
domeniu) . Şi spanacul ăsta de pozitivism a apărut în 1832 I 

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

1 1 8  

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 9 iulie ') 1866 

Dragul meu Maur, 
Istoria, respectiv istoria universală, e din ce în ce mai ironică. 

Există oare ceva mai grozav decît această batjocorire în practică 
a lui Bonaparte de către elevul său, Bismarck, care, deşi nu este 
decît un Krautjunker, şi-a depăşit pe neaşteptate maestrul, arătînd 
limpede lumii întregi că acest arbitru al Europei există numai on 
sufferance 3) I Şi apoi chiar acest Bismarck, care, pentru a putea 
guverna cîteva luni în interiorul ţării după metode aparent feudale 
şi absolutiste, urmează with a vengeance 4) politica externă a bur
gheziei, pregăteşte dominaţia burgheziei, poneşte pe calea pe care 

1) - în mod special. - Nota trad. 
'l In manuscris : iunie. - Nota red. 
3) - prin indulgenţa altora. - Nota trad. 
•) - cu fervoare. - Nota trad. 
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se poate înainta numai prin măsuri liberale, ba chiar revoluţionare, 
şi totodată îi determină zilnic pe propriii săi Krautjunkeri să intre 
în contradicţie cu propriile lor principii. Omul care conferă scutul 
de onoare lui Franz Bomba se aliază cu Garibaldi, iar apărătorii tro
nurilor, deţinute prin mila lui dumnezeu, înghit teritorii în ciuda 
lui Victor Emanuel I 248 Nu există ceva mai grozav decit „Kreuz
Zeitung " din ultimele patru săptămîni ; iar partidul feudal-istoric, 
a cărui creare a cerut atîta efort şi muncă preafericitului geniu al 
lui F[rederic] W[ilhelm] al IV-lea, se îneacă acum cu murdăria p e  
care trebuie s-o înghită l a  ordinul propriului său conducător. 

Totul se reduce la următorul fapt simplu : Prusia are 500 OOO 
de puşti cu percutor, iar restul lumii nici măcar 500. In mai puţin 
de doi, trei, poate chiar cinci ani, o armată nu poate fi dotată cu 
arme care se încarcă pe la culotă. Pînă atunci Prusia are prae 1) . 
Poţi crede că Bismarck nu va profita de acest prilej ? Desigur că 
va profita. Bonaparte se va feri să înceapă el conflictul ; cit despre 
ruşi, deşi, ce-i drept, scot nişte urlete foarte grosolane în „Jounal 
de St. P[eters]b (our] g" ,  din punct de vedere militar în momentul 
de faţă sînt mai puţin de temut decit oricind. Nu mă îndoiesc cituşi 
de puţin că această neaşteptată creştere uriaşă a puterii Prusiei 
va duce la o alianţă între Bonaparte şi ruşi şi că primul lor efort va 
fi să împiedice orice dezvoltare în continuare a puterii Prusiei. Dar 
se vor feri să ajungă la un război ; în ce priveşte Franţa, intervenţia 
ei activă ar fi cel mai bun mijloc de a arunca definitiv Germania 
de sud în braţele Prusiei şi de a o face să uite războiul civil 240• 
Iar în ceea ce-i priveşte pe ruşi, Monsieur Bismarck este omul care 
nu s-ar jena să-i ameninţe cu o nouă insurecţie în Polonia, şi ei 
ştiu că individul este destul de lipsit de conştiinţă ca s-o facă. In 
general, Bismarck îşi cunoaşte prea bine puterea şi ştie, de ase
menea, că un asemenea raport de forţe nu poate dura mai mult de 
ciţiva ani , de aceea cred că-l va exploata la maximum. Pînă la 
urmă Bonaparte poate fi oricind cumpărat cu Belgia, iar planul de 
împărţire a Belgiei între Franţa şi Olanda, aceasta urmînd apoi să 
cedeze Franţei Luxemburgul, „a fost luat în considerare " ,  cu puţin 
înainte de începerea războiului, în convorbirile dintre Goltz, Bo
naparte şi prinţul moştenitor al Olandei 2) . Cred că e încă departe 
de a se fi sfîrşit cu războiul şi că se mai pot întîmpla multe. 

Se pare că de citva timp ruşii au trecut într-adevăr de partea 
Austriei, şi această uriaşă victorie a prusienilor le face imposibilă 
orice revenire. Cu atît mai mult cu cit Austria va fi, probabil, acum 

1) - superioritate. - Nota trad. 

1) Wilhelm, prinţ de Orania. - Nota red. 
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destul de pregătită pentru a putea pretinde Bosnia sau Valahia în 
schimbul Veneţiei, în timp ce ruşii îşi vor lua Moldavia. 

De altfel, îţi dai seama cit de just am apreciat armata prusiană 
atunci cind am afirmat că este mult mai valoroasă decit se recu
noaşte de obicei. După aceste victorii şi după acţiunile incontesta
bil reuşite ale armatei, sentimentul ei de demnitate şi, totodată, 
experienţa de luptă au crescut în aşa măsură, incit chiar mîine ar 
putea să-şi măsoare puterile cu francezii, chiar dacă şi aceştia ar 
avea arme cu încărcător la culată, iar baioneta franceză şi-a trăit 
traiul la fel ca şi lancea spaniolă la timpul ei. Atunci cind armatele 
vor fi în general înzestrate cu arme cu încărcător la culată, cava
leria va reintra în drepturile ei. 

Lui Jennychen trebuie să-i prezint, aşa cum intenţionez încă de 
mult, un raport în toată regula despre africani 246, 

Multe salutări. 

• 'ub!icat pentru prima oară 
ln : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engeis und K. Marx•, Bd. III, 
Stuttgart, 1913 

1 1 9 

Al tău, 

F. E . 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 12 iulie 1866 

Dragul meu Maur, 
I-am scris lui Gumpert, care se află în Wales, în legătură cu 

problemele tale. Cum nu-i cunosc adresa, a trebuit să expediez 
scrisoarea mai întîi la locuinţa lui de aici, ceea ce presupune o 
oarecare întîrziere. De îndată ce voi primi răspuns, îţi voi scrie, 
dar deocamdată eu te-aş sfătui să iei imediat arsenic, chiar trecind 
pe planul doi orice alt tratament, ca să opreşti blestematul de car
buncul. Pune cu orice preţ capăt acestei porcării. 

Lamentabilele planuri ale lui Bonaparte şi intervenţia lui se dato
resc probabil în parte unei înţelegeri prealabile cu Bismarck, dar 
determinantă este, cu siguranţă, ameninţarea pe care o constituie 
pentru el crearea unei noi uniuni renane etc. Dar cum poate fi 
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individul ăsta atît de prost încît să dea publicităţii acest plan, asta 
nu pot înţelege 2so. Ca în cazul lui Schapper - atît de prost etc. -
Căci aceasta va arunca întreaga Germanie de sud în braţele prusie
nilor, ceea ce i-a făcut să turbeze chiar şi pe bătrînii filistini de la 
bursa de aici. Un bătrîn din Frankfurt mi-a spus : Pentru prusieni 
asta reprezintă mai mult decît o întărire cu 100 OOO de soldaţi. 

După cum vezi, proştii germani din sud se lasă înfrînţi unul cîte 
unul, fără să-şi dea măcar osteneala de a se uni 249. ln curînd se 
va spune din nou : Am fost trădaţi, vor să ne ducă la tăiere 1 1) Ca 
în 1849. Păcat de băieţii ăştia, sînt soldaţi buni. Abia acum înţele
gem cum de au putut obţine francezii asemenea victorii împotriva 
„imperiului u ,  dar nu se poate, totuşi, înţelege cum de a putut re
zista încă atîta timp imperiul în faţa unei monarhii atît de centrali
zate cum este cea din Franţa 251 •  

Voi încerca să-ţi scriu vreun articol în legătură cu industria de 
masacrare a oamenilor 2) . 

Multe salutări. 

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

1 20 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 21 iulie 'l 1866 

Dragă Fred, 
Din fericire, carbunculul a dat singur înapoi. Dar pe căldura 

asta am dus-o prost cu ficatul. Lucrarea 4, totuşi, progresează şi 
va progresa tot aşa dacă nu va interveni vreo schimbare. Mi-e, desi
gur, foarte penibil să apelez din nou la tine, dar, după cum vezi 

1) In original în dialect sud-german : „Man will uns uf die Schlachtbank 
fihre•. - Nota red. 

2) Vezi volumul de faţă, p. 215. - Nota red. 
•] In manuscris : ianuarie. - Nota red. 
') „Capitalul" .  - Nota red. 
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din bileţelul anexat (pe care trebuie să mi-l restitui) , periculum 
in mora 1) . Cu greu am obţinut o păsuire pînă marţea viitoare. Din 
ultima ta scrisoare nu-mi pot da bine seama dacă te afli la Man
chester. De asemenea n-am mai primit nici un număr din „Man
chester Guardian" .  Sau nu ţi-a mai apărut nici un articol în el ? 239 

Deocamdată trebuie să ne abţinem de la orice apreciere asupra 
situaţiei actuaie pînă cînd nu vor sosi veşti fie despre încheierea 
unui armistiţiu, fie despre o bătălie decisivă la Viena. In orice 
caz, mersul evenimentelor a dovedit limpede extraordinara putre
ziciune a sistemului austriac. 

Deocamdată englezii noştri, ca de obicei, îi ridică în slăvi pe 
învingători. Marele Arnold Ruge a făcut, încă de acum două săptă
mîni, un pronunciamento în favoarea Prusiei, iar marele Kinkel 
1-a făcut şi mai de mult. Dacă prusienii vor învinge pînă la capăt, 
atunci să vezi cîţi vînători de posturi şi salvatori ai patriei vor da 
năvală la Frankfurt I 

„L'homme prestige" 2) , „Jupiter-Scapin",  grotesque providence 
of Europe 3) , este, în orice caz, zguduit şi pînă şi Bismarck l-a de
păşit. Asta este o consolare. 

Aici a apărut de cîteva zile al cincilea raport al lui Children 
Employment Commission 4) .  El conţine sfîrşitul anchetei cu privire 
la manufacturi, şi în completare va mai apărea numai un supliment 
cu privire la „artelurile" de femei şi copii „organizate" ,  folosite 
sporadic în agricultură. Optimismul burghez nu a primit de la 
1850 încoace o lovitură mai cumplită decît aceste cinci cărţi albastre. 
De asemenea, acum vreo cîteva zile a apărut al optulea raport al lui 
Board of Health 5) , care conţine o anchetă foarte amănunţită cu 

�ivire la condiţiile de locuit ale proletariatului 252
, 

Salut. 

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

') - o lmînare este periculoasă. - Nota trad. 
l) - „Omul cu prestigiu" .  - Nota trad. 
•) - grotesca providenţă a Europei. - Nota trad. 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

'l - comisiei de cercetare a condiţiilor de muncă a copiilor. - Nota trad. 
'l - Departamentul sănătăţii. - Nota trad. 
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Dragul meu Maur, 

K. Marx şi F. Engels 

121  

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 25 iulie 1 866 

Cred că de data aceasta ai primit bancnotele ; probabil că din 
zăpăceală, în locul lor am pus în plic biletul pe care îmi notasem 
numerele. Bancnotele le băgasem sub mapa mea de scris, unde 
le-am şi găsit de îndată ce mi-am revenit din uluirea pe care mi-a 
produs-o telegrama ta. Sper că au mai ajuns la timp. 

Situaţia din Germania mi se pare acum foarte simplă. Din 
momentul în care Bismarck, cu ajutorul armatei prusiene, a exe
cutat cu atîta succes planul burgheziei cu privire la Germania 
mică 253, dezvoltarea Germaniei e orientată atît de categoric în 
această direcţie, incit şi noi ca şi ceilalţi trebuie să recunoaştem 
acest fait accompli 1), fie că ne place, fie că nu. ln ce priveşte 
aspectul naţional al problemei, B [ismarck] va crea imperiul Ger
maniei mici în limitele dorite de burghezie, adică inclusiv Germania 
de sud-vest, căci toată vorbăria cu privire la linia Main şi la 
optional South German separate confederacy 2) este destinată, î, 
mod evident, numai francezilor şi, între timp, prusienii pornesc 
marşul asupra Stuttgartului. De al lfel, în viitorul nu prea îndepărtat, 
provinciile germane din Austria vor fi şi ele anexate la acest 
imperiu, deoarece Austria trebuie să devină acum maghiară 203, 
iar germanii vor fi a treia naţiune în imperiu - după slavi. 

Din punct de vedere politic, B [ismarck] va fi nevoit să se sprijine 
pe burghezie, avînd nevoie de ea împotriva principilor germani. 
Poate nu în momentul de faţă, pentru că acum prestigiul şi armata 
îi sînt încă suficiente. Dar chiar şi pentru a-şi asigura din partea 
parlamentului condiţiile necesare pentru o putere centrală va trebui 
să ofere ceva burgheziei, şi mersul firesc al lucrurilor îl vor sili, 
pe el sau pe urmaşii lui, să apeleze din nou la burghezie ; aşa 
că, chiar dacă acum B [ismarck] nu-i va face burgheziei mai multe 
concesii decît este nevoit să-i facă, împrejurările îl vor împinge, 
totuşi, din ce în ce mai mult spre burghezie. 

1)  - fapt împlinit. - Nota trad. 
2) - Uniunea separată a Germaniei de sud, creată prin vot liber. - Nota trad. 
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In toate astea este şi o parte bună, şi anume că situaţia se 
simplifică, izbucnirea unei revoluţii este înlesnită, sînt înlăturate 
ciorovăielile dintre micile capitale şi, în orice caz, este accelerată 
dezvoltarea. La urma urmei, un parlament german este totuşi cu 
totul altceva decît o Cameră prusiană. Toate statele mici vor fi 
atrase în mişcare, cele mai proaste influenţe particulariste vor 
înceta şi partidele vor deveni, în sfîrşit, adevărate partide naţionale, 
nu doar locale. 

Principalul dezavantaj - şi un dezavantaj foarte mare - va 
consta în faptul că Germania va fi inevitabil potopită de prusianism. 
Apoi separarea vremelnică a Austriei germane va avea ca urmare 
o imediată întărire a elementului slav în Boemia, Moravia, Carintia. 
Şi, din păcate, împotriva nici uneia din aceste urmări nu putem 
întreprinde nimic. 

Deci, după părerea mea, nu ne rămîne nimic altceva de făcut 
decît să acceptăm pur şi simplu situaţia, fără a o aproba, şi să 
folosim în măsura posibilităţilor înlesnirile care în orice caz vor 
trebui acum să apară în scopul organizării şi unirii naţionale a 
proletariatului german. 

Că fratele Liebknecht se va avînta într-o politică pro-austriacă 
fanatică, asta o ştiam şi fără să mi-o mai scrie Stumpf, nici nu putea 
fi altfel. Fără îndoială că el este cel care a trimis la „Neue 
Fr[an]kf[urter] l[eitun] g"  furioasele corespondenţe din Leipzig. 
Acest „N. F. Zeitung " ,  ziarul lui Blind, marele mîncător de principi, 
a mers pînă acolo incit le reproşează prusienilor felul ruşinos în 
care l-au tratat pe „venerabilul prinţ elector de Hessen• 1) şi îl 
ridică în slăvi pe bietul Welf orb 2) ! 

In „Guardian" n-am mai scris nimic. 

Calde salutări doamnelor. 

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

1) Ludovic al III-iea. - Nota red. 
2) Georg al V-lea al Hannovrei. - Nota red. 

Al tău, 
F. E. 

Se tipareşte după manuscris 

Tradus din limba german1 
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Dragă Fred, 

K. Marx şi F. Engels 

1 22 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 27 iulie 1) 1866 

Multe mulţumiri pentru cele 10 1 .  st. Au sosit tocmai la timp. 
Lui Stumpf nu i-am scris, pentru că el voia 1 1reguli de compor-

tare", şi părerea mea este că cel mai bine ar fi să nu se "comporte" 
în nici un fel pînă cînd nu se vor clarifica evenimentele 254• Aceasta 
este o părere pe care prefer să nu i-o comunic în scris. După 
cite ştiu, Mainz nai este şi aeum împresurat, aşa că probabil şi 
comunicaţiile prin poştă sînt întrerupte. Tu i-ai scris lui St[umpf] ? 

Comedia de la Frankfurt oferă o oarecare compensaţie pentru 
cinstea de a respira parfumul învingătorilor. Vai, vai I ,  25 de 
milioane. Şi domnul primar 2) s-a spînzurat I Iar prusienii, la rîndul 
lor, declară oficial că Frankfurtul trebuie să bage mina în pungă 
pentru că ziarele lui ,.l-au jignit" pe maiestatea sa Wilhelm Cuce
ritorul 256• Pînă la urmă, Stieber, al cărui post la Brinn 3) are un 
caracter vremelnic, va ajunge, te pomeneşti, primar la Frankfurt 
pe Main, ai cărui locuitori, de altfel, i-am considerat întotdeauna 
nişte canalii insuportabile. Edgar Bauer le va fi octroiat ca cenzor 
general. In ce priveşte însă Eschenheimer Gasse 256, consilier secret 
va i Duncker - doar el guvernează la Kassel. 

Sînt întru totul de acord cu tine că lucrurile trebuie luate aşa 
cum sînt. Dar este plăcut ca în această „a tinerei iubiri clipite " 4) 
să te afli în depărtare. Impertinenţa prusienilor, tîmpeniile frumo
sului Wilhelm 5) . care-şi închipuie că de la frumosul vis de victorie 
încoace nu s-a schimbat nimic, în afară de faptul că a devenit 
foarte puternic etc.,  nu vor rămîne fără efect. Austriecii se găsesc 
acum în situaţia în care voiau să-i vadă în anul 1848 257 fanaticii 
slavi de la Praga. Dar faptul că ei au pierdut Veneţia şi au fost 
nevoiţi să-şi concentreze forţele nu le este în nici un caz favo
rabil ruşilor. Austria devenind ea însăşi un imperiu panslavist, 

1) In manuscris : august. - Nota red. 
') Karl Fellner. - Nota red. 
'l Brno. - Nota red. 
'l F. SchiIJer. „Cin tecul despre clopot• ,  Bucureşti, Editura tineretului, 1958, 

p. 99. - Nota red. 
•j Wilhelm I. - Nota red. 
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antagonismul dintre ea şi moscoviţi se va adînci tot mai mult. 
Avînd în vedere extraordinara decădere a habsburgilor, este, ce-i 
drept, de temut că by and by 1) se vor lăsa convinşi de ruşi să 
pornească la un atac comun împotriva turcilor. 

Pentru muncitori este, desigur, avantajos tot ceea ce duce la 
centralizarea burgheziei. ln orice caz, pacea, chiar dacă se încheie 
mîine, va fi mai provizorie decit a fost cea de la Villafranca şi 
Zirich 2ss. De îndată ce părţile inamice vor efectua „reforma arma
mentului" ,  va începe din nou „încăierarea" ,  cum zice Schapper. 
!n orice caz, şi Bonaparte a suferit un eşec, deşi formarea unor 
regate militare la dreapta şi la stînga corespunde planului plon
plonist „de la democratie generale" 2 ) .  

Aici guvernul aproape că a provocat o răzvrătire. Englezul, fireşte, 
are nevoie mai întîi de o educaţie revoluţionară, şi pentru asta ar 
fi suficiente două săptămîni, dacă lui sir Richard Mayne i s-ar da 
puteri discreţionare. Şi, într-adevăr, totul atîrna de un fir de păr. 
Dacă ar fi folosit vergelele de la grilaje - şi era cit pe ce - pentru 
a ataca poliţia şi a se apăra împotriva ei şi ar fi ucis vreo 20 de 
poliţişti, armata ar fi trebuit „să intervină" şi  nu numai să patruleze 
ca la paradă. Şi atunci ar fi fost vesel de tot. Un lucru însă este 
sigur, şi anume că aceşti John Bulli tari de cap, ale căror cranii 
par anume fabricate pentru bastoanele poliţiştilor, nu vor obţine 
nimic fără o ciocnire sîngeroasă cu cei de la putere. 

Scenele înduioşătoare dintre bătrînul măgar Beales şi bătrînul 
tot atît de mare măgar Walpole, în care a intervenit apoi şi piţigăia
tul, sîcîitorul şi foarte importantul Holyoake, ce din „dragoste de 
adevăr" nimereşte întotdeauna la „Times•, nu sînt nimic altceva 
decit armonie şi dezmăţ. Şi, în timp ce această adunătură se tra
tează cu complimente şi cu scuipături, ciinele de Knox, comisarul 
din Marylebone, îşi arată atît de hotărît colţii, incit este limpede 
ce s-ar întîmpla dacă Londra ar fi Jamaica 259, 

Disraeli s-a pus într-o situaţie foarte ridicolă, în primul rînd prin 
afirmaţia elegiacă din Camera comunelor „că nu ştie dacă mai 
are o casă", în al doilea rînd prin faptul că a postat un puternic 
detaşament militar în faţa aceleiaşi case, deşi, în al treilea rînd, 
gloata (instruită dinainte de oamenii de la Liga pentru reformă) 
intenţionat nu s-a atins de casa d-lui „Vivian Grey" 3) . Nici o 
piatră n-a fost clintită din această casă. !n schimb, geamurile lui 
Elcho au avut mult de suferit. Eu le-am făcut o aluzie lui Cremer 
şi altor conducători dacă n-ar fi cazul să facă o vizită Ia ziarul 

1) - treptat, treptat. - Nota trad. 
11 - „al democraţiei generale" .  - Nota trad. 
1l Aluzie ironică la Disraeli, autorul unui roman cu acest titlu. -Nota red. 
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„Times• ? Dar cum aluzia mea n-a fost „înţeleasă" sau n-au vrut 
s-o înţeleagă, n-am mai revenit asupra chestiunii. 

Holera ne-a făcut (mă refer la londonezi) o vizită foarte serioasă, 
şi raportul dr. Hunter cu privire la „locuinţele săracilor" ,  apărut 
în cel de-al VIII-lea raport al lui Health Board 1) săptămîna tre
cută m, îi va servi doamnei Holere drept îndrumător, arătîndu-i 
unde să-şi facă, de preferinţă, vizitele. 

Complimente d-nei Lizzy. 

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

1 23 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 6 august 1 866 

Dragul meu Maur, 
Umorul din ultima ta scrisoare mă îndreptăţeşte să cred că-ţi 

merge mult mai bine cu ficatul, deşi nu spui nimic despre asta. 
Cit despre Frankfurt 255, ar trebui să auzi ce se mai vaită frankfurtezii 
de aici - şi sînt puzderie - care primesc de la fraţii lor etc. 
nişte scrisori înspăimîntătoare. Locotenentul prusian s-a comportat 
în această împrejurare cu binecunoscuta lui graţie, dar era de 
aşteptat de la bun început că domnii ăştia vor scăpa doar cu 
spaima. In restul Germaniei de sud, unde cei din Frankfurt nu 
sînt prea iubiţi, întrucît li se reproşează că au vrut să stea în 
două luntre, oamenii s-au bucurat că tocmai frankfurtezii au 
păţit-o. Am văzut chiar eu asemenea scrisori. 

Aşadar, Bismarck a cîştigat totuşi, şi Wilhelmchen 2) a adresat 
unele fraze de împăcare către luminăţiile, nobilii şi credincioşii 
săi, dar în acelaşi timp i-a asigurat că, în cazul cînd cererea lui 
de bani va fi din nou respinsă, va trebui, din păcate, „în mod inevi
tabil" să se cheltuiască bani fără aprobare. Cum poate fi rezolvat 

') Vezi volumul de faţă, p. 219. - Nota red. 
1) Wilhelm I. - Nota red. 
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conflictul, chiar şi cu această Cameră, nu mi-e de loc clar. In plus, 
un parlament german sau, mai exact, nord-german, despre a cărui 
poziţie sau, cel puţin, despre al cărui mandat d-l Eulenburg a 
refuzat categoric să dea vreo lămurire, - toate astea deschid 
perspectiva unui scandal de toată frumuseţea în viitorul apropiat. 
Bismarck va căuta, cu siguranţă, să evite orice ciocnire, nu e el 
chiar atît de prost, dar bătrînul dobitoc hohenzollernian se va 
incăpăţîna, fără îndoială, şi apoi va avea multe surprize din partea 
baionetelor sale inteligente 260• 

Că în curînd se va ajunge din nou la o încăierare, asta e clar. 
Cred că va începe cu francezii. Bonaparte este destul de deştept 
să caute să evite acest lucru atîta timp cit se poate, dar masa 
francezilor, şi în special burghezii, care nu privesc cu ochi buni 
nici o creştere a puterii Germaniei, este prea mărginită, prea fana
tică, din pricină că Franţei îi este tăiată orice posibilitate de 
expansiune care se poate face numai în direcţia Germaniei. 
Şi apoi ideea unui război împotriva Prusiei este familiară şi în 
rîndurile ţăranilor şi ale muncitorilor mai înapoiaţi aşa că nu 
se poate ş ti cind se va produce o nouă izbucnire. 

Wehner, care s-a întors chiar acum de la Hannover, im1 poves
teşte că ofiţerii prusieni au reuşit să se facă foarte urîţi acolo, la 
fel şi birocraţii şi  poliţiştii. 

Anul acesta nu voi sta, probabil, nici eu mult timp în Germania. 
In nord duhoarea învingătorilor, în sud urletele republicanilor care 
se entuziasmează pentru prinţul elector de Hessen 1) , încotro să 
te mai îndrepţi ? Voi căuta să ajung, făcind un ocol, în Harz, căci, 
din fericire, acolo nu sînt garnizoane. 

1 1Kălnische Zeitung " face spume la gură, cerind despărţirea de 
Germania de sud. Este parola lansată de Bismarck pentru a-i facilita 
retragerea lui Bonap [arte] , şi 1 1Kălnische" depune un zel atît de 
turbat în problema asta, incit îţi dai seama de la început despre 
ce este vorba. Niciodată un ziar nu s-a comportat atît de josnic 
ca acesta. Mai întîi a făcut o agitaţie înfl.cărată pentru pace şi apoi, 
cînd a văzut că Bismarck nu se lasă înşelat cu vorbe goale, a schim
bat deodată macazul : Austria vrea război ! Loveşte-o I şi de atunci a 
devenit, e drept, nu din abilitate, ci de bunăvoie, prietenul cel mai 
bun al lui Bismarck. Mîrşav ziar I 

Dacă arma cea nouă, cu încărcător la culată, propusă guvernului 
de aici de un american, este Snider-Enfield, atunci nu e mare lucru 
de capul ei. Dar, poate, cea de care vorbeşti tu este alta 2) . De 

1) Ludovic al lll-l>l. - N ta red. 
') Vezi \'olumul de faţă, p. 214.  - Nota red. 



altfel, nici nu are prea mare importanţă să obţii o tragere mai 
rapidă, care să depăşească �Tadul atins de puşca cu percuţie, în 
practică diferenţa tot s-ar reduce la zero ; în schimb, o importanţă 
tot mai mare capătă tragerea cu precizie. Recitesc acum lucrarea 
lui Griesheim despre tactică - cit de învechit pare acum aproape 
tot ce conţine această carte. 

Calde salutări doamnelor. 

Publicat peatru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx',  Bd. III, 
Stuttgart, 1 913 

1 24 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 1 august 1866 

Dragă Fred, 
Pe bună dreptate ai dedus din ultima mea scrisoare că starea 

sănătăţii mele s-a îmbunătăţit, deşi rămînc cam precară. Dar 
sentimentul că eşti din nou capabil de muncă does much for a man 1) . 
Din păcate, sînt adesea întrerupt şi pierd mult timp din cauza 
grijilor materiale. Astăzi, de exemplu, măcelarul ne-a sistat 
aprovizionarea cu carne şi pînă sîmbătă se termină şi provizia 
mea de hîrtie. 

De ieri, Laura este pe jumătate logodită cu d-l Lafargue, creolul 
meu medicinist. Ea îl tratează ca şi pe ceilalţi, dar sentimentalismul 
excesiv al acestor creoli, o oarecare teamă că tînărul (are 25 
de ani) s-ar putea sinucide etc.,  puţină afecţiune pentru el, rece, ca 
întotdeauna la Laura (e un bărbat chipeş, inteligent, energic şi 
bun gimnast) , au dus mai mult sau mai puţin la un compromis 
pe jumătate încheiat. Tînărul s-a ataşat mai intîi de mine, dar 
curînd şi-a transferat afecţiunea de la bătrîn la fiica lui. Are o 
situaţie materială mijlocie, fiind unicul copil al unei familii de 
plantatori. Este raye de l'universite de Paris pour deux ans 2) din 

1) - înseamnă mult pentru un om. - Nota trad. 
1) - eliminat din Universitatea din Paris pe doi ani. - Nota trad. 
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cauza Congresului de la Liege 188, vrea însă să-şi dea examenul la 
Strassburg. Am impresia că are un deosebit talent pentru medicină, 
dar are faţă de ea o atitudine mult mai sceptică decît prietenul 
nostru Gumpert. Se pare că scepticismul medical a devenit o modă 
la Paris printre profesori şi studenţi. De exemplu Magendie, care 
consideră orice terapeutică, în stadiul actual, o şarlatanie. Acest 
scepticism nu exclude, ci, dimpotrivă, include, ca întotdeauna, 
unele idei fixe. Lafargue, de exemplu, consideră că alcoolul şi 
electricitatea constituie principalele remedii. Din fericire, are un 
bun îndrumător în persoana unui emigrant, profesorul Carrere 
(matematică superioară, fizică şi chimie) , şi din punct de vedere 
practic va avea multe de învăţat în spitalele londoneze. In acest 
scop i-am înlesnit accesul prin intermediul unei terţe persoane. 

O lucrare valoroasă, pe care ţi-o voi trimite (cu condiţia resti
tuirii, deoarece nu-mi aparţine) de îndată ce-mi voi face însemnă
rile necesare, este : „P. Tremaux, Origine et Transformation de 
l'Homme et des autres Etres. Paris 1865•. Cu toate lipsurile sesi
zate de mine, cartea asta reprezintă un progres foarte însemnat 
faţă de Darwin. Cele două teze principale sînt : Ies croisements 1) 
generează nu deosebirile, cum se crede de obicei, ci, dimpotrivă, 
unitatea tipică a speciilor. In schimb, formaţiile geologice duc la 
diferenţiere (nu ele singure, dar ele constituie principala bază) . Pro
gresul, care la Darwin este pur întîmplător, aici reiese în mod 
necesar, pe baza perioadelor de dezvoltare a globului pămîntesc ; 
degenerarea, pe care Darwin n-o poate explica, aici se explică 
simplu ; la fel de simplu se explică şi dispariţia rapidă a formelor 
pure de trecere, în comparaţie cu dezvoltarea lentă a speciei, astfel 
incit golurile din paleontologie, cdre pe Darwin îl stînjenesc, aici 
sînt necesare. De asemenea, apare ca o lege necesară stabilitatea 
(abstracţie făcînd de deviaţiile individuale etc.) speciei odată con
stituite. Hibridarea, care i-a făcut atîtea greutăţi lui Darwin, aici, 
dimpotrivă, este un sprijin pentru sistem, deoarece se demonstrează 
că o specie este constituită în fapt abia după ce încrucişarea cu 
celelalte încetează să dea urmaşi sau devine imposibilă etc. 

Aplicarea la istorie şi politică este mult mai importantă şi mai 
plină de conţinut decît la Darwin. Pentru unele probleme, ca, de 
pildă, naţionalitatea etc., aici se oferă prima oară o bază naturală. 
De exemplu, el îl corectează pe polonezul Duchinski, a cărui teorie 
cu privire la deosebirile geologice dintre Rusia şi ţinuturile locuite 

1) - lncrucişările. - Nota trad. 
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de slavii apuseni în general o confirmă, arătînd însă că este greşită 
părerea acestuia că ruşii n-ar fi slavi, ci mai curînd tătari etc. 1) ; 
el consideră că, avînd în vedere tipul de sol predominant în Rusia, 
slavul s-a tatarizat, s-a mongolizat ; tot el dovedeşte (a trăit mult 
timp în Africa} , că tipul de negru obişnuit nu este decît rezultatul 
degenerării unui tip mult superior etc. „In afara marilor legi ale 
naturii, planurile oamenilor nu sînt decît nişte calamităţi ; o 
mărturie o constituie eforturile ţarilor de a face moscoviţi din 
poporul polonez. Aceeaşi natură, iceleaşi capacităţi vor renaşte 
pe acelaşi sol. Opera de distrugere nu va putea dura veşnic, opera 
de reconstituire este veşnică . . .  Rasele slave şi lituaniene au graniţa 
lor naturală cu moscoviţii în marea linie geologică care trece prin 
nordul bazinului rîurilor Niemen şi Nipru ... La sud de această linie : 
tipurile şi aptitudinile specifice acestei regiuni sînt şi vor fi întot
deauna diferite de acelea din Rusia• 2) 2e1 , 

Salut. 

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

1 25 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 10 august 186 

Dragul meu Maur, 

Nu ştiu dacă pentru logodna „pe jumătate" a Laurei trebuie 
să transmit felicitări întregi, jumătăţi sau de loc. Dar, indiferent 
de cantitatea felicitărilor admise, ea nu afectează cu nimic calitatea 
lor, de aceea eu vă felicit din toată inima. 

1) Vezi volumul de fată, p. 1 1-1 1 7. - Nota red. 

') In manuscris, pasajul de la „In afara . . . • şi pină la „din Rusia" este ln 
franceză. - Nota red. 
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Cam cit costă cartea lui Tremaux ? 1) Dacă nu este prea scumpă 
din cauza ilustraţiilor sau din altă cauză, mi-o cumpăr şi nu 
trebuie să mi-o mai trimiţi. 

Ca să potoleşti minia furiosului măcelar şi să-ţi reînnoieşti 
provizia de hîrtie, îţi trimit alăturat J/F 65 865 şi 66, două bancnote 
a 5 1. st., deci în total 10 1. s t. ,  Manchester, 30 ianuarie 1865. Aş 
fi bucuros să-ţi pot asigura mai mult de 200 1. st. pe an, dar, din 
păcate, nu pot face acest lucru. Cînd totul merge bine, pot, fireşte, 
să mai fac rost de vreo 50 1.  st., dar acum preţul bumbacului este 
din nou în scădere, iar pe filistin nota lui Bonaparte cu privire la gra
niţele din 1814  262 îl înspăimîntă, şi acest lucru se reflectă în 
bilanţuri. 

Această notă a lui Bonaparte dovedeşte, pare-se, că între el 
şi Bismarck a intervenit o ruptură. Altminteri revendicarea n-ar 
fi fost, desigur, făcută cu atîta brutalitate şi atît de neaşteptat şi 
tocmai în momentul cel mai nepotrivit din punctul de vedere al 
lui Bismarck. Că Bismarck n-ar avea nimic împotrivă să-i dea 
satisfacţie e sigur, dar cum poate s-o facă în momentul de faţă ? 
Ce-ar spune victorioasa armată ? Dar parlamentul german, dar Ca
merele, dar germanii din sud ? Dar bătrînul măgar 2) , care acum 
trebuie să aibă acel aspect prostesc-fericit al cîinelui meu alb-negru 
Dido cînd se îndoapă pînă la refuz, măgarul care a declarat că nu va 
ceda nici o palmă de pămînt german etc ? 

Telegrama este o mare prostie din partea lui Bonaparte, dar 
probabil că zbieretele opoziţiei şi, poate, ale armatei l-au silit să 
forţeze lucrurile. Asta ar putea avea un deznodămînt foarte pri
mejdios pentru el. Fie că Bismarck va căuta să cedeze, şi atunci 
va fi silit, la prima ocazie, să înceapă un război cu Bonaparte 
pentru a-şi lua revanşa ; fie că nu va putea ceda, şi atunci se va 
ajunge şi mai curînd la război. ln ambele cazuri, Bonaparte riscă să 
fie silit să ducă un război împotriva voinţei sale şi fără pregătirile 
diplomatice necesare, fără a-şi i asigurat alianţe, un război în 
scopul, făţiş declarat, de cucerire. De altfel, cu mulţi ani în urmă, 
Bismarck îi spusese ministrului hannovrez Platen că va subordona 
Germania căştii prusiene şi că apoi, pentru „a o suda" ,  va porni 
un război împotriva francezilor 2sa. 

Pe aici circulă o scrisoare, difuzată de Leppoc, prin care se 
fac invitaţii la o serbare „în cinstea lui Kinkel •,  „marele poet şi 

1) Vezi volumul de faţă, p. 227-228. - Nota red. 
1) Wilhelm I. - Nota red. 
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marele om" ,  cu prilejul plecării la Zirich a cuviosului Gottfried. 
M-am declarat gata să particip cu o sumă pînă la un farthing. 

Calde salutări soţiei tale şi fetelor. 

Publicat pentru prima oară 
lntr-o formă prescurtată 
ln : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, Bd. III, 
Stuttgart, 1 913 1 fn întregime 
ln : Max-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

1 26 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 13 august 1866 

Dragă Fred, 
Lenchen 1) a ajuns sîmbătă prea tîrziu la poştă pentru a mai 

ex1iedia cele două rînduri prin care îţi confirmam, cu multe mul
ţumiri, primirea celor 1 0  1 .  st. 

Te rog să mă ierţi dacă astăzi nu-Ji scriu o scrisoare. Am tot felul 
de treburi presante pe cap. Lui Lafargue i-am scris azi o scrisoare 
lungă în limba franceză, în care îl anunţ că, înainte de a lăsa 
lucrurile să meargă mai departe sau de a ajunge la vreun aran
jament 2) ,  trebuie să primesc de la familia lui renseignements 
positifs 3) în legătură cu situaţia lui materială 4) . Scrisoarea pe care 
mi-a trimis-o el ieri din partea unui renumit medic francez 5) din 
Paris pledează în favoarea lui. 

Titlui cărţii : „P. Tremaux : Origine et Transformations de 
J'Homme el des autres Etres. Premiere Partie. Paris (Librairie de 
L. Hachette) 1865•.  Partea a doua n-a apărut încă. Nu are planşe. 
Hărţile geologice se găsesc în celelalte lucrări ale lui. 

1) Helene Demuth. - Nota red. 
•) Vezi volumul de faţă, p. 22--227. - Nota red. 
1) - informaţii precise. - Nota trad. 
'l Vezi volumul de fală, p. 47-471 .  - Nota red. 
1l Jules-Antoine Moilin. - Nota red. 
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Alăturat îţi trimit o mîzgălitură din partea lui Liebknecht, pre
cum şi cîteva numere din ziarul lui 1) , care nu face nici doi bani 264• 

Salut I 
Al tău, 

K. M. 

Voi primi şi opera capitală a medicului parizian amintit mai sus 
şi după ce o voi citi ţi-o voi trimite şi ţie. 

Publicat pentru prima oară 
ln : „Der Briefwechsel zwi&chen 
F. Engels und K. Marx" ,  Bd. III, 
Stuttgart, 1913 

1 27 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Londra, 23 august 1866 

Dragă Fred, 

Astăzi nu-ţi scriu decît cîteva rînduri. Povestea cu Lafargue s-a 
aranjat în sensul că Bătrînul 2) mi-a scris din Bordeaux, cerindu-mi 
pentru fiul său titlul de promesso sposo 3) şi punînd nişte condiţii 
economice foarte avantajoase. In afară de aceasta, se înţelege 
de la sine că tînărul Lafargue trebuie întîi să-şi dea examenul de 
doctorat la Londra şi apoi la Paris înainte de a se gîndi la însură
toare. In acest sens, lucrurile s-au aranjat. I-am comunicat însă 
chiar ieri creolului nostru că, dacă nu-şi va potoli pasiunea pînă 
la nivelul manierelor englezeşti, Laura, fără multă vorbă, îi va arăta 
uşa ; acest lucru trebuie să-i intre bine în cap, altminteri nu iese 
nimic din povestea asta. Este un băiat extrem de cumsecade, dar 
cam răsfăţat şi prea copil al naturii. 

Laura declară că, înainte de a se logodi oficial, trebuie să 
primească încuviinţarea ta. 

1) „Mitteldeutsche Volks-Zeitung" .  - Nota red. 
'l Fran;;ois Lafargue. - Nota red. 
1) - logodnic. - Nota trad. 
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Ici şi colo îmi apar noi semne de carbuncule ; de fiecare dată 
dispar, dar mă silesc să-mi limitez cu rigurozitate ziua de lucru. 

Multe salutări lui Lizzy. 
Salut. 

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

1 28 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 26 septembrie 1866 

Dragă Fred, 
Alăturat îţi trimit chitanţa pentru Moore (abia ieri am primit 

chitanţa de la Dell) m, 
D-l Sawyer, proprietarul, mi-a scris şi el, anunţîndu-mă că pe 

2 octombrie expiră termenul de plată a chiriei pe 3 trimestre (46 1. 
st.) . Din Olanda nu am primit încă nici un farthing şi de aceea 
nu pot conta pe aceşti bani. 

Ca demonstraţie împotriva domnilor francezi - care intenţionau 
să-i excludă, mai întîi din rîndurile membrilor Asociaţiei Interna
ţionale, apoi măcar din rîndurile celor care au dreptul de a fi aleşi 
delegaţi Ia congres, pe toţi, în afară de „muncitorii manuali u -, 
englezii m-au propus ieri pe mine preşedinte al Consiliului Cen
tral. m declarat că în nici un caz nu pot accepta şi l-am propus, la 
rîndul meu, pe Odger, care apoi a şi fost reales, deşi, cu toată 
declaraţia mea, unii au votat pentru mine. Dupont mi-a explicat, 
de altfel, enigma atitudinii lui Tolain şi Fribourg. Ei vor să se pre
zinte în 1869 în calitate de candidaţi ai muncitorilor pentru Corpul 
legislativ, pornind de la „principiul" că numai muncitorii îi pot 
reprezenta pe muncitori. De aceea pentru aceşti domni era foarte 
important ca acest principiu să fie proclamat chiar de către 
congres 266• 

In şedinţa de ieri a Consiliului Central s-au petrecut tot felul 
de scene dramatice. D-l Cremer, de exemplu, parc-ar fi căzut din 
cer cînd Fox a fost numit în locul lui ca secretar general şi cu 
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mare greutate şi-a stăpînit minia. Altă scenă, cînd i s-a comunicat 
oficial d-lui Le Lubez că a fost exclus din Consiliul Central printr-o 
botărîre a congresului. Şi-a descărcat toată amărăciunea sufle
tului său într-o cuvintare lungă de o oră, în care i-a împroşcat pe 
parizieni cu venin, a vorbit despre sine însuşi cu o uluitor de 
profundă stimă şi a îndrugat tot felul de născociri despre nişte 
intrigi prin care naţionalităţile prietene lui (Belgia şi Italia) ar fi 
fost îndepărtate de la congres. ln încheiere, el a cerut - şi acest 
lucru va fi pus în discuţie marţi - un vot de încredere pentru 
Consiliul Central 267• 

Salut. 

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

1 29 

Al tău, 

K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba g�rmană 

Max către Engels 
Ia Manchester 

[Londra] 1 octombrie 166 

Dragă Engels, 

Nu ştiu dacă ţi-am comunicat în ultima scrisoare că am de 
plătit o poliţă (care nu se mai află în mina proprietarului) pentru 
chirie. Sawyer mi-a scris că poliţa este scadentă pe data de 2 a 
acestei luni, deci mîine. Ieri m-am dus la el, căci, după socoteala 
mea, povestea putea fi scadentă abia la 3 octombrie, fiindcă eu 
am semnat poliţa Ia 1 iulie pe un termen de 3 luni, deci sînt 3 zile 
în plus. S-a dovedit, de altfel, că aveam dreptate. Suma este de 
46 I. st. (3 quarters 1) ), iar eu sînt de multe săptămîni sans sou 2) ,  
întrucît s-a terminat ş i  cu sumele mici p e  care I e  mai puteam pro
cura via Muntele de pietate. 

Şi cum în prezent şi în afară de asta sînt din nou hard pressed 3} 
din cauza cheltuielilor suplimentare pe care în ultimele luni le 

1) - pentru trei trimestre. - Nota trad. 
'l - fără un ban. - Nota lrad. 
1) - foarte strimtorat. - Nota trad. 
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am zilnic, iar în actualele împrejurări (Lafargue 1) ) trebuie să evit 
mai mult ca oricînd orice scandal, aş pleca imediat pe continent 
ca să văd ce pot rezolva „personal u acolo. Trebuie însă să amin 
acest lucru pînă cînd va fi gata manuscrisul ca să-l iau cu mine 
şi să nu mai întrerup din nou lucrul. 

Iartă-mă că te plictisesc şi te chinui cu mizeriile mele casnice. 
M-am bizuit prea mult pe primirea banilor din Olanda. 

Ce părere ai de Moilin ? 2) 

Publicat pentru prima oară 
ln : „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 

· Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 2 octombrie 1 86 

Dragul meu Maur, 

Nu mi-ai spus că ai semnat o poliţă în valoare de 46 1. st. şi de 
aceea ţi-am trimis ieri doar jumătatea unei bancnote de 40 1. st. ; 
astăzi îţi trimit cealaltă jumătate şi, în plus, bancnota de 5 1. st. I/F 
98 815, Manchester, 30 ianuarie 1865. 

Casierul nostru nu mai are altă bancnotă de 5 1. st. şi e prea 
tîrziu pentru a mă duce la oficiul poştal, aşa că nu mai pot adăuga 
sovereignul care lipseşte, dar sper că această piedică o vei putea 
tu învinge. 

Despre Moilin 3) şi Tremaux 4) îţi voi scrie zilele acestea mai 
pe larg ; n-am terminat încă de citit cartea lui Tremaux, dar am 
ajuns la convingerea că toată teoria lui nu face doi bani, fie şi 
numai pentru că el nu se pricepe la geologie şi nu este capabil nici 

1) Vezi volumul de faţă, p. 239-240. - Nota red. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 230. - Nota red. 
') Ibid. - Nota red. 
4) Vezi volumul de faţă, p. 227-228. - Nota red. 
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de cea mai elementară critică literar-istorică. Poveştile despre 
negrul Santa Maria şi despre transformarea albilor în negri te fac 
să te prăpădeşti de rîs 268• Vechilor legende ale negrilor din Senegal 
trebuie să li se dea neapărat crezare, tocmai fiindcă negrii nu ştiu 
să scrie I De asemenea este amuzant şi faptul că diferenţele dintre 
un basc, un francez, un breton şi un alsacian el le pune pe seama 
diferenţelor din structura solului, vinVate şi de faptul că oamenii 
vorbesc patru limbi diferite. 

Cum îşi explică omul acesta de ce noi, locuitorii Provinciei 
renane, cu munţii noştri intermediari din perioada devoniană (care 
s-au ridicat deasupra nivelului mării cu mult înaintea epocii de pia
tră) , n-am devenit de mult idioţi şi negri va arăta poate în volumul 
al doilea sau poate va afirma că sîntem într-adevăr negri. 

Cartea nu are nici o valoare, o simplă construcţie care se 
bate cap în cap cu realitatea şi care în sprijinul fiecărei dovezi pe 
care o aduce trebuie abia să aducă altă dovadă. 

Cele mai calde salutări doamnelor. 

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

1 3 1  

l tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba german! 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 3 octombrie 186 

Dragă Engels, 
Din poliţa pe care ţi-o

· 
trimit alăturat îţi poţi da seama prin 

ce aventuri am trecut astăzi şi ieri. Scadenţa n-a fost nicidecum 
ieri, cum spunea Sawyer. In alte împrejurări, amînarea de o zi 
ar fi fost binevenită, dar în condiţiile date mi-a pricinuit neplă
ceri. Ieri, cind a sosit scrisoarea ta, întrucît n-aveam nimic de 
amanetat, m-am dus numaidecît la brutarul nostru, Whithers şi 
am împrumutat de la el 1 I. st. Dar iată că astăzi dimineaţă a 
sosit poliţa şi este vorba de 48 1. st. şi 15 p. ,  în loc de 46 I. st., 
cum ştiam eu. Bineînţeles, greşeala a fost a mea, că nu mi-am 
notat suma. Am crezut că Sawyer a scăzut suma plătită de mine 
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drept proprietar tax 1) , care, conform legii, cade în sarcina lui şi 
care n-a fost scăzută nici la plata poliţei anterioare. Dar n-a fost 
aşa. (Suma asta o voi scădea trimestrul viitor.) De aici greşeala 
mea cu cele 46 1. st. Astăzi la ora nouă dimineaţa mi-a fost deja 
prezentată poliţa şi am descoperit cu oroare că îmi lipsesc 2 1. st. 
şi 1 5  p. Que faire 1 2) I-am spus celui care a prezentat poliţa să 
aştepte (la noi) fiindcă trebuie să merg să schimb bani. Nu-mi 
rămînea altceva de făcut decît să mă duc din nou la bunul nostru 
brutar, care a făcut o mutră foarte lungă, deoarece îi datorez o 

sumă destul de mare pentru produsele furnizate. Totuşi, s-a exe
cutat. 

Ad vocem 3) Tremaux : Părerea ta „că toată teoria lui nu face 
doi bani, fie şi numai pentru că el nu se pricepe la geologie şi nu 
este capabil nici de cea mai elementară critică literar-istorică• 4) , 
o poţi găsi aproape textual la Cuvier, în al său „Discours sur Ies 
R .volutions du Globe" îndreptat împotriva teoriei variabilităţii 
speciilor, unde îşi bate joc, printre altele, de naturaliştii fantezişti 
germani care exprimă întru totul ideea fundamentală a lui Darwin, 
fără a o putea cîtuşi de puţin demonstra. Totuşi, asta n-a constituit 
nicidecum o piedică pentru ca dreptatea să nu fie de partea lui 
Cuvier, care a fost un mare geolog şi un critic literar-istoric cu 
calităţi excepţionale pentru un naturalist, ci de partea oamenilor 
care exprimau ideea cea nouă. Ideea fundamentală a lui Tremaux 
despre influenta solului (deşi, bineînţeles, el nu ia în consideraţie 
modificările istorice ale acestei influenţe ; or, printre aceste mo
dificări istorice eu includ şi modificările chimice din suprafaţa 
solului, datorate agriculturii etc. ,  apoi influenţa diferită pe care o 

au, de pildă, straturile de cărbune în condiţiile unor procedee de 
producţie diferite etc.) este, după părerea mea, o idee care nu 
trebuie decît enunţată pentru a-şi cuceri o dată pentru totdeauna 
drept de cetăţenie în ştiinţă, şi asta cu totul independent de expu
nerea lui Tremaux. 

Salut. 

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

' I - impozitul pe proprietate. - Nota trad. 
11 - Ce-i de făcut 1 - Nota trad. 
'I - Referitor la. - Nota trad. 
4) Vezi volumul de faţă, p. 23-235. - Nota red. 

Al tău, 
K. Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Manchester, 5 octombrie 186 

Dragul meu Maur, 
M-a amuzat naivitatea ta de a da o poliţă fără să ştii măcar 

pentru ce sumă ; dar bine că diferenţa n-a fost mai mare şi că bru
tarul cel bun era pe aproape. Ca să-i poţi restitui imediat omului 
ăsta de treabă suma împrumutată şi pentru a-ţi păstra creditul, 
îţi anexez 5 1. st. I/F 59 667, Manchester, 30 ianuarie 65, precum şi 
poliţa achitată. 

Ad vocem 1) Tremaux 2) .  Cînd ţi-am scris, nu citisem, e adevărat, 
decît o treime din carte, şi anume cea mai proastă (începutul) . 
A doua treime, critica făcută şcolilor, este mult mai bună, partea 
a treia, concluziile, este din nou foarte proastă. Meritul autorului 
este de a fi subliniat mai mult decît s-a făcut pînă acum influenţa 
„solului u asupra formării raselor şi, prin urmare, şi a speciilor şi, 
în al doilea rînd, de a fi enunţat puncte de vedere mai juste (deşi, 
după părerea mea, foarte unilaterale) decît predecesorii săi în 
ceea ce priveşte încrucişarea. Intr-o anumită privinţă şi concepţia 
lui Darwin despre influenţa modificatoare a încrucişării este justă, 
lucru pe care, de altfel, îl recunoaşte tacit şi Tr[emaux) atunci 
cînd, acolo unde îi convine, tratează şi el încrucişarea ca un 
mijloc de modificare, chiar dacă, în cele din urmă, este un mijloc 
de nivelare. Nici Darwin şi nici ceilalţi n-au nesocotit vreodată 
influenţa solului, şi dacă n-au subliniat-o în mod special este 
numai pentru că nu ştiau nimic despre telul cum anume influen
ţează solul - singurul lucru care-l ştiau era că un sol fertil are o 
influenţă favorabilă, iar unul nefertil o influenţă nefavorabilă. Şi 
cu mult mai mult nu ştia nici Tr[emaux). Ipoteza că solul format 
mai tîrziu este în general mai favorabil pentru dezvoltarea speciilor 
superioare pare foarte plauzibilă şi poate i exactă sau inexactă ; 
dar cînd văd prin ce dovezi ridicole încearcă Tr[emaux] s-o fun
damenteze, dovezi din care 9/io se bazează pe fapte inexacte sau 
denaturate, iar 1/io în general nu dovedeşte nimic, fără să vreau, 
neîncrederea pe care mi-o inspiră autorul ipotezei se răsfrînge 

1) - Referitor la. - Nota trad. 
1) P. Tremaux. „Originea şi transformările omului şi ale celorlalte fiinte•. -

Nota red. 
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asupra ipotezei înseşi. Cînd însă, mai departe, declară că solul 
de formaţie mai nouă sau mai veche, corectat prin încrucişare, este 
singura cauză a modificărilor speciilor organice, deci şi a raselor, 
nu văd, pur şi simplu, nici un motiv să-l urmez pe autor atît de 
departe, dimpotrivă, am multe motive să n-o fac. 

Spui că şi Cuvier 1) le-a imputat naturfilozofilor germani care 
susţineau variabilitatea speciilor lipsa de cunoştinţe în domeniul 
geologiei, totuşi aceştia au avut dreptate. Dar pe atunci problema 
aceasta nu avea nici o legătură cu geologia ; cu totul altceva este 
însă cînd cineva îşi fundamentează teoria variabilităţii exclusiv pe 
geologie şi face asemenea greşeli geologice, falsificînd geologia 
unor ţări întregi (de pildă Italia şi chiar Franţa) , şi luind celelalte 
exemple din ţări despre a căror geologie nu ştim aproape nimic 
(Africa, Asia centrală etc.) . Cit priveşte în special exemplele din 
domeniul etnologiei, cele care se referă la ţări şi popoare cunos
cute sînt, aproape fără excepţie, greşite, fie în ceea ce priveşte 
premisele geologice, fie concluziile deduse pe baza lor ; autorul 
omite cu desăvîrşire numeroasele exemple care contrazic teoria 
lui, ca, de pildă, cîmpiile aluviene din Siberia centrală, uriaşul 
bazin aluvial al fluviului Amazoane, întregul teritoriu aluvionar de 
la sud de La Plata pînă aproape de capul sudic al Americii (la 
est de Cordilieri) . 

Că structura geologică a so1ului este strîns legată de „solul • 
pe care, în general, creşte ceva, asta este o poveste veche, ca şi 
aceea că acest sol, capabil să producă vegetaţii, exercită o influenţă 
asu>ra speciilor de plante şi animale care trăiesc pe suprafaţa lui. 
De asemenea, este adevărat că pînă acum această influenţă n-a 
fost de loc cercetată. Dar de aici şi pînă la teoria lui Tremaux 
este o distanţă colosală. In orice caz, este meritul lui că a scos în 
evidenţă această latură, neglijată pînă acum ; şi, după cum am 
spus, ipoteza că solul, în funcţie de vîrsta sa geologică mai mică 
sau mai mare, influenţează accelerarea dezvoltării în anumite 
limite poate fi justă (sau nu) , dar toate celelalte concluzii trase 
de el le consider fie complet greşite, fie extrem de unilateral 
exagerate. 

Cartea lui Moilin 2) m-a interesat mai ales pentru rezultatele 
obţinute de francezi prin vivisecţie ; este singura cale pentru sta
bilirea funcţiilor diverşilor nervi şi efectele tulburărilor lor ; se  
pare că,  în ceea ce priveşte chinuirea animalelor, indivizii au 
ajuns la o mare perfecţiune şi-mi pot explica foarte bine furia 

1 )  Vezi volumul de faţă, p. 236. - Nota red. 
1) J. A. Moilin. „Lecţii de medicină fiziologică•. - Nota red. 
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făţarnică a englezilor împotriva vivisecţiei ; uneori aceste expe
rienţe le-au fost, desigur, foarte neplăcute acestor domni adormiţi 
de aici şi le-au răsturnat toate speculaţiile. Ce aduce nou în teoria 
congestiilor nu pot aprecia (vreau să-i dau cartea lui Gumpert) , 
dar impresia mea este că toată această nouă şcoală franceză are 
un caracter cam neserios, face bucuros multe afirmaţii, dar nu-şi 
dă prea mare osteneală cu dovezile. In ce priveşte medicamen
tele, nu există nimic care n-ar şti şi n-ar accepta orice medic ger
man cu cap ; M[oilin] uită numai că : 1) de multe ori eşti nevoit 
să alegi răul mai mic, medicamentul, pentru a îndepărta răul mai 
mare, şi anume simptomul, care prin sine însuşi prezintă un peri
col imediat, tot aşa cum pe cale chirurgicală extirpi ţesuturi atunci 
cînd n-ai altă soluţie, şi 2) atîta timp cît nu ai altceva mai bun, 
trebuie să recurgi la medicamente. Atunci cînd M[oilin] va putea 
trata sifilisul cu ajutorul electricităţii sale, mercurul va dispărea 
numaidecît, dar pînă atunci nu cred. In general, să nu-mi mai 
spună nimeni că germanii sînt singurii în stare „să construiască• 
sisteme, the french beat them hollow at that 1) . 

Cele mai bune salutări. 

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

1 33 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 8 noiembrie 166 

Dragă Engels, 
Tăcerea mea te-a mirat, desigur. Credeam că primirea celor S 1. st. 

ţi-a fost confirmată, căci Laura se obligase s-o facă, dar, după cum 
a reieşit mai tîrziu, a uitat. In plus, ceea ce m-a împiedicat să-ţi 
scriu a fost situaţia desperată în care mă aflam. După cum ştii, 
cele 10 1 .  st. pe care mi le-ai trimis înainte de plecarea ta erau 

1) - francezii l i  lntrec categoric. - Nota trad. 
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destinate exclusiv pentru plata impozitelor, următoarele 50 1. st. 
pentru chirie. Aşadar, de luni de zile sînt fără o leţcaie. Aşa-zisa 
moştenire 1) s-a împărţit între cel puţin 20 de oameni, şi la începutul 
verii mi-am primit partea - de 80 de taleri I Toate încercările mele 
de a face rost de bani în Germania şi Olanda au eşuat. Tot ce mai 
pot obţine de la Casa de amanet (iar soţia mea şi-a amanetat atî
tea lucruri, încît abia mai are cu ce ieşi din casă) sînt pretenţiile 
de a-i achita dobînzile. De aceea nu mi-a mai rămas decît să îm
prumut - ca în cele mai proaste timpuri ale emigraţiei la Londra 
- în stînga şi în dreapta mici sume de bani, de la un cerc foarte 
restrîns de oameni lipsiţi şi ei de mijloace, pentru a face faţă chel
tuielilor celor mai urgente. Pe de altă parte, furnizorii noştri au 
devenit ameninţători, unii dintre ei mi-au sistat creditul şi m-au 
ameninţat că mă vor da în judecată. Situaţia este cu atît mai despe
rată cu cît Lafargue (pînă cînd a plecat la Bordeaux, acum cîteva 
zile) este în permanenţă la noi în casă şi trebuie să ascundem cu 
grijă de el adevărata stare de lucruri. Toate acestea m-au făcut 
nu numai să-mi întrerup mereu munca 2) ,  dar, vrînd să recuperez 
noaptea timpul pierdut peste zi, m-am ales cu o frumuseţe de 
carbuncul lingă penis. Ştiu că tu ai făcut tot ce ţi-a stat în pu
tinţă, şi chiar mai mult decît atît. Dar trebuie găsită o soluţie. Nu 
există posibilitatea unui împrumut sau a unei tranzacţii de acest fel ? 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Max•,  Bd. III, 
Stuttgart, 1913 1 în întregime 
fn : Max-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

') Vezi volumul de fata, p. 1 4-l 4 l .  - \ 11111 rel. 
2) la „Capitalul". - Nota red. 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Marx către Engels 
la Manchester 
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Londra] 10 noiembrie 186 

Cele mai sincere mulţumiri pentru ajutorul tău atît de prompt, 
precum şi pentru vinul de Porto. Iţi cunosc foarte bine situaţia şi, 
de aceea, presiunea pe care sînt nevoit s-o exercit asupra ta îmi 
e şi mai penibilă. Povestea asta trebuie, desigur, să ia sfîrşit, dar 
asta se va putea întîmpla abia atunci cînd voi pleca pe continent 
pentru a acţiona acolo personal. 

Săptămîna viitoare îi trimit, în sfîrşit, lui Meissner prima parte 
a manuscrisului 1). Intr-adevăr, în vara şi toamna aceasta, cea care 
a determinat întîrzierea n-a fost teoria, ci starea mea fizică şi pro
blemele de trai. S-au împlinit exact trei ani de cînd mi-am operat 
primul carbuncul. De atunci podoaba asta n-a dispărut decît pentru 
scurte intervale şi, cînd ai o asemenea porcărie, cea mai nepotrivită 
dintre toate muncile este, după cum îţi poate confirma Gumpert, 
cea pur teoretică. 

Cit despre actualul carbuncul, în decurs de aproximativ două 
săptămîni se va vindeca. Acum ştiu foarte bine cum trebuie să-l 
tratez şi am reînceput să iau arsenic. 

In mare grabă. 

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

Al tău, 
K. Max 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germnă 

') al primului volum din „Capitalul " .  - Nota red. 
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Dragul meu Maur, 

K. Marx şi F. Engels 

1 35 

Engels către Marx 
la Lonlra 

[Manchester] 1 1  noiembrie 1866 
86, Mornington Str. 

Mulţumiri pentru „Free Press • .  N-ai putea să-mi trimiţi nume
rele pe august şi septembrie ? Eu nu le-am primit. 

Iţi expediez alăturat a doua jumătate a bancnotei de 30 1. st. 
Ţi-aş trimite bucuros mai mult, dar realmente nu pot. Să văd ce 
voi putea face luna viitoare ; la 31  decembrie vom încheia din nou 
bilanţul. Dacă ieşim bine, se va mai putea, desigur, face ceva. 

Ştirea că manuscrisul 1) a fost expediat mi-a luat o piatră de pe 
inimă. In sfîrşit deci un commencement d'execution 2) , după cum 
se spune în Codul penal 269• Voi închina un pahar în mod special 
în sănătatea ta. Cartea a contribuit foarte mult la şubrezirea sănă
tăţii tale, dar, de îndată ce vei scăpa de ea, vei fi cu totul alt om. 

Sper că Birch ţi-a expediat chiar ieri vinul de Porto, dar nu sînt 
sigur ; în orice caz însă, îl vei avea precis luni seara sau marţi 
dimineaţa. 

Prusienii rămîn prusieni. Pentru că Twesten şi Frenzel au votat 
pentru indemnitate, sînt daţi în judecată din pricina discursului 
rostit în Cameră 270• E greu de înţeles o asemenea prostie, dar ea 
devine un principiu. Furia burghezilor 3) de la Frankfurt nu s-a 
potolit încă, acum îi imită pe polonezi, merg în doliu şi poartă 
cravate în culorile oraşului Frankfurt 255• La Sachsenhausen, un 
locotenent prusian a intrat într-o cîrciumă unde toate locurile 
erau ocupate. Intr-un colţ, cineva s-a sculat să plece ; vecinul de 
masă al acestuia i-a arătat locotenentului scaunul rămas liber ; acesta 
însă mulţumi şi refuză : nu-i place, pretindea el, să se aşeze pe un 
scaun cald. Oh, spuse celălalt, n-aveţi de ce vă teme, de cînd sînt 
prusienii aici, noi toţi am ajuns cu fundul pe gheaţă. 

Despre modul de a duce război al imperiului am auzit pe aici, 
de la martori oculari, poveştile cele mai surprinzătoare. Asemenea 
lucruri nu s-au mai întîmplat vreodată. De exemplu, la Hăchst, cei 
din Nassau urmau să construiască un pod peste Main. După ce 
prima dată nu l-au putut construi din cauza furtunii (furtună pe 

1) volumul I din „Capitalu!•. - Nota red. 
1) - un început al executării. - Nota trad. 
1) In original, în dialect sud-german : „Borjer• .  - Nota red. 



Scrisori din 1866 23 

Main I I) , la o a doua încercare au constatat că au prea puţine 
pontoane şi că podul nu ajungea decît pînă la mijlocul apei. Au 
scris deci la Darmstadt şi au rugat să li se împrumute cîteva 
pontoane, care pînă la urmă au sosit, şi atunci a fost terminat 
podul peste cumplitul torent. Imediat după aceea, cei din Nassau 
primesc ordin să se retragă spre sud. Lasă podul fără nici o pază, 
dindu-l numai în grija unui bătrîn luntraş, care trebuia să bage de 
seamă să nu fie l..at de apă. După cîteva zile vin prusienii, iau în 
stăpînire podul gata făcut, îl întăresc şi trec peste el I 

Publicat pentru prima oară 
ln : „Der Briefwechsel zwischen 
F. ngels und K. Marx" ,  Bd. III, 
Stuttgart, 1 913 

1 36 

Al tău, 

F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 8 decembrie 186 

Dragă Fred, 

Meissner n-a început încă să tipărească 1) , pentru că vrea mai 
întîi să termine alte lucrări. Aştept o scrisoare de la el pe lunea 
viitoare. In general, întîrzierea nu m-a supărat de loc, căci abia de 
cîteva zile am scăpat de păcătoasele de carbuncule şi pe deasupra 
am fost şi teribil de hăituit de domnii creditori. Regret doar că 
persoanele particulare nu pot fi declarate insolvabile de către tri· 
bunalul pentru falimente, ca negustorii. 

Nu de mult, în „Kladderadatsch" ,  într-un pamflet prost pe tna 
„the Woman în White" 2) a lui Collin, a apărut cu caractere grase 
un atac împotriva bandei pucioasei. Mizerabilul Bettziech este au
torul acestei porcării şi nu m-ar mira să aflăm c-a fost scrisă din 
ordinul lui Kinkel sau Hatzfeldt. Nu mă îndoiesc nici că Liebknecht 
a fost arestat tot din pricina acestui porc 211, 

') primul volum din „Capitalul".  - Nota red. 
1) - „femeia în alb" .  - Nota trad. 
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Porcii de prusieni procedează tocmai aşa cum dorim noi. Fără 
decapitări nu merge treaba. 

Salut. 

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

1 3 7  

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germana 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 14 decembrie 1866 

Dragul meu Maur, 
Nici nu-ţi poţi imagina cit de asaltat sînt acum de tot felul de 

oameni. Tineri recomandaţi de clienţi care caută aici posturi, agenţi 
sau oameni care vor să devină agenţi ; în plus, săptămîna asta a 
venit şi drăgălaşul meu nepot Blank 1) , care s-a stabilit la Londra 
- aşa e tot timpul, şi-ţi închipui cit de greu mai pot să-mi fac 
timp pentru scris. Şi între timp mai vine şi cite unul cum este au
torul scrisorii alăturate 272 şi-mi pune pistolul în piept. Cum am 
citit, am ghicit imediat cine mi l-a trimis pe filistinul ăsta pe cap, 
şi anume bunul dr. Rode, ceea ce filistinul mi-a şi confirmat cind 
a dat buzna la mine în casă. Neruşinatul ăsta de Rode îşi permite 
faţă de mine nişte lucruri ciudate. Mai întîi mi-a provocat o ceartă 
cit se poate de stupidă cu Klings după vizita făcută de acesta 
aici 2) şi apoi merge pînă acolo incit îşi permite să-mi trimită 
pe cap astfel de oameni, ca şi cum eu aş fi casierul întregii emi· 
graţii. Dacă se mai întîmplă vreodată aşa ceva, o să vadă individul 
ăsta ce o să păţească de la mine. De ce nu m-o fi lăsînd în pace, 
nici măcar nu-l cunosc ? 

Porcii de prusieni acţionează, într-adevăr, straşnic. Nu-mi în
chipuiam că sînt chiar atît de proşti, dar e greu să-ţi închipui cit 
sînt de proşti. Cu atît mai bine. Căci lucrurile au fost puse în 

1) Emil Blank. - Nota red. 
"I Vezi volumul de faţa, p. 105. - Nota red. 
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mişcare şi asta va face ca revoluţia să izbucnească, şi de data asta, 
cu siguranţă, nu fără decapitări, aşa cum ai spus tu. 

Biroul se închide şi trebuie să închei şi eu. Iţi trimit alăturat 
două bilete de 5 I. st. : 

I/S 38 969 şi I/S 62 239, Manchester, 26 ianuarie 1866. 
Asta e tot ce pot risca să trimit deocamdată înainte de a şti cum 

stau, şi nu pot să ştiu înainte de a se fi încheiat bilanţul. 
Cele mai calde salutări soţiei şi copiilor. 

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

1 38 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Londra] 17 decembrie 186 

Dragă Fred, 
Mulţumesc pentru cele 10 I. st. 
Cit despre Rode, el are mania stabilirii de legături politice şi 

n place să-şi dea importanţă. Şi cum mania asta te supără, şi 
justly 1) , scrie-i cu proxima ocazie că nu ai avut cinstea să-l cu
noşti şi nu poţi permite asemenea liberties 2) faţă de tine. 

„Revue des deux Mondes"  şi „Revue Contemporaine" au pu
blicat două articole amănunţite despre Internaţională, în care 
aceasta şi congresul ei sînt apreciate ca unul dintre cele mai de 
seamă evenimente ale secolului. După aceasta, a apărut şi în 
„Fortnightly Review" 273 un articol. Totuşi, sîntem de fapt paralizaţi 
by want of funds 3) şi chiar şi of men 4) , întrucît toţi englezii sînt 
cu totul absorbiţi de mişcarea pentru reformă. Guvernul francez 
(heureusement 5) ) începe să ne trateze cu ostilitate 274• Una dintre 

11 - pe drept. - Nota trad. 
11 - libertăţi. - Nota trad. 
11 - de lipsa de fonduri. - Nota trad. 
'I - de oameni. - Nota trad. 
'I - din fericire. - Nota trad. 
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realizările noastre îndoielnice a fost luarea de poziţie (la New 
York) a lui Head centre 275 al lui Stephen. 

Nu-i aşa că alocuţiunea adresată de papă ofiţerilor francezi a 
fost extraordinară ? Numai un preot italian poate fi în stare să-i 
dea lui Bonaparte, sub formă de binecuvîntare, asemenea picioare 
în fund în faţa întregii Europe 278, 

Cit se poate de caracteristic pentru status rerum 1 ) este faptul 
că nici Bonaparte şi nici Wilhelm Cuceritorul 2) nu prea sînt în
tregi la cap. Ultimul este convins că însuşi dumnezeu i-a încre
dinţat o misiune specială, iar p e  primul l-au zăpăcit într-atît Mexi
cul 186 şi Bismarck, incit din cînd în cînd îşi iese complet din 
minţi. 

Nu crezi şi tu că pacea se va mai menţine cel puţin un an (doar, 
bineînţeles, dacă nu survin unele accidente, cum ar fi moartea lui 
Bonaparte etc.) ? Doar toţi tipii ăştia au nevoi� de timp pentru 
reorganizare şi pentru fabricarea armelor I 

De la d-l Meissner, pînă acum, nici un cuvînt. Presupun că în 
momentul de faţă, la sfîrşitul anului, este foarte aglomerat cu 
treburi. De altfel, contractul mă pune la adăpost împotriva unor 
eventuale surprize. In cea de-a doua formă, corectată şi definitivă, 
contractul nu conţine nici o condiţie cu privire la termenul la care 
trebuie să fie gata manuscrisul 3) . De altfel, dacă pînă mîine nu 
primesc nici un răspuns, voi scrie din nou. 

Cum tu, probabil, ai credit la vreun librar oarecare, iar eu nu 
pot cheltui acum nici un ban pe cărţi, aş fi foarte bucuros dacă 
mi-ai putea procura cit mai curînd posibil : „J. E. Th. Rogers : 
A History of AgricultureM .  Trebuie să mă uit prin cartea asta şi 
special am lăsat spaţiu liber într-un capitol 277. Deşi a apărut de 
mai multă vreme, la bibliotecă nu au adus-o încă. Nici la Mudy, 
după cum mă asigură Eccarius, căruia „Commonwealthu i-a scos 
acolo un abonament. 

Salut. 

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

1) - starea de lucruri. - Nota trad. 
•) Wilhelm I. - Nota red. 
1) primului volum d;n „Capitalul". - Nota red. 

Al tău, 

K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba ermană 
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Manchester, 21 decembrie 186 

Dragul meu Maur, 
Şi eu cred că domnii din Europa apuseană vor face tot ce le 

va sta în putinţă pentru a menţine pacea în anul care vine şi pînă 
la înarmarea generală cu arme cu încărcător la culată. Dar dacă 
ruşii nu vor considera că tocmai această perioadă este indicată 
pentru a zdrobi, cu a}utorul lui Bismarck, Austria, pentu a anexa 
Galiţia şi a împărţi Turcia într-o serie de mici state slave, asta e 
altă problemă. De altfel, se poate întîmpla ca şi în Franţa războiul 
să se dovedească necesar - şi asta din cauza reorganizării armatei, 
căci fără un război bunul nostru Boustrapa 48 n-o va putea efectua. 
Ca urmare a ultimului război 1) , individul se află în faţa unei dileme 
comice : ori lasă totul aşa cum a fost, şi în acest caz nu va mai 
constitui pentru Prusia un adversar pe măsură, ori duce lucrurile 
pînă la capăt, şi atunci îşi va frînge gîtul, în primul rînd, din pri
cina colosalei lui lipse de popularitate şi, în al doilea rînd, pentru 
că armata se debonapartizează complet. De îndată ce în Franţa se 
va introduce într-o formă oarecare serviciul militar obligatoriu, 
pretorianismul 278 va înceta de la sine, iar cei 2-300/o re-enlisted 
fellows 2) care slujesc acum în armata franceză vor dispărea în 
mare parte. Dar cum sistemul locţiitorului 279 rămîne în picioare, 
Bonaparte se va trezi de data aceasta în situaţia comică de a fi 
nevoit să se sprijine pe burghezie împotriva ţăranilor. Mersul 
evenimentelor istorice însă este neruşinat de necruţător faţă de 
acest nobil cavaler, şi trebuie să i se ierte dacă ajunge să piardă 
credinţa în dumnezeu şi în oameni. Sper că va face şi el ca mine, 
şi pentru a se recrea îl va citi pe Horaţiu al său : justum ac tenacem 
propositi virum 3) etc. Bătrînul Horaţiu îmi aminteşte pe alocuri 
de Heine, care a învăţat foarte multe de la el, iar sub aspect politic 
a fost, în fond, la fel de lichea. Să ni-l imaginăm pe acest om de 
treabă care înfruntă „vultus instantis tyranni • 4) , dar se prosternă 

1) Războiul austro-prusian. - Nota red. 
') - flăcăi din nou înrolaţi. - Nota trad. 
3) - „omului dreptăţii are îşi respectă ferm hotărîrea " .  - Nota trad. 
4) - „chipul amemnţator al tiranulu1•.  - iiota trad. 
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în faţa lui August. In rest, bătrînul obscen rămîne, totuşi, foarte 
simpatic. 

Cartea 1) ţi-o voi procura, dacă se va putea, săptămîna vii
toare. 

Articolul din „R[evue] d[es] d[eux] M [ondes] » şi din „Fort
nightly» nu l-am putut încă citi, dar apariţia lui este foarte îm
bucurătoare. „Rev[ue] Contemp [oraine] " nu se găseşte aici 273• 

Wehner, care a fost de curînd în Germania, relatează urmă
toarea anecdotă, pe care a povestit-o însuşi Bennigsen (cel de la 
Uniunea naţională 156) : Cu ocazia unei întrevederi pe care 
Benn[igsen] a avut-o înainte de război cu Bismarck, acesta i-a 
expus întreaga sa politică germană, care corespundea întru totul 
spiritului Uniunii naţionale ; la care Bennigsen l-a întrebat cum 
se poate că pentru a înfăptui această politică alege calea compli
cată a unui război în loc ca, după cum spune fraza liberală, „să 
se sprijine pe popor» ? Bismarck îl privi fix cîteva clipe şi apoi 
spuse : Dv. puteţi sări un şanţ călare pe un cal anchilozat ? Tot 
el a adus şi vestea că nefericitul prinţ moştenitor 2) , care înainte 
era atît de liberal, de la război încoace a devenit mult mai turbat 
decît bătrînul 3) , ceea ce, în orice caz, este foarte îmbucurător. 

Ca să nu rămîi fără un ban de sărbători, îţi trimit alăturat încă 
două bancnote de cite 5 1. st. , 

M/W 34 768, Londra, 12  octombrie 66, 
I/S 49 080, Manchester, 26 ianuarie 66, 

în speranţa, nu total neîntemeiată, că balanţa anuală nu va avea 
de suferit din această pricină. 

Multe salutări doamnelor. 

Publicat pentru prima oară 
intr-o formă prescurtată 
in : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", Bd. III, 
Stuttgart, 1913 ; in întregime 
ln : Max-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

1 Vezi volumul de faţă, p. 246. - Nota '' ri. 
1) Prinţul Frederic Wilhelm. - Nota rcd. 
1) Wilhelm I. - Nota red. 

Al tău, 

F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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[Londra] 31 decembrie 1866 

Dragă Fred, 
La mulţi ani I Ditto şi doamnei Lizzy I ln anul care vine să-i 

ia dracu pe ruşi, pe prusieni, pe Bonaparte şi pe juraţii englezi. 
Apropo. Guvernul francez a confiscat şi a predat la arhiva poli

ţiei documente şi manuscrise destinate nouă, pe care, după Con
gresul de la Geneva, membrii francezi le-au trecut peste graniţă. 
Prin intermediul lordului Stanley, ministru de externe, am reclamat 
aceste documente ca „fiind proprietate britanică u .  Şi, într-adevăr, 
bietul Bonaparte a trebuit să ne predea totul via Foreign Office 280

• 
Nu-i aşa că e straşnic ? El a făcut o boacănă şi nici el nu ştie cît 
de boacănă a făcut-o. 

Am primit astăzi vestea foarte tristă că a murit unchiul meu 1) , 
care a fost un om excepţional. Dar a murit frumos, repede, înconju· 
rat de toţi copiii săi, pe deplin conştient, revărsînd asupra preotului 
ironia lui fină de voltairian. 

întreaga familie îţi transmite „La mulţi ani" .  
Salut. 

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

') Lion Philips. - Nota red. 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Dragă Engels, 

1867 

1 4 1  

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 19 ianuarie 186' 

După o lungă tăcere, pe care o motivează spunînd că a fost 
supraaglomerat de treburi, Meissner mi-a scris că planul meu „nu-i 
convine".  

1 )  vrea să primească deodată amîndouă volumele terminate 181 ; 
2) nu vrea să tipărească în tranşe, căci intenţionează să scoată 

cite o coală de tipar zilnic şi mie să-mi dea numai ultima corec
tură (revizie) . 

I-am răspuns. că în privinţa punctului 2 mi-e complet indife
rent, căci în scurt timp va avea tot manuscrisul volumului I. Dacă 
începe să tipărească mai tîrziu şi, în schimb, tipăreşte mai repede, 
ajunge la acelaşi rezultat. Dar să se gîndească dacă la o carte care 
are atîtea note de subsol în diferite limbi se vor putea evita, în cazul 
cînd corectura se va face aşa cum vrea el, unele denaturări serioase 
din cauza greşelilor de tipar. Cît priveşte punctul 1 ,  condiţia lui 
este cu neputinţă de îndeplinit fără ca întreaga lucrare să fie foarte 
mult întîrziată, şi, apoi, această clauză nu este în nici un fel prevă
zută în contractul nostru. I-am adus o serie întreagă de argumente, 
dar n-am primit încă nici un răspuns. 

Abstracţie făcînd de întîrziere, nici nu mă pot apuca imediat 
de volumul al Ii-lea, fiindcă după apariţia primului trebuie să fac 
o pauză din motive le sănătate şi voi pleca pe continent pentru a 
încerca să-mi aranjez cumva situaţia materială. Căci situaţia mea 
se înrăutăţeşte pe zi ce trece tot mai mult şi mă ameninţă o ade
vărată catastrofă. Numai brutarului i se cuvin 20 I. st. şi apoi toţi 
dracii ăştia - măcelarul, băcanul, impozitele etc. Şi colac peste 
pupăză, acum cîtva timp am primit o scrisoare de la un oarecare 
Mr. Burton din Torquay, care mă anunţă că a cumpărat casa de 
la Sawyer şi 1) îmi cere să-i plătesc chiria restantă pe ultimul 
trimestru, 2) , întrucît în martie îmi expiră contractul, mă roagă 
să-i comunic dacă vreau să închiriez mai departe casa, fie pe o 
perioadă mai lungă, fie pe un an. La început nu i-am răspuns. 
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Dar ieri m primit o a doua scrisoare, in care îmi cere să mă pro
nunţ, altminteri „agentul" său va trebui să facă demersuri pentru 
a închiria casa altcuiva. Aşa că sînt în încurcătură. 

In ce priveşte sănătatea, de cîteva săptămîni mă simt mai bine ; 
mi-au ieşit cîteva carbuncule mici pe şoldul stîng, dar fără im
portanţă. Numai insomnia asta cumplită nu-mi dă de loc pace, dar 
cred că se explică prin cauze mai curînd de natură psihică. 

Mulţumesc pentru Rogers 1) . In lucrarea asta e mult material. 
In ce priveşte problema grevelor sau conflictul ţesătorilor din 
Manchester, ar fi foarte bine dacă mi-ai comunica date precise 
despre starea de lucruri de acolo, căci le mai pot introduce 2) . 

Politica a îngheţat şi e prea rece chiar şi pentru ursul rusesc. 
Prusienii, cu steagul lor negru-alb-roşu I 281, sînt bine. 

Calde salutări lui missis Lizzy. 
Ce spune Gumpert despre Moilin 3) ? 

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 

1 42 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 29 ianuarie 1867 

Dragul meu Maur, 
Astăzi dimineaţă am fost atît de asaltat de filistini, incit n-am 

apucat să-ţi expediez prin poştă a doua jumătate a bancnotei ; ţi-o 
anexez la scrisoarea asta. 

Probabil că Meissner va fi de acord cu părerea ta. In orice 
cz, este limpede că după primul volum 4) trebuie să-ţi îngădui o 
odihnă de şase săptămîni şi, de asemenea, să vezi ce poţi rezolva 
pe continent în privinţa sunătorilor. Cred că dacă îi vei duce 
personal restul manuscrisului, lucrurile se vor aranja. 

Cu muncitorii şi fabricanţii lucrurile stau astfel : India şi China, 

1) Vezi volumul de faţă, p. 246. - Nota red. 
1) In volumul I dm „Capitalul". - Nota red. 
•) Vezi volumul de faţă, p. 238-239. - Nota red. 
•) Din „Capitalul" (vezi volumul de fată, p. 250). - Nota red. 
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Levantul etc. sînt suprasaturate de mărfuri ; de aproape şase luni 
nu se mai cumpără pînză pentru a fi vîndută pe aceste pieţe. Ca 
urmare, s-au făcut unele încercări din partea fabricanţilor din 
diferite districte de a introduce săptămîna de lucru incompletă. 
Dar încercările sînt izolate şi eşuează în permanenţă. Intre timp, 
fabricanţii trimit în consignaţie în India şi China etc. marfa pe 
care aici nu vrea nimeni s-o cumpere şi, în felul acesta, sporesc 
şi mai mult suprasaturarea pieţei. Apoi nici asta nu mai e cu pu
tinţă şi, în sfîrşit, propun muncitorilor o reducere cu 5°/o a sala
riului. Ca răspuns, muncitorii fac o contrapropunere : să lucreze 
numai 4 zile pe săptămînă. Fabricanţii refuză. Nemulţumire. ln 
sfîrşit, de vreo două săptămîni s-a introdus treptat - şi acum, în 
ultimele zile, s-a introdus pretutindeni - în fabricile de ţesături 
şi în filaturile care le furnizează firele săptămîna de muncă de 4 
zile, şi anume în parte cu o reducere de 5°/o a salariului şi în parte 
fără această reducere. Aşadar, muncitorii au avut dreptate din punct 
de vedere teoretic şi în practică tot ei au învins 2s2. 

Ticălosul de Bismarck l-a dus frumos de nas pe ticălosul de 
Bonaparte cu prilejul păcii de la Praga, întocmai aşa cum i-a dus 
şi Bonaparte pe austrieci la Villafranca, declarînd referitor la 
principii italieni izgoniţi că ils rentreront dans leurs etats 1) , dar fără 
trupe străine 258• La fel spune şi Bismarck : statele din sudul Ger
maniei auront une existence internationale independante 2) , dar 
numai atîta timp cit ele însele o vor dori ; din clipa în care vor voi 
să se unească cu noi, sînt libere s-o facă, altminteri n-ar fi indepen
dente / 283 Bietul Bonaparte nu a fost membru al unei corporaţii 
studenţeşti în universităţile germane şi nu a învăţat la petrece
rile tradiţionale arta interpretării, aşa că îi este mult inferior vir
tuosului Bismarck. In Hannover domneşte o atmosferă de furie cum
plită împotriva prusienilor 248, şi nu numai în oraş, ci mai ales în 
rîndurile ţăranilor, care vin în masă la regină 3) şi-i pun la dispo
ziţie întregul lor avut. 

!n toată povestea asta este mult sentimentalism ridicol, ames
tecat cu urn împotriva locotenenţilor şi jandarmilor ; aceiaşi oameni 
spun, de exemplu, că administraţia s-a îmbunătăţit foarte mult etc., 
dar prusienii au dat şi  aici din nou dovadă de talentul lor de a 
se face nesuferiţi. Astea le ştiu de la doi oameni care au fost de 
curînd aici şi care sînt anexionişti şi hannoverieni. 

'I se vor întcarce în statele lor. - Nota !rad. . -
· te tă i'ndependentă din punct de vedere internat10nal. -

"I - vor avea o ex1s n 
Nota !rad. 

•1 Marie von Hannover. - Nota red. 
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Dacă va fi posibil, pe la sfîrşitul acestei săptămîni sau al celei 
următoare voi veni pentru cîteva zile la tine, adică de vineri pînă 
duminică seară, numai să nu dea iar un îngheţ. 

Multe salutări doamnelor. 

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

1 43 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germani 

Marx către Engels 
la Manchester 

Londra] 21 februarie 1 861 

Dragă Engels, 
Am amînat scrisoarea asta de la o zi la alta, dar acum nu mai 

pot amina nici un minut. Sîmbătă (poimîine) îmi vor fi sechestrate 
lucrurile din casă, la cererea unui băcan, dacă nu-i voi plăti cel 
puţin 5 I .  st. 

Am avut cheltuieli excepţionale : în primul rînd 2 I .  st. pentru 
şampanie (o sticlă mică) , acest tratament i s-a recomandat Laurei, 
şi 2 I. st. taxa la şcoala de gimnastică, unde a trebuit s-o reînscriu, 
conform prescripţiei medicului, şi unde se plăteşte înainte. 

Lucrarea 1) va fi terminată în curînd, şi ar fi fost încă de astăzi 
gata dacă n-aş fi avut atîta alergătură în ultimul timp. 

In biletul anexat, pe care mi-l trimite Kugelmann (e neplăcut 
din pricina călătoriei proiectate de mine) , se vede mina lui Stie
ber 24• 

Publicat pentru prima oară 
intr-o formă prescurtată 
in : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", Bd. III, 
Stuttgart, 1 913 ; în întregime 
ln : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

1) volumul I din „Capitalul" .  - Nota red. 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Dragă Fred, 

K. Marx şi F. Engels 

1 44 

Marx către Engels 
la Manchester 

Multe mulţumiri pentru cele 20 1. st. 

[Londra] 25 februarie 1 867 

Alăturat îţi trimit scrisoarea d-rului Kugelmann. 
In momentul de faţă nu-ţi pot scrie mai mult de cîteva rînduri 

fiindcă se află la mine agentul trimis de proprietar şi trebuie să 
joc faţă de el rolul lui Mercadet din comedia lui Balzac. In legă
tură cu Balzac, te sfătuiesc să citeşti „Le chef d'oeuvre inconnuM 
şi „Melmoth reconcilie" .  Sînt două mici chefs-d'oeuvres 1) pline de 
o ironie delicioasă. 

Salu. 

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

1 45 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 13 martie 1 B67 

Dragul meu Maur, 
Nu ţi-m scris în parte din cauza diferitelor lucruri care m-au 

împiedicat, în parte însă deliberat, întrucît m vrut să aştept să 
treacă termenul la care trebuia să fie gata „cartea " 2)  ; acum sper 
că e gata. Aşadar, cînd pleci la d-l Meissner ? Iţi voi da atunci şi 
o procură ca să primeşti onorariul pentru ultima mea broşură s) .  

1 )  - capodopere. - Nota trad. 
•) volumul I din „Capitalul" .  - Nota red. 
3) F. Engels. „Problema militară în Prusia şi partidul muncitoresc german• (vezi 

K. Marx şi F Engels. Opere, voi. 1 6, Bucureşti, Editura politică, 1 963, p. 39-83. -
Nota trad.). - Nota red. 
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Apropo de broşură. Domnii lassalleeni s-au putut convinge acum 
că am avut dreptate cind am vorbit despre influenţa votului uni
versal şi despre puterea pe care acesta o va da nobililor de la 
tară 285, Domnii lassalleeni nu au putut băga nici măcar doi can
didaţi : cei doi candidaţi ai muncitorilor saxoni care au intrat sînt 
foarte dubioşi şi par mai curînd să fie de teapa lui Wuttke. Dar, 
în general, alegerile au arătat totuşi că în Germania încă nici pe 
departe nu se poate face cu ele ceea ce se face în Franţa, şi asta 
este deja un lucru bun. Sînt, de asemenea, convins că orice noi 
alegeri în Germania vor da rezultate cu atît mai ostile guvernului 
cu cit birocraţia se va amesteca mai mult, şi la noi nu va fi cu 
putinţă ca 15  ani la rînd să fie aleşi, ca în Franţa, candidaţii 
guvernului. 

Nobilul parlament este, desigur, un spanac 286• Fără să crîc
nească prea mult, cu o mină dulce-acrişoară, vor scoate la mezat 
cele citeva jalnice garanţii care mai existau în Constituţia pru
si1nă în schimbul anexării indirecte a şase milioane de locuitori 
din micile state, care, de facto 1) , chiar şi fără Constituţie, sînt 
deja anexaţi şi mediatizaţi 287• In fond, n-are nici o importanţă ce 
aranjează domnii aceştia ; în actuala atmosferă de slugărnicie a 
filistinilor faţă de Bismarck, ei exprimă opinia publică burgheză 
şi nu fac decit să îndeplinească voinţa acesteia. Se pare că cetă
ţeanul cinstit este hotărît să evite orice fel de „conflicte " .  Mişca
rea - atît cea internă, care în curînd va prinde din nou puteri, 
cit şi cea europeană - va trece foarte repede peste toată această 
porcărie şi se va ocupa de problemele curente. 

In alegeri, ticălosul de Schweitzer şi-a pus candidatura în mai 
multe locuri, dar pretutindeni a căzut. Din Barmen mi-au venit 
două broşuri cu privire la el, dintre care una ţi-o trimit alăturat, 
iar cealaltă, mai mică, va urma ; n-o am la mine. Cea pe care o 
anexez provine, în mod evident, de la clica Hatzfeldt. 

Stieber îşi dă din nou importanţă în „Volks-Zeitung" în legă
tură cu povestea Eichhoff din „Hermann" ,  Koller figurează şi el 
acolo. Vezi „Hermann" 288, 

Rezultatul moderat al votului universal în Germania în orice 
caz a făcut ca aici household suffrage 2) să devină pe neaşteptate 
popular în cercurile oficiale. N-ar fi rău dacă, datorită acestui lucru, 
household suffrage ar fi adoptat ; multe s-ar schimba destul de 
repede şi mişcarea s-ar pune pe picioare. 

1) - de fapt. - Nota trad. 
') - dreptul de vot pentru proprietarii de imobile şi pentru cei care închi

iază imobile. - Nota trad. 
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Comerţul de aici continuă să stagneze. India şi China sînt supra
saturate din cauza vînzărilor în consignaţie ale fabricanţilor, la 
Stockport sînt în grevă 20 OOO de oameni, short time 1) ia o extin
dere tot mai mare, şi dacă în scurt timp situaţia nu se schimbă, 
în mai vom avea o criză de supraproducţie de toată frumuseţea. 
Mişcării radicale pentru reformă, asta nu poate decît să-i ajute. 

De data aceasta, „Dipl [omatic] Reviewu este foarte bună. De 
îndată ce bătrînul D. U[rquhart] dispune de fapte, este la înălţime, 
dar ciudatele manevre ale lui Beust m-au pus demult în gardă. n 
ciuda faptului că saxonii (vezi rolul d-lui von Seebach în războiul 
Crimeii 289) au făcut întotdeauna matrapazlîcuri cu ruşii, în ciuda 
faptului că Beust în timpul războiului danez 290 a trimis ruşilor fai
moasa lui telegramă de o grosolănie provocatoare, mi-e încă greu 
să hotărăsc dacă ruşii l-au cumpărat într-adevăr pe individul ăsta, 
sau dacă el s-a dat de partea lor pe gratis şi fără să-şi dea seama. 
m impresia că vanitatea nemărginită a acestui mic prusian căcăcios 
este suficientă pentru a explica toată povestea asta - ruşii, desi
gur, vor şti să profite de situaţie. 

Pentru a lua cunoştinţă de democraţia vulgară, zilele astea 
am . . .  2) 

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

1 46 

Se tipăreşte după manuscns 

Tradus din limba germani 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 2 aprilie 3) 1867 

Dragă Engels, 
Am luat hotărîrea să nu-ţi scriu pînă cînd nu te voi putea 

anunţa că am terminat cartea 4) ; acum este gata. De asemenea, 
nu voiam să te mai plictisesc cu cauzele care au dus la repetatele 

1) - săptămina de lucru incompletă. - Nota trad. 
'l Sfirşitul scrisorii lipseşte. - Nota red. 
1) In manuscris : 21 martie. - Nota red. 
4) volumul I al „Capitalului" .  - Nota red. 
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amman, şi anume carbunculele de pe fund şi de lingă penis, ale 
căror ultime urme sînt acum pe cale de a trece şi din cauza cărora, 
ca să stau pe scaun (deci şi ca să scriu) , trebuia să îndur dureri 
îngrozitoare. Arsenic nu mai iau, căci mă prosteşte şi aveam nevoie 
de un cap normal, măcar atunci cînd eram în stare să scriu. 

Săptămîna viitoare trebuie să plec chiar eu cu manuscrisul la 
Hamburg. Tonul ultimei scrisori a d-lui Meissner nu mi-a plăcut. 
In plus, am primit ieri de la Borkheim mîzgăleala pe care ţi-o 
trimit alăturat. Am toate motivele să cred că „prietenul de pe 
continentu este d-l consilier intim Bucher 291 • Borkheim i-a scris 
o scrisoare, pe care mi-a citit-o, în legătură cu apropiata lui călă
torie în Silezia, unde trebuie să se ducă din motive familiale. 
Bucher i-a răspuns neîntîrziat. Flerul meu îmi spune că se ţese 
o intrigă în spatele acestor canards 1) şi trebuie să mă duc per
sonal să-i pun lui Meissner sula în coaste. Altminteri individul 
ar fi în stare să-mi reţină manuscrisul (după socoteala mea, peste 
25 de coli de tipar) şi să nu-l tipărească acum sub pretext că vrea 
„să aştepte volumul al doilea u 1s1. 

In primul rînd trebuie să-mi scot hainele şi ceasul de la Mun
tele de pietate. Nici familia nu mi-o pot lăsa în situaţia de acum, 
cînd n-are un ban, iar creditorii devin pe zi ce trece tot mai inso
lenţi. In sfîrşit, să nu uit : toţi banii destinaţi curei de şampanie 
a Laurei s-au dus pe gîrlă. Acum are nevoie de vin roşu, dar de 
unul mai bun decît cel pe care l-aş putea eu comanda. Voila la 
situation 2) . 

„Internaţionala" noastră a repurtat o mare victorie. Am obţinut 
o subvenţie de la trade-unionurile din Londra pentru muncitorii 
parizieni din industria bronzului aflaţi în grevă. Cînd au aflat acest 
lucru, patronii au cedat imediat 292• Ziarele franceze au făcut multă 
zarvă pe această temă, şi acum în Franţa sîntem o forţă recunoscută. 

Am impresia că problema Luxemburgului a fost aranjată între 
Bismarck şi Bonaparte. Este posibil, dar nu probabil, ca primul să nu 
poată sau să nu vrea să-şi ţină cuvîntul 262• Amestecul ruşilor în 
treburile germane este limpede ca lumina zilei : 

1) aceasta se vede din faptul că tratatul dintre Wlrttemberg şi 
Prusia a fost încheiat încă la 13 august, înaintea tuturor celorlalte 
tratate ; 

2) din poziţia adoptată de Bismarck cu privire la Polonia m. 
Ruşii sînt acum mai activi ca oricînd. Au încurcat toate iţele 

') - poveşti. - Nota !rad. 
1) - Iată situaţia. - Nota trad. 
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între Franţa şi Germania. Austria este şi aşa destul de neputin
cioasă. Iar domnilor englezi li se va juca o festă în Statele Unite. 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
in : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, Bd. III, 
Stuttgart, 1913 ; in întregime 
in : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1 930 

1 47 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germnă 

Engels către Max 
la Londra 

Manchester, 4 aprilie 167 

Dragul meu Maur, 
Ura I Nu mi-am putut înăbuşi această exclamaţie cînd am citit, 

în sfîrşit, negru pe alb că primul volum 1) este gata şi că vrei să-l 
duci imediat la Hamburg. Ca să nu-ţi lipsească nervus rerum 2), 
îţi trimit alăturat şapte jumătăţi de bancnote de cîte cinci lire, în 
total 35 1. s t., şi jumătăţile celelalte le trimit de îndată ce primesc 
telegrama obişnuită. Mîzgăleala lui Bucher 291 - e cu siguranţă 
a lui - nu trebuie să te amărască. Este o trăncăneală a poliţiei 
prusiene şi o bîrfeală a unor publicişti de felul recentei istorii cu 
călătoria în Polonia 284• Iţi trimit un bileţel către Meissner ca să 
poţi ridica şi onorariul 8)  meu. 

In privinţa existenţei unei alianţe între Bismarck şi ruşi nu mai 
există nici cea mai mică îndoială. Dar niciodată ruşii n-au fost 
nevoiţi să-şi cumpere atît de scump alianţa cu Prusia ; ei au 
trebuit să-şi sacrifice întreaga lor politică tradiţională în Germa
nia, şi dacă din obişnuinţă îşi închipuie şi de data aceasta că totul 
este numai „pentru moment" ,  se înşală amarnic. In ciuda zarvei în 

1) al „Capitalului" .  - Nota red. 
1) - textual : „nervul lucrurilor•, în sens figurat : „forţa motrice a tuturor 

lucrurilor• ; aici : banii. - Nota trad. 
1) Pentru lucrarea lui F. Engels : „Problema militară în Prusia şi partidul mun

citoresc german•.  - Nota red. 
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jurul imperiului etc., unificarea Germaniei se pare că începe de 
pe acum să devină mai puternică decit Bismarck şi toţi prusienii. 
Cu atît mai repede trebuie ei - respectiv ruşii - să înainteze în 
Orient, pentru că actualul concurs favorabil de împrejurări nu va 
dura, desigur, mult timp. Dar cit de mari trebuie să fie greutăţile 
financiare în Rusia şi cit de dificil progresul industrial, s'il y en a 1) , 
dacă aceşti indivizi, la 1 1  ani după războiul Crimeii, nu au încă o 
cale ferată spre Odesa şi Basarabia, care acum ar valora pentru ei 
cit două armate I De aceea, cred că, dacă ruşilor totul le va merge 
bine, încă în acest an se va ajunge la o încăierare. 

Istoria cu Luxemburgul pare că ia aceeaşi întorsătură ca şi cea 
de la Saarlouis şi Landau 262• In 1 866 Bismarck cu siguranţă s-a 
oferit să-l vîndă, dar se pare că Louis 2) nu a luat în seamă atunci 
această propunere, în speranţa că mai tîrziu va obţine mult mai 
mult în dar. După cum ştiu absolut precis, ambasadorul prusian 
Bernstorff i-a spus zilele astea la Londra ambasadorului hanseatic 
(Geffcken) că a primit o telegramă din care reiese că Prusia nu 
va ceda în nici un caz în problema Luxemburgului. Este vorba de 
aceeaşi telegramă prin care, după cum scrie ziarul „Owl",  Anglia 
era invitată să  facă propuneri la Haga, iar rezultatul a fost că 
Olanda s-a retras din această afacere. Adevărul este că, în actuala 
situaţie, Bism[arck] nu poate îngădui francezilor să anexeze nici 
cea mai neînsemnată bucată de teritoriu german, fără ca prin 
aceasta să-şi facă ridicole toate cuceririle lui. In plus, bătrînul 
măgar Wilhelm 3) a spus şi el cindva că nu va ceda „nici un sat 
german" ,  deci s-a angajat şi el. Totuşi, nu este în nici n caz 
sigur că pînă la urmă afacerea asta nu se va pune la cale. 
„K61n[ische] Zeitung" strigă cit îl ţine gura că nu are nici un rost 
să se înceapă un război din cauza Luxemburgului, că Gemania 
nici nu are vreun drept asupra lui, că Luxemburgul nici nu mai 
poate fi considerat ca aparţinînd Germaniei etc. 

Deşi Bismarck nu este un Faust, el îl are, totuşi, pe Wagener 4) 
al său. Felul în care acest biet coate-goale îl traduce pe stăpînul 
şi maestrul său în limba wagneriană te face să mori de rîs. Nu de 
mult, Bism[arck] a recurs din nou la o analogie cu cai, iar Wagener, 
vrînd să-l imite şi aici, în încheierea unei cuvîntări exclamă : domnii 
mei, să încetăm să mai tot călărim pe căluţii noştri de lemn şi 

1) - dacă există vreunul. - Nota trad. 
1) Napoleon l III-iea. - Nota red. 
3} Wilhelm I. - Nota red. 
'} Herlann Wagener. - Nota red. 



260 K. Marx şi F. Engels 

să încălecăm pe nobila iapă pur sînge Germania ! „Montez Made
moiselle" 1) , spuneau parizienii în timpul terorii. 

Sper că carbuncule!e tale sînt acum pe cale de a se vindeca, 
iar călătoria va contrioui, probabil, la dispariţia lor definitivă. In 
vara asta trebuie să termini cu această porcărie. 

Multe salutări doamnelor şi lui Lafargue. 
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 germani 

Dragă Fred, 

1 48 

Marx către Engels 
la Manchester 

Hamburg, 13 aprilie 187 

Ieri la ora 12 ziua am ajuns aici. Vaporul a părăsit Londra 
miercuri la ora 8 dimineaţa. De a1c1 îţi poţi da seama cum a 
decurs toată istoria călătoriei pe mare. Vreme foarte urîtă şi fur
tună. După îndelungata întemniţare, m-am simţi. „ca la canibali, 
cum se cuvine. Cinci mii de porci n-o duc mai bine ! "  2) Dar, pînă 
la urmă, călătoria ar fi devenit plictisitoare, cu toţi tipii ăştia sufe
rinzi de rău de mare şi slăbiţi, dacă n-ar fi fost un anumit nucleu 
care s-a ţinut bine. Acest nucleu era foarte „amestecat" ,  respectiv : 
un german, căpitanul vasului, care seamănă foarte bine cu tine la 
figură, dar e scund ; de asemenea, avea mult din umorul tău şi 
acelaşi fel blajin frivol de a clipi din ochi ; un negustor de vite 
londonez, un adevărat John Bull, bovine in every respect 3) ; un 
ceasornicar german din Londra, un tip simpatic ; un german din 
Texas ; şi personajul principal, un german care de 15 ani colindă 
partea de răsărit a statului Peru, prin locuri care abia de curînd 
au fost marcate pe hărţile geografice, unde, printre altele, se mai 
mănîncă cu multă poftă carne de om. Un flăcău smintit, puternic 
şi vesel. Avea la el o colcţie de topoare de piatră etc. foarte pre-

1) - „Incălecati ghilotina• (în epoca revoluţiei burgheze din Fran ta de Ia 
sfîrşitul ecolului al XVIII-iea, ghilotinei i se spunea „mademoielle") .  - Nota trad. 

1) J. W. Goethe. „Faust• , Bucureşti, E.S.P.L.A. 1955, p. 124. - Nota trad. 
•j - bovin în toate privinţele. - Nota trad. 
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ţioasă, întrucît au fost descoperite prin „peşteri " .  Şi - ca supli
ment - o persoană de sex feminin (celelalte doamne, toate sufe
rinde de rău de mare şi de vărsături, se aflau în cabina pentru 
doamne) . o mîrţoagă bătrînă, ştirbă, vorbind cu un plăcut accent 
hannoverian, fiica unui străvechi ministru hannoverian, von Baer 
sau aşa ceva, devenită de multă vreme mentoră a speciei umane, 
pietistă, preocupată de situaţia muncitorilor ; n cunoaşte pe Jules 
Simon şi e plină de o măreţie sufletească cu care l-a plictisit de 
moarte pe prietenul nostru crescătorul de vite. Well I 1) Joi seara, 
cînd furtuna ajunsese la apogeu, aşa încît toate mesele şi scaunele 
dănţuiau, am băut en petit comite 2) ,  în timp ce bătrîna mîrţoagă 
zăcea pe o canapea, de unde oscilaţiile vaporului o aruncau din 
cînd în cînd la pămînt, rostogolind-o pînă în mijlocul cabinei, pro
babil pentru a o mai distra puţin. Ce o reţinea aici în condiţii atît 
de grele pe frumoasa asta ? De ce nu se retrăgea în cabina fe
meilor ? Sălbaticul nostru german povestea, delectîndu-se, tot felul 
de porcării sexuale ale sălbaticilor. Voila le charme 3) pentru această 
fiinţă delicată, pură, gingaşă. O mostră : el a fost găzduit într-o 
colibă de indieni unde femeia născuse chiar în ziua aceea. Placenta 
a fost prăjită şi - expresie supremă a ospitalităţii - el a trebuit 
să guste o bucată din această delicatesă I 

Imediat după ce am ajuns, m-am dus la Meissner. Servitorul 
mi-a spus că nu se întoarce acasă înainte de ora 3 (după-amiază) . 
Mi-am lăsat cartea de vizită şi l-am invitat pe d-l M[eissner] la 
dineu la mine. A venit, dar mai era cineva cu el şi m-a rugat să 
merg la el acasă, căci îl aşteaptă soţia. Am refuzat invitaţia, dar 
ne-am înţeles să vină la mine la ora 7 seara. Mi-a spus, en passant 4) , 
că este probabil ca Strohn să mai fie la Hamburg. M-am dus deci 
la fratele lui Strohn 5) . Omul plecase chiar în dimineaţa aceea la 
Paris. Aşadar, seara a venit Meissner. Băiat simpatic, deşi are ceva 
de saxon, aşa cum arată şi numele lui. După scurte negocieri, 
totul s-a aranj at. Manuscrisul a fost imediat dus la editura lui şi 
pus acolo într-un seif. Tipărirea va începe in a few days 6) şi va 
merge rapid. Apoi am băut şi el mi-a declarat că e foarte „încîntatM 
că m-a cunoscut personal. Acum vrea să scoată cartea în trei volume. 
Şi anume, nu este de acord să reduc volumul ultimei cărţi (partea 

1) - Bun I - Nota trad. 
') - in cerc restrins. - Nota trad. 
'l - Iată farmecul. - Nota trad. 
'l - în treacăt. - Nota trad. 
5) Eugen Strohn. - Nota red. 
•j - peste citeva zile. - Nota trad. 
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istorică-literară 1) ) ,  aşa cum intenţionam. Mi-a spus că, din punct 
de vedere comercial şi pentru pătura „obişnuită" a masei citito
rilor, cel mai mult contează tocmai pe această parte. I-am spus că 
în această privinţă sînt la ordinele lui 294• 

At all events 2) , noi avem în Meissner un om care ne stă întru 
totul la dispoziţie ; toată banda de publicişti ticăloşi îi inspiră un 
mare dispreţ. Am găsit că este mai cuminte să nu-i prezint încă 
mica ta socoteală 3) . Cele mai plăcute surprize trebuie lăsate întot
deauna pentru la urmă. 

Şi acum adio, old boy. 
Best compliments to Mrs. Burns f 4) 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
în : „Der Briefwechsel zwlschen 
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. Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Hannover, 24 aprilie 1867 

Dragă Fred, 
De o săptămînă sînt aici, oaspetele d-rului Kugelmann. Din 

pricina tipăririi lucrării 5) sînt nevoit să rămîn la Hamburg sau în 
apropiere de acest oraş. Asta e situaţia. Meissner, care vrea să 
termine toată povestea în 4-5 săptămîni, nu poate tipări la Hamburg, 
pentru că aici nu sînt nici destui tipografi şi nici corectorii nu 
sînt suficient de instruiţi. De aceea, el va tipări cartea la Otto 
Wigand (mai precis la fiul 6) acestuia, pentru că bătrînul cîine 
fanfaron nu mai participă la afacere decît cu numele) . Astăzi se 

1) „Teorii asupra plusvalorii". - Nota red. 
'l - ln orice caz. - Nota trad. 
•) v ezi volumul de faţă, p. 254. - Nota red. 
') Calde salutari d-nei Burns I - Nota trad. 
1) primul volum din „Capitalul " .  - Nota red. 
1) Hugo Wigand. - Nota red. 
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împlineşte o săptămînă de cînd a trimis manuscrisul la Leipzig. 
Acum vrea ca eu să fiu pe aproape pentru a revedea primele 
2 coli de tipar şi, totodată, pentru a hotărî dacă este „posibW, eu 
Jăcînd o singură revizie, să se tipărească repede. In acest caz, toată 
povestea s-ar termina în 4-5 săptămîni. Acum însă a intervenit 
săptămîna paştelui. Wigand-junior i-a scris lui Meissner că nu 
poate începe decît la sfîrşitul acestei săptămîni. De aceea, la invi
taţia insistentă a lui K(ugelmann] (ceea ce este mai bine şi din 
considerente economice) , am venit la el pentru acest interval. 
Inainte de a vorbi despre „problemele de aici 1, să nu uit urmă
torul fapt : Meissner doreşte şi îţi propune prin intermediul meu 
să scrii un avertisment împotriva Rusiei, în favoarea germanilor 
şi, totodată, a francezilor. Dacă eşti de acord să scrii tu lucrarea, 
ar vrea s-o primească repede. Dar ar prefera ca lucrarea să aibă 
mai multe coli, pentru că, din punct de vedere comercial, pamflete 
foarte mici nu sînt rentabile. Despre condiţii poţi să-i scrii cînd îi 
trimiţi manuscrisul, căci, după cum spune el, asupra acestui punct 
nu vor fi neînţelegeri. Poţi 11să-ţi dai complet drumul" ,  Meissner 
nu consideră nicidecum necesar să ţină cont de anumite consi
derente. 

Acum în legătură cu Hannover. 
Kugelmann este un medic foarte bun în specialitatea lui, şi 

anume ginecologia. Este în corespondenţă cu Virchow şi alte per
sonalităţi de prestigiu (printre care un anumit Meyer din Berlin) , 
mai de mult cu von Siebold din Gottingen şi a fost şi cu Semmel
weis din Viena înainte ca acesta să fi înnebunit. Aici, cînd se 
iveşte un caz dificil în specialitatea lui, este întotdeauna chemat 
la consult. Pentru a-mi descrie invidia profesională şi prostia celor 
de aici, mi-a povestit că la început a fost exclus, respectiv nu a 
fost admis în societatea medicilor din localitate, pentru că „gine
cologia 1 ar fi o „porcărie imorală" .  Kugelmann are şi un mare 
talent în domeniul tehnicii. A inventat o serie întreagă de instru
mente noi pentru specialitatea lui. 

In al doilea rînd, K[ugelmann] este un adept fanatic (şi, după 
părerea mea, admiraţia lui e prea westfalică) al doctrinei noastre 
şi al nostru personal. Uneori mă plictiseşte cu entuziasmul lui, care 
e în contradicţie cu firea lui rece de medic. Dar e un om care 
înţelege, profund cinstit, gata de orice, capabil de sacrificii şi, 
ceea ce este esenţial, este convins. Are o soţie miniaturală foarte 
drăguţă şi o fiică de opt ani 1) extrem de drăgălaşă. Din lucrările 
noastre posedă o colecţie mult mai bună decît a noastră, a amin-

1) Gertrude şi Franciska Kugelmann. - Nota nd. 
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durora la un loc. Am regăsit aici şi „Sfînta familie" ,  pe care mi-a 
dăruit-o şi din care îţi va trimite şi ţie un exemplar. Am fost plăcut 
surprins să constat că nu trebuie să ne fie ruşine de această lucrare, 
deşi acum cultul pentru Feuerbach face o impresie foarte comică. 
Masele populare, iar în capitala Hannover chiar şi burghezia sînt 
extrem de ostile Prusiei (ditto în electoratul Hessen) şi îşi arată 
sentimentele ori de cite ori au prilejul. Vorbesc deschis despre 
dorinţa lor de a-i chema pe francezi. La observaţia că acest lucru 
nu ar fi patriotic, ei răspund : „Prusienii au făcut acelaşi lucru. 
Cînd au trecut pe aici, s-au lăudat, cu ofiţerii în frunte, că, în 
caz de nevoie, vor primi ajutor de la francezi " .  Tatăl lui Wehner 
este foarte respectat aici şi are şi el faima de welf 295• Bismarck 
mi l-a trimis ieri pe unul dintre satrapii lui, pe avocatul War
nebold (asta rămîne între noi). El doreşte „să mă folosească pe 
mine şi marile mele talente în folosul poporului german • .  Von 
Bennigsen „mă" va onora mîine. 

Noi amîndoi avem, totuşi, cu totul altă poziţie în Germania 
decit credeam, mai ales printre funcţionarii „cultivaţi" .  Aşa, de 
pildă, directorul biroului de statistică de aici, Merkel, m-a vizitat 
şi mi-a spus că ani de zile a studiat zadarnic problemele circula
ţiei monetare, pe cind eu am lămurit de la început, şi o dată pen
tru totdeauna, aceste probleme. „De curînd - mi-a spus el -, 
colegul meu Engel din Berlin a recunoscut în faţa familiei regale 
meritele Dioscurului dv. Engels" .  Toate acestea sînt lucruri m1c1, 
dar importante pentru noi. Influenţa noastră asupra acestor func
ţionari este mai mare decit asupra muncitorilor ignoranţi. 

Am fost invitat şi la societatea „europenilor" .  Aşa li se spune 
aici membrilor din Germania de nord ai Uniunii naţionale 1so, duş
mani ai Prusiei. Măgari I 

De asemenea, m-a invitat şeful (şeful principal, cum spune 
Stieber 296) al căilor ferate de aici. Am fost la el în vizită, avea 
un vin bun de mai, o „nevastă entuziastă• ,  şi la plecare mi-a mul
ţumit „pentru marea cinste", 

Am de achitat o datorie de onoare - 10  1. s t. - lui Mr. 
Wheeler, membru al Consiliului nostru 1) şi manager la „Empire 
Insurance Corporation • .  Ţi-aş fi foarte îndatorat dacă i-ai trimite, 
în numele meu, banii pe adresa : „G. Wheeler, Esq., 27, Gresham 
Street, E. C. Private• (Londra) . De asemenea, mi-e tare teamă că 
la Londra familia mea este „in profundis" 2) . Şi mă doare cu atît 
mai mult, cu cit la 1 mai este ziua de naştere a sărmanei, bunei 

1) Consiliul General al Asociatiei Internationale a Muncitorilor. - Nota red. 
1) - „la mare strîmtoare•. - Nota lrad. 
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Jennychen. Am aruncat năvodul cu scopul de a obţine bani şi 
trebuie să aştept rezultatul. 

Mi-am revenit grozav de bine. Nici un fel de urme ale vechii 
mele boli. In plus, în pofida grelelor împrejurări, sînt într-o dispo
ziţie excelentă, fără crize de ficat. 

Scrie-mi neîntîrziat (adresa : Dr. Kugelmann, Hannover) cîteva 
rînduri. Salutări lui Mrs. Burns. 

Al tău, 
Maur 

Freiligrath se compromite prin cerşetoria lui publică în 
Germania 297• Meissner mi-a spus că în Germania de nord este dat 
uitării. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx" ,  Bd. III, 
Stuttgart, 1913 ; în întregime 
în : Mar..-Engels. Gesamtausgabe, 
Dntte Abteilung, Bd. 3, 1930 

1 50 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Hannover 

Manchester, 27 aprilie 1867 

Dragul meu Maur, 
Am primit amîndouă scrisorile tale, ultima ieri după-amiază, 

şi de mult ţi-aş fi răspuns la prima scrisoare dacă aş fi ştiut unde. 
Mai întîi afacerile. I-am trimis soţiei tale, de la care am primit 
astăzi dimineaţă o scrisoare, 1 O 1. st., iar la începutul lunii viitoare 
voi trimite 1 0  1. st. lui Wheeler. In această privinţă poţi fi oarecum 
liniştit, iar pentru viitor, din cite scrii tu, din fericire, ţi se va 
deschide, în sfîrşit, o perspectivă îmbucurătoare. Intotdeauna am 
avut impresia că această carte 1) blestemată, la care ai lucrat atîta 
timp, a fost principala cauză a tuturor nefericirilor tale şi că nu 
vei scăpa şi nu vei putea scăpa de ele pînă cind n-o vei termina. 
Munca asta care nu se mai termina te ap.sa sub raport fizic, psihic 

') pnmul volum al „Capitalului " .  - Nota red. 
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şi financiar, şi înţeleg foarte bine că acum, după ce ai scăpat de 
acest coşmar, te simţi cu totul alt om, mai ales că nici lumea, de 
îndată ce vei intra din nou în ea, nu-ţi va mai apărea chiar atît de 
sumbră. Îndeosebi dacă ai un editor atît de grozav cum pare sa fie 
M[eissner] . De altfel, mă tem că pentru a grăbi tipărirea trebuie să 
rămîi tot timpul pe aproape, adică pe continent ; Olanda, după mine, 
este destul de aproape pentru acest scop. Nu cred că corectorii din 
Leipzig sînt destul de instruiţi pentru cartea ta. Broşura mea 1 ) ,  
M[eissner] a tipărit-o tot la Wigand, şi  ce de greşeli de corectură 
mi-au mai lăsat căcăcioşii ăştia în ea I Sînt convins că, de îndată ce 
va apărea, cartea va produce un efect puternic , dar va trebui să 
stimulăm puţin entuziasmul cetăţenilor şi funcţionarilor culţi şi să nu 
desconsiderăm micile manevre. In acest scop, după apariţie se va 
putea face cite ceva de la Hannover ; amicus Siebel, care zilele 
astea, după cum spune, se va întoarce sănătos şi voinic de la Ma
deira, trecind prin Anglia, va putea fi folosit cu succes în treaba 
asta. Acest lucru va fi necesar ca o contracarare a întregii bande de 
publicişti, care ne-au dat destule dovezi de ura profundă pe care 
ne-o poartă. Şi, în afară de aceasta, cărţile ştiinţifice voluminoase, 
dacă nu sînt ajutate în felul acesta, nu produc un efect prea rapid 
asupra publicului, pe cind aşa - confer 2) Heraclit obscurul etc. -
efectul este „incendiaru 298• De data aceasta, treaba trebuie făcută 
mai bine şi cu mai multă sîrguinţă, întrucit este vorba şi de rezul
tate financiare. In cazul cind cartea va merge, M[eissner] va accepta 
bucuros culegerea de articole şi de aici vor ieşi de asemenea bani, 
precum şi un nou succes literar. Articolele din „N[eue] Rh[einische] 
Z[eitung] " ,  1 1 1 8  brumar" etc. vor impune acum foarte mult filistini
lor, şi dacă pe acest teren ne-am cuceri din nou o oarecare poziţie, 
se vor ivi curînd şi alte diverse treburi rentabile. Toată această 
întorsătură mă bucură foarte mult, în primul rînd. ca atare, în al 
doilea rînd, pentru tine în mod special şi pentru soţia ta şi, în al 
treilea rînd, pentru că era într-adevăr timpul ca lucrurile să m>argă 
mai bine. Peste doi ani expiră contractul meu cu porcul de Gott
fried 3) şi, judecind după cum evoluează treburile aici, nu cred 
că vreunul din noi doi vom dori să-l prelungim ; nu este exclus 
ca o despărţire să intervină chiar mai devreme. Dacă se întîmplă 
acest lucru, va trebui să mă retrag definitiv din comerţ, căci, ca să 
încep acum o afacere proprie, ar însemna ca 5-6 ani să muncesc 
din greu fără vreun rezultat palpabil şi apoi să muncesc din greu alţi 

' )  F. Engels. „Problema militară în Prusia şi partidul muncitoresc german=
- Nota red. 

') - compară. - Nota trad. 
'l Gottfried Ermen. - Nota red. 
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5-6 ani ca să culeg roadele primilor 5 ani. Dar, în felul ăsta, m-aş 
duce pe copcă. Nimic nu-mi doresc mai mult decît să scap de 
acest comerţ cîinesc, care mă demoralizează cu desăvîrşire şi-mi 
răpeşte tot timpul. Cită vreme mă ocup cu asta, nu sînt în stare 
de nimic ; mai ales de cînd sînt patron, situaţia s-a înrăutăţit şi 
mai mult, căci am o răspundere mai mare. Dacă n-ar fi vorba 
de venitul sporit, zău că aş prefera să fiu din nou funcţionar. In 
orice caz, peste cîţiva ani cariera mea de comerciant se va sfîrşi şi 
atunci şi venitul îmi va scădea foarte, foarte mult. Tot timpul 
mă gîndeam ce vom face atunci cu tine. Dar, dacă lucrurile vor 
evolua aşa cum se arată acum, se va aranja şi asta, chiar dacă 
pînă atunci nu intervine revoluţia ca să pună capăt tuturor proiec
telor financiare. Dacă revoluţia nu va veni, îmi rezerv dreptul 
ca în momentul eliberării mele să fac o glumă şi să scriu o carte 
amuzantă : Suferinţele şi bucuriile burgheziei engleze. 

Nu pot accepta propunerea lui Meissner 1) . Cîteva coli aş putea 
mîzgăli la repezeală, dar ceva mai amplu, -10 coli, ar cere mai 
multă muncă şi ar fi gata prea tîrziu pentru actualul tărăboi răz
boinic. Căci nu se poate să confecţionez o porcărie în stilul „Stu
diilor" lui Vogt 299• In afară de aceasta, lucrarea ar fi privită oare
cum ca un manifest de partid şi deci ar trebui mai întîi să ne sfă
tuim. Dar de mult mă gîndesc să scriu o lucrare antirusă şi, dacă 
evenimentele îmi vor oferi vreun prilej , mă voi apuca imediat de 
lucru şi îi voi scrie lui Meissner. Pentru mine, problema se pune 
dacă să situez în prim plan „principiul naţionalităţilor" 3oo sau „pro
blema orientală" .  

C ă  Bismarck v a  bate l a  uşa ta, m-am aşteptat, dar n-am bănuit 
că va fi atît de grăbit 2) .  Faptul că judecă toţi oamenii după sine 
este caracteristic pentru modul de a gîndi şi pentru orizontul aces
tui individ. Burghezia poate, desigur, să admire pe oamenii mari 
ai zilelor noastre, căci se vede oglindită în ei. Toate calităţile care 
i-au ajutat pe Bonap [arte] şi Bismarck să obţină succese sînt calităţi 
de negustor : urmărirea unui scop precis, aşteptînd şi recurgînd 
la experimente pînă cînd soseşte momentul potrivit, diplomaţia uşii 
de din dos veşnic deschise, priceperea de a cădea la învoială şi 
de a se tîrgui, suportarea insultelor dacă interesele o cer, sloganul : 
„ne soyons pas larrons" 3) , pe scurt negustori în toate. Gottfried 
Ermen, în felul lui, este un om de stat tot atît de mare ca şi Bismarck, 
şi dacă urmăreşti tertipurile acestor oameni mari, gîndul se întoarce 

1) Vezi volumul de faţă, p. 26-265. - Nota red. 
'l Vezi volumul de faţa, p. 266. - Nota red. 
") - „sa nu fim pungaşi" .  - Nota trad. 
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mereu la bursa din Manchester. B [ismarck] îşi spune : dacă eu 
continuu încercările de a ajunge la o înţelegere cu M[arx] , pînă 
la urmă tot nime1 esc într-un moment favorabil, şi atunci vom 
încheia împreună o mică afacere. Leit Gottfried E [rmen] . 

Nu mi-aş fi închipuit că acolo ura împotriva Prusiei este atît 
de puternică. Dar cum se împacă acest lucru cu rezultatul alegerilor ? 
Doar jumătate din măgarii din Uniunea naţională 150 au fost aleşi, 
iar în electoratul Hessen au fost aleşi chiar toţi. 

Vogt şi-a publicat în 1 1Gartenlaube" portretul în mărime natu
rală. In ultimii ani s-a îngrăşat ca un porc şi arată bine. 

în 1 1Demokr[atischen] Studien", care mi-a căzut de curînd în 
..înă, Simon von Trier 1) a copiat cu multă naivitate pagini întregi 
din „Fadul şi Rinul" 2) ,  fără să bănuiască din ce izvor otrăvit se 
adapă I De asemenea, şi locotenentul care scrie articolele militare 
pentru „Unsere Zeit•, în articolul său 1 1lnarmarea Prusiei" ,  a copiat 
foarte mult din broşura mea 3) , bineînţeles, tot fără să indice sursa. 

Riistow vrea să devină cu orice preţ general prusian, ca şi 
cînd în Prusia acest lucru ar fi tot atît de uşor de realizat cum 
a fost pentru Garibaldi. In cartea lui proastă şi neglijentă despre 
război 4) , el se tîrăşte in optima forma 5) în faţa lui Wilhelm Cuce
ritorul şi a prinţului 6) . Iată de ce se mută la Berlin. 

Zilele acestea l-am văzut pe Ernest Jones ; a primit din patru 
locuri - inclusiv din Manchester - propunerea de a-şi depune 
candidatura pe baza noii legi 301• Ii înjură cit poate pe muncitorii 
de aici and backs the Prussians at any odds against the French 7) . 
Sper că porcăria asta de război ne va ocoli, nu văd ce ar putea 
aduce bun. O revoluţie franceză căreia să-i fie dinainte stabilită 
obligaţia de a face cuceriri ar fi foarte neplăcută, se pare că 
Bon[aparte] intenţionează să se mulţumească şi cu minimum, dar 
dacă stăpînul forţelor cereşti îi va îngădui frumosului Wilhelm 8) 
să-i dea chiar şi acest minim, asta o va arăta viitorul. 

'I Ludwig Simon. - Nota red. 
2) F. Engels. „Padul şi Rinul" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 3, 

Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 24--296. - Nota trad.). - Nota red. 
1) F. Engels. „Problema militară în Prusia şi partidul muncitoresc german• .  -

Nota red. 
4) W. Ristow. „Războiul din 1866 în Germania şi Italia" .  - Nota red. 
6) - în cea mai bună formă. - Nota trad. 
) Wilhelm I şi prinţul Friedrich Karl. - Nota red. 
7) - şi e gata să mizeze oricît pe prusieni, împotriva francezilor. - Nota 

I rad. 
8) Wilhelm I. - Nota red. 
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Calde salutări d-rului Kugelmann - deşi nu-l cunosc - şi mul
ţumeşte-i pentru 1 1Sfînta Familie� 1) .  

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 5 1  

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte dupa manuscris 

Tradus d'n hmba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Hannover, 7 mai 1867 

Dragă Fred, 
In primul rînd, multe mulţumiri pentru intervenţia ta în casus 

delicti 2) care nu suportă amînare şi, apoi, pentru scrisoarea ta 
detaliată. 

Mai întîi business 3) . Blestematul de Wigand a început să tipă
reasc. 4) abia la 29 aprilie, aşa că prima coală am primit-o la revizie 
alaltăieri, de ziua mea. Post tot pericula l 5) Greşelile de tipar sînt 
relativ neînsemnate. Este imposibil să aştept aici pînă cînd se 
termină tipăritul. ln primul rînd, mă tem că lucrarea va i mult 
mai voluminoasă decît am prevăzut. In al doilea rînd, nu mi se 
dă înapoi manuscrisul, aşa că, pentru a verifica unele citate şi, 
mai ales, acolo unde este vorba de cifre sau de un text în limba 
greacă, trebuie să am la îndemînă manuscrisul pe care-l am acasă, 
şi, în afară de aceasta, nu pot nici să abuzez prea mult de ospi
talitatea doctorului K [ugelmann] . In sfîrşit, Meissner cere să-i dau 
volumul al doilea cel mai tîrziu la sfîrşitul toamnei. Aşadar, tre-

'I K. Marx şi F. Engels. „Sfînta familie sau critica criticii critice. împotriva lui 
Bruno Bauer & Co.• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 2, Bucureşti, Editura 
politică, 1962, ed. a II-a, p. --238. - Nota trad.). - Nota red. 

21 - cazul greu. - Nota trad. 
"I - afacerile. - Nota trad. 
41 primul volum din „Capitalul" .  - Nota red. 
•1 - După atîtea primejdii I - Nota trad. 
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buie sa mcep cit mai curînd să lucrez din greu, mai ales că pentru 
capitolele despre credite şi despre proprietatea funciară a apărut 
mult material nou de cînd am conceput manuscrisul. La iarnă tre
buie să termin al treilea volum, pentru ca pînă în primăvara urmă
toare să scap definitiv de acest opus 155• Bineînţeles că scrii cu 
totul altfel atunci cînd a fur et mesure 1) sosesc colile tipărite ale 
manuscrisului terminat, iar editorul îţi dă zor. 

De altfel, aici nu s-a pierdut timpul. S-au trimis scrison m 
toate părţile şi în numeroase ziare germane au apărut note pre
liminarii. 

Sper şi sînt ferm convins că peste un an voi fi un om făcut, în 
sensul că situaţia mea economică se va schimba radical şi, în 
sfîrşit, voi sta din nou pe picioarele mele. Fără tine nu aş fi putut 
duce niciodată la bun sfîrşit această lucrare şi te rog să mă crezi 
că asupra conştiinţei mele apăsa în permanenţă, ca un coşmar, 
gîndul că, mai ales din pricina mea, tu, fiind nevoit să te ocupi 
de comerţ, îţi iroseşti şi laşi să lîncezească darurile tale excepţio
nale şi, into the bargain 2) , a mai trebuit să împarţi cu mine şi 
toate micile mizerii cărora am avut a le face faţă. Pe de altă parte, 
nu pot să ignorez faptul că mă mai aşteaptă un an of trial 3) . Am 
făcut un pas de care depind multe, în primul rînd depinde dacă 
voi putea sau nu să obţin din singura sursă din care acest lucru 
se poate realiza cîteva sute de lire sterline. Există destul de multe 
şanse ca rezultatul să fie pozitiv, totuşi, situaţia de incertitudine va 
mai dura vreo şase săptămîni. Mai devreme nu voi avea o soluţie 
definitivă. Lucrul de care mă tem cel mai mult - abstracţie făcînd 
de incertitudine - este înapoierea la Londra, care trebuie neapărat 
să aibă loc peste 8 zile. Acolo am datorii serioase şi maniheii 302 
aşteaptă „cu nerăbdare" înapoierea mea. Apoi vor veni din nou 
neplăcerile casnice, conflictele interne şi alergătura, în loc să mă 
apuc, cu forţe proaspete şi nestingherit, de lucru. 

Dr. Kugelmann şi soţia lui se poartă cu mine cum nu se poate 
mai frumos şi îmi citesc în ochi orice dorinţă. Sînt nişte oameni 
extraordinari. Ei, într-adevăr, nu-mi dau răgaz să mă gîndesc la 
„drumul mohorît al propriului meu Eu" .  Apropo. Trebuie să păstrezi 
c:l mai mare secret în privinţa afacerii cu Bismarck 4) .  Am promis 
sa nu vorbesc cu nimeni despre acest lucru, nici măcar cu K[ugel-

1) - treptat. - Nota trad. 'l - pe deasupra. - Nota trad. 
'l - de incercari. - Nota trad. 
') Vezi volumul de fatu, p. 265 şi 269. - Nota red. 
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nann] . Făgăduiala aceasta am respectat-o. Dar, desigur, am avut 
reservatio mentalis 1) de a face o excepţie în ce te priveşte. 

Te miră că, în pofida urii celor de aici împotriva prusienilor, 
naţional-liberalii 3o3 (sau, cum le spune Kugelmann, europenii) au 
ieşit atit de bine în alegeri 2) . Explicaţia este foarte simplă. în 
toate oraşele mari au căzut, iar în localităţile mai mici au învins 
datorită faptului că organizaţia lor dăinuie de pe vremea parti
dului din Gotha 304• ln general, indivizii ăştia dovedesc cit de 
importantă este o organizaţie de partid. Cele spuse pînă aici sînt 
valabile şi pentru Hannover. ln electoratul Hessen, intimidarea 
de către prusieni, sprij inită de zarva fă.cută de membrii Uniunii 
naţionale 150, a exercitat o influenţă uriaşă. De altfel, prusienii iş1 
fac de cap aici absolut în stil persian. Ei nu pot, ce-i drept, să 
mute populaţia în provinciile lor de răsărit, dar fac acest lucru cu 
funcţionarii, şi chiar cu mecanicii de Ia  căile ferate şi cu ofiţerii. 
Pînă şi amărîţii de poştaşi trebuie să se mute în Pomerania.  De 
altfel, în fiecare zi se pot vedea îndreptîndu-se spre Bremen trenuri 
încărcate cu cetăţeni din Hessen, Hannover etc., care emigrează 
în Statele Unite. De cînd există buna Germanie, niciodată n-a 
plecat peste Atlantic o asemenea mulţime de oameni din toate 
părţile ei. Unul vrea să scape de impozite, altul de serviciul militar, 
al treilea de condiţiile politice, şi toţi la un loc - de regimul sabiei 
şi de furtuna ameninţătoare a războiului. 

Burghezii de aici (care nutresc sentimente prusofile) îmi oferă 
o mare satisfacţie. Ei vor război, dar immediatement 3) . Afacerile, 
spun ei, nu mai pot suporta această stare de nesiguranţă, şi din ce 
naiba să plătească impozite dacă stagnarea în afaceri se pre
lungeşte ? De altfel, nu cred că-ţi poţi imagina ce povară grea au 
aruncat ultimul război şi impozitele pe umerii populaţiei rurale din 
Prusia. Aici, de pildă, în vecinătatea localităţilor prusiene şi west
falice, condiţiile de viaţă sînt cu adevărat cele din Irlanda. 

De altfel, acum cîteva zile, directorul unei societăţi pe acţiuni 
de turnătorie (produce în special conducte de apă şi gaz) din 
localitate m-a dus prin această uzină. In general, e foarte bine orga
nizată şi se foloseşte un mare număr de maşini moderne. Pe de 
altă p arte însă, se lucrează destul de mult manual (detaliile) acolo 
unde englezii şi scoţienii folosesc maşini automate. Tot cu direc
torul acesta am fost în atelierul unde se toarnă coloana lui Arminius. 
Monumentul se confecţionează tot atît de încet ca Germania. 

'l - în minte rezerva. - Nota trad. 
2) Vezi volumul de faţă, p. 270. - Nota red. 
3) - imediat. - Nota trad. 
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Capul lui Arminius , de proporţii atît de colosale, incit alături de el 
tu ai arăta ca un copil, are o înfăţişare onestă-prostească, or, de 
fapt, d-l Arminius a fost, în primul rînd, un diplomat. Simplitatea 
westfalică i-a servit numai drept mască pentru o minte foarte ascu
ţită. Intîmplător, nu cu mult înainte de plecarea mea din Londra 
am avut prilejul să-l cunosc din nou îndeaproape pe d-l Hermann 
din ediţia de izvoare istorice a lui Grimm 1) pe care o ştii. 

Iţi aminteşti, desigur, de J. Meyer (din Bielefeld), care a refuzat 
să tipărească manuscrisul nostru despre Stirner etc. 2) şi care ni 
l-a trimis pe cap pe tînărul Kriege ? 305 Acum citeva luni, aflîndu-se 
la Varşovia pentru nişte afaceri, s-a aruncat pe fereastră şi şi-a 
frînt frumos gîtul. 

Prietenul nostru Miquel, care s-a declarat atît de dispus să 
sacrifice libertatea de dragul unităţii, se pare că vizează posturi 
înalte. După părerea mea, le brave homme 3) se cam înşală. Dacă nu 
i s-ar fi predat lui Bismarck fără nici o rezervă şi cu atîta fanatism, 
ar fi putut obţine un bacşiş gras. Dar aşa I Pentru ce ? După cuvîn
tarea rostită în parlamentul Germaniei de nord 306 a devenit atît 
de odios, incit este legat de prusieni aşa cum este legat un ocnaş 
de alt ocnaş. Şi, după cum se ştie, prusienilor nu le plac cheltuie
lile „nefolositoare" şi superflue. De curînd, ziarul lui Bismarck, 
„N[ord]d[eutsche] Allg[emeine] " ,  editat de porcul de ciine Brass, 
a publicat, în legătură cu aceşti membri ai Uniunii naţionale, un 
articol foarte spiritual, în care spune că nu mai poate respecta nici 
măcar principiul : de mortuis nil nisi bene 4). El s-a descotorosit de 
slugile nord-germane ale lui Bismarck din Uniunea naţională, 
dindu-le cu măiestrie şi con amore 5) un picior în spate. 

In ceea ce priveşte războiul, sînt cu totul de părerea ta. 1n 
momentul de faţă, un război nu poate fi decit dăunltor. O amînare 
a lui, fie şi numai cu un an, pentru noi ar fi foarte preţioasă. Pe 
de o parte, cu acest prilej , Bonaparte şi Wilhelm Cuceritorul 6) s-ar 
compromite neapărat. In Prusia s-ar trezi iarăşi opoziţia (acum 
singurul ei organ de presă este „Die Zukunft" din Berlin, înte
meiat de Jacoby 7) ) ,  iar în Franţa s-ar putea să intervină eveni-

1) J. Grimm. „Deutsche Rechtsalterthimer•. - Nota red. 
1) K. Marx şi F. Engels. „Ideologia germană" (vezi K. Marx şi F. Engels. 

Opere, voi. 3, Bucureşti, Editura politică, 1962, ed. a II-a, p. 9-572. - Nota trad.). 
- Nota red. 3) - bunul bdiat. - Nota trad. 

') - despre morţi numai bme. - Nota trad. 
') - cu satisfacţie. - Nota trad. 
1) W1lhelm I. - Nota red. 
7) Johann Jacoby. - Voia red. 
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mente importante. Stagnarea afacerilor ia proporţii tot mai mari şi 
nici frazele teutonice, nici cele galice nu vor putea alunga mizeria 
de pe continent. 

După părerea mea, aminarea războiului o datorăm exclusiv 
guvernului Derby. Este un guvern antirus, şi Rusia nu are curajul 
să dea semnalul înainte de a fi sigură de Anglia. Gladstone, the 
phrasemonger 1) (cu totul sub influenţa lui lady Palmerstone, Shaf
tesbury, lord Cowper), şi Bright, să nu-l uităm pe Russell, i-ar 
oferi garanţia instaurării în Anglia a unei stări de spirit favorabile ei. 
In 1 859 Derby de asemenea a trebuit să plece pentru a se putea 
pune în scenă spectacolul din Italia. In parlamentul nord-german, 
Bismarck a fost obligat să arunce polonezilor mănuşa 293 în modul 
cel mai brutal şi prin aceasta să se vîndă cu trup şi suflet ţarului 2) .  

In armata prusiană, în rîndurile celor mai buni ofiţeri domneşte 
o mare neîncredere faţă de ruşi, după cum am aflat personal aici 
de la căpitanul von Bolzig (ofiţer în regimentul de gardă, educat in 
corpul de cadeţi, cu mentalitate regalistă-prusiană, dar un băiat 
foarte bun) . „Nu înţeleg comportarea lui Bismarck în Schleswigul 
de nord. Numai ruşii - asta a spus-o din proprie iniţiativă - au 
interes să menţină în continuare încordarea dintre noi şi Danemarca " .  
D e  asemenea, a spus c ă  F[redericJ W[ilhelm] al IV-lea este un „om 
de o cinste îndoielnică•,  care pentru o jumătate de secol a făcut 
din Germania slujnica Rusiei. A mai adăugat că ofiţerii ruşi sînt 
nişte „căcăcioşi • ,  că armata, în afară de regimentele de gardă, nu-i 
bună de nimic, că Austria singură poate veni de hac armatei ruse 
etc. I-am mai strecurat şi eu destule lucruri despre moscoviţi. 

Şi acum adio. Calde salutări lui Mrs. Lizzy. 
Tout a vous 3) . 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
in : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", Bd. III, 
Stuttgart, 1913 : in întregime 
in : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

1) - negustorul de fraze. - Nota /rad. 
'l Alexandru al Ii-lea. - No ta red. 
') - Cu totul al tău. - Nota trad. 

Al tău, 
Maur 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limb' germană 
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152 

Marx către Engels 
la Manchester 

Manchester (în jurul datei de 22 mai 1867) 
86, Mornington Street 

Dragă Fred, 
Duminică 1) am sosit la Londra, iar astăzi mă aflu aici 307• Dar 

ia în consideraţie : 
Cu mine a venit şi un anume H. Meyer din St. Louis, pe care 

mă duc chiar acum să-l iau de la bufetul gării, unde l-am lăsat, 
ca să-l instalez aici pe aproape, la „Star" .  

El  a fost ultimul om care a stat lingă Weydemeyer pînă în 
momentul morţii acestuia, iar pe soţia lui (a lui W[eydemeyer] ) ,  
care, de asemenea, era mourante 2) , a dus-o d e  l a  St. Louis l a  nişte 
prieteni şi a ajutat-o. La mine a venit cu o recomandaţie din partea 
lui Jacobi 3) (New York) . 

In drum spre Germania, acest M[eyer] a venit în Anglia numai 
ca să ne viziteze pe noi doi. A sosit ieri. Eu nu eram acasă. Soţia 
mea i-a explicat că am intenţia să plec astăzi la Manchester, la tine. 

Toate astea sînt suficiente ca să-ţi explici cum s-a întîmplat 
că a venit aici cu mine. Nu rămîne aici decît două zile. At first 4) 
mi-a fost neplăcut. Dar am făcut-o pentru Weydemeyer I Meyer e un 
băiat de treabă şi capabil. Dar are o gîndire lentă şi este cam 
plicticos. 

Salut. 

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

1 )  1 9  mai. - Nota red. 
•) - pe moarte. - Nota trad. 
•) Abraham Jacobi. - Nota red. 
') - La început. - Nota trad. 

Al tău, 
Maur 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Marx către Engels 
la Manchester 
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[Londra] 3 iunie 1 861 

Dragă Fred, 
Din biletul de la Wigand, pe care ţi-l expediez alăturat, vei 

înţelege de ce nu-ţi trimit colile 10 şi 1 1  şi, în general, nici restul 
corecturii 1) . In schimb, primeşti primele 5 coli curate care mi-au 
fost trimise .  Poţi să le ţii about 2) -10 zile, iar apoi să-mi comu
nici neapărat în amănunţime părerea ta cu privire la punctele din 
expunerea formei valoare care trebuie popularizate în completare 
special pentru filistini. 

Am comandat Fenians sus. Celelalte însărcinări vor fi îndeplinite 
by and by 3) . 

Citeşte numărul din „Hermann• din ultima săptămînă. El este 
acum monitorul special al d-lui Freiligrath, care raportează aici 
săptămînal via Juch 297 despre Progress of the Subscription 4) . Jenny
chen spune că, dacă tatăl ei ar face vreodată aşa ceva, ar declara 
în mod public că acesta nu este tatăl ei. La aceasta Lafargue a 
întrebat-o : Mais qu'est ce que votre mere dirait la-dessus ? 5) Nobilul 
poet 6) este, de altfel, atît de şmecher, incit încă de pe acum 
declară că trebuie să rămînă la Londra din cauza eventualei lui 
colaborări la traducerea lui Shakespeare. Ferdinand şi Ida 7) , Ida şi 
Ferdinand, a well assorted couple, those two B) . 

Apropo. La întrebarea lui Gumpert i-am răspuns că Lafargue 
lucrează la spitalul St. Thomas. Dar am greşit. Lucrează la spitalul 
Bartholomeus şi roagă să îndreptăm această greşeală. 

Vezi să nu uiţi să comanzi fotograma ta şi a lui Lupus . 
Calde salutări lui Mrs. Lizzy, Moore şi Chlormayer 9) . 
Salut. 

Al tău, 

1) la primul volum din „Capitalul " .  - Nota red. 

•\ - aproximativ. - Nota trad. 
•) - treptat. - Nota trad. 

K. M. 

') - mersul colectei. - Nota trad. 
5) - Ce ar spune însă mama d-voastră despre acest lucru 1 - Nota lrad. 
'l Ferdinand Freiligrath. - Nota red. 
7) Soţia lui Freiliorath. - Nota red. 
BJ - sint o pereche potrivită aceştia doi. - Nota trad. 
1) Carl Schorlemmer. - Nota red. 



K. Marx şi F. Engels 

Dintr-o corespondenţă din Paris a lui „Times" am aflat cu reală 
satisfacţie de vociferările parizienilor polonofili împotriva lui 
Alex[andru] etc. 300 D-l Proudhon şi mica lui clică doctrinară nu 
reprezintă poporul francez. 

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 

1 54 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 16 iunie 1867 

Dragul meu Maur, 
In ultima săptămînă am fost atît de tracasat din pncma a tot 

felul de ciondăneli cu d-l Gottfried 1), precum şi a altor poveşti şi 
lucruri de acest fel care m-au stînjenit, incit numai din cînd în 
cînd am mai avut puţin răgaz ca să studiez forma valoare. Altmin
teri ţi-aş fi trimis de mult colile Z) înapoi. Coala a doua poartă 
oarecum pecetea stării tale de indispoziţie, provocată de carbuncu
loză ; dar acum nu se mai poate schimba, şi părerea mea este că 
nu merită să mai dai nici o completare, căci filistinul nu este 
obişnuit cu acest fel de gîndire abstractă şi, desigur, nu-şi va bate 
capul de dragul formei valoare. Cel mult ar trebui să demonstrezi 
mai pe larg din punct de vedere istoric ceea ce ai realizat aici pe 
cale dialectică ; adică în sprij inul celor afirmate să aduci dovezi 
din istorie, deşi strictul necesar în această privinţă l-ai spus deja. 
Ai însă atîta material, incit ai putea să faci, desigur, o expunere 
frumoasă pe această temă şi să-i demonstrezi filistinului, din punct 
de vedere istoric, necesitatea apariţiei banilor şi procesul care se 
desfăşoară în legătură cu aceasta. 

Ai făcut o mare greşeală că nu ai recurs, pentru ca înlănţuirea 
de idei din acest studiu foarte abstract să fie mai limpede, la mai 

'I Gottfried Ermen. - Nota red. 
1) din „Capitalul " ,  volumul I. - Nota red. 



Scrisori din 1867 279 

multe subdiviziuni mai mici şi la subtitluri. Această parte ar fi 
trebuit s-o tratezi după modelul Enciclopediei lui Hegel, în para
grafe scurte, subliniind fiecare trecere dialectică cu un titlu special 
şi, pe cit posibil, tipărind toate digresiunile şi simplele exemplificări 
cu caractere diferite. Lucrarea ar fi părut cam didactică, dar ar fi 
uşurat mult înţelegerea ei de către un cerc larg de cititori. Publicul, 
chiar şi cel instruit, nu este de loc obişnuit cu acest fel de a gindi 
şi, de aceea, trebuie să-i facem orice înlesnire posibilă. 

ln comparaţie cu expunerea anterioară (Duncker) 1) , s-a făcut 
un în;emnat pas înainte în ceea ce priveşte caracterul limpede al 
dezvoltării dialectice, dar în ceea ce priveşte expunerea ca atare , 
unele luciuri îmi plac mai mult în prima formă. E mare păcat că 
tocmai coala a doua, atît de importantă, a avut de suferit de pe urma 
carbunculozei tale. Dar nu se mai poate face nimic, şi cine e în 
stare să gîndească dialectic, o va înţelege şi aşa. Celelalte coli sînt 
foarte bune şi mi-au făcut o deosebită plăcere. Sper că vei putea 
curînd să-mi trimiţi iarăşi 6 coli (la care te rog să anexezi încă 
o dată coala 5, ca să nu pierd firul) ; colile pe care le-am citit aici 
separat vor fi înţelese mult mai bine cînd vor i citite în ansamblu. -

Am mai descoperit cîteva greşeli de tipar. ln erată aş menţiona 
numai pe acelea care schimbă într-adevăr sensul. 

Ieri am fost la Gumpert. Pauvre gar;on l 2) Pe zi ce trece decade 
tot mai mult. A fost imposibil să-i trezesc interesul pentru vreo 
problemă ştiinţifică sau măcar politică. Numai bîrfelile care circulă 
prin oraş, nimic altceva decît bîrfeli. Şi pe urmă se mai miră că nu 
mă duc mai des pe la el. 

Pe Hofmann l-am citit. Noua teorie chimică, cu toate greşelile ei, 
constiluie un mare pas înainte în comparaţie cu vechea teorie 
atomistică. Molecula, ca cea mai mică parte a materiei capabilâ 
de o existentă independentă, este o categorie pe deplin raţională, 
„un punct nodal • 310, cum spune Hegel, în şirul nesfîrşit de divi
ziuni, pe care acest punct crucial nu-l încheie, dar care determină 
o deosebire calitativă. Atomul - prezentat înainte ca o limită a 
diviziunii - acum este doar un simplu raport, deşi Monsieur 
Hofmann la fiecare pas revine la vechea reprezentare, pretinzînd 
că ar exista atomi într-adevăr indivizibili. In general însă, progre
sele chimiei, constatate în carte, sînt într-adevăr imense şi Schor
lemmer spune că această revoluţie se desfăşoară neîncetat, aşa 

1) K. Marx. „ContribuUi la critica economiei politice• (vezi K. Marx şi F. 
Engels. Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 3-175. - Nota trad.). -
Nota 1ed. 

1) - Bietul băiat I - Nota trad. 
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incit m oricare zi ne putem aştepta la noi transformări radicale. 
Calde salutări soţiei tale, fetelor şi electricianului 1) .  

A l  tău, 
F. E. 

Astăzi îţi trimit înapoi cele 5 coli. 

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

Se tipăreşte după md11uscris 

Tradus din limba germană 

Dragă Fred, 

1 55 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 22 iunie 1867 

Impreună cu această scrisoare primeşte şi următoarele 4 coli 2) , 
care mi-au sosit ieri. Indivizii au lăsat multe greşeli de tipar, corec
tate foarte lizibil de mine. „Children's Employment C[ommission] " 
am modificat greşit la corectură în Childrens ' .  Pentru că nominativul 
plural este Children, deci apostroful este pentru genitiv. Am obser
vat imediat acest lucru cind m-am uitat din nou prin Cărţile 
albastre 252• 

King îmi scrie că Fenians nu a ieşit încă 308• Povestea asta se va 
amina cit va fi cu putinţă şi vor căuta s-o tărăgăneze pînă la 
siîrşitul sesiunii. 

Sper că aceste patru coli te vor satisface. Faptul că pînă acum 
ai fost mulţumit, pentru mine este mai important decit orice ar 
spune restul lumii în această privinţă. In orice caz, sper că burghe
zia va ţine minte carbunculele mele cite zile va avea. Iată acum 
o nouă dovadă a j osniciei ei I Tu ştii că Children's Employment 
Commission 3) a funcţionat timp de cinci ani. După primul ei raport, 
care a apărut în 1863, au fost imediat „luate măsuri " împotriva 
ramurilor industriale indicate de ea. La începutul acestei sesiuni, 

1) Paul Lafargue (Engels face aluzie la speranţele pe care şi Ie punea dcesta 
în aplicared electricita\ii în medicină).  - Nota red. 

2) din primul volum al „Capitalului " .  - Nota red. 
•j - Comisia pentru cercetarea muncii copiilor. - Nota trad. 
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guvernul conservator a propus, prin Walpole, această salcie plîngă
toare, o lege prin care erau acceptate toate propunerile comisiei, 
deşi într-o formă foarte ciuntită. Indivizii împotriva cărora urmau 
să fie luate măsuri, printre care marii fabricanţi din industria meta
lurgică şi mai ales vampirii „muncii la domiciliu" ,  au tăcut chitic. 
Acum ei prezintă parlamentului o petiţie şi cer o nouă anchetă ! 
Cea veche ar fi fost, pretind ei, părtinitoare I Ei se bizuie pe faptul 
că toată atenţia publică este concentrată asupra legii cu privire 
la reformă 301 ,  aşa încît cererea lor ar putea fi strecurată comod 
şi discret, cu atît mai mult cu cit în momentul de faţă bate un vînt 
neprielnic pentru trade-unionuri 311• Lucrul cel mai mîrşav pe care-l 
conţin aceste „Rapoarte• îl constituie propriile declaraţii ale aces
tor domni. Ei ştiu că o nouă anchetă înseamnă un singur lucru, şi 
anume tocmai acela „pe care-l vrem noi, burghezii" - un nou ter
men de cinci ani pentru continuarea exploatării ! Din fericire, 
situaţia mea în „Internaţională" îmi dă posibilitatea să stric soco
telile acestor nemernici. Chestiunea prezintă o extraordinară impor
tanţă, fiind vorba de înlăturarea chinurilor pentru un milion şi 
jumătate de oameni, fără a-i mai socoti pe muncitorii adulţi de 
sex bărbătesc I m. 

In ceea ce priveşte expunerea formei valoare, ţi-am urmat sfatul 
şi nu ţi l-am urmat, dorind ca şi în această privinţă să am o atitudine 
dialectică. Asta înseamnă că, în primul rînd, am scris o anexă în 
care expun aceeaşi problemă într-un mod cît mai simplu şi cît mai 
şcolăresc cu putinţă şi, în al doilea rînd, la sfatul tău, am împărţit 
fiecare fază a expunerii în paragrafe etc. cu titluri proprii. In prefaţă 
îi recomand „nedialectic" cititorului să sară peste paginile cutare 
şi cutare şi în locul lor să citească anexa 313• Aici nu este vorba 
numai de filistini, ci şi de tineretul dornic să se instruiască etc. In 
afară de aceasta, capitolul este extrem de important pentru întreaga 
lucrare. Domnilor economişti le-a scăpat pînă acum lucrul cel mai 
simplu, şi anume că forma 20 de coti de pînză = o haină nu e decît 
baza nedezvoltată a formei 20 de coti de pînză = 2 lire sterline că, 
deci, cea mai simplă formă a mărfii, în care valoarea ei nu este 
încă exprimată în raport cu toate celelalte mărfuri, ci numai ca 
ceva diferit de propria ei formă naturală, include în sine întregul 
mister al formei bani şi prin aceasta, in nuce 1) , misterul tuturor 
formelor burgheze ale produsului muncii. In prima prezentare 
(Duncker) 2) am evitat greutatea expunerii, făcînd analiza propriu-

1 )  - in embrion. - Nota trad. 
2) K. Marx. „Contribuţii la critica economiei politice". - Nota red. 
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zisa a expresiei valorii abia atunci cînd această expresie apare 
într-o formă dezvoltată, ca expresie bănească. 

In privinţa lui Hofmann 1) ai perfectă dreptate. De altfel, din 
încheierea celui de-al III-lea capitol al meu, unde este vorba de 
transformarea maistrului meseriaş în capitalist - ca urmare a 
unor schimbări pur cantitative -, vei vedea că acolo în text eu 
citez legea transformării schimbărilor pur cantitative în schimbări 
calitative, descoperită de Hegel, ca o lege valabilă atît în istorie 
cît şi în ştiinţele naturii. Iar în nota la acest text (pe atunci tocmai 
îl audiasem pe Hofmann) vorbesc despre teoria moleculară, dar 
nu despre Hofmann, care nu a descoperit nimic în acest domeniu, 
dînd doar o spoială teoriei, ci despre Laurent, Gerhardt şi Wurtz, 
cel din urmă fiind adevăratul creator al acestei teorii 314. După 
primirea scrisorii tale mi-am amintit vag de toate astea, şi de aceea 
mi-am revizuit din nou manuscrisul. 

In ultimele două săptămîni, tipăritul a mers încet (doar 4 coli) , 
probabil din cauza rusaliilor. Dar d-l O. W[igand] va trebui să 
recupereze acest timp. Apropo. Cartea ta 2) se mai găseşte. Asociaţia 
muncitorească 3) a comandat-o la O. W[igand] şi a primit două 
exemplare noi (ediţia a doua din 1 848) 315• 

Acum despre probleme personale. 
Copiii sînt obligaţi să invite la 2 iulie cîteva fete la· noi la o 

petrecere, pentru că tot anul nu au invitat pe nimeni, nu s-au putut 
revanşa pentru invitaţiile ce li s-au făcut şi deci sînt pe cale to 
lose cast 4) . Aşadar, oricît sînt de strîmtorat materialiceşte în mo
mentul de faţă, a trebuit să accept, şi în ce priveşte vinul (Claret 
şi Rin) contez pe tine, respectiv contez că mi-l vei trimite în cursul 
săptămînii viitoare. 

ln al doilea rînd, pentru că o „nenorocire" nu vine niciodată 
singură, Lina 5) şi-a anunţat vizita pentru săptămîna viitoare. Soţia 
mea va trebui să-i înapoieze cele 5 1. st. pe care i le datorează şi 
cred că îţi dai seama că, după ce am făcut faţă primului atac a1 
creditorilor, nu mai pot rezolva şi asta. 

De fapt, sînt din cale-afară de furios pe oamenii care mi-au promis 
bani şi de la care (cel puţin pînă astăzi) nici veste, nici poveste. 
Ei se interesează personal de mine. Ştiu asta. Şi ei ştiu că, dacă 

1) A. Hofmann. „Einleitung in die moderne Chemie". - Nota red. 
') F. Enge/s. „Situaţia clasei muncitoare din Anglia" (vezi K. Marx şi F. Engels. 

Opere, voi. 2, Bucureşti, Editura politică, 1 962, ed. a 11-a, p. 239-665. - Nota 
lrad.J. - Nota red. 

') Asociaţia culturală a muncitorilor germani de Ia Londra. - Nota red. 
') - să-şi piardă relaţiile. - Nota trad. 
5) Lina Schăler. - Nota ted. 
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nu sînt în oarecare măsură liniştit, nu pot continua să lucrez. Şi, 
totuşi, nu dau nici un semn de viaţă I 

„Nobilul" poet Freiligrath se va alege, totuşi, cu o sumă destul 
de frumuşică 297 de pe urma subscripţiei. Căci cerşetoria se bucură 
de mare succes la germanii bogaţi din America de Sud şi... din 
China ( !) şi din Indiile occidentale ( !) , întrucit indivizii ăştia consi
deră subscripţia o cauză naţională I Intre timp, familia F [reiligrath] 
continuă să trăiască, ca şi pînă acum, relativ pe picior mare, ei dau 
mereu serate şi se duc la seratele altora. Acesta este motivul 
pentru care negustorii germani din Londra ii dispreţuiesc. El, grăsa
nul, se pare că arată (aşa spune soţia mea, care i-a vizitat) foarte 
iritat, suferind şi copleşit. Ida 1) însă infloreşte ca un mac, niciodată 
în viaţa ei nu a fost mai bine dispusă ca acum. 

Calde salutări lui Mrs. Lizzy. 
Al tău, 

K. M. 

Honoris causa, trebuie să-i ceri pentru mine lui madame Gumpert 
o fotogramă. 

ublicat pentru prima oară 
fntr-o formă prescurtată 
in : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, Bd. III, 
Stuttgart, 1913 ; in întregime 
in : Marx·Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

1 56 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 24 iunie 1 861 

Dragul meu Maur, 
Am primit colile 2) pînă la a douăsprezecea inclusiv şi iţi mul

ţumesc, dar n-am reuşit să citesc decit primele 8. Capitolele despre 
transformarea banilor în capital şi despre apariţia plusvalorii 316, 

1) Ida Freiligrath. - Nota red. 
1) din primul volum al „Capitalului• . - Nota red. 
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din punctul de vedere al expunerii şi al conţinutului, sînt cele mai 
strălucite. Ieri i le-am tradus lui Moore, care le-a înţeles perfect 
şi era foarte surprins de această metodă simplă de a obţine rezul
tate. Totodată, am rezolvat problema cu privire la cel care trebuie 
să traducă în limba engleză cartea ta : Moore. Ştie acum îndeajuns 
germana pentru a-l citi destul de liber pe Heine şi se va acomoda 
foarte repede cu stilul tău (cu excepţia formei valoare şi a termi
nologiei ; aici va trebui să-i dau eu un ajutor substanţial) . Totodată, 
se înţelege că toată munca se va desfăşura sub supravegherea mea 
nemijlocită. De îndată ce vei găsi un editor care, nota bene, îi va 
plăti ceva pentru munca lui, el se va apuca bucuros de această 
treabă. E un om harnic, de nădejde şi, în plus, este pregătit din 
punct de vedere teoretic, în măsura în care poţi aştepta acest lucru 
din partea unui englez. I-am spus că, în ceea ce priveşte capitolele 
conţinînd analiza mărfii şi a banilor, le vei prelucra tu însuţi în 
engleză. Dar şi pentru celelalte capitole este nevoie de o terminologie 
(în limba engleză) pentru a traduce expresiile hegeliene şi, în legă
tură cu aceasta, trebuie să reflectezi, căci nu este uşor, deşi este 
indispensabil. 

Cite coli s-au cules, de fapt, pînă acum nu pot de loc să-mi 
dau seama, dar am impresia că s-a cules deja cam jumătate din 
carte. Mă bucur dinainte de încurcătura în care se vor găsi domnii 
economişti cînd vor ajunge la cele două capitole menţionate mai 
sus. Intr-adevăr, întreaga porcărie burgheză este dezvăluită ca 
atare în dezvoltarea formei valoare. Dar acolo concluziile revolu
ţionare nu se impun atît de limpede, şi asemenea lucruri abstracte 
oamenii le pot uşor ocoli prin frazeologie. Pe cînd aici nu se 
mai poate, problema este pusă atît de limpede, incit nu văd 
ce ar mai putea spune în chestiunea asta. 

Sper că vom reuşi să dejucăm planurile domnilor burghezi 
privind noile lor cercetări 311• Incă în urmă cu cîteva zile am auzit 
un fabricant - metalurgist şi constructor de maşini - care urla 
împotriva primejdiei care planează. Este foarte bine însă că comisia 
a făcut pentru totdeauna cu neputinţă tribunalele secrete din 
Sheffield 317• Acest terorism local şi marele succes de care s-a bucu
iat i-au împiedicat pe aceşti oameni să participe la marea mişcare 
naţională şi au făcut să crească mărginirea lor locală. Comică mai 
e zarva pe care o face burghezia. Ca şi cînd domnii burghezi nu 
ar fi avut şi ei în Australia şi California etc. tribunalele lor secrete, 
comitetele lor de supraveghere, care au procedat exact la fel, numai 
că cei executaţi de ei au fost în număr mai mare. 

Vinul ţi-l voi trimite , de asemenea încă o bancnotă de 10 1. st. 
pînă la sfîrşitul lunii. Aş fi dorit ca voi să vă fi fixat primirea 
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ceva mai tîrziu de 2 iulie. Iţi dai seama că nu pot lua chiar în 
prima zi a anului financiar 100 1. st., asta ar da naştere la tot felul 
de vorbe ; nu trebuie să le dau funcţionarilor de la birou de gîndit 
asupra motivului pentru care am nevoie dintr-o dată de o aseme
nea sumă. 

In privinţa teoriei moleculare, Schorlemmer mi-a spus că princi
palii ei autori sînt Gerhardt şi Kekule ; Wurtz n-a făcut decît s-o 
popularizeze şi s-o perfecţioneze 1) .  Iţi va trimite o carte în care 
este expusă dezvoltarea istorică a acestei probleme. 

Nu există oare vechi lucrări filozofice engleze din epoca dinainte 
de Bacon sau chiar de Locke în care s-ar putea găsi material 
pentru terminologie ? Mi se pare că aşa ceva există. Şi cum stau 
lucrurile în ceea ce priveşte încercările englezilor de a-l reda 
pe Hegel ? 

Calde salutări soţiei tale şi fetelor. 

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

157 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscti� 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 26 iunie 1867 

Dragul meu Maur, 
„Ca urmare a scrisorii mele de ieri" îţi trimit alăturat două 

jumătăţi de bancnotă de cinci lire sterline ; celelalte două jumătăţi 
urmează mîine dimineaţă cu prima poştă, aşadar, mîine seară vei 
fi în posesia lor. 

In privinţa apariţiei plusvalorii, mai trebuie să adaug : fabrican
tul şi, împreună cu el, economistul vulgar îţi vor obiecta imediat 
următoarele : dacă un capitalist plăteşte muncitorului pentru ziua 
de muncă de 12 ore numai preţul pentru 6 ore, de aici nu poate 
apărea nici un fel de plusvaloare, deoarece în cazul acesta fiecare 

1) Vezi volumul de fată, p. 282. - Nota red. 
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oră de muncă a muncitorului de fabrică e egală numai cu 1/2 oră 
de muncă - potrivit cu suma cu care e plătită - şi nu intră în 
valoarea produsului muncii decît ca valoare a unei jumătăţi de 
oră de muncă. După care ca exemplu va urma obişnuita formulă 
de calcul : atîta pentru materii prime, atîta pentru amortizare, 
atîta pentru salariu (efectiv cheltuit pentru fiecare unitate reală 
de produs pe oră) etc. Deşi această argumentare este oribil de 
superficială, deşi ea identifică valoarea de schimb cu preţul, iar 
valoarea muncii cu salariul, deşi este absurdă premisa că din 
ora de muncă plătită doar ca 1/2 oră în calculul valorii nu ar intra 
decît 1/2 oră, mă miră, totuşi, că nu ai ţinut seama de acest lucru, 
căci cu siguranţă ţi se va aduce fără întîrziere o asemenea 
obiecţie şi ar fi mai bine s-o înlături dinainte 1) . Poate revii asupra 
acestei teme în colile următoare. 

Trebuie să-mi dai o adresă la Londra unde pot trimite săptămîna 
viitoare cele 100 1. st., căci am intenţia să plec peste o săptămînă 
cu Lizzie, via Grimsby, la Hamburg, Schleswig, Copenhaga etc. şi 
voi lipsi aproximativ o lună. De aceea trebuie să expediez banii la 
Londra prin casierul nostru joi sau vineri şi pentru aceasta am 
nevoie de o adresă neutră, dacă se poate comercială. Aşadar, 
trebuie să te gîndeşti pe cine propui în acest scop şi să-mi comunici 
imediat. 

După ce o voi trimite pe Lizzie de la Hamburg înapoi la Grimsby, 
le voi face cîte o vizită lui Meissner şi Kugelmann, iar după aceea 
voi pleca pe Rin. 

Calde salutări. 

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

1 )  Vezi volumul de faţă, p. 287-288. - Nota red. 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscns 

Tradus din limba germană 
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Am primit cele 2 jumătăţi de bancnotă de cite 5 1. st., pentru 
care-ţi mulţumesc foarte mult. In ceea ce priveşte adresa 2) ,  l-am 
ales pe Borkheim. El îmi cunoaşte situaţia, bineînţeles destul de 
vag, atît cit am considerat necesar să-l informez. Pentru mine e 
chiar mai bine ca el să ştie că îmi împrumuţi bani. Va trebui numai 
să-mi scrii cînd vor i trimişi banii pe adresa lui. Nu văd de ce ar 
trebui să mai amstc un al treilea filistin în treaba asta. 

Astăzi primeşti 1 1Fenians" prin poştă308• 
Rîndurile tale de ieri mi-au făcut o mare bucurie şi nu mai e 

nevoie să-ţi explic de ce. Ultima coală pe care am primit-o este 
coala 20 3) . In total vor fi cam 4-42 de coli. Pînă în prezent nu 
am mai primit alte coli curate în afară de ceea ce ţi-am trimis. Pe 
cele care sînt la tine să mi le trimiţi înapoi cind pleci. 

Cît despre spusele tale în legătură cu inevitabilele obiecţii ale 
filistinului şi ale economistului vulgar (care uită, fireşte, că, dacă 
munca plătită o socotesc sub denumirea de salariu, munca neplătită 
o socotesc sub denumirea de profi t etc.) , exprimat ştiinţific, totul 
se reduce la următoarea întrebare : 

Cum se transformă valoarea mărfii în preţul ei de producţie, 
în care : 

1 )  întreaga muncă apare ca plătită sub formă de salariu ; 
2) iar supramunca, sau plusvaloarea, sub denumirea de dobînd. 

profit etc. ,  ia forma de adaos la cheltuielile de producţie (= preţul 
părţii constante a capitalului + salariul) . 

Răspunsul la această întrebare presupune : 
I. Că s-a demonstrat transformarea, să zicem, a valorii pe o zi 

a forţei de muncă în salariu sau preţul muncii pe o zi. Acest lucru 
l-am făcut în capitolul l V-lea al acestui volum 318. 

II. Că s-a demonstrat transformarea plusvalorii în profit, a 
profitului în profit mijlociu etc. Aceasta presupune o descriere prea
labilă a procesului de circulaţie a capitalului, deoarece aici un 
rol are rotaţia capitalului etc. De aceea, această problemă poate 

1) In manuscris : iulie. - Nota red. 
') Vezi volumul de faţă, p. 286. - Nota red. 
') din p rimul volum al „Capitalului".  - Nota red. 
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fi tratată abia în cartea a III-a (volumul al 11-lea cuprinde cartea 
a II-a şi a III-a) 155• Aici se va vedea pe ce se bazează caracterul 
reprezentărilor filistinului şi economistului vulgar, şi nume pe faptul 
că în mintea lor întotdeauna se reflectă numai forma de manifestare 
nemijlocită a relaţiilor, şi nu legătura lor intenă. De altfel, dacă 
acesta din urmă ar i cazul, de ce ar mai fi, în general, nevoie de 
o şliinJă ? 

D.că aş fi vrut să preîntîmpin toate obiecţiile de acest fel, aş 
fi stricat întreaga metodă dialectică de expunere. Dimpotrivă, această 
metodă prezintă avantajul că întinde în permanenţă curse acestor 
indivizi, provocîndu-i să-şi dea pe faţă înainte de vreme prostia 
lor fără margini. 

De altfel, imediat după § 3, „Rata plusvalorii°, ultimul din cele 
care sint la tine, urmează paragraful „Ziua de muncă" (lupta pentru 
limitarea duratei timpului de muncă) , a cărui tratare demonstrează 
ad oculos 1) cit de lămurit este în practică domnul burghez asupra 
sursei şi substanţei profitului său. Acest lucru se vede şi în cazul 
Senior - din afirmaţia burghezului că tot profitul şi dobînda sa 
provin din ultima oră de muncă neplătită m. 

Calde salutări lui Mrs. Lizzy. 
Al tău, 

K. M. 

La întoarcere trebuie să te opreşti la noi pentru cîteva zile. 
Apropo. Din toate punctele de vedere am considerat că nu are 

rost să-l informez pe d-l Meissner asupra problemelor mele personale. 

Publicat pentru pnma oară 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 190 

1) - evident. - Voia lrad. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germant 
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I-am scris astăzi lui Meissner că metoda de la „Leipzig" nu mai 
poate continua în felul acesta. De luni n-am mai primit nimic. In 
general, corecturile 1) îmi parvin foarte neregulat, aşa că sînt în 
permanenţă întrerupt de la altă muncă şi tot timpul sînt într-o 
stare de încordare inutilă. Se întîmplă ca într-o săptămînă întreagă 
să nu primesc decît o singură coală, iar a doua coală soseşte, în 
sfîrşit, sîmbătă seară, cînd nu mai poate fi expediată. I-am scris 
lui M[eissner] că Wigand trebuie să trimită minimum cite 3 coli 
în zile precis stabilite, dar că aş fi foarte bucuros dacă any time 2) 
mi-ar trimite mai mult. 

Dacă mai primesc la timp colile 13 şi 14 în ultima corectură, le 
vei primi şi tu duminică. Aş dori ca înainte de plecare să vezi critica 
pe care i-o fac lui Senior, precum şi introducerea mea la analiza 
zilei de muncă 319• De altfel, paragraful despre „ziua de muncă" 
cuprinde 5 coli de tipar, în care, fireşte, materialul faptic precum
păneşte. Ca să-ţi dai seama că m-am conformat întocmai sfatului 
tău referitor la anexă 3) , îţi dau mai jos structura - paragrafele, 
titlurile etc. - acestei anexe 313• 

ANEXĂ LA CAPITOLUL I, l 
Forma valoare 

I. F o r m a s i m p I ă a v a I o r i i 

§ 1 .  Cei doi poli ai expresiei valorii : forma relativă a valorii şi 
forma de echivalent. 

a. Inseparabilitatea celor două forme. 
b. Polaritatea celor două forme. 
c. Valoarea relativă şi echivalentul, şi una şi alta - forme 

ale valorii. 

1) din primul volum al „Capitalului" .  - Nota red. 
•j - uneori. - Nota trad. 
3) Vezi volumul de faţă, p, 278-279. - Nota red. 
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§ 2. Forma relativă a valorii. 
a. Raport de egalitate. 
b .  Raport valoric. 
c. Conţinutul calitativ al formei relative a valorii cuprinse în 

raportul valoric. 
d. Determinarea cantitativă a formei relative a valorii cuprinse 

în raportul valoric. 
e. Forma relativă a valorii în ansamblu. 

§ 3. Forma de echivalent. 
a. Forma de schimb nemijlocit. 
b .  Forma de echivalent nu cuprinde determinarea cantitativă. 
c. Particularităţile formei de echivalent. 

x Prima particularitate : valoarea de întrebuinţare devine 
forma de manifestare a contrarului ei, valoarea. 

�· A doua particularitate : munca concretă devine forma de 
manifestare a contrarului ei, munca omenească abBtractă. 

y. A treia particularitate : munca privată devine forma con
trarului ei, devine muncă în formă socială nemijlocită. 

5. A patra particularitate : fetişismul formei marfă apare mal 
izbitor în forma de echivalent decît în forma relativă a 
valorii. 

§ 4. Forma valoare sau forma independentă de manifestare a 
valorii = valoare de schimb. 

§ 5. Forma valoare simplă a mărfii = simplă manifestare a 
contradicţiilor cuprinse în ea între valoarea de întrebuinţare şi 
valoare. 

§ 6. Forma valoare simplă a mărfii = forma marfă simplă a 
unui obiect. 

§ 7. Raportul dintre forma marfă şi forma bani. 
§ 8. Forma relativă simplă a valorii şi forma de echivalent 

singulară. 
§ 9. Trecerea formei simple a valorii în forma dezvoltată a 

valorii. 

II. F o r m a t o t a I ă s a u d e z v o I t a t ă a v a I o r i i 

§ 1 .  Infinitatea seriei expresiilor valorii relative. 
§ 2. Determinarea continuă cuprinsă în forma relativă a valorii 

dezvoltate. 
§ 3. Lipsurile formei relative dezvoltate a valorii. 
§ 4. Forma relativă dezvoltată a valorii şi forma de echivalent 

specială. 
§ 5. Trecerea la forma generală a valorii. 
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III. F o r m a g e n e r a I ă a v a I o r i i 

§ 1 .  Aspectul modificat al formei relative a valorii. 
§ 2. Aspectul modificat al formei de echivalent. 
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§ 3. Dezvoltarea uniformă a raportului dintre forma relativă a 
valorii şi forma de echivalent. 

§ 4. Dezvoltarea polarităţii formei relative a valorii şi formei 
de echivalent. 

§ 5. Trecerea de la forma generală a valorii la forma bani. 

IV. F o r m a b a n i  

(Despre această formă bani voi scrie aici numai pentru înlănţuirea 
expunerii. Va fi, poate, mai puţin de o jumătate de pagină.) 
§ 1 .  Deosebirea dintre trecerea formei generale a valorii la 

forma bani şi trecerile anterioare din cursul dezvoltării. 
§ 2. Transformarea formei relative a valorii în forma preţ. 
§ 3. Forma marfă simplă conţine în sine misterul formei bani. 
Şi cu asta gata I 

Al tău, 
K. Marx 

Nu uita, înainte de plecare, să-i scrii cîteva rînduri lui Borkheim, 
:a să nu iasă vreo „neînţelegere" 1) .  

In ceea c e  priveşte traducerea în limba engleză 2) , voi căuta să 
găsesc la Londra un individ care să plătească cum se cuvine, aşa 
încît Moro 3) în calitate de traducător şi cu în calitate de autor să 
ne primim amîndoi partea. Dacă reuşim acest lucru, Mrs. Lizzy 
trebuie să-şi primească şi ea partea sub forma unei rochii de la 
Londra. (In that case 4) , tu trebuie să-mi îngădui această plăcere, 
eşi ursul este încă în pădure.) Am unele şanse, dată fiind dorinţa 
ierbinte a domnilor Harrison et Co. de a studia cartea în engleză 157• 
Eccarius le-a spus, fireşte, că el este modestul meu discipol (critica 
făcută de el lui Mill le-a impus foarte mult acestor domni, care 
pină acum erau adepţii lui Mill 320) şi că profetul publică, respectiv 
tipăreşte chiar acum în Germania toată esenţa înţelepciunii. 

Raportul despre fenieni 308 mă dezgustă. Aceşti ticăloşi ridică 
în slăvi - ca pe o dovadă a umanitarismului englez - faptul că 
prizonierii olitici nu sînt trataţi mai rău decît asasinii, tîlharii, fal-

1) Vi volumul de faţă, p. 287. - No ta red. 
2) a primalui volum din „Capitalul" (vezi volumul de faţă, p. 284). - Nota red. 
1) Samut•l Moore. - Nota red. 
') - n acest caz. - Nota trad. 
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sificatorii şi pederaştii I Şi ce tip sucit este acest O'Donovan Rossa, 
care, fiind condamnat pentru crimă de înaltă trădare, nu vrea să se 
plece în faţa blestemaţilor lui de duşmani. A queer fellow, indeed 1 ) .  
ln general, nici chiar prusienii nu ar fi putut fi  mai birocraţi decît 
aceşti emisari ai salciei plîngătoare 2) , acest Knox (citeşte Ox3) ) şi 
Pollock (Bull-Dog) . care, bineînţeles, dau deplină crezare depoziţiei 
subordonaţilor „paznici de închisoare" .  Dar, dacă nu-i credeţi pe 
paznicii de închisoare, îl veţi crede, desigur, pe directorul de poli
ţie Wermuth I 

Mrs. O'D[onovan] Rossa, înainte de a pleca în America, a 
scris „Internaţionalei" o scrisoare foarte măgulitoare şi amabilă 4) . 

Furia oracolului „nord-german" al lui Bismarck în legătură cu 
declaraţiile lui Stanley şi Derby referitoare la Luxemburg Treaty 
a fost ca un balsam pentru mine 321 • Măgarul de Brass numeşte acest 
lucru o înnoire ! Palmerston a stabilit o dată pentru totdeauna prin
cipiul că tratatele comune dau fiecărui stat numai dreptul şi în nici 
un caz obligaţia de a interveni. Ce se va întîmpla cu obligaţiile pe 
care şi le-a asumat Anglia la Congresul de la Viena în interesul 
Poloniei, atît faţă de Prusia cit şi faţă de Rusia, precum şi cu obli
gaţiile asumate de Franţa ? 

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

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Dragă Engels, 

1 60 

Marx către Engels 
la Hannover 322 

[Londra] 20 iulie 1867 

Iţi scriu în grabă aceste rînduri, în speranţa că te vor mai găsi 
la Hannover. C'est une chose bnîlante 6) . Bătrînul Lafargue 6) le-a 

11 - Intr-adevăr un om sucit. - Nota lrad. 
'I Walpole. - Nota red. 
"I - Joc de cuvinte : în limba germ.mă Ochs = bou. - Nota trad. 
'I Vezi volumul de faţă, p. 165. - Nota red. 
51 - Este o chestiune extrem de urgentă. - Nota trad. 
11 Fran;o1s Lafargue. - Nota red. 
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invitat pe cele trei fiice ale mele la Bordeaux (ele pleacă mîine cu 
secretarul 1) ) ; de acolo, împreună cu bătrînul Lafargue şi cu soţia 
lui, vor pleca într-o staţiune de pe litoral. Nu am putut refuza 
această invitaţie, mai ales că, avînd în vedere starea sănătăţii 
celor trei fete, este un adevărat noroc. Dar bună-cuviinţa nu 
permite să-l las pe secretaire de l'Espagne 2) să plătească costul 
călătoriei. De aceea a trebuit să-i dau vreo 30 1. st. (pentru dus 
şi întors) . Pe lîngă asta, au trebuit scoase de la Muntele de pietate 
ceasurile lor, rochiile etc. Aşa că au zburat cele 45 1.  st. pe care 
le aveam puse deoparte pentru a plăti chiria locuinţei la 3 august. 
(Poliţa e pe numele meu.) 

Acum nu-mi mai rămîne altceva de făcut decît să-ţi scriu ţie. 
Dacă scrisoarea te mai găseşte, scrie-mi imediat şi anexează şi 
scrisoarea către Borkheim, ca să-mi dea el banii. 

Citeşte în Germania : „Doisprezece luptători ai revoluţiei. De 
Gustav Struve şi Gustav Rasch" .  Acolo vei vedea, la rubrica „lup
tătorul revoluţiei" Freiligrath, cum ne trădează încă o dată acest 
bărbat de treabă 3) . 

Publicat pentru prima oară 
într-o forma prescurtată 
în : „Der Briefwecsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", Bd. III, 
Stuttgart, 1913 ; în întregime 
ln : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

1 6 1  

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 10 august 1867 

Dragă Fred, 
Îţi trimit alăturat frumoasa scrisoare pe care am primit-o astăzi 

din Manchester de la Dronke. I-au trebuit vreo două săptămîni 
ca să-mi dea sfatul înţelept „să vînd" vin şi cafea pentru a acoperi 
cheltuielile de expediere I 

1) Paul Lafargue. - Nota red. 
') - secretarul Spaniei. - Nota trad. 
3) Vezi volumul de faţă, p. 500. - Nota red. 
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De altfel, micul francez a fost astăzi din nou pe aici şi m-a 
ameninţat c.-i va scrie bătrînului Lafargue. Tot ce am putut face 
a fost să-l înduplec promiţîndu-i că marţi dimineaţa îşi va primi 
banii. 

Luni voi expedia un colet cu „Courrier Jra;;ais" şi două 
numere succesive din „Dipl[omatic] Rev(iew] " .  

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Mrx• ,  Bd. III ,  
Suttgart, 19 13  

1 62 

Al tău, 
K. M. 

Se tipareşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 1 1  august 1867 

Dragu1 meu Maur, 
Iţi tr;.mit alăturat o bancnotă de cinci lire sterline, pe care, din 

fericire, am luat-o ieri şi care îl va potoli, sper, pe francezul tău. 
De asemenea, îţi trimit scrisoarea lui Dronke. Aşadar, Puştiul a ajuns 
la ananghie datorită micilor lui speculaţii. Mă tem că pentru a scăpa 
de obligaţiile legate de acţiunile Barnedi va i nevoit să treacă 
prin faţa tribunalului care judecă falimentele. E foarte greu pentru 
bietul băiat, mai întîi procesul cu asigurările şi acum aceste lovituri. 
Dar îi rămîne agenţia, şi cu ajutorul ei, precum şi cu ceva mai 
puţină pasiune pentru speculaţii curind se va putea reface. 

Am parcurs în fugă colile pînă la a 32-a 1) şi îţi voi comunica 
părerea mea mai tîrziu ; la o primă citire superficială, numeroasele 
exemple aduse în această parte fac să nu se vadă prea bine inter
conexiunea. Dar sînt acolo lucruri foarte frumoase, iar capitalul 
şi sicofanţii lui îţi vor i veşnic recunoscători. 

In timpul călătoriei de întoarcere am mai avut o plăcere, un 
glonte de puşcă a spart geamul şi a zburat prin vagon la nici 12 
ţoli distanţă de pieptul meu ; probabil că vreun voluntar a vrut 
să dovedească încă o dată că nu trebuie să i se încredinţeze o armă 
de foc. Acesta este cel mai ciudat railway accident 2) care mi s-a 
întîmplat vreodată. 

1) din primul volum al „Capitalului". - Nota red. 
1) - accident de cale ferată. - Nota lrad. 
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Şi Lizzie a călătorit cam prost la întoarcere ; a declarat că nu 
va mai călători niciodată pe mare. 

Calde salutări soţiei tale. 

Publicat pent1u prima oară 
în : „D r B·iefwechsel zw1schen 
F. Engels und K. Marx" ,  Bd. III, 
Stuttgart, 19 13  

1 63 

Al tău, 
F. E. 

>e t1pareşte după manuscru 

Tradus din limba germană 

rvfarx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 14 august 1867 

Dragă Frederick, 
După cum vezi din biletul alăturat, sînt ameninţat cu sechestru 

dacă nu plătesc pînă vinerea vi.itoare impozitele (în sumă de 1 1  1. st. 
;i 9 pence) . Apoi, la sfîrşitul acestei săptămîni trebuie să plătesc 
1 1. st. şi 15 pence pentru dobînzile de la Muntele de pietate, altmin
teri pierd lucrurile amanetate. Iţi comunic abia acum toată această 
porcărie pentru că pînă acum am făcut încercări - din păcate 
zadarnice - de a procura aceşti bani la Londra. 

Cu sumele uriaşe de bani pe care mi le-ai trimis anul acesta 
nu aş fi acum atît de strîmtorat dacă nu aş fi avut peste 200 1. st. 
datorii. Pentru a aranja lucrurile şi a nu te mai presa nici pe 
tine atît de mult, trebuie neapărat să mai iau un împrumut de 
undeva, chiar dacă pentru asta ar fi nevoie să fac o nouă călătorie 
pe continent. Dar nu pot mişca nici un deget pînă cînd nu se 
termină tipărirea 1) . Am primit astăzi a 48-a coală. Aşadar, săptă
mîna asta se termină toată povestea. 

Salut. 

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

1) primului volum din „Capitalul" .  - Nota ced. 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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1 64 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 15 august 1867 

Dragul meu Maur, 
Iţi ti imit alăturat trei bancnote de cite cinci I.st. : 

I/V 65 551 
65 1 1 3 
44 954 " 

l Manchester, 
29 ianuarie 1866 

şi îţi restitui avizul de la fisc. ln aceste condiţii este extrem de 
important ca înapoierea mea să fie ţinută în secret faţă de Borkheim, 
ca să-i pot plăti în septembrie cit mai tîrziu posibil, altfel voi fi 
foarte strîmtorat, căci îţi dai seama că şi aici am o grămadă de 
plăţi de făcut acum, la începutul celui de-al doilea semestru. In 
afară de asta, ca urmare a scăderii preţului la fire, la întocmirea 
bilanţului trebuie să evaluăm rezerva noastră cu aproximativ 2 500 
1. st. mai puţin în comparaţie cu preţurile existente la plecarea 
mea. Asta, de asemenea, e foarte plăcut I 

Cind vrei să primeşti înapoi o parte din coli ? Schorlemmer m-a 
rugat să i le dau pe rînd, pe măsură ce le termin eu, dar asta depinde, 
fireşte, de tine. Acum am citit (superficial) toată cartea şi consider, 
totuşi, .ă şi al doilea volum este foarte necesar şi, cu cit îl vei ter
mina mai repede, cu atît va fi mai bine 155• Voi reciti încă o dată 
totul, respectiv tot ce este mai important sub raport teoretic. Tipii 
ăştia vor fi surprinşi să vadă că, în „felul acesta" ,  punctele cele 
mai dificile, ca, de exemplu, teoria profitului a lui Ricardo 3231 au 
fost rezolvate foarte uşor. 

Calde salutări soţiei tale. 
Al tău, 

F. E. 

Lupus s-a născut la Tarnau la 21 iunie 1 809 şi a murit la 3 
mai 1 864. 

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

Se tipareşte după manus.ns 

Tradus din limba germană 
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1 65 

Marx către Engels 
la Manchester 

?97 

[Londra] ora doua noaptl•d , 
16 august 1867 

Chiar acum am terminat de corectat ultima coală (49) a cărţii 1) . 
Anexa - forma valoare -, tipărită cu caractere petite, cuprinde 
o coală şi un sfert 313. 

Am corec lat pretata şi tot ieri am trimis-o înapoi. Aşadar, acest 
volum este gata. Numai mulţumită ţie a fost cu putinţă acest lucru. 
Fără abnegaţia ta mi-ar fi fost imposibil să realizez uriaşa muncă 
pe care au necesitat-o cele trei volume i,,. I embrace you, full of 
thanks ! 2) . 

Alăturat îţi trimit două coli curate. 
Am primit cele 15 1 .  st. Multe mulţumiri. 
Salut, dragul, scumpul meu prieten ! 

Al tău, 
K. Marx 

De colile curate am nevoie abia cînd apare cartea în întregime. 

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

1 66 

Se tipăreşte după manu�cris 

Tradus din limba germand 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 23 august 1 867 

Dragul meu Maur, 
Am recitit cu atenţie pma acum circa 36 de coli 3) şi te felicit 

pentru felul desăvîrşit în care ai reuşit să faci ca cele mai încurcate 

1 )  primul volum din „Capitalul" .  - Nota red. 
2) - Te îmbrăţişez plin de recunoştinţa. - Nota /rad. 
) din primul volum al „Capitalului" .  - Nota red. 
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probleme economice să apară simple şi de o limpezime aproape 
palpabilă, datorită faptului că sînt plasate la locul cuvenit şi într-o 
conexiune justă. Te felicit, de asemenea, pentru expunerea exce
lentă, în fond, a relatiei dintre muncă şi capital, făcută aici pentru 
prima oară complet şi într-o corelaţie deplină. Mi-a făcut, totodată, 
multd pl.cere să văd cum te-ai familiarizat cu limbajul tehnologic, 
care ţi-a creat, desigur, multe dificultăţi şi în privinţa căruia am 
avut oarecare temeri. Am corectat pe margine cu creionul citeva 
slips of the pen 1) şi am riscat chiar să fac unele completări. Dar 
cum ai putut lăsa structura exterioară a cărţii în forma ei actuală ? 
Capitolul al 4-lea cuprinde aproape 200 de pagini şi are numai 4 
secţiuni, marcate prin titluri tipărite cu caractere obişnuite, greu 
de observat. Apoi, firul ideilor este mereu întrerupt de exemplifi
cări, iar problema care trebuie demonstrată nu este dată niciodată 
în rezumat la sfîrşitul exemplificării, aşa incit de la exemplificarea 
unei probleme treci întotdeauna de-a dreptul la expunerea unei 
alte probleme. Acest lucru este foarte obositor şi, dacă nu eşti 
extrem de atent, te încurcă. Ar fi fost indicate mai multe subîm
părţiri şi sublinieri mai accentuate ale paragrafelor principale m. 
Şi la redactarea în limba engleză a lucrării, acest lucru va trebui 
neapărat făcut. In genere, în această expunere (şi anume în capitolele 
despre cooperaţie şi manufactură) , unele probleme nu-mi sînt încă 
destul de clare şi nu-mi pot da seama la ce fapte anume se referă 
ceea ce ai dezvoltat tu numai în linii generale. Judecind după 
forma exterioară a expunerii, se pare că ai scris acest capitol, al 
4-lea, mai în grabă decit pe celelalte şi l-ai prelucrat cel mai puţin. 
Toate astea n-au însă nici o importanţă ; principalul este ca domnii 
economişti să nu găsească nicăieri un punct slab unde să poată 
face o breşă ; sînt realmente curios să aud ce vor spune aceşti 
domni, căci nu au de ce să se lege. Oameni a la Roscher vor şti, 
desigur, să se consoleze ; dar asta e situaţia cu cei de aici, din 
Anglia, care nu sînt în stare să scrie nici pentru copii de trei ani. 

Mi-ai face o mare bucurie dacă mi-ai trimite din nou citeva 
coli, aş vrea să citesc acumularea 325 avînd continuitate. 

Calde salutări soţiei tale. Cînd se întorc fetele ? 

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

1) - scăpari din condei. - Nota trad. 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după mam1scris 

Tradus din limba g:1miiă 
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Marx c.Le Engels 
la Manchester 

299 

[Londra] 24 augu t 1 8G7 

De cînd ţi-am trimis ultimele două coli curate 1) , nu am mai 
prima altele. Sini furios pe Meissner. El a reţinut, desigur, colile 
pe care i le-a trimis Wigand ca să trimită totul o dată şi să eco
nomisească astfel 4 pence la expediere I 

Acelaşi Meissner mi-a scris săptămîna trecută că va tipări 
separat o anumită parte din prefaţa mea (şi a ales, într-adevăr, 
cc este mai bun) pentru a o trimite ziarelor germane. I-am scris 
să-mi trimită imediat cîteva exemplare. m contat pe faptul că tu 
o vei traduce în engleză (aş fi dat-o apoi la „Bee-Hive• ,  pe care îl 
citesc Mill, Beesly, Harrison etc.) ; Lafargue, cu ajutorul lui Laura, 
ar traduce-o în franceză pentru „Courrier Jran:ais• şi, în sfîrşit, 
.one copy 2) i-aş fi trimis corespondentului meu din America 326• 
Pentru a economisi cei 4 pence, Meissner nu a trimis nimic. El va 
!rimite totul o dată. Dar asta va face �ă se piardă mult timp I 

Lucrul cel mai bun în cartea mea este : 1) dublul caracter al 
muncii, subliniat chiar în primul capitol, după cum munca este 
exprimata în valoare de întrebuinţare sau în valoare de schimb 
{pe aceasta se bazează toata înţelegerea faptelor) ; 2) analiza plus
valorii, independent de formele ei deosebite : profit, dobîndă, rentă 
funciară etc. Acest lucru se va vedea mai ales în volumul al 
II-lea 155• Tratarea acestor forme deosebite în economia politică 
clasică, care mereu le confundă cu forma generală, constituie un 
�l'evarat Olla Potrida 3) . 

Dorinţele, obiecţiile, dubiile tale etc. te rog să le treci în corec
tm ile curate. Asta este foarte important pentru mine, întrucît 
sper ca, mai devreme sau mai tîrziu, să scot o a doua ediţie s21. In 
ceea ce priveşte capitolul al IV-lea, am avut destulă bătaie de cap 
pmă să găsesc faptele propriu-zise, respectiv conexiunea lor 4) . 
Apoi, după ce am făcut asta, în timpul ultimei redactări, au început 
să curgă una după alta Cărţile albastre 252 şi am fost încîntat s. 

1) din pnmul volum al „Capitalului". - Nota red. 
') - un exemplar. - Nota trad. 
') - mişmaş. - Nota trad. 
') Vezi volumul de faţă, p. 298. - Nota red. 
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văd că concluziile mele teoretice sînt întru totul confirmate de 
fapte. ln sfîrşit, trebuie să se ţină seama că acest capitol a fost 
scris în timpul cînd eram sîciit de furuncule şi de atacurile zilnice 
ale creditorilor ! 

1n legătură cu sfîrşitul cărţii a II-a (procesul de circulaţie), 
pe care îl scriu acum 328, trebuie să-ţi pun din nou o întrebare, 
aşa cum am mai făcut u mulţi ani în urma ! 

Capitalul fix trebuie să fie înlocuit in natura 1 ) .  să zicem, în 
curs de 10 ani. ln răstimpul acesta, valoarea sa se reîntoarce parţial 
şi treptat, pe măsură ce sînt vîndute mărfurile produse cu ajutorul 
acestui capital. Aceste sume în creştere treptată care servesc la 
înlocuirea capitalului fix (abstracţie făcînd de reparaţii şi de alte 
operaţii de acest fel) devin necesare abia atunci cînd acest capi
tal încetează de a mai exista în forma sa materială, de exemplu 
sub formă de maşină. Intre timp, capitalistul se foloseşte însă de 
aceste sume care se reîntorc succesiv. 

Cu mulţi ani în urmă ţi-am scris, mi se pare, că în felul acesta 
se creează un fond de acumulare, întrucît capitalistul se foloseş te 
în acest răstimp de banii care se reîntorc înainte de a înlocui cu 
ei capitalul fix. lntr-o scrisoare ai obiectat cam superficial împo
triva acestei idei 329• Ulterior am aflat că MacCulloch prezintă acest 
fond de amortizare ca fond de acumulare. Fiind convins că tot ce 
afirmă MacC[ulloch] este greşit, am renunţat la această idee. Con
cluzia trasă de el în scopuri apologelice a fost combătută încă 
de malthusieni, dar şi ei recunosc faptul în sine 330 . 

Tu, în calitate de fabricant, trebuie să ştii ce faceţi cu sumele 
care se reîntorc în contul capitalului fix înainte de momentul cînd 
acesta trebuie înlocuit in natura. Şi trebuie să-mi răspunzi la această 
întrebare (fără teorie, pur şi simplu practic). 

Salut. 
Al tău, 

K. M. 

(Salutări lui Mrs. Lizzy !) 
Cop 'ii sînt încă la Roy an, în apropiere de BordedUX. 

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

') - în forma naturala. - Nota trad. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Engels către Marx 
la Londra 

Dragul meu Maur, 

301 

Manchester, 26 august 18o7 

In chestiunea fondului de înlocuire [a capitalului fix] îţi voi 
scrie mîine amănunţit, cu calculele respective. De altfel, trebuie 
să mai întreb cîţiva fabricanţi ca să aflu dacă felul nostru de a 
proceda constituie regula sau numai o excepţie. Problema este 
următoarea : dacă la 1 OOO 1. st. cheltuite iniţial pentru maşini, din 
care în primul an s-au scăzut 100 1. st., regula este ca în al doilea 
an să se scadă 10°/o din 1 OOO I. st. sau din 900 I. st. etc. Noi pro
cedăm ca în cazul din urmă şi prin aceasta povestea se prelun
geşte, bineînţeles, la infinit, cel puţin în teorie. Aceasta complică 
foarte mult socotelile. Altminteri, nu încape nici o îndoială că 
fabricantul foloseşte fondul de înlocuire sau, cel puţin, îl are la 
dispoziţia sa în medie cu 4 ani şi jumătate înainte ca maşinile să 
se fi uzat. Dar acest fond este calculat, ca să spunem aşa, ca o 
anumită garanţie împotriva uzurii morale ; cu alte cuvinte, fabri
cantul spune : presupunerea că maşinile se uzează complet în 10  
ani este numai în parte justă, şi anume numai pornind de la  pre
misa că mi se achită chiar de la început fondul de înlocuire în 10  
rate anuale. In orice caz, îţi voi trimite calculele ; în ceea ce pri
veşte importanţa economică a acestei chestiuni nu sînt prea lămurit, 
nu înţeleg cum poate fabricantul să înşele multă vreme prin acest 
fals pe ceilalţi părtaşi la împărţirea plusvalorii, respectiv pe ultimii 
consumatori ai acesteia. Nota bene - în contul maşinilor se scade, 
de regulă, 7 1/2 °/o, aşadar se stabileşte o perioadă de uzură de 
circa 13 ani. 

Moore îţi trimite alăturat o fotografie de-a lui şi-ţi aminteşte 
că şi tu i-ai promis fotografia ta, pe care este foarte nerăbdător 
s-o primească. 

Capitolul despre acumulare este excelent 32s. 

Al tău, 
F. E. 

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

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus dm limba germană 
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Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 27 august 1867 

Dragul meu Maur, 

Alăturat îţi trimit două tabele cu pnvHe la maşini, care te 
vor ajuta să te lămureşti complet în această privinţă. Regula este 
ca în fiecare an să se scadă un anumit procent din suma iniţială, de 
obicei 1 1/2 °/o ; totuşi, pentru simplificarea calculului, m-am fixat 
Ia 10°/o, ceea ce pentru unele maşini nici nu e mult. Aşadar, de 
exemplu : 

1 0  1 ian. Investiţie . 
1861 1 ian. Amortizare 1 0/o 

Investiţie nouă 

1 862 1 ian. Amortizare 100/o din 1 20 1. st. 
( 1  OOO 1. st. + 200 1. st.) 

Investiţie nouă 

1 863 1 ian. Anoriizare 1 0° o din 1 OOO I .  st + 
200 1. st .  200 I. st. . 

etc. 

1) ln manusc1is : 1 020 ) . st .  - Nula ri·. 

1 OOO 1 .  st. 
100 " " 
900 " " 
200 

1 1 00 " " 

1 20 " " 
980 " „ 
200 " " 

1 1 80 " " 

140 " " 
1 040 " „1) 
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In tabelul nr. 1 presupun că fabricantul plasează cu dobindă 
[banii] săi destinaţi amortizării ; în ziua cînd trebuie să-şi înlo
cuiască maşinile vechi cu altele noi, el are în loc de 1 OOO 1. st. 
1 252, 1 1  1. st. Tabelul nr. 2 presupune că el îşi plasa în fiecare an 
banii în noi maşini. După cum se vede din ultima coloană, unde 
este trecută valoarea tuturor investiţiilor aşa cum se prezintă 
această valoare în ultima zi din anul al 1 0-lea, desigur că fabri
cantul nu are atunci o valoare mai mare de 1 OOO 1. st. în maşini 
(şi nici nu poate avea mai mult, deoarece nu a băgat în ele decît 
valoarea egală cu uzura, deci valoarea totală a maşinilor nu poate 
creşte prin acest proces) , dar el şi-a extins fabrica din an în an 
şi a lucrat în decursul cehi 1 1  ani , în medie, cu maşini care la 
instalare au costat 1 449 1 .  st. ; a7adar, a produs şi a cîştigat mult mai 
mult decît cu cele 1 OOO 1 .  st. iniţale. Să presupunem că el are o 
filatură şi că fiecare liră reprezintă un fus şi un flaier ; în cazul 
acesta, el a lucrat, în medie, cn 1 449 de fuse în loc de 1 OOO şi, 
după scoaterea din uz a celor 1 OOO de fuse iniţiale, la 1 ianuarie 
1 866 intră în noua perioadă cu 1 357 de fuse achiziţionate între 
timp, la care se mai adaugă 236 din amortizarea anului 1 865, adică 
cu 1 593 de fuse. Cu ajutorul avansurilor pentru amortizare a fost, 
dşadar, în stare, pornind de b. maşinile vechi să-şi sporească 
numărul maşinilor cu 60°/o de pe urma maşinilor vechi, fără ca 
în noile investiţii să fi intrat vre.n ban din profilul său propriu-zis. 

În ambele tabele au fost lăsate deoparte reparaţiile. La o amor
tizare de 1 00/o maşina trebuie să-şi acopere propriile cheltuieli de 
reparaţii, cu alte cuvinte acestea sînt deja incluse în sumele de 
amortizare. De altfel, situaţia nu se schimbă cu nimic, deoarece 
aceste cheltuieli de reparaţii ori sînt incluse în cei 1 00/o, ori pre
lungesc în mod corespunzător durata de funcţionare a maşinilor, 
ceea ce se reduce la acelaşi lucru. 

Sper că tabelul nr. 2 îţi va fi destul de clar : dacă nu, scrie-mi, 
am aici o copie după el. 

Sînt grăbit. 
Al tău, 

F. E. 
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I. Fabricantul plasează fondul de reînnoire cu o dobîndă de 5° o. 

1 856 la 1 ian. Investit în maşini . 1 OOO 1 .  st. 

1857 la ian. Amortizare 1 0°/o pen-
tru uzură 1 00 I .  st. 

1 858 la 1 ian. Amortizare l QO/o pen-
tru uzură 1 00 1. st. 
Dobînda la 1 00 1 .  st.  5 1. st. 1 05 1. st. 

205 1 .  st. 
1859 la 1 ian. Dobînda la 205 1 .  st. 1 0,5 1 .  st. 

Amortizare 1 0° o 1 00 1. st. 1 1 0,5 1 .  st. 

315,5 1 .  st. 

1 860 la l ian. Dobînda la 315,5 1. st. 15 , 15  1 .  st. 
Amortizare 1 0° o 1 00 1. st. 1 1 5 , 15  1. st. 

43 1 1 .  st. 

1861 la 1 ian. Dobînda la 431 1 .  st. 2 1 ,  1 1  1 .  st. 
Amortizare 1 0° o 1 00 1. st. 1 21 , 1 1  1 .  st. 

552, 1 1  I. ;t. 

1 862 Ia 1 ian Dobînda la 552 , 1 1  I .  st. 27, 1 3  1. st. 
Amortizare l QO/o 1 00 1 .  st. 1 27,  13 1 .  st. 

680,4 1 .  st. 

1 863 la 1 ian. Dobînda la 680,4 1. st. 34 1. st. 
Amortizare l QO/o 1 00 1. st. 134 l .  st. 

81 4,4 l. st. 

1 864 Ia 1 ian. Dobînda la 81 4,4 1. st. 40, 1 4  1 .  st. 
Amortizare 1 0/o 1 00 1. st. 1 40, 1 4  1 .  s l .  

954 , 18  1 .  st.  

1 865 la 1 ian. Dobînda la 954, 1 8  1. st. 42, 15  1 .  st. 
Amortizare 1 0°/o 1 00 1. st. 1 42, 1 5  1. st. 

1 097, 13  1 .  st. 

1 86 la 1 ian. Dobînda la 1 097, 13 1.  st. 54, 18 1 .  st. 
Amortizare l QO/o 1 00 1. st. 1 54 , 1 8  1. st. 

Rezultatul la sfîrşitul celor 1 O ani 1 252, 1 1  1. st. 

sau la 1 ianuarie 1 866 : în locul maşinilor uzate în valoare de 
1 OOO 1 .  st„ incluse în maşini, 1 252, 1 1  1 .  st. în numerar. 
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II. Fondul de reînnoire este investit în fiecare an 
din nou în maşini. 

1856 la ian. Investit în maşini 

1 857 la ian. Amort. 1 00/0 investiţi 
din nou 

1 858 la 1 ian. Amort. 

1 0°/o din 1 OOO I. st. 1 00 I. st. 
1 00 I. st. 10 I .  st. 

1859 la 1 ian. Amort. 
1 0° o din 1 OOO I .  st. 1 00 I .  st. 

2 1 0  I .  st. 21 I .  st. 

1 860 la 1 ian. Amort. 

1 0°/o din 1 OOO I .  st. 1 00 1. st. 
331 l .  st. 33 1. st. 

1 861  la 1 ian. Amort. 

1 0° o din 1 OOO I. st. 10 I .  st. 
464 I .  s l .  46 I .  st. 

1862 la 1 ian. Amort. 

1 0° o din 1 OOO I. st. 1 00 I .  st. 
610  I .  st. 61  I. st. 

1 863 la 1 ian. Amort. 

1 0°/o din 1 OOO I .  st. 1 00 1. st. 
771 I. st. 77 I .  st. 

1 864 la 1 ian. Amort. 

1 0°, o din 1 OOO I .  st. 1 00 I. st. 
948 I .  st. 95 I .  st. 

Investiţii Uzura Valoarea 

noi la sută la 1 ian. 

1866 

1 OOO I. st. 1 00°/o - I. st. 

1 00 I .  st. 90°/o 10 1. st. 

1 1 0  I .  st. 80°/o 22 1. st. 

2 10  I .  st. 

121  I .  st. 70°/o 36 I. st. 

33 1 I. st. 

133 1. st. 60° o 53 I. st. 
464 I. st. 

1 46 I .  st. 500/o 73 I .  st. 

6 10  I .  st. 

161  I .  st. 40°/o 97 I. st. 
771 I .  st. 

177 I .  st. 30°/o 1 24 1. st. 
948 I .  st. 

195 1 .  st. 20°/o 156 1. st. 
1 143 1. st. 
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1865 la ian. Amort. 
1 0° o din 1 OOO I .  st. 1 00 I .  st. 

1 143 I .  st. 1 1 4  I .  st. 214  I. st. 1 0° o 193 I .  st 
1 351 I. st. 

1866 la 1 ian. Amort. 
1 0°/o din 1 000 l .  st. 1 00 I. st. 

1 351 I. st. 136 I .  st. 236 l. st. OO O 236 l .  St. 

Valoarea nominală a noilor maşini . 1 593 I. st. 

Valoarea reală a noilor maşini 1 OOO l. st. 

Considerînd 1 I. st. pentru un fus, fabricantul a lucrat : 

1856 cu 
1851 li 
1858 l i  
1859 l i  
1860 l i  

în 

1 OOO 
1 100 
1 21 0  
1 331 
1 464 

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

fuse 

l i  
l i  
l i  

• - I 

în 

1 861  cu 1 6 10  fuse 
1 862 l i  1 111  l i  
1 863 li 1 948 
1 864 l i  2 143 
1 865 li 2 351 

Jn 1 1  ani 15 934 fuse 

Jn medie 1 449 fuse 
şi începe în 1 866 cu 1 351 

236 

1 593 fuse 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germanl 



Dragă Fred, 

Scrisori din t�67 

1 70 

Marx către Engels 
la Manchester 

307 

Londra] 31 august 1 67 

Am primit ambele tale scrisori şi calculele. Thanks 1) . Pînă mar
tea viitoare (3 septembrie) trebuie să plătesc la doi păcătoşi de 
băcani 4 1 .  st., amîndurora numai în contul datoriei. Am impre
sia că anul ăsta indivizii sînt mai sîcîitori ca oricînd. 

Copiii se întorc de duminică (mîine) într-o săptămînă. Aş fi 
vrut să mai rămînă. Acolo se amuzau. Dar Lafargue trebuie să se 
întoardi la şcoala lui. (11 supără întotdeauna cînd îl întreb : 
N'allez-vous pas a votre ecole ? 2) ) 

De aici pleacă la Congresul de la Lausanne (al Internaţionalei) 331 : 
Eccarius, Lessner, Dupont. Afară de aceştia, preşedintele Asociaţiei 
ţesătorilor de panglici din Coventry 3) şi A. Walton, Esq. (din 
Wales) . Eccarius a primit propunerea de a scrie o corespondenţă 
despre congres pentru „Times• - după ce a făcut cerere Ia acest 
ziar. 

Judecind după toate ştirile sosite din Paris, situaţia lui Bona
parte este foarte nesigură. 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurta tă 
in : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", Bd. III, 
Stuttgart, 1913 ; în întregime 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, B. 3, 1 930 

1) - Mulţumesc. - Nola lrad. 

Al tău, 
K. M 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba ge1mană 

') - Nu vă duceţi la şcoala d-voastră 7 - Nota lrad. 
1) Daniel Swan. - Nola red. 
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1 7 1  

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 1 septembrie 1867 

Dragul meu Maur, 
Pentru că tocmai am primit o datorie foarte veche de 5 1. st. 

pe care nu mai contam, mîine, de îndată ce voi încasa cecul, îţi 
voi putea trimite această sumă. Altfel m-aş fi găsit într-o situaţie 
cam grea, întrucît trebuie să-i achit lui Bork[heim] cele 45 1. st. Ce 
se aude cu B[orkheim] . s-a întors ? Acum am posibilitatea şi, de 
aceea, aş vrea să rezolv chestiunea aceasta. 

Am primit cele 8 coli 1) . pentru care îţi mulţumesc. Partea teo
retică este într-adevăr excelentă, la fel şi expunerea cu privire la 
expropriere. Dar materialul intercalat cu privire la Irlanda este 
scris în prea mare grabă şi este prea puţin prelucrat. La prima citire, 
adeseori este absolut de neînţeles. Iţi voi scrie mai pe larg de 
îndată ce voi pătrunde mai adînc problemele. Rezumatul cu privire 
la exproprierea expropriatorilor este pur şi simplu strălucit şi va 
produce efectul cuvenit 332. 

E un noroc că acţiunea acestei cărţi „se petrece " ,  ca să spun 
aşa, aproape numai în Anglia, altfel cartea s-ar încadra în § 100 
al Codului penal prusian : „Acela care . . .  instigă pe supuşii statului 
la ură sau la dispreţ" etc. şi ar atrage după sine confiscarea. Oricum, 
se pare că Dismarck consideră necesa1 ă o miLă demonstraţie împo
triva muncitorilor. La Erfurt sau undeva în apropiere au fost învi
nuiţi de înaltă trădare un poet adept al lui Lassalle, un tipograf 
şi un editor, iar la Elberfeld a fost confiscată chiar o fiţuică a 
onorabilului Schweitzer 2) . O interzicere a cărţii în Prusia este, 
aşadar, posibilă, dar, în orice caz, în condiţiile actuale nu şi-ar 
atinge scopul. 

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

1) din primul volum al „Capitalului " .  - Nota red. 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

') J. B. Schweilzer. „Der Kapitalgewinn und der Arbeitslohn" ,  Be1lin, 1 867. -
Nota red. 
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Manchester, 2 septembrie 1867 

Dragul meu Maur, 
Iţi trimit bancnota de 5 1. st. Cred că ai primit caietul „Tran

sactions 11 [of the] R[oyal] Society. Nu ai putea să-mi trimiţi numerele 
pe iulie şi august din „Free Press 11 1 pe care mi le-ai promis ? 

La Paris, pare-se, situaţia este foarte grea ; amintirea anilor 
1 829 şi 1 847, a cărei invocare a început-o Girardin 333, apare zilnic 
în toate ziarele şi se pare că din discursul plin de autorenunţare 
rostit la Lille reiese că tocmai acum, cînd el 1) are nevoie de acest 
lucru, în Germania de sud şi în Austria nu se poate face nimic, 
evident numai din pricina situaţiei critice a acesteia din urmă. 
„De aici rezultă, de asemenea" ,  că numai „guvernele slabe" pot 
încerca să scape de dificultăţile interne cu ajutorul conflictelor 
externe 334• In sfîrşit, se pare că veşnic repetatele aluzii la „mon 
fils 11 2) nu exprimă nici ele o prea mare încredere în durata vieţii 
„tatălui 11 quem nuptiae demonstrat 3) . Numai să te grăbeşti cu volu
mul al doilea 155, curînd s-ar putea întîmpla ceva. 

Dacă ne luăm după un ziar californian pe care l-am văzut sîm
bată, mişcarea pentru ziua de muncă de 8 ore a avut acolo, pare-se, 
un succes enorm printre building trades 4) . împotriva lor, patronii 
au organizat o asociaţie pentru apărarea zilei de muncă de 10 ore 
şi zbiară cit îi ţin puterile. Ca urmare a istoriei cu ziua de muncă 
de 8 ore au fost anulate, după cum se spune, contracte în valoare 
de 1 milion şi jumătate de dolari 335. 

Gumpert, care s-a întors, spune că în electoratul Hessen furia 
împotriva prusienilor este tot atît de mare ca şi la Hannover, chiar 
dacă nu se manifestă atît de zgomotos. De îndată ce armata s-ar 
retrage, toţi „prusienii " ar fi ucişi. Printre altele, la Kassel pru
sienii au confiscat fondurile pentru ajutorarea văduvelor de ofiţeri 
şi pentru pensii, bani care proveneau din contribuţii impuse ofiţe
rilor. Iar la Hannover el a găsit situaţia şi mai gravă decît am 
găsit-o eu. 

Kugelmann ar vrea şi el să ia parte la Congresul de la Lausanne 331 
în calitate de speciator ; poate ar fi bine să-l înştiinţezi pe Eccarius 

1) Napoleon al III-iea. - Nota red. 
•) - „fiul meu" (Eugene Bonaparte). - Nota trad. 
') - pe care-l atesta căsătoria. - Nota trad. 
') - muncitorii constructori. - Nota trad. 
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de acest lucru. Cu Schorlemmer, care a plecat ieri (via Grimsby) , 
se va întîlni desigur în Franţa, la congresul naturaliştilor. Moore 
pleacă peste vreo 3 săpt.mîni în Turingia, unde în decurs de 6 săp
tămîni va studia limba germană ; l-am trimis acolo ca s. fie cit 
mai departe de traseul turiştilor britanici . 

Calde salutări. 

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

1 73 

Al tău, 
F. E 

Se l!pareşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

(Londra] 4 septembrie 1867 

Dragă Fred, 
Am primit cele 5 1. st. şi îţi mulţumesc. 
Borkheim mi-a scris acum cîteva zile de la Berna şi mi-a trimis 

pentru „observaţii amabile" ciorna discursului pe care intenţionează 
să-l rostească la Congresul pentru pace de la Geneva 336• El conta 
şi pe sprij inul tău. Conform înţelegerii noastre, i-am scris că nu 
te-ai întors încă. Dar poţi să trimiţi banii asociatului său, Schyler, 
65 Fenchurch Street. Numai că suma nu este de 45 1. st., ci de 50 
1. st. Cînd am cercetat încă o dată poliţa, m văzut că este de 48 1. st. 
Borkheim a spus atunci că ar putea să-mi dea suma rotundă de 50 
1. st. Nu ţi-am spus mai de mult acest lucru pentru că aşteptam de 
la o zi la alta banii care mi-au fost promişi şi voiam să plătesc 
eu cele 50 1. st. 

Iţi trimit : 
1 )  ultimele coli tipărite 1) ; 
2) două numere din „D(iplomatic] Review" şi un număr din 

„Courrier fran:ais".  
In ceea ce priveşte ultimele coli, contrar dispoziţiei mele, au 

tipărit completarea la note cu litere mari şi anexa despre forma 

1) din primul volum al „Capitalului" .  - Nota red. 



Scrisori din 1867 311 

valoare cu li tere mici 337• Au făcut asta pentru ca volumul să nu 
aibă nici mai mult şi nici mai puţin de 50 de coli . După părerea 
mea, a fost o greşeală grosolană din partea lui Meissner că a urcat 
preţul de vînzare de la 3 taleri la 3 taleri şi 10 groşi de argint. Dar 
s-ar putea ca ulterior să fi primit atît de multe comenzi ferme, incit 
din punct de vedere comercial să fi procedat just. 

Ca să poţi înţelege articolul „Les Conditions de la Paixu din 
„Courrier fran:aisu (pe care după ce-l citeşti trebuie să mi-l 
restitui}, îţi comunic următoarele : 

· Ştii că am luat cuvîntul în Consiliul General împotriva unirii cu 
cei care pălăvrăgesc despre pace. Cuvîntarea mea a durat about 
t 2 hour •) . Eccarius, în calitate de secretar care a întocmit procesul
verbal, a publicat o dare de seamă în „Bee-Hive•, incluzînd numai 
cîteva fraze din cuvîntarea mea. In reproducerea din „Courrier• 
au fost omise şi frazele despre necesitatea unor armate împotriva 
Rusiei şi cele despre laşi ta tea acestor indivizi 338• Totuşi , povestea 
asta a stîrnit mare zarvă. Măgarii din Peace Congress, al căror 
reprezentant la Londra este M. de Colleville, au schimba t complet 
programul lor iniţial şi în cel nou, care este mult mai democratic, 
au introdus rhiar cuvintele : „the harmonizing of economic interests 
with liberty" 2) ,  o frază vagă, care poate de asemenea să însemne 
pur şi simplu freetrade 3) . M-au bombardat cu scrisori şi au avut 
chiar impertinenţa de a-mi trimite alăturata mîzgăleală, conţinînd 
noul program. Impertinenţa constă în faptul că în adresă mă numesc 
„member of the Geneva etc. Congress" 4) . După cum vei vedea, 
„Courr :er", apărătorul lor cel mai activ la Paris, se dezice de ei. 
Ca m mare a unei scrisori particulare pe care i-am trimis-o acuP1 
vreo două săptămîni 5) lui Vermorel (personal nu-l cunosc) . acelaşi 
„Courrier" şi-a schimbat politica faţă de Rusia. 

L;enţialul este că aceşti domni importanţi de la Congresul pentru 
pace - Victor Hugo, Garibaldi, L. Blanc etc. - cu o deosebită 
distilcţie au ignorat Asociaţia noastră Internaţională. Acum i-am 
silit să ne recunoască drept o forţă. 

De la Neapole am primit primele două numere ale ziarului 
„Liberia e Giusliziau .  In nr. 1 ,  ei se proclamă organul nostru de 
presă. I l-am dat lui Eccarius ca să-l prezinte la congres. Nr. 2, pe 
care ţi-l voi trimite, conţine un foarte bun atac împotriva lui 
Mazzini 339. Presupun că aici a colaborat şi Bakunin. 

1) - aproximativ o jumatate de oră. - Joia trad. 
') - „îmbinarea intereselor economice cu libertatea". - Nota trad. 
3) - liberul schimb. - Nota trad. 
') - „participant la Congresul de la Gen>va etc. • ,  - Nota trad 
') Vezi volumul de fată, p. 501 .  - Nota red. 
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In ceea ce priveşte confiscarea şi interzicerea cărţii mele 1) . 
vezi tu, una este să se interzică un pamflet electoral, şi alta o carte 
de 50 de coli, şi încă una avînd o formă atît de erudită şi conţinînd 
chiar note în limba greacă. Şi, desigur, nu s-ar schimba nimic dacă, 
pentru a caracteriza situaţia muncitorilor agricoli, în loc de 1 2  
comitale din Anglia aş fi ales 12  districte din Prusia. D e  asemenea, 
am impresia că d-l Bismarck se va gîndi bine înainte de a provoca 
atacurile mele Ia Londra şi Paris împotriva regimului său. 

Care este situaţia în Prusia o arată următoarea declaraţie a lui 
O. Hilbner, directorul Arhivei centrale de statistică, într-un mesaj 
către alegătorii lui : 

„Şi aşa poporul este peste masură de împovărat. In afară de 
fabricile de armament, aproape toate celelalte meşteşuguri stagnează. 
Pentru fiecare slujbă măruntă se bat sute de oameni flămînzi, în 
oraşe creşte numărul locuinţelor goale şi al locatarilor care nu 
pot să plătească chiria, cea mai mare parte a moşiilor şi a caselor 
se vînd Ia licitaţie, azilurile pentru săraci sînt pline de învingatori 
schilodiţi şi de şomeri, nimeni nu are siguranţa zilei de azi şi a 
celei de mîine, şi săracii, calculîndu-şi bugetul, ajung Ia constatarea 
că ei plă tesc pentru serviciile statului mai mult decît merită " .  

La Berlin nu a fost ales nici un candidat al guvernului sau al 
partidului naţional-liberal 303• Dar ce dobitoci blestemaţi sînt aceşti 
progresişti 56 , care constituie acum extrema stingă, o demonstrează, 
printre altele, următorul extras din „Zulcunftn ,  organul lor 
„foarte radical " .  „Intreaga naţiune engleză este cuprinsă de snobis
mul nivelator, pentru care orice activitate personală este incomodă„ . 
Acelaşi snobism îi determină pe englezi să insiste în continuare 
asupra reducerii timpului de muncă, şi din cauza trade-unionurilor 
interzice munca suplimentară !" Nici nu-ţi vine să crezi ! 1ntr-adevăr, 
în comparaţie cu presa germană, chiar şi acum presa pariziană este 
un gigant I 

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

1 )  Vezi volumul de fală, p. 308. - Nota red. 

AI tău, 
K. Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 



1n mare grabă. 

Scrisori din 1867 

1 74 

Marx către Engels 
la Manchester 

313 

[Londra] 7 septembrie 1867 

Dragă Fred, 
lţi trimit alăturat o scrisoare de la Lessner. „Gazettes de 

Lausanne" o aveam. „4imes• îl sfîrtecă cu neruşinare pe E[ccarius] 340• 
Totodată îţi trimit ultimul număr din „Dipl[omatic] Review" şi unele 
numere din „Courrier fran:ais• ,  pe care întotdeauna trebuie să mi 
le înapoiezi. „C[ourrierj fr[an:aisj• a denaturat într-un mod stupid 
scurta notă trimisă de mine cu privire la Hibner, punînd în locul 
cuvintelor „tomber sous la subhastation" 1) (care este o expresie din 
Codul lui Napoleon) : „tomber sous le marteau des demolisseurs " 2) . 

Adio. 
Al tău, 

K. Marx 

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 

175 

Engels către Marx 
la Londra 

[Manchester, 9 septembrie 1867] 

Dragul meu Maur, 
Şi ieri şi azi am vrut să-ţi scriu, dar treburile comerţului m-au 

împiedicat. lţi trimit înapoi numerele din „Courrier" .  Vermorel 
este destul de bun cu observaţiile lui despre influenţa francezilor 
asupra congresului, despre caracterul lor serios şi despre faptul că 
ei nu au rostit nici o cuvîntare 341 • Poor 3) Eccarius ! 

1) - a se vinde Ia licitaţie (vezi volumul de faţă, p. 312. 
Nota lrad. 

2) - a ajunge sub ciocanul distrugătorilor. - Nota trad. 
3) - Bietul. - Nota trad. 

Nota red.J. -
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Te felicit pentru anexa ta cu privire la forma valoare 1 ) .  în 
aceast. formă este brought home to the most rebellious under
standing 2) . De asemenea, pentru prefaţă. Dar cine a făcut traducerea 
ruşinos de agramată din „Bee-Hive" ? 3�2 De ce nu mi-ai trimis-o 
mie şi nu mi-ai spus ce V rei ? Mă tem să nu-ţi dăuneze în ochi i lui 
Beesly etc. ,  ei vor crede că ai făcut-o chiar tu. 

Apropo, pe unde curge „Oceanul transatlantic" ? 
Mîine îţi scriu mai mult. 

Al tău 
F. E. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•,  Bd. III, 
Stuttgart, 19 13  

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1 76 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra} 1 1  septembrie 1867 

Dragă Fred, 
In ceea ce priveşte „Oceanul transatlantic" 3) , şi cel din urmă 

corector poate îndrepta asemenea lapsus pennae 4) . In „Zukuntt• ,  
unde a fost reprodusă cea mai mare parte din prefaţă ;) , găsesc din 
nou tipărită această inegalabilă „curgere " .  

Traducerea din „Bee-Hive" a fost făcută de  Eccarius. Cred 
că cele mai multe greşeli provin nu de la el, ci, din pricină că are 
un scris urît, de la corectorii lui „Bee-Hive " .  Bineînţeles că aş fi 
preferat să faci tu traducerea. Dar, cum E[ccarius] şi-a oferit de la 
început serviciile şi cum el este în prezent colaborator la „Bee-Hive " ,  
n-am avut încotro . 

La viitorul congres de la Bruxelles voi da chiar eu lovitura de 
graţie măgarilor de proudhonişti. Am condus toată treaba asta cu 
diplomaţie şi nu am vrut să iau personal atitudine înainte de apa
riţia cărţii mele şi înainte ca Asociaţia noastră să prindă rădăcini. 

1 ) Vezi volumul de faţă, p. 289-291 .  - Nota red. 
1) - accesibilă minţilor celor mai refractare. - Nota trad. 
') Vezi volumul de faţă, p. 314.  - Nota red. 
') - greşeală din condei. - Nota lrad. 
') la primul volum din „Capitalul " .  - Nota red. 
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In afară de aceasta, îi voi ataca în raportul oficial al Consiliului 
General (în pofida tuturor eforturilor lor, palavragiii parizieni nu 
au putut împiedica realegerea noastră 343) . 

Meanwhile 1) Asociaţia noastră a avut mari succese. Păduchiosul 
„S tar" , care a încercat să ne ignoreze cu desăvîrşire, declară ieri 
în articolul de fond că prezentăm mai multă importanţă decît Peace 
Congress 336, Schulze-Del[itzsch) nu şi-a putut împiedica a sa „Uniune 
muncitorească" de la Berlin să adere la noi 344• Porcii de cîine englezi 
din rîndurile trade-unioniştilor, pentru care noi mergeam prea 
„departe" ,  vin în fugă spre noi. In afară de „Courrier fr[an:ais/•, 
despre congresul nostru au mai relatat şi „Liberte" a lui Girardin, 
„Siecle", „Mode", „Gazette de France" etc. Les choses marchent 2) . 
Şi cînd va veni viitoarea revoluţie, care este poate mai aproape 
decît pare, noi (adică tu şi cu mine) vom avea în mîna noastră 
această puternică engine 3) . Compare wilh this the results of 
Mazzinis etc. operations since 30 years I 4) Şi, în plus, fără fonduri 
băneşti I Cu intrigile proudhoniştilor la Paris, ale lui Mazzini în 
Italia şi ale invidioşilor Odger, Cremer, Potter la Londra, ale lui 
Schulze-Del[itzsch) şi lassalleenilor în Germania I Avem motive să 
fim foarte mulţumiţi I 

Ieri, copiii mei împreună cu Lafargue s-au întors sănătoşi şi 
voioşi. Lafargue ţi-a adus un pocal uriaş din cristal (m.soară 
aproape o cană şi jumătate) . Se pare că „Oceanul tău transatlanticu 
îi impune. 

Zilele acestea, înainte de redeschiderea cursurilor, Lafargue vrea 
să-ţi facă o vizită de trei zile. Faptul cel mai neplăcut este că el 
(care, bineînţeles, nu este iniţiat în secretul situaţiei mele finan
ciare) cere să-l întovărăşesc, şi eu încă n-am găsit vreun pretext 
plauzibil ca să refuz această plimbare, imposibilă pentru mine. 

Sînt foarte supărat pe Meissner. A întîrziat cu cîteva săptămîni 
editarea cărţii. De ce ? 

Salut. 

Iţi trimit alăturat a doua scrisoare de la Lessner. 

1) - Intre timp. - Nota trad. 
') - Lucrurile progresează. - Nota trad. 
1) - maşină. - Nota trad. 

Al tău, 
K. M. 

') - Compară cu aceasta rezultatele activitălii de 30 de ani a Im Mazzini etc. I 
- Nota trad. 
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Apropo. Cerşetoria în favoarea grăsunului liric 1) care, vide 2) 
ultimul „Hermann• ,  nu merge chiar cum ar fi fost de dorit, a avut 
un singur rezultat bun 297• Bondoaca Găthchen 3) a fost logodită. 
Anunţul logodnei ei cu a certain 4) Kroker (un nume extrem de 
poetic !) a apărut în „Zukunft " .  

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

in : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

1 77 

Se tipareşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Max 
la Londra 

Manchester, l i  septembrie 1867 

Dragul meu Maur, 
Se pare că de data aceasta congresul a fost, într-adevar, sub 

influenţa francezilor, numărul rezoluţiilor proudhoniste este, totuşi, 
mult prea mare. E bine că următorul congres va avea loc în Belgia ; 
pînă atunci se va putea face, totuşi, ceva în Germania de nord, 
şi atunci, cu ajutorul englezilor, se va pune o stavilă în calea 
potopului. De altfel, în general toate aceste hotărîri nu vor avea 
nici o importanţă atîta timp c it Consiliul Central rămîne la Londra. 
Notre cher 5) Philipp Becker a făcut, pare-se, iar unele gafe, pe 
:are trebuie să le iertăm b ătrînului agitator şi care-i sînt proprii 
atunci cînd nu se află sub conducerea cuiva 345• 

Faptul că dările de seamă din „Times" au fost scrise de Eccarius 
trebuie ţinut, deocamdată, în secret 340• Ziarul i le-a „redactat" 
fo aşa fel, incit i-ar putea dăuna enorm. Data viitoare cînd va scrie 
pentru acest ziar va trebui să cumpănească mai bine în ce măsură 
umorul lui poate fi exploatat de către burghezii care-l redactează 
pentru a pune într-o lumină ridicolă întregul congres şi nu numai 
pe cîţiva crapauds 6) .  

') Ferdinand Freiligrath. - Nota red. 
�) - vezi. - Nota trad. 
') Kăthe Freiligrath. - Nota red. 
') - un oarecare. - Nota trad. 
•) - Scumpul nostru. - Nota trad. 
") - fi11stint. - Nota trad. 
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Intrucît eşti, totuşi , în relaţii cu Vermorel, n-ai putea să mai 
temperezi puţin prostiile pe care acest individ le debitează în 
legătură cu Germania ? E prea de tot dobitocul ăsta care-i cere lui 
Bonaparte să devină liberal, burghezo-liberal şi apoi să pornească 
un război pentru a elibera Germania de sub tirania lui Bismarck ! 34> 
Aceşti crapauds, chiar dacă vor face o revoluţie, vor trebui să tra
teze Germania cu foarte multă grijă, iar ei cred că e destul să 
obţină cea mai neînsemnată schimbare liberală pentru a putea 
juca din nou vechiul lor rol. Consider că este foarte important, 
tocmai în eventualitatea unei revoluţii, ca aceşti domni să se obiş
nuiască să trateze cu noi d'egal a egal 1) . După ei, bismarckismul 
este în Germania o însuşire înnăscută a Germaniei, care trebuie 
stîrpită prin intervenţia lor, pe cînd la ei bonapartismul este un 
simplu accident, care poate fi desfiinţat şi transformat în contrarul 
lui chiar şi numai prin schimbarea unui minister. 

Marele Schweitzer a fost, în sfîrşit, ales cu ajutorul pietiştilor 
din Elberfeld şi Barmen, şi acum va avea prilejul să declame în 
„Reichstag" folosind într-o formă denaturată diferite pasaje din 
cartea ta 2) . Pot să-mi pun capul că va face acest lucru. Dar asta 
nu ne poate aduce decît foloase şi ne va da ocazia să mai rîdem 
puţin ; după apariţia cărţii, asemenea lucruri nu pot decît să 
folosească. 

Pomenind de Barmen, mi-am amintit de Siebel. Bietul om est
iarăşi foa1 te grav bolnav şi din nou e nevoit să plece din Barmen 
nu se ştie unde ; s-ar putea să n-o mai ducă pînă-n primăvară. 
Starea sănătăţii lui este, pare-se, atît de proastă, incit nu putem 
:onta pe el pentru a face o oarecare zarvă în presă în jurul cărţii 
tale. A scris aici o scrisoare foarte desperată. 

Comisia pentru anchetarea delictelor trade-unionurilor 311 con
stată aici o sumedenie de porcării vechi, pe care le-a constatat şi în 
urmă cu 7 ani. Dacă nu pot găsi ceva mai substanţial, nu le rămîne 
decît să-şi închidă dugheana. Gîndeşte-te şi tu, brickmaking şi 
bricklaying 3) sînt privite ca ramuri principale ale industriei din 
Manchester ! 

Lipsurile care au ieşit la iveală cu prilejul experienţelor făcute 
aici cu sistemul de puşcă Chassepot sînt exact aceleaşi care au fost 
constatate şi la Berlin şi despre care mi-a povestit deja Bolzig la 
Hannover. Atunci am crezut că prusienilor li s-au dat intenţionat 
exemplare proaste, acum însă am impresia că aici e ceva car: 

1) - de la egal la egal. - Nota trad. 
') primul volum din „Capitalul" .  - Nota red. 
") - arderea cărămizilor şi zidăria. - Nota trad. 
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nu e în regulă şi această puşcă nu este nici pe jumătate atît de 
bună ca puşca cu ac a prusienilor. 

La Leipzig, oamenii lui Meissner vor tărăgăna, pare-se, mul . 
cu difuzarea cărţii. Nici pînă acum nu a apărut vreun anunţ undeva. 
Ce c1 ezi, n-ar fi bine să scriu o critică a cărţii din punct de vedere 
burghez, ca să pun chestiunea pe tapet ? Meissner sau Siebel ar 
publica-o, desigur, în vreun ziar oarecare 347• In ceea ce priveşte 
faterzicerea 1) , nici eu nu cred că e posibilă ; totuşi, nu poţi fi 
niciodată sigur că nu se va găsi un procuror care să facă exces de 
zel. Iar dacă ţi s-ar intenta un proces, ai putea conta pe prietenul 
tău Lippe. 

Calde salutări soţiei tale şi fetelor, care acum, probabil, s-au 
întors. 

m primit numerele din „Dipl[omatic] Review" şi-ţi mulţumesc. 

Publicat pentru prima oară 
într·o formă prescurtată 
în : , Der Briefwechsel zwischen 

.F. Engels und K. Marx" ,  Bd. III, 
Stuttgart, 19 13  ; în întregime 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
.Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

1 78 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 12 septembrie 16 • 
Dragă Fred, 
Faptul că Meissner tărăgănează lucrurile este foarte prost. La 

Congresul de la Lausanne 331 ar fi putut răspîndi un mare număr 
de exemplare. Iar acolo cartea 2) ar fi fost discutată ca un ev e
niment. Nu pot înţelege această măgtrie. Sîmbăta viitoare sînt ·1 
săptămîni de cînd am trimis ultima corectură la Leipzig I 3) 

Planul tău de a ataca cartea din punct de vedere burghez este 
cel mai bun mijloc de luptă. Cred însă că ar fi mai indicat ca, 

1) Vezi volumul de faţă, p. 308 şi 312. - Nota red. 
1) primului volum din „Capitalul" .  - Nota red. 
') Vezi volumul de faţă, p. 297. - Nota red. 

- J 
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imediat după apariţia cărţii, acest lucru să fie facut prin Siebel 
sau Rittershaus, şi nu prin Meissner. Nici chiar pe cei mai buni 
editori nu trebuie să-i iniţiezi prea mult în treburile tale. Pe de 
altă parte, trebuie să-i scrii lui Kugelmann, care s-a reîntors, şi 
să-i dai cîteva indicaţii cu privire la aspectele pozitive pe care 
trebuie să le scoată în evidenţă. Altminteri face vreo prostie, 
deoarece în privinţa aceasta numai entuziasmul nu e de ajuns. 
Este de înţeles că, în cazul de faţă, eu n-aş putea actiona tot 
atît de degajat ca tine. 

In ceea ce-l priveşte pe Eccarius 1) , sînt cu totul de părerea ta. 
Un muncitor, şi mai ales unul cu spirit critic atît de rigid ca al lui 
Eccarius, nu poate vădi abilitate diplomatică. El scrie pentru 
„Times• ca şi cum ar scrie pentru „N[eue] Rh[einische] Z[eitungf 
Revue" 2) . Totuşi, asta nu e rău. Aici la Londra se spune : „Aso
ciaţia Internaţională etc. trebuie să fie foarte puternică dacă « Times» 
publică dări de seamă despre activitatea ei " .  Zeflemelele lur 
E[ccarius) sînt luate drept zeflemele ale lui „Times" 340• 

Păduchioşii de elveţieni francezi, foarte puternic reprezentaţi , 
au dat posibilitate flecarilor francezi de la Pai is să se desfăşoare_ 
Cea mai mare gafă a făcut-o bătrînul Becker 345 • Mai întîi a răstur
nat programul ordinii de zi, prevăzut de noi, pentru a sări apoi cu 
propunerea lui de libertate 3) . Şi astfel li s-a oferit parizienilor 
posibilitatea de a-şi permite orice. 

Dar toate astea sînt fleacuri. Esenţialul este că congresul s-a 
ţinut şi nu ce s-a petrecut acolo. In darea de seamă generală, pe 
care o vom întocmi, ne vom bate joc cum se cuvine de atotştiutorii 
parizieni. Spre marele lor necaz, s-a adoptat hotărîrea ca pe viitor 
cei ce nu plătesc (şi parizienii nu au plătit nici un groş) să nu aib: 
dreptul să trimită delegaţi. Trebuie să obţinem ca data viitoare 
la Bruxelles să meargă 20 de englezi şi 30 de gemani 343• As to the 
Belgians themselves 4) , ei nu pot trimite decît un delegat per 50) 
şi de aceea nu vor fi prea numeroşi. In plus, ei sînt rather 
rebellious 5) faţă de parizieni. 

Nota bene : Cel mai rău este că noi nu avem la Pa1 is pe nimeni 
care să poată intra în legătură cu secţiile muncitoreşti ostile 
proudhoniştilor (şi acestea formează majoritatea I ) .  Dacă Dupont 
ar sta cîteva săptămîni la Paris, totul a1 fi în ordine, dar poliţia 
�I  urmăre5te pas cu pas. 

1) Vezi volumul de faţă, p,  316. - Nota red. 
•) Vezi volumul de faţă, p. 316. - Nota red. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 316. - Nota red. 
') - Cit despre belgienii lnşişi. - Nota trad. 
1) - destul de rebeli. - Nota /rad. 
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lncetul cu încetul, prin scrisori personale, am să-i scot din 
cap lui Vermorel ideile lui prosteşti cu privire la politica germană 1) 
Pe el trebuie să-l iau cu încetul şi de aceea intenţionat încep cu 
Statele Unite, Rusia şi Turcia, pentru că acesta este un domeniu 
„neutru" între germani şi francezi 2) .  

Laura ş i  Lafargue traduc chiar acum o parte din prefaţă pentru 
„Courrier Ira;[ais]" 320. 

Salut. 

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

1 79 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germana 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 12 septembrie 1867 

Dragă Fred, 
Iţi trimit această a doua scrisoare, căci chiar acum mi-a sosit 

scrisoarea lui Eccarius. 
Apropo. Eccarius nu putea să ştie următoarele 348 : L. Blanc a 

evitat să participe la Congresul de la Geneva pentru că se temea 
că oamenii „mei" vor face scandal acolo ; Jules Favre (el, care 
a fost suporterul lui Cavaignac în zilele din iunie, nu are, desigur, 
conştiinţa curată) pentru că „Courrier Irf a;aisf" a adoptat, urmînd 
exemplul Londrei, „problema claselor" 3) .  

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

1 )  Vezi volumul de faţă, p. 3l7. - Nota red. 
2) Vezi volumul de faţă, p. 501 . - Nota red. 
3) Vezi volumul de faţă, p. 31-31 1 .  - Nota red. 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Manchester, 12 septembrie 1 86? 

Dragul meu Maur, 
Scrisoarea nr. 2 de la Lessner nu ai anexat-o. Daca vine Lafargue, 

mi-ar face mare plăcere să vii şi tu 1) , pentru că nu prea ştiu ce 
aş putea face cu acest camarad în timpul orelor de serviciu. Dac. 
se poate, veniţi chiar mîine sau poimîine dimineaţa, ca să fim 
împreună sîmbată şi duminică, iar luni pot mai degraba să trag 
puţin chiulul. Dar mai înainte scrie-mi sau telegrafiază-mi, ca sa 
mă pot îngriji de locuinţă (telegrafiază la birou, în afară de sîm 
bătă dup. ora 1 1  dimineaţa şi duminica) . 

Pentru a rezolva problema financiară îţi trimit alăturat 5 1. st., 
din care poţi lăsa soţiei tale ceea ce depăşeşte cheltuielile căla
toriei. 

Şi în presa de aici Internaţionala este tratata cu mult mai 
mult respect decît înainte. Toate ziarele de aici au publicat parţial 
dezbaterile 2) , iar „Ex[aminer] & Times" 3) a publicat un leader 4� 
plin de o bunăvoinţă filistină. 

Nu ar fi oare indicat să apară şi în ziarele germane dari de 
seamă despre şedinţele Consiliului Central ? De exemplu în „Zu
kunft "  ; poate ar mai găsi şi Wilhelmchen 5) ceva. Dar, de tapt, 
unde este acum acest nobil domn ? 

ln tabăra lassaleenilor a izbucnit iarăşi un scandal. Dr. Reincke 
din Haga şi Schweitzer sint at daggers drawn 6) . Reincke, pentru 
a fi ales la Haga, Di.is5eldorf şi Solingen, s-a asociat cu clica pro
gresiştilor - Bi.irger şi E. Richter -, dar aceştia doi au căzut. 

Trebuie sa căutam sa stabilim din nou în Germania o legătură 
directă cu muncitorii ; aşa ceva noi nu avem, în rest lucrurile merg 
destul de bine. 

Anunţul cu privue la logodna persoanei ca1 e-şi spune Kii the 'k 
l-am vazut în „Kăln [ische] Z[ei] t [un]g" .  

' )  Vezi volumul de faţd, p .  3 1 5 .  - Nota red. 
2) Congresului de la Lausanne. - Nota red. 
·) „The Manchester Daily Examiner & Times " .  - Nota red. 
') - articol de fond. - Nota /rad . 
'l Wilhelm Lieb.necht. Nota red. 
Cj - l a  cuţite. - Nota /rad. 
") Kdtl1e Freiligrath (vezi volumul de !aţ1, p 3 1 6) - \ oia r d 
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Desp1 e  telegrama din Germania adresată congresului trebuie 
să-mi relatezi cmd ne vom vedea. 

Iţi trimit înapoi numerele din „Courrier" .  Apropo de scrutinul 
din Sc.hleswig : declaraţia măgarilor ăstora este grozavă ; avem 
în ta/a noastră o hartă pe care Holstein se află în Schleswig (sau 
invers) I 1 ot astfel, după spusele lor, reiese că în Luxemburg au 
intrat mai întîi trupele federale, iar apoi cele olandeze (în loc de 
ale lor, luxemburgheze) . Şi mai vor să lupte împotriva ignoranţei 349 I 

Al tău, 
F. E. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der B, iefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx• ,  Bd. IJI, 
Stuttgart, 1 9 1 3  

Se tipăreşte după mar,uscn� 

Trnd•1s din limba germana 

1 8 1  

Marx către Engels 
la Manchester 

(Telegrmă) 
Londra, 13 septembrie 1 867 

From Karl Marx, 1 ,  Modena Villas, Maitland Park. 
To Fred 
Engels, Southgate, St. Mary's. 

Will start from Euston station 4.15 p. m. 1) 

Publicat pentru prima oară 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

1 82 

Publicat după textul 
blanchetei de telegrama. 
Tradus din limba engleză 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 4 octombrie 1 867 
Dragă Fred, 
De la înapoierea mea din Manchester 350 şi aproape pînă acum 

am fost bolnav de gripă. Am răcit în timpul peripeţiilor avute în 
timpul călătoriei cu trenul. 

1) - Plecăm din gara Euston la ora 4,15 p.m. - Nota trad. 
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Pentru .a m această scrisoare trebuie să-ţi relatez multe, on 
public and private affairs 1) , ca să nu uit, voi începe cu cartea 2) . 

In orice caz, ai fi putut cauta mult şi bine în tabelul C ca să găseşti 
reducerea suprafeţei cultivate cu legume (cum se indică la p. 695) . 

D-l Wigand a tipărit C în loc de B la rubrica „Legume• (p. 690) . 

unde scrie că între 1861 şi 1865 au rămas necultivaţi 1 07 984 de 
acri 301 •  în general din erata de la pagina 784 vei vedea că d-l 
v\ igand, dorind sa tipărească toată lista greşelilor pe o singură 
pagină, a prescurtat-o în mod arbitrar, începînd cu greşelile de la 
pagina 292. Capitolul despre Irlanda a fost, într-adevăr, scris în 
mare grabă, dar la o a doua ediţie ar putea fi pus la punct prin 
unele modificări de ordin formal. Esenţiale sînt faptele, care nu 
sînt cunoscute nici chiar în Anglia 332• 

De la Meissner nu se aude nimic. Schabelitz (Base!) i-a spus 
lui Borkheim că a cerut ca la fiecare 5 exemplare comandate contra 
bani peşin să i se trimită 5 exemplare în comision, dar M[eissner] a 
răspuns că nu are destule pentru a-i da atît de multe în comision. 
Asta însă ar putea fi o simplă manevră diplomatică din partea lui 
Meissner. Judecind după scrisoarea pe care ţi-o trimit alăturat, a lui 
Liebknecht (care, în treacăt fie zis, ne-a făcut cinste cu prima lui 
cuvîntare în Reichstag, vezi „Zukunft• nr. 229 din 1 octombrie) , 
reiese că M[eissner] nu îndeplineşte lotul întocmai. Stabilisem 
cu el că va trimite 1 exemplar lui Liebk[necht] şi 1 exemplar d-rului 
Weiss pentru redacţie („Zukunft" ) .  

Profesorul Beesly s-a întors acum acasă ş i  zilele acestea îmi 
·va da un semn de viaţă. Quant a Siebel 3) , aş mai vrea să  ştiu 
dacă a primit exemplarele, unul pentru el, unul pentru Rittershaus, şi 
ce a reuşit să facă acesta din urmă ? 

Ad vocem 4) Vogl : în scrisoarea alăturată de la Kugelmann vei 
găsi cite ceva despre V[ogt] . După ce Kugelmann a plecat 5) şi banda 
şi-a închipuit că a scăpat şi de Borkheim, a avut loc o ultimă întru
nire a germanilor, la care Borkheim a apărut pe neaşteptate şi a 
asistat la următorul incident. D-l Goegg i-a înmînat vicepreşedintelui 
Bichner o hîrtie în care declara că zvonurile cu privire la bona
partismul etc. lui Vogt sînt false şi i-a dat un testimonium virtutis e) 
acestui om, pe care îl cunoaşte de 20 de ani. El cere ca Bichner 
să semneze biletul, adică să confirme că a luat cunoştinţă de 

1) - chestiuni generale şi personale. - Nota lrad. 
') primul volum din „Capitalul".  - Nota red. 
1) - In ceea ce-l priveşte. - Nota trad. 
4) - Referitor la. - Nota trad. 
') De la Congresul constitutiv al Ligii păcii şi libertătii. - Nota red. 
8) - certificat de virtute. - Nota trad. 



324 K. Marx şi F. Engels 

conţinutul lui. B [ilchner] , fireşte, s-a conformat. Atunci a sărit micul 
Beust şi a dat o declaraţie scrisă că Goegg nu-şi exprimă decît 
parerea lui personală, care în Elveţia nu este împărtăşită de nimeni 
etc. etc. ; cere şi el ca protestul să-i fie certificat de Bilchner, ceea 
ce acesta şi face. Astfel a fost zădărnicită manevra lui Vogt. Pînă 
unde a coborît tipul ăsta ! 

Un alt incident la Congresul pentru pace 336 ! Ludwig Simon vine 
la Goegg : „De ce nu m-aţi trecut mai la începutul listei oratorilor ? 
De ce i-aţi dat lui Borkheim cuvîntul înaintea mea ?" Goegg : 
„Oamenii ăştia - proletarii - au avut patru dintre ai lor printre 
vicepreşedinţii germani. Pentru a-l băga pe Griin al nostru şi a-l 
determina pe Borkheim să renunţe la funcţia lui, a trebuit să-i 
facem această concesie etc. ! " Abia i-au scăpat fanfaronului 1) aceste 
cuvinte, cînd, privind în jur, spre marea lui spaimă, l-a văzut în 
spatele lui pe Eccarius zimbind pe sub mustaţă. 

Ad vocem Stumpl : este posibil ca Stumpf să ma înţeleagă pe 
mine, dar eu nu-l înţeleg pe Stumpf. Poate tu eşti mai norocos şi 
reuşeşti „să trasezi succesiunea ştiinţifică a pauperizării" şi să 
tragi „adevărata concluzie " pe baza „dovezilor" pe care el le are 
în buzunar şi nu le comunică. Iţi trimit alăturat scrisoarea lui. 

Ad vocem Dronke : Borkheim a vorbit la Paris cu un om care 
e foarte bine informat în privinţa afacerilor lui D [ronke] şi care a 
spus despre el că e un 11voleur11 2) . Compania minelor de cupru i-a 
dat lui D [ronke] încă de acum un an un aviz de concediere. Acea
stă companie s-a asociat cu o firmă din Glasgow şi de aceea nu 
mai are nevoie de un agent englez. D [ronke] , dicitur 3) , în ultimul 
an a săvîrşit „delapidări" importante şi şi-a atras o urmărire „pe
nală" .  Sper că povestea se va muşamaliza. 

Ad vocem Collet : Pentru a-ţi putea explica ciudăţeniile pe care 
ţi le trimit alăturat, îţi comunic următoarele : fata cea mică a lui 
C[ollet] (pe care o cunoşti) şi fratele ei şi mai tînăr au fost acum 
cîteva zile la noi. Băiatul a boxat cu Lafargue, care , pînă la urmă, 
l-a trîntit la pămînt şi l-a ţinut într-o poziţie umilitoare. Atunci 
baiatul a spus : „Remember how you got on at Waterloo ! "  4) Şi 
apoi a urmat această corespondenţă comică, în care fata îl denunţă 
pe baiat bătrînului. 

Collet s-a retras de la 11Dipl[omatic] Review", deşi numele lui 
mai figurează de data asta pe ziar. Imediat mi-am dat seama de 

1) Joc de cuvinte : în limba germană „fanfaron" = „Geek" ,  cuvînt avînd o 
rezonanţa asemanatoarc cu numele Goegg. - Nota trad. 

-) - „!iot•. - Nota trad. 
3) - dupa cum se spune. - Nota trad. 
') - „Am"nteşle-ti ce aţi pătit la Waterloo ! " .  - Nota trad 
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schimbarea survenită în redacţie, pentru că mi s-a trimis numai un 
exemplar. De îndată ce-l termin de citit, ţi-l expediez. Este un număr 
foarte prost. Garibaldi e caracterizat ca un „bandit ordinar, ateist, 
fool 1) etc. 11 , pe cînd M. Dupanloup, episcopul de Orleans, dimpo
trivă, este prezentat ca marele bărbat al vremurilor noastre. Nu 
cumva pînă la urmă David 2) mai devine catolic ? Congresul păcii 
de la Geneva l-au fabricat, zic ei, ruşii şi de aceea l-au şi trimis 
acolo pe „well worn out agent Bakounine11 3) al lor . Am impresia 
că „DipUomatic] Revliewl11 e pe ducă. 

Ad vocem Asociaţia Internaţională. La propunerea mea, titlul 
de preşedinte a fost desfiinţat, după ce fusese propusă dej a reale
gerea lui Odger 352• Fox, care de cînd s-a întors Eccarius 4) , ori 
de cite ori are prilejul, îşi manifestă ura împotriva acestuia, a 
anunţat c. la viitoarea şedinţă (marţi) va pune în discuţie articolele 
din „Times• ale lui E[ccarius] 340, pentru a fi apreciate de Consiliu. 
Eu, spre marea mirare a lui Fox, am declarat, de asemenea, că mar
ţea viitoare intenţionez să-l interpelez pe Fox în legătură cu o 
„scnsoare secretă" pe care i-a scris-o lui Becker ;) cu invitaţia 
„să facă tot ce-i stă în putinţă pentru a muta sediul Consiliului Cen
tral de la Londra 11 353• Fox, care este tot numai capricii şi toane, îşi 
închipuie că el ar trebui să înfiinţeze în Consiliu „un partid de opo
ziţie ' ,  împotriva, cum spune el, „dictaturii germane" .  Va fi surprins 
de succesele lui în această direcţie ! 

Ad vocem Borkheim. Mai întîi următoarele fapte. B [orkheim] a 
v01 bit (sau, mai exact, a citit din manuscrisul lui) peste 20 de 
minute, în timp ce, prin rPgulament, avea dreptul numai la 1 0  
minute 336• Bineînţeles, şi-a închipuit că îşi poate permite şi el acelaşi 
lucru ca şi Garibaldi şi Edgar Quinet. ln al doilea rînd, era foarte 
tulbm at c ind s-a urcat la tribună şi, după cum spune Eccarius, 
„şi-a stricat singur cuvîntarea 11 • Nimeni nu l-a înţeles. Nu s-au auzit 
decit unele replici în legătură cu Schulze - Del [itsch] - la care 
Vogt a sărit în sus, strîngîndu-şi pumnii - şi cu cazacii. Asta a 
fost un adevărat noroc. Discursul lui a fost considerat remarcabil 
pentru că nu a fost înţeles. De aceea el joacă un fel de rol atît 
în „Times• 354 cit şi în presa franceză. Dar iată reversul. Nerodul 
dsta vrea sa-şi tipărească discursul în germană, engleză, rusă şi în 

1) - smintit. - Nota trad. 
') David Urquhart. - Nota red. 

3) - „foarte uzatul agent Bakunin " .  - Nota trad. 
') De la Congresul de la Lausanne al Internaţionalei I. - Nota red. 

' ) Johann Philipp Becker. - Nota red. 
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originalul francez. Pe acesta din urmă îl am acum în faţa mea 1) .  
Mi l-a trimis c a  să-l vadă Lafargue. Cu excepţia celor cîteva teze p e  
care i le-am suflat eu, este nu numai o galimatias lipsită de gust, 
dar pe alocuri o curată stupiditate. Şi, mai ales, ce franceză ! De 
exemplu : 1 1Sans stultification il serait imposible de discuter, s'il 
faudrait d'abord faire enlever la femelle Isabelle, faire sauter le 
mâle Bismarck ou faire s'evanouir l'agile hermaphrodite Beust. Il 
y a de grands orateurs, de profonds penseurs fran;ais, membrcs de 
cette union, mais fUssent-ils tous des Mirabeaux acheves et des 
Descartes consommes, Ies tetes allemandes seraient trop carrees 
pour le trouver rond, qu'il fit d'abord et avant tout le gouverne
ment fran:ais, l 'abolition duquel introniserait l 'ere de la paix in
ternationale" 2) . E destul. 

Cit de departe este de a bănui ce fel de 1 1franceză • vorbeşte 
reiese din următoarea observaţie marginală scrisă pe manuscrisu) 
pe care mi l-a trimis : 1 1Vă rog daţi acest manuscris d-lui Lafargue 
să se uite repede prin el şi eventualele ( ! )  greşeli de limbă franceză 
să le corecteze pe margine I •  M-am simţit, of course, oblig ed a) 
să-i comunic că Lafargue ar trebui să-l vadă personal, întrucît fără 
el nu poate face nici "ştersături • (L[afargue) voia la inceput să 
şteargă complet prima jumătate) şi nici 1 1să modifice" ceva. Aşa 
că vine astă seară la mine. In plus, Lafargue mi-a arătat aproape în 
::eca1 e  frază expresii din jargonul comis-voiajorilor francezi. De 
exemplu : 1 1Parlons rondement !" 4) 

Chestiuni personale : L-am întrebat pe Borkheim dacă nu poate 
să-mi facă rost la Londra de un împrumut de cel puţin 1 00 1. st. 
Mi-a răspuns afirmativ şi este de acord să fie unul dintre garanţi 
dacă al doilea garant eşti tu. 1n general, ar vrea să primească mai 
întîi de la tine personal confirmarea acestui lucru. Intr-un cuvînt, 
situaţia este următoarea : nu pot nici să termin volumul al Ii-lea 155, 
nici nu găsesc timp pentru a duce tratative în legătură cu ediţia 
engleză şi nici nu pot, în general, rămîne în Anglia dacă maniheii 302 
nu mă lasă în pace măcar pentru cîteva săptămîni. Dacă reuşesc 
tranzacţiile în legătură cu ediţia engleză şi dacă în Germania - ceea 

' )  S. Borkheim. "Ma perle devant le Congres de Gencve• .  - Nota red. 
'l - "Fară a te face de ris nu poţi discuta dacă mai întîi trebui' r ăpită femela 

Isabelle, răsturnat masculul Bismarck sau înlaturat agilul hermafrodit Beust. Printre 
membrii acestei uniuni se găsesc mari oratori, gînditori francezi p1 ofunzi, dar chiar 
dacă ei ar fi u toţii nişte Mirabeau desăvîrşiţi sau nişte Descartes perfec\1, 
capelele germane ar fi, lotuşi, prea pătrate pentru a cădea de acord că mai întll 
ş1 înainte de toate guvernul francez este acela a carui rasturnare va deschide era 
pacii internaţionale". - Nota trad. 

') - fireşte, obligat. - Nota trad. 
�) - „s-o spunem de-a dreptul J• - Nota !rai 
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ce nu cred că e greu - se va face astfel incit curînd să fie necesară 
o a doua ediţie 327, atunci voi birui această criză. 

Anul ăsta blestemat a fost cu atît mai greu cu cit pînă acum 
Lafargue a stat la mine. Laura urmează să se căsătorească la pri
măvară etc. 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
!ntr-o formă prescurtată 
!n : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Max• , Bd. III, 
Stuttgart, 1 913 ; în întregime 
!n : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1 930 

1 83 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba ge1 man. 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 7, Southgate, 8 octombrie 1 867 

Dragul meu Maur, 
Mîine îţi voi scrie mai amănunţit. Acum îţi restitui doar scrisorile 

şi te rog să-mi răspunzi la o întrebare : Borkh[eim] îmi va scrie 
el în legătură cu împrumutul 1) sau aşteaptă să-i scriu eu lui î 
Ziarele ţi le înapoiez mune. 

Meissner a trimis, bineînţeles, exemplarele 2) lui Weiss şi lui 
Liebkn[echt] prin librărie, aşa că au ajuns probabil la Berlin în 
jurul zilei de 1 octombrie, atunci cind celelalte exemplare erau deja 
de mult acolo şi puse în vînzare. „Koln[ische] • şi „Augsb [urger] 
Z[ei]t [un]g" au publicat anunţul abia acum citeva zile 355• 

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

1) Vezi volumul de faţă, p. 326. - Nota red. 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) din primul volum al „Capitalului• (vezi volumul de faţă, p. 323). -
Not. red. 
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Dragă Fred, 

K. Marx şi F. Engels 

1 84 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 9 octombrie 1 B6' 

Borkheim aşteaptă mai întîi o scrisoare de la tine în care să-i 
comunici că accepţi să fii cogarant 1) .  

Bietul Lafargue trebuie s ă  îndure astăzi ultimul chin, francezifi
carea (în măsura în care, în general, este cu putinţă) prefeţei lui 
B[orkheim] . Acesta din urmă şi-a botezat opusul : „Ma Perle devant 
le Congres de Geneve" 336• E curios cum dorinţa de a deveni scri
itor şi setea de glorie face dintr-un băiat în general înţelept, un 
prost I 

Aşadar, ieri Eccarius urma să fie decapitat de Fox 2) . Acesta 
şi-a rostit rechizitoriul, care a durat peste o oră. Cu multă perfidie 
a ales cele mai proaste pasaje şi a făcut uz de toată măiestria · 
unui avocat din Old Bailey 3) , m-a atacat într-una şi pe mine. In 
replica mea i-am servit-o în aşa fel, incit în cuvîntul de încheiere 
pe care l-a rostit şi-a pierdut orice stăpînire de sine. La discuţii 
au luat toţi parte. Rezultatul : moţiunea mea (mai bine zis amen
damentul) „de a se trece la ordinea de zi" a fost aprobată cu o ma
joritate covîrşitoare. Dar în timpul dezbaterilor Eccarius a primit o 
săpuneală straşnică. 

Citeşte în „Courrier•, pe care îl primeşti o dată cu această 
scrisoare, articolul însemnat de mine : „Le troisieme larron" (e gro
zav că francezii îl prezintă sans gene 4) pe Bonaparte al lor ca pe 
unul dintre pungaşi) 356• De îndată ce voi primi înapoi numerele de 
la Lormier, îţi voi trimite nişte date interesante în legătură cu 
afacerea mexicană. 

Salut. 
Al tău, 

K. M. 

Apropo. Strohn a venit ieri aici pentru o zi. Are impresia că, 
în timpul ultimei lui vizite la Manchester, tu ai vrut să-l jigneşti 

1) Vezi volumul de faţă, p. 326. - Nota red. 

') Vezi volumul de faţă, p. 325. - Nota red. 
1) Old Bailey - stradă din Londra unde e găseşte Old Bailey Sessions House, 

tribunalul central. - Nota red. 
') - fără jenă. - Nota trad. 
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prin fraza : „Da, la Bradford comis-voiajorul mai Joacă încă un 
anumit rol" .  Am încercat să-i scot din cap absurditatea asta. El 
pretinde că Dronke însuşi a găsit asociatul englez pentru compania 
minelor de cupru. Probabil că pentru aceasta a cerut o compen
saţie şi, desigur, a emis unele pretenţii care, deşi neîntemeiate, au 
o oarecare bază juridică, însuşindu-şi sau reţinînd o parte din 
cuprul care trecea prin mîinile lui. Nu crede că D [ronke] a riscat 
să încalce direct, fără vreun temei juridic, Codul penal 1) . Tant 
mieux 2). 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx",  Bd. III, 
Stuttgart, 1913 ; in întregime 
fn : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1 930 

1 85 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 

la Manchester 

[Londra] 10 octombrie !67 

Dragă Fred, 
Din scrisoarea de la Kugelmann pe care ţi-o trimit alăturat 

îţi vei da seama că acum a sosit timpul să acţionăm 357• Tu poţi 
să-i scrii despre cartea mea 3) mai bine decît aş face-o eu însumi. 
Numai să nu intre în nici un fel de amănunte şi să nu ne trimită 
corectura articolelor, ci să trimită articolele după apariţie. Trebuie 
să-l faci să înţeleagă că principalul lucru este „să se facă zarvăM ; 
asta e mai important decît felul în care sînt scrise articolele sau 
gradul lor de profunzime. 

Iţi trimit notiţa de la Meissner, care nu conţine nimic nou 

1) Vezi volumul de faţă, p. 324. - Nota red. 
') - Cu atit mai bine. - Nota trad. 
'} primul volum din „Capitalul". - Nota red. 
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Cum se poate aştepta la recenzii înainte de a apărea propriile lui 
anunţuri despre punerea în vînzare a cărţii ? 

Salut 

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

1 86 

Al tău, 
K. M. 

e tipăreşte după manuscris 

Tradus dn limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 11 octombrie 1661 

Dragul meu Maur, 
Multe mulţumiri pentru scrisori şi ziare, pe care ţi le voi înapoia 

zilele acestea. 
i scriu lui Borkheim că accept bucuros să fiu garant împreună 

u el în cazul cind poate aranja în aşa fel lucrurile, incit totul 
să se facă fără zgomot şi să nu fie nevoie, de exemplu, să prezint 
o recomandaţie din partea cuiva - prin contract îmi este interzis 
să iu garant şi relaţiile mele cu Monsieur G [ottfried] 1) sînt de aşa 
natură, incit el s-ar agăţa de orice pretext pentru a mă aduce în faţa 
unui tribunal de arbitraj. Dacă Borkheim nu poate aranja acest 
lucru, sînt gata să-mi iau angajamentul că garantez şi eu pentru cele 
100 1. st. sau să propună el altceva 2) .  Sau poate că ar fi suficientă, 
de exemplu, o recomandaţie a lui Freiligrath ? Acest lucru ar 
trebui făcut fără ştirea vreunei persoane cu care am relaţii comer
ciale. Enfin nous verrons 3) . 

Pentru Kugelmann voi pregăti ceva 4) mîine după-masă ; dacă 
aşteptm pînă cind termină el de citit cartea, nu ajungem prea 
departe. Am să-i scriu şi lui Siebel. Nu ştiu ce vrei cu Rittershaus, 

1) Gottfried Ermen. - No ta red. 
•) Vezi volumul de faţă, p. 326. - Nota red. 
') - In sfirşit, vom vedea. - Nota trad. 
') F. Engels. „Recenzie la volumul intii al «Capitalului» pentru cDie Zukunfb" 

(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 16, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 
221-23. - Nota trad.}. - Nota red. 
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care-l ridică-n slăvi pe Freiligrath ; eu nu-l cunosc de loc pe acest 
individ, dar, după cite ştiu, nu se numără printre adepţii noştri. 

Am vrut să-ţi mai scriu multe, dar chiar atunci a venit afurisitul 
de evreu bătrîn Leibel Choras, pe care-l cunoşti, şi m-a reţinut 
mai mult de o oră. Apoi, imediat a venit un alt individ. De opt 
zile sînt asaltat de clienţi, şi azi dimineaţă au fost doi. Mîine 
dis-de-dimineaţă aştept pe un altul. In plus, veşnicele certmi cu 
Gottfried ; asta te poate scoate din minţi. 

Aşadar, pe mîine. 

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

1 87 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 13 octombrie 1861 

Dragul meu Maur, 
I-am trimis lui K[ugelmann] două articole 1) despre carte scrise 

din puncte de vedere deosebite ; după părerea mea, ele sînt con
cepute în aşa fel, incit aproape orice ziar le-ar putea publica şi, 
după modelul lor, Kugelmann va putea scrie alte articole. Oricum, 
acest lucru îl va mai ajuta. 

Lui Siebel îi scriu mîine, mai întîi trebuie să aflu unde este 
individul şi cum stă cu sănătatea. 

Lui Borkheim i-am scris. 
Liebknecht se comportă excelent ; a învăţat, totuşi, destul de 

mult de la noi pentru a înţelege că singura politică justă constă în 
a vota împotriva a orice fără excepţie. Fină acum a făcut asta cu 
conştiinciozitate. Dacă îi mai scrii zilele acestea, să-l faci atent 
asupra următorului lucru. Ultimul articol al legii cu privire la liber
tatea de deplasare sună astfel : poliţia care se ocupă de străini a5e 

1) F. Engels. „Recenzie la volmul nI al cCapitalului» pentru cDie Zukunfb" 1 
„Recenzie la volumul Intri al cCapitalului» pentu cRhelnische Zeitung»". -
Nota red. 
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nu este afectată de prezenta lege. Aşadar, ceea ce ciştigi în calitate 
de cetăţean al Uniunii germanilor din nord pierzi din nou ca 
„străin" .  Aici ar produce un puternic efect dacă L[iebknecht] ar 
propune ca poliţia care se ocupă de străini să fie desfiinţată. 
ln general, o asemenea absurditate dăinuie numai pe continent. 
Propunerea ar produce o impresie profundă. Ar trebui să i se mai 
sugereze să amintească mereu burghezilor că el, comunistul, este 
obligat să ia atitudine împotriva lor, pentru apărarea propriilor lor 
interese. Discursul lui Liebkn[echt] a fost, de altfel, mult mai bine 
expus în „Koln[ische) Z[ei)t [un)g"  decit în „Zuk[un)ft" .  

Ceea ce mi-ai comunicat despre Vogt m-a bucurat foarte mult 1) . 
Cu toate manevrele lui, atacul 2) tău I-a dat cu desăvîrşire gata şi 
numai burghezia liberală îl mai consideră un Veron german. 

Stumpi 3) nu vrea decit să-i dai material teoretic şi faptic în 
legătură cu modul în care mica burghezie trece treptat în rîndurile 
proletariatului. De altfel, tu ştii acest lucru Ia fel de bine ca şi 
mine, numai că vrei să scapi de munca asta. E drept că bunul 
Stumpf îşi închipuie că treaba aceasta s-ar putea face pe o pagină de 
scrisoare, şi încă în aşa fel incit el să poată folosi materialul. Or, 
eu mă cam îndoiesc. 

Dronke 4) . Borkheim este Ia fel de mare amator de scandaluri 
ca şi Puşti ul 5) , şi fiecare din ei doi cind vorbeşte despre celălalt 
spune acelaşi lucru. Dronke mai are atîtea cunoştinţe juridice în 
căpuşorul lui, incit, în actualele condiţii de existenţă a tratatului 
de extrădare 359, să evite o urmărire penală directă. De altfel, tu 
ştii că în comerţ chiar şi cele mai evidente cazuri penale pot fi 
camuflate într-o formă simplă de drept civil. în orice caz, Puştiul s-a 
dovedit a fi mult prea şiret şi avid. 

Strohn a rămas acelaşi tip ciudat. Este destul să-mi exprim o 
idee pe care el însuşi a exprimat-o de nenumărate ori, ca să consi
dere că am făcut o aluzie Ia el I 6) 

Aştept cu nerăbdare „Perla• lui Borkheim. ln materie de vani
tate literară, individul ăsta e un adevărat „iudeu" .  

La Gumpert a venit în vizită un văr, fost locotenent al  electora
tului Hessen, acum locotenent prusian. Individul a trecut Ia prusieni 
plin de speranţe, dar a găsit vechiul muştru soldăţesc în floare. 

1) Vezi volumul de faţă, p. 323-324. - Nota red. 
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) Vezi volumul de faţă, p. 324. - Nota red. 
4) Vezi volumul de faţă, p. 324. - Nota red. 
5) Enst Dronke. - Nota red. 
"l Vezi volumul de fa\ă, p. 328-329. - Nota red. 
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Gimnastica etc. se face la comandă, marşuri de paradă, instrucţie 
severă etc. Pot fi aici şi unele exagerări, dar este sigur că siste· 
mul parăzilor a fost într-o oarecare măsură legiferat datorită 
ultimelor succese 3oo. Exagerările se datoresc convingerii supărătoare 
la care au ajuns ofiţerii nou-veniţi că nouă zecimi dintre ei nu 
vor ajunge niciodată ofiţeri de stat-major. Acum tipul nu aşteaptă 
decît un prilej ca să iasă din ciorba asta. 

Calde salutări soţiei tale, fetelor şi lui Lafargue. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx• ,  Bd. III, 
Stuttgart, 1913 ; în întregime 
in : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

1 88 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 61 
la Manchester 

[Londra] 14 octombrie 1867 

Dragă Fred, 
Din scrisoarea lui Juch nr. II pe care ţi-o trimit alăturat vei vedea 

că, deşi Ahile 1) este mort, Beta mai trăieşte. Scrisoarea lui J[uchJ 
a fost, probabil, determinată de faptul că B [eta} l-a lăudat pe Kinkel, 
şi nu pe Freiligrath, precum şi de faptul că articolul lui Beta conţine 
unele răutăţi la adresa lui Juch. Cînd F[reiligrath] se uneşte cu 
J[uchJ , nu sînt niciodată în stare să facă măcar o glumă proastă. 
De aceea trebuie să mă stîrnească pe mine, care sînt „atît de 
causticu ,  cum spune Beta în triviala lui mîzgăleală „Germanii la 
Londra u ,  ce începe cu cucerirea normandă şi se termină cu proslă
virea mîrşavului evreu Bender, ca fiind singurul om de tip supe
rior din Anglia. 

Aceasta este aproximativ a şasea oară că d-l Juch îmi oferă 
coloanele lui fade 2) pentru „autolăudareu ,  o metodă verificată, pe 
care a folosit-o, fireşte, cu succes în ceea ce-l priveşte pe Blind, 

1) Ferdinand Lassa!le. - Nota red. 
1) din ziarul „Hermann•. - Nota red. 
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Kinkel, Freiligrath, Heintzmann. I-am scris numai cîteva rînduri, 
şi astea neconvenabile pentru d-l Freiligrath. I-am relatat în mod 
confidenţial scena pe care am avut-o în localul redacţiei „How 
do you do ?" a lui Beta, unde eram însoţit de Ziegenhainer, Freili
grath şi W. Wolff al nostru. Pentru a-i răsplăti, totuşi, strădaniile 
printr-un calambur, i-am spus că nu-i mai doresc nimic lui Kinkel 
decît să fie alfa şi omega pentru acest Beta 1) .  

Caracteristic pentru Juch : îmi trimite calendarul popular al lui 
Payne 362, în care se găseşte corpus delicti (acest calendar, ca 
toate mîzgălelile din Germania, „Gartenlaube" etc., are 250 OOO de 
abonaţi) , împreună cu nota de plată obligatorie de 1 1  pence, pe 
care i-am trimis imediat o dată cu scrisoarea mea de răspuns. E 
drept că a fost iarăşi pe punctul de a fi deferit instanţei care se 
ocupă cu falimentele şi a ajuns cu greu la o înţelegere cu creditorii 
săi cu condiţia să plătească lunar 21/2 şilingi per liră. 

Ce să răspund la scrisoarea alăturată de la Nahmer ? 363 
Ţi-a trimis Borkheim numărul din „Courr[ier] fra;[ais) " în care 

apare traducerea prefeţei 2) mele ? Te întreb pentru că bietul La
fargue aşteaptă în fiecare zi „sentinţa ta" .  Astăzi am primit ziarul 
belgian „Liber te, în care, de asemenea, este reprodusă prefaţa 
cu un preambul foarte „măgulitor" 326, în care guvernului belgian 
i se aminteşte de expulzarea mea 164• 

Lui Liebknecht i-am răspuns, dar astăzi a trebuit să-i scriu din 
nou, pentru că abia astăzi am primit cele două acte cu privire la 
„Comisia pentru trade-unionuri • 384• Am inclus sfaturile 3) tale în 
scrisoarea trimisă. 

Salut. Salutări lui Mrs. Burns. 

Publicat pentru prima oari 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

Al tău, 
Moro 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) Joc de cuvinte : Beta = pseudonimul lui Betziech, precum şi a 2-a literi 
din alfabetul grecesc. - Nota trad. 

') la primul volum al „Capitalului" .  - Nota red. 
') Vezi volumul de faţă, p. 331-332. - Nota red. 
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1 89 

Engels către Marx 
la Londra 

335 

Manchester, 15  octombrie 1667 

Dragul meu Maur, 
In mare grabă îţi scriu numai următoarele : 
Borkheim vrea ca poliţa să fie trasă asupra mea, dar acest 

lucru îmi este cu desăvîrşire interzis. I-am scris acum că-i garantez 
pentru cele 150 I. st. (la acest plafon am ridicat suma) şi sînt gata 
să-i dau privatim 1) orice garanţie că această sumă va fi plătită 
any time 2) după 1 august 1 868 şi l-am întrebat dacă în aceste 
condiţii el poate procura banii. Mai mult nu mi-a mai scris în pri
vinţa împrumutului. N-ar fi mai bine să cauţi să te vezi cu el ? 
Intenţionează să plece la sfîrşitul săptămînii şi două săptămîni 
va lipsi. 

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

1 90 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 18 octombrie 1867 

Dragul meu Maur, 

l-am scris lui Borkh[eim} că nu pot în nici un caz să accept 
poliţa şi că, după ce i-am garantat suma, totul depinde de posibili
tăţile lui de a obţine credit, întrucît ale mele sînt paralizate. 

Iţi trimit înapoi scrisorile. Se pare că Liebkn[echt] a fost bolnav, 
altfel ar fi spus, totuşi, ceva în timpul discutării proiectului de 

1)  - pe cale particulară. - Nota trad. 
"J - oricînd. - Nota trad. 



336 K. Marx şi F. Engels 

lege cu pnvue la coaliţii. Perhaps it is better so 1) .  Schweitzer s-a 
purtat ca un adevărat măgar înfumurat şi un enunţător de fraze 
goale 365• E un om sfîrşit. 

Corespondenţa în legătură cu Beta 2) m-a amuzat foarte mult. 
„Courrier fr[an:ais] " a sosit, dar astăzi nu am de loc timp să 

fac aprecieri 3) . 
Aş mai putea scrie -5 articole din puncte de vedere diferite 

despre cartea ta 4) , dar nu ştiu unde să le trimit. Cine ştie unde 
se află Siebel ? Poate în Alger, poate la Palermo I Totuşi, sper că 
în curînd voi primi un răspuns de la el. Dacă ai putea să le dai 
la Londra la copiat, ca să nu mi se recunoască scrisul, ar fi poate 
cel mai indicat să i le trimitem în forma aceasta lui Meissner. 

Calde salutări tuturor. 

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

1 9 1  

A l  tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscri• 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
. la Manchester 

Londra, 19 octombrie 1 861 

Dragă Fred, 
ln ceea ce-l priveşte pe Borkheim, i-am spus : dacă Engels a 

scris un lucru, înseamnă că aşa rămîne şi nu este cazul „de toc
meală" .  El (a plecat astăzi la Bordeaux) s-a lăsat în aşa măsură 
convins, incit mi-a dat 40 I .  st. şi mi-a promis că, dacă tu nu poţi 
etc., restul mi-l va procura fără alte formalităţi pînă la 10 noiembrie. 
Dar în calitatea lui de negustor şi de evreu a trebuit, totuşi, să mai 
facă o încercare l 

Apropo. B [orkheim] a avut o mare satisfacţie. Schab [e]litz a 
publicat în „Buchhăndlerborsenblatt" 5) o notă extrem de elogioasă 

1) - Poate că este mai bine aşa. - Nota trad. 
'l Vezi volumul de fată, p. 333. - Nota red. 
3) Vezi volumul de fată, p .  334. - Nota red. 
•) primul volum al „Capitalului". - Nota red. 
') „Birsenblatt fir den Deutschen Buchhandel" .  - Nota red. 
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la adresa „Perlei• lui B [or]k[heim] , în care acesta figurează ca 
Petru Eremitul faţă de Rusia. Well I „Moskauer Zeitung• 1) a publi
cat (în traducere) acest lucru ca pe o ciudăţenie şi, astfel, a avut 
bucuria de a-şi vedea cuvîntarea şi numele tipărite în ruseşte ! 
Mi-a arătat acest număr şi mi-a tradus pasajele respective. 

Lafargue s-a trudit mult pentru a traduce textul francez al lui 
B [orkheim] într-o franceză cit de cit acceptabilă 2) . Eu, desigur, a 
trebuit să-l ajut, îndeosebi la traducerea citatelor din Kant, Fichte, 
Hegel, pe care B [orkheim] nu i-a înţeles, pare-se, prea bine nici 
în germană. Dar în biblioteca lui se găsesc cărţile tuturor acestor 
autori. 

Sînt bucuros că, într-o oarecare măsură, lucrurile s-au aranjat. 
ln ultimele săptămîni mi-a fost absolut imposibil să scriu mai 
mult decit maximum două ore. rn afară de presiunea from without 3) , 
au mai fost şi neplăceri casnice, care au întotdeauna un efect nefast 
asupra ficatului meu. Iarăşi am avut insomnii şi plăcerea de a vedea 
îmbooocind două mii carbuncule în apropierea membrului. Din 
fericire, s-au ofilit. Boala mea porneşte întotdeauna de la cap. Şi, 
fiindcă vorbeam de membru, îţi recomand pentru Moore urmă
toarele versuri ale satiricului francez din secolul al XVI-lea Mathurin 
Regnier. Cu toată erudiţia mea în acest domeniu, nu-mi amintesc 
să fi întîlnit vreodată o descriere atît de poetică a lui chaude 
pisse : 

„Mon cas, qui se leve et se hausse, 
Bave d'une estrange fa;on ; 
Belle, vous fournistes la sausse, 
Lars que je fournis le poisson. 

Las ! si :e membre eut l'arrogance 
De fouiller trop Ies lieux sacrez, 
Qu'on luy pardonne son offence, 
Car ii pleure assez ses pechez•.  

Nu sînt rele nici următoarele versuri ale aceluiaşi poet : 

Fluxion D' Amour 

„L'amour est une affection 
Qui, par Ies yeux, dans le coeur entre, 
Et, par la forme de fluxion 
S'excoule par le bas du ventre• .  

1) „Moskovskie Vedomosti". - Nota red. 
2) Vezi volumul de faţă, p. 326. - Nota red. 
•j - din afara. - Nota trad. 
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In sfîrşit : 

K. Max şi F. Engels 

Lisette tuee par Regnier 

„Lisette, a qui l'on iaisait tort, 
Vini a Regnier tout eploree, 
Je te pry, donne moi la mort 
Que j'ay tant de iois desiree I 
Luy, ne la reiusant en rien, 
Tire son ... , vous m' entendez bien, 
Et dedans le ventre la frappe. 
Elle, voulant iinir ses jours 
Luy dit : Mon coeur pousse toujours, 
De crainte que je n'en rechappe. 
Regnier, las de la secourir, 
Craignant une seconde plainte, 
Lui dit : Hastez-vous de mourir, 
Car mon poignard n'a plus de pointe• . 

Iţi trimit alăturat două extrase din ziare despre Freiligrath 366• 
lţi mai trimit două numere din „Courrier fram;ais• şi unul din 

„Liberte• .  Ziarele acestea nu trebuie să le rstitui, dar să le păs
trezi I Stupiditatea din „Courrier• cu privire la arta militara n-am 
citit-o, dar l-am citit pe Proudhon despre generatio aequivoca I 1) 
Cred că l'un vaut l'autre 2) 367• 

H. Meyer a fost alaltăieri aici în drum spre America. Poate că 
a mai reuşit să se vadă cu tine. 

Trimite aici reţetele tale de articole pentru ziarele germane 3) . 
Le dau la copiat şi le găsesc un plasament potrivit. Ele pot avea, 
măcar în parte, un double emploi 4) , pentru că şi Meyer a cerut 
articole asemănătoare pentru America şi le va găsi o întrebuin
ţare. De îndată ce acest lucru va fi făcut în Germania - şi asta 
este cel mai important, pentru că de situaţia de acolo depind în mare 
măsură si treburile de aici -, tu trebuie să scrii o critică pentru 
„Fortnightly Review• 368• Bees�y o va publica. Aceasta este o con
diţie preliminară necesară to catch a publisher in London 5) . Revista 
este în secret (atît de în secret, incit nimeni nu observă) de orien
tare comtistă, dar vrea să dea posibilitate tuturor orientărilor de 

1) - generaţia spontanee. - Nota trad. 
1) - unul este demn de celălalt. - Nota trad. 
•) Recenzii la primul volum al „Capitalului".  - Nota red. 
') - o dublă in trebuin/are. - Nota trad. 
1) - pentru găsirea unui editor la Londra. - Nota trad. 
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a-şi expune punctul de vedere. Dacă d-lui Lewes (care este admi
ratorul lui Goethe şi, din păcate, pe jumătate comtist) recenzia îi 
va trezi interesul pentru carte (Lewes este, de asemenea, copro
prietarul neoficial al revistei) , atunci va fi uşor de găsit un editor. 
Şi în orice caz, chiar şi fără asta, va fi mai uşor de găsit un editor. 
In ultimul număr a apărut un articol cu adevărat lamentabil al 
lui Thornton, în care malthusianismul (nici chiar negustorii de 
la conducerea revistei nu cred în el) este reprodus în forma cea 
mai primitiv trivială 389• 

Ceea ce lipseşte partidului nostru sînt banii, aşa cum reiese 
iarăşi în mod dureros din cele două scrisori, pe care ţi le trimit 
alăturat, de la Eccarius şi Becker 370• Dacă n-ar fi această lipsă, 
&oi am fi şi astăzi, cu toate pierderile mari şi ireparabile suferite, 
les plus forts 1) , ca şi în 1 848. 

Salutări lui Mrs. Lizzy. 

Publicat pentru prima oar! 
într-o formă prescurtată 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Max•, Bd. III, 
Stuttgart, 1913 ; în întregime 
In : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1 930 

1 92 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germani 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 22 octombrie 1 867 

Dragul meu Maur, 
Iţi trimit înapoi scrisorile lui Becker şi Ecc[arius] . Lipsa de bani 

este o mare nenorocire pentru partid şi una şi mai mare pentru 
aceşti bieţi oameni. 

Siebel îmi scrie din Honnef pe Rin că vine la începutul lunii 
noiembrie aici ca să se îmbarce din nou la Liverpool pentru Ma
deira. Imi spune să-i trimit neîntîrziat articolele ; astă seară mă 
apuc să-i pregătesc cîteva. Tot ceea ce scriu pentru presa germani 

1) - cei mai puternici. - Nota trad. 
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este, fireşte, camuflat ; pentru America ar trebui scrise alte arti
cole, acolo se poate vorbi mai deschis. 

Sam Moore mi-a scris din Eisenach ; se pare că face progrese 
remarcabile în însuşirea limbii germane. 

Liebknecht îmi place foarte mult. Este un adevărat noroc că 
şi-a mai păstrat o doză serioasă din concepţiile lui federaliste
sud-germane, aşa încît poate lua atitudine împotriva sistemului 
lui Bismarck cu mare singleness of purpose 1) şi cu o neabătută 
indignare morală. O concepţie ceva mai critică şi mai dialectică 
n·ar face decît să provoace confuzie în capul lui şi l-ar deruta. El 
şi-a luat drept model, în mod evident, comportarea lui Lupus 2) 
în parlamentul de la Frankfurt şi a meritat pe deplin să fie chemat 
la ordine, întrucît a numit Reichstagul frunza de viţă a absolu· 
tismului nud. Probabil că ai citit că în legea cu privire la coaliţii, 
el a introdus un paragraf în apărarea copiilor din fabrici 871• 

Partidul progresist a respins comisia de cercetare sub pretextul 
că nu intră în competenţa Reichstagului 864• Uniunea este compe· 
tentă în discutarea tuturor problemelor industriale, dar Reichstagul 
nu poate numi nici o comisie, poate numai să ceară acest lucru 
guvernului federal. 

ln timpul dezbaterii în legătură cu camăta, Bismarck a refuzat 
acordarea unui ajutor din partea statului băncilor ipotecate ; dacă 
este vorba de un sprijin din partea statului, acesta ar putea fi acor· 
dat în orice caz numai asocia/iilor muncitoreşti. Ticălosul tot mai 
crede că-i poate înşela pe muncitori. 

Se pare că Victor Emanuel a intrat într-un joc foarte riscant. 
Or, scandalul de la Roma nu s-a terminat încă 372• Atmosfera devine 
pe zi ce trece mai încărcată cu electricitate, nu m·ar mira de loc 
dacă furtuna ar izbucni chiar în primăvara viitoare. 

Calde salutări soţiei tale, fetelor şi doctorului Eisenbart 3) . 

Al tău, 
F. E. 

Sînt bucuros că s-au aranjat lucrurile cu Borkh[eim] . In nici un 
caz în momentul de fată nu pot încălca direct contractul cu G [ott
fried] E[rmen], oferindu-i astfel un pretext pentru a anula contractul 
cu mine. Sper că banii îţi vor pune pe goană carbunculele ; nu 
uita să faci multă mişcare în aer liber. 

1) - zel în urmărirea scopului. - Nota trad. 
21 Wilhelm Wolff. - Nota red. 
•\ Paul Lafargue (Eisenbart - după numele unui medic german rătăcitor - este 

porecla dată vracilor). - Nota red. 
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Scriu cu plăcere recenzia pentru „ [Fortnightly] Review" m .  Dar 
să-mi spui aproximativ ce dimensiuni trebuie să aibă. Tu, desigur, 
preferi să fie scrisă în formă de rezumat, astfel incit punctele prin
cipale ale cărţii - apariţia capitalului - plusvaloarea - ziua 
de muncă - revizuirea legilor lui Ricardo etc. etc. - să fie expuse 
pe scurt, căci eu, totuşi, nu pot să critic cartea. Aş vrea, de ase ·  
menea, să ştiu cam cînd trebuie să scriu această recenzie. Ca să 
apară în numărul din 1 noiembrie nu mai e timp, aşadar pentru 
numărul din 1 decembrie. 

Publicdt pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Max• , Bd. III, 
Stuttgart, 1913 ; în întregime 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

1 93 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Max 
la Londra 

Manchester, 1 noiembrie 1867 

Dragul meu Maur, 
Ce s-a întîmplat de nu mai dai nici un semn de viaţă ? De cînd 

am primit ultima ta scrisoare mă tem în permanenţă să nu-ţi fi 
apărut iarăşi carbuncule. Nu ai primit nici o veste din străinătate 
- de la Kugelmann sau Meissner - în legătură cu articolele despre 
cartea ta 1) ? Nu am nici un fel de veşti şi în aceste condiţii nu 
pot face decît afurisit de puţin. 

Cit de bine a reuşit Dizzy 2) nu numai să-i facă mat pe whigi, 
dar şi să-i dezorganizeze pe tory mi-a dovedit o conversaţie pe 
care am avut-o alaltăieri cu două persoane - un tory şi un whig. 
Ei erau de acord asupra următoarelor : 

1 )  că în viitorul apropiat biserica irlandeză şi, o dată cu ea, şi 
biserica de stat din Anglia vor trebui să se prăbuşească ; 

2) că nu vor mai putea fi păstrate legile cu privire la dreptul 
primului născut şi la majorat 313 ; 

1) primul volum al „Capitalului". - Nota rea. 
2) Benjamin Disraeli. - Nota red. 
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3) că după moartea reginei 1) în mod evident aici se va ajunge 
curînd la o revoluţie. 

Publicat pentru prima oară 
[n : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engel5 und K. Marx • ,  Bd. III, 
Stuttgart, 1913 

1 94 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba german� 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 2 noiembrie 1867 

Dragă Fred, 
ln ultimul timp nu m, e drept, adevărate carbuncule, dar îmi 

apar mereu germeni de carbuncule, care de fiecare dată dispar, 
but fret me 2) . ln plus, mai e şi vechea insomnie. Totuşi, de about 
3 days 3) mă simt mai bine. Tăcerea în legătură cu cartea mea 4) mă 
nelinişteşte. Nu am nici un fel de veşti. Germanii sînt nişte oameni 
grozavi. Meritele lor în calitate de slugi ale englezilor, france
zilor şi chiar ale italienilor în acest domeniu le dau, înlr-adev.r, 
dreptul să ignoreze cartea mea. Oamenii noştri de acolo nu se 
pricep să facă agitaţie. Deocamdată trebuie să procedăm aşa cum 
procedează ruşii - să aşteptăm. Răbdarea este baza diplomaţiei 
ruseşti şi a succeselor ei. Dar alde noi, care nu trăim decît o dată, 
în timpul ăsta putem să şi crăpăm. 

Iţi trimit alăturat scrisoarea primită de la Asociaţia comunişti
lor germani 374• E o scrisoare bine intenţionată. Dar stilul e cum 
nu se poate mai greoi. 

Iţi trimit scrisoarea lui Maughan, rentier, vechi owenist, un 
individ foarte cumsecade. Scopul vădit pe care-l urmăresc aceşti 
oameni este de a elibera mişcarea liberilor cugetători de agitatorii 
de profesie Bradlaugh etc. Am refuzat foarte politicos 375• Pe de o 
parte, e drept, asta mi-ar fi dat posibilitatea să cunosc tot felul de 

11 Victoria. - Nota red. 
•1 - dar mă epuizează. - Nota !rad. 
'l - aproximativ 3 zile. - Nota trad. 
'l primul volum al „Capitalului" .  - Nota red. 
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oameni - lucru care îmi lipseşte foarte mult - care au, mai 
mult sau mai puţin, direct sau indirect, legături cu presa engleză. 
Pe de altă parte, nu am de loc timp şi nici nu găsesc că este indi
cat să figurez în comitetul de conducere al unei secte engleze 
oarecare. 

Un oarecare Egerton Herbert, fratele lui Earl of Carnarvon şi 
vărul lui Stepney (membru al Consiliului nostru Central) , care se 
ocupă intens de socialism (adică escrocherii cooperatiste etc. ) ,  mi-a 
cerut prin intermediul lui Stepn[ey] să-i acord o întîlnire. Intrucît 
vreau mai întîi să-l văd şi să-l tatonez pe acest om, i-am fixat o 
întîlnire pentru marţea viitoare la Cleveland Hall, unde are loc 
şedinţa noastră. Poate că acesta ne poate sluji în calitate de „canalu 
(Vogt) 376 spre un librar. 

Apropo. Acum trebuie plătite din nou cotizaţiile pentru Interna
ţională. De îndată ce se întoarce Moore, trimiteţi-mi cotizaţiile 
voastre per Postoffice Order (Charing Cross) . pe adresa casierului 
nostru : Robert Shaw, 62, Hall Place, Hall Park, London W. Ar fi 
de dorit ca, o dată cu voi, să trimită şi Schorlemmer măcar cîţiva 
şilingi. S-a reîntors ? Cînd primesc „Chimia u lui ? 

Nu ştiu dacă eşti informat asupra evoluţiei evenimentelor din 
Italia 372 ; date fragmentare în legătură cu aceasta apar accidental 
în presa engleză şi germană sub forma unor extrase din ziarele 
ruseşti etc. Asemenea fire pot fi uşor scăpate din vedere. 

In timpul poveştii luxemburgheze 262, domnul Bonaparte a în
cheiat o convenţie (neoficială) cu Victor Emanuel, prin care acesta 
din urmă a obţinut dreptul de a anexa restul statului papal, în 
afară de Roma, cu condiţia de a încheia, în caz de război, o alianţă 
ofensivă împotriva Prusiei 377• Acum însă, cînd porcăria prusiană 287 
s-a isprăvit cu bine, domnului Bonaparte i-a părut rău că a promis 
acest lucru şi a încercat, cu obişnuita lui abilitate, să-l trădeze pe 
Emanuel şi să se apropie de Austria. După cum se ştie, la Salzburg 
de asemenea nu s-a ajuns la nici un rezultat 378, şi astfel se părea 
că un timp hora vrăjitoarelor europene nu va începe. Intre timp, 
domnii ruşi, care, ca de obicei, au făcut rost de o copie a conven· 
ţiei, au găsit că este oportun să o comunice domnului Bismarck, 
care, la rîndul lui, a arătat-o papei 1) prin intermediul ambasado· 
rului prusian 2) . Apoi, la indicaţia papei, a apărut broşura lui Dupan
loup, episcopul de Orleans 379• Pe de altă parte, Emanuel îl pune 
în mişcare pe Garibaldi. După cîtva timp, Rattazzi este destituit 

1) Pius al IX-iea. - Nota red. 
) Karl Georg von Usedom. - Nota red. 
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ca duşman al prusienilor şi bonapartist. Aşa arată actuala hara
babură. Cîinele mîrşav de Bonaparte este acum într-o situaţie foarte 
grea. Ori război, nu numai cu Italia, ci şi cu Prusia şi Rusia, şi pen
tru un motiv care în Franţa provoacă ura fanatică a Parisului etc., 
în Anglia este detestat etc. - ori din nou o retragere ! Individul a 
căutat să se salveze apelînd la Europa pe calea congresului euro
pean. Dar Prusia şi Anglia i-au şi răspuns că n-are decît să-şi 
înghită singur ciorba pe care a pregătit-o. Bonaparte a ales greşit 
momentul. El nu mai este generalul secret ruso-european. 

Dacă se va retrage, avînd în vedere actualele preţuri la cereale, 
criza comercială şi nemulţumirea din Franţa, one fine morning 1) 
poate izbucni revoluţia. 

Bismarck al nostru - deşi el este instrumentul principal al 
intrigilor ruseşti - are calitatea că împinge Franţa spre o criză. 
Dar în ceea ce-i priveşte pe filistinii noştri germani, tot trecutul 
lor a dovedit că pentru ei unitatea este posibilă numai dacă e acor
dată din mila lui dumnezeu şi din mila sabiei. 

Procesul fenienilor de la Manchester s-a desfăşurat aşa cum 
era de aşteptat 380• Ai citit, probabil, ce scandal au făcut „oamenii 
noştri u în Liga pentru reformă. Eu m-am străduit prin toate mij
loacele să provoc această demonstraţie a muncitorilor englezi în 
sprijinul fenienilor 381 . 

Salut. 
Al tău, 

K. M. 

Inainte consideram că despărţirea Irlandei de Anglia este impo
sibilă. Acum însă o consider inevitabilă, chiar dacă după despărţire 
s-ar ajunge la o federaţie. Cum se poartă englezii se vede din datele 
„Statisticii agricole" pe anul în curs 382, apărute acum cîteva zile, 
precum şi din forma pe care au luat-o aceste eviction 2) . Viceregele 
Irlandei, lordul Abicorn 3) (acesta este, pare-se, numele său), şi-a 
„cleared u 4) în ultimele săptămîni moşia prin evacuarea forţată a 
mii de oameni. Printre aceştia erau şi fermieri înstăriţi, cărora în 
felul acesta li s-au confiscat sumele cheltuite pentru îmbunătăţiri 
funciare şi alte investiţii de capital I In nici o altă ţară din Europa, 
dominaţia străină nu a adoptat această formă directă de expropriere 

11 - într-o bună dimineaţă. - Nota trad. 
'l - alungarea ţăranilor de pe pămînturile lor. - Nota trad. 
3) James Hamilton Abercorn. - Nota red. 
'l - „curăţat•.  - Nota trad. 



a populaţiei indigene. Ruşii confiscă numai din considerente poli· 
tice ; în Prusia apuseană, prusienii recurg la răscumpărare. 

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

1 95 

Se tipdreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 5 noiembrie 1867 

Dragul meu Maur, 
Alăturatul articol 1) a fost publicat de Siebel în „Elber[felder] 

Z[ei] t[un] g" .  E mare păcat că bietul om, care, probabil, mîine va 
sosi aici, tocmai acum e nevoit s. plece, desigur că el ar fi aranjat 
unele lucruri. Totuşi, voi vedea ce se mai poate întreprinde prin 
intermediul lui, poate mai reuşesc ceva. 

Natre ami 2) Kugelmann pare-se că, de asemenea, s-a înşelat 
contînd pe ziarele din Hannover - în orice caz, spre marea mea 
mirare, am găsit unul dintre articolele 3) trimise, şi anume cel mai 
inoJensiv, publicat în „Zukunft" într-o formă prescurtată şi dena
turată ! Pentru asta n-am prea fi avut nevoie să recurgem la amicul 
nostru şi, în orice caz, pentru acest ziar aş fi scris altfel. Căci eu 
am scris pentru ziarele naţional-liberale cu care se lăuda el. 

Lucrurile trebuie aranjate altfel. Tu ai adresa actuală a lui 
Liebknecht sau adresa lui anterioară de la Leipzig ? Trimite-mi-o, 
am să caut să-l îmboldesc oarecum. Văd că va trebui să scriu eu 
însumi toate articolele (Eccarius ar putea, desigur, să scrie şi el 
unul) ; oamenii de pe continent sînt încă departe de a fi digerat 
cartea şi, dacă am aştepta pînă cînd termină ei de digerat, am 
scăpa momentul oportun. Am să-i scriu şi lui Kugelm[ann] din 

1) F. Engels. „Recenzie la volumul întîi al «Capitalului» pentru •Elberfelder 
Zeitung»" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 16, Bucureşti, Editura politică, 
1963, p. 22-230. - Nota trad.). - Nota red. 

2) - prietenul nostru. - Nota lrad. 
1) F. Engels. „Recenzie la volumul întîi al .Capitalului» pentru «Die Zukunfb" ,  

- Nota red. 
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nou, ca cel puţin să spună ce a făcut cu celălalt articol 1) şi dacă 
mai poate plasa alte articole 383• Tu trebuie să-i scrii lui Meissner 
şi să-l întrebi dacă el poate să plaseze unele articole şi unde anume 
în cazul cînd îi vor fi trimise. Am să-i scriu şi lui Klein la Kăln 
referitor la „Rhein[ische] Z[ei]t[un]g "  şi, pentru orice eventualitate, 
îi ofer un articol. E foarte rău că noi nu sîntem la faţa locului. 
Dacă am fi în Germania, am fi făcut deja zarvă în toate ziarele 
şi am fi reuşit s-o prezentăm ca pe o carte subversivă, ceea ce este 
întotdeauna mijlocul cel mai sigur. 

La Paris, Louis 2) a ajuns într-un impas. S-a pus într-o situaţie 
grozavă. O nouă retragere ori un război de dragul papei. Mi-e greu 
să cred că într-adevăr le-a dat italienilor un ultimatum, cerindu-le 
să evacueze regiunea Romei, şi tot atît de puţin credibil mi se pare 
că s-a putut limita la bombănitoarea notă de protest a lui Mous
tier 384• In orice caz, este un om sfîrşit. Care este starea de lucruri 
la Paris a dovedit-o evenimentul de la cimitirul Montmartre 385, 
Dansul poate începe în orice zi şi nu prea cred că acest mare 
bărbat va mai apuca să-şi aniverseze o dată 2 decembrie 3) al lui, 
în orice caz va fi cu siguranţă ultima oară. A decăzut atît de mult, 
incit orice filistin de aici îl tratează doar ca pe UR simplu 
aventurier. 

Dar, dacă se va ajunge la un deznodămînt, revoluţia se va 
desfăşura acum pretutindeni în cu totul alte împrejurări decît în 
1 848. Incepînd de anul trecut, în Germania nu mai este cu putinţă 
fărîmiţarea de atunci şi, chiar dacă nu cred că se poate conta pe 
o insurecţie armată imediată la Berlin, primul impuls ar duce şi 
acolo la conflicte, care în mod necesar s-ar sfîrşi cu căderea actua
lului guvern. Foarte curînd Monsieur Bismarck ar înceta de a mai 
fi stăpîn pe situaţie. Şi, de data aceasta, Anglia ar fi şi ea atrasă 
în revoluţie, iar above all 4) problema socială ar deveni imediat 
la ordinea zilei în întreaga Europă. 

Cit de mult au decăzut judecătorii englezi a demonstrat ieri 
Blackburn, cînd l-a întrebat pe martorul Beck (care mai întîi a depus 
sub jurămînt mărturii cu privire la William Martin, iar apoi a spus 
că ar fi vorba de John Martin) : Then you swore to W[illiam), and 
you meant to swear to John ? 5) Cred că, cu fiecare nou grup de 

1) F. Engels. „Recenzie la volumul întîi al .capitalului» pentru «Rheinischa 
Zeiung••.  - Nota red. 

1) Napoleon al Iii-lea - Nota red. 
3) Data cind a avut loc lovitura de stat a lui Ludovic Bonaparte. - Nota red. 
'l - înainte de toate. - Nota lrad. 
') - Aşadar, d-voastră aţi depus jurămint cu privire la William şi a/i crezul 

că juraţi cu privire la John 1 - Nota lrad. 
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acuzaţi, întreaga acuzare se va prăbuşi tot mai mult ; sperjurul 
comis pentru a primi recompensa de 20 1. st. este ceva cu totul 
nemaiauzit 380. 

Poţi să-mi spui unde se pot citi amănunte cu privire la alun
garea ţăranilor de pe pămînturile lor 1) de care s-a făcut vinovat 
lordul Abercorn ? 

La Paris, Louis trebuie iarăşi să se păzească de bombe şi gloanţe. 
Italienii nu permit nimănui să glumească cu ei fără a-şi primi 
pedeapsa. 

Numerele din „Courrier" 2) ţi le trimit înapoi, dacă va fi posibil, 
mîine. 

Calde salutări soţiei tale, fetelor şi cizmarului 3) îndrăgostit. 

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

1 96 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra) 7 noiembrie 1 87 
Dragă Fred, 
Mulţumiri pentru „Elberfelder" 4) . 
Vechea adresă a lui Liebnecht este : „ 1 1 ,  Braustrasse, Leipzig" .  

De altfel, poate c ă  ar fi mai sigur s ă  trimiţi scrisoarea prin Kugel
mann, care ţine legătura cu un prieten al lui Liebknecht din 
Leipzig. 

In scrisoarea de sîmbătă 5) am uitat 
„Fortnightly" este nevoie de maximum o 
iese mai mult de o jumătate de coală, 
forma : First Notice, Second Notice 6) .  

1 )  Vezi volumul de faţă, p .  344. - Nota red. 
1l „Courrier fran:ais " .  - Nota red. 
'l Paul Lafargue. - Nota red. 
'l Vezi volumul de faţa, p. 345. - Nota red 

să-ţi spun că pentru 
coală de tipar 368. Dacă 
trebuie prezentată sub 

1l din 2 noiembrie (vezi volumul de faţă, p. 342) . - Nota red. 
1) - Prima notă, a doua notă. - Nota lrad. 
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In ceea ce-l priveşte pe Meh;sner, nu cred că este diplomatic 
să jucăm prea mult cu cărţile pe faţă. Ceea ce poate face cu mij
joace proprii va face oricum. Ar fi important - şi, în momentul 
de faţă, poate chiar mai important decît articolul englez - să se 
trimită o informaţie mai amănunţită (eventual împărţită în mai 
multe articole) ziarului austriac „lnternationale Revueu (editat de 
Arnold Hilberg, 4, Kolowrat-Ring, Viena) . Intrucît Arnold Hilberg 
ne consideră colaboratorii lui (şi prin intermediul meu ne-a cerut 
amîndurora să colaborăm) , nu vom întîmpina nici o piedică. Aceasta 
este efectiv singura revistă germană care ne este accesibilă. 

Unicul săptămînal de aici din Londra care este în oarecare 
măsură nepărtinitor şi care se ocupă mult cu problemele germane 
- filologia germană, ştiinţele naturii, Hegel etc. - este săptămî
nalul catolic, „Cqroniclea . Redacţia are tendinţa vădită de a arăta 
că ei sînt mai cultivaţi decît rivalii lor protestanţi. La sfîrşitul 
săptămînii trecute le-am trimis one copy 1) însoţit de o scurtă scri
soare în care spuneam că lucrarea mea susţine concepţii diferite 
de ale lor, dar caracterul „ştiinţific" al săptămînalului lor îmi per
mite să cred that „some notice will be taken of this first attempt 
at applying the dialectic method to Politica! Economy" .  Nous ver
rons I 2) In lumea bună (mă refer, fireşte, la partea intelectuală a 
acesteia) domneşte acum o mare dorinţă de a cunoaşte metoda 
dialectică. Şi poate aceasta este calea cea mai uşoară pentru a 
trezi interesul englezilor. 

In „Diplom[atic] Rev[iewr, pe care ţi-l trimit, lucrul cel mai 
interesant este extrasul din noua carte a lui Prokesch 3) . 

O descriere amănunţită a alungării ţăranilor de pe pămînturile 
lor de către Abercorn a apărut acum aproximativ două săptămîni 
în „Irishman" (Dublin) 4) . Poate reuşesc să fac din nou rost de acest 
număr, pe care l-am împrumutat numai pentru 24 de ore. 

La mitingul 5) prezidat de colonelul Dickson şi la care Brad
laugh a ţinut un referat despre Irlanda, bătrînul nostru Weston, 
seconded by 6) Fox şi Cremer, a prezentat o rezoluţie în sprijinul 
fenienilor, care a fost aprobată în unanimitate. In ultima marţi, 

1) - un exemplar (din volumul întîi al „Capitalului" ) .  - Nota trad. 
') - că „ei vor acorda atenţie acestei prime încercări de a aplica metoda 

dialectică la economia politică• . Vom vedea I - Nota trad. 
•) A. Prokesch-Osten . „Geschichte des Abfalls der Griechen vom Tiirkischen 

Reiche im Jahre 1821 und der Griindung des Hellenischen Kinigreiches•.  -
Nota red. 

'l Vezi volumul de faţă, p. 344 şi 347. - Nota red. 
5) Ligii pentru reformă. - Nota red. 
1) - sprijinit de. - Nota trad. 
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în timp ce Acland îşi ţinea prelegerea despre legea cu privire la 
reformă, Ia Cleveland Hall (deasupra capului nostru ; noi ţineam 
şedinţa jos, în cafeneaua care se află la subsol) a avut, de aseme
nea, Ioc o demonstraţie furtunoasă în apărarea fenienilor. Această 
problemă preocupă aici partea cea mai inteligentă a clasei mun
citoare. 

Pentru farsa diplomatică care se joacă acum în Europa este 
extrem de caracteristic faptul că, în timp ce Bonaparte intervine 
în Italia, Franţa, împreună cu Italia şi Prusia, supunîndu-se ordi
nului Rusiei, prezintă Porţii o notă de ameninţare ase. 

Salut. 
Al tău, 

K. M. 

Bătrînul Urquhart cu catolicismul lui etc. grows more and more 
disgusting 1) . 

On lit dans un registre d'une inquisition d'Italie cet aveu 
d'une religieuse ; elle disait innocemment a la Madonne : „Degrâce, 
sainte Vierge, donne moi quelqu'un avec qui je puisse pecher !" 21 
Dar ruşii sînt mai tari şi în această privinţă. Se cunoaşte cazul unui 
individ sănătos tun care a petrecut numai 24 de ore într-o mă
năstire de maici rusească şi a fost scos de acolo mort. Maicile I-au 
călărit pînă la ultima suflare. In orice caz, Ia ele le directeur des 
consciences n'entre pas tous Ies jours ! 3) 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată în : 
„Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•,  Bd. III, 
Stuttgart, 1 9 1 3  ; în întregime 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

1) - devine tot mai dezgustător. - Nota trad. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germani 

'l - Intr-un registru al inchiziţiei italiene se poate citi următoarea mărturi
sire a unei maici, care se ruga cu nevinovăţie Madonei : „Te implor, sfintă Fe
cioară, dă-mi pe cineva cu care să pot păcătui • .  - Nota trad. 

•j - nu intră duhovnicul în fiecare zi. - Nota trad. 
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Dragul meu Maur, 
Sînt foarte grăbit I 

K. Marx şi F. Engels 

1 97 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 8 noiembrie 1 7  

Siebel va fi mîine aici sau la Liverpool, unde îl voi vedea. El  
mai poate plasa încă trei articole, pe care le-am pregătit pe dată 
şi pe care apoi le vom trimite repede. Dacă aş fi ştiut că el întîrzie 
atîta, le-ar fi primit de mult la Barmen. 

Şi eu m-am gîndit la povestea cu „Intern[ationale] Rev[ue] " şi 
se va face. La fel şi în ce priveşte „Fortnightly Review" ,  de îndată 
ce acceptarea articolelor va fi asigurată 1) 368• Deocamdată însă 
consider că cel mai important lucru este reclama în presa cotidiană 
germană pour forcer Ia main â ces gueux d'economistes 2) . 

Infrîngerea suferită de poliţie în procesul de aici a fost mai 
rapidă şi mai totală decît m-am aşteptat. Probabil că mai departe 
lucrurile vor merge mult mai bine. Se pare că şi bătrîna Blackburn 
schimbă tonul : astăzi l-a lăudat foarte mult pe Ernest Jones pentru 
cuvîntarea lui 380• 

Ai citit instrucţiunile date de Bismarck lui Usedom (publicate 
în „Augsb[urger] Abendz[ei]t[un] g"  şi, fireşte, dezavuate) 377 ? Indi
vidul acesta dezvăluie fără pic de jenă intrigile urzite de italieni 
împreună cu Bonaparte ; trebuie să recunoaştem că, atunci cînd 
îi convine, poate avea maniere complet lipsite de diplomaţie. 
(„Koln[ische] Z[ei] t[un]g"  de miercuri reproduce aceste instruc
ţiuni.) Poziţia lui Bismarck explică şi de ce italienii s-au retras 
şi înghit această pilulă amară. 

Iată cum săvîrşeşte birocraţia prusiană inspecţiile, controalele 
şi amestecul în afaceri : fratele meu îmi scrie că fabricanţii vor să 
fondeze pe Rin şi în Ruhr o asociaţie ca cea de aici, pentru ca 
periodic ingineri cu experienţă să le controleze cazanele lor cu 
aburi. Apoi vorbeşte despre controlul statului : 

„Aici, la noi, un inginer districtual revizuieşte într-o jumătate 
de oră 7 cazane (! !) şi pleacă foarte mulţumit acasă ; într-o alla 
fabrică, un astfel de functionar a avut nevoie de două ore penim 
a controla 35 de cazane f f Cine face prostia să creadă că după o 

'l Vezi volumul de fată, p. 347. - Nota red. 
1) - pentru a-i sili pe aceşti mizerabili de economişti să scrie. - Nota trad. 
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asemenea rev1z1e ar putea să doarmă liniştit se înşală, fireşte. 
Ar fi o adevărată binefacere dacă s-ar înlătura acest sistem absurd 
şi s-ar înlocui printr-o instituţie practică raţională. La o revizie 
i-am explicat inginerului districtual mai întîi întregul sistem de 
funcţionare a cazanului, apoi am primit instrucţiunile lui şi, în 
încheiere, i-am scris un raport pentru guvern• .  

Ăştia sînt prusacii I Descrişi de  e i  înşişi. 

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

1 98 

Se tipăreşte după manuscns 

Tradus din limba germani 

Marx către Engels 87 
la Manchester 

[Londra] 9 noiembrie 167 

Dragă Fred, 
Iţi trimit alăturat scrisoarea de la Kugelmann lJ . 
Salut. 

Al tău, 
Maur 

[Post-scriptuo scris de Laura Marx] 
Dragă Engels, 
Ca secretară a Maurului mi-e pur şi simplu ruşine să-ţi trimit o asemenea seri-
soare. 

Publicat pentru prima oară 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

1) Vezi volumul de fată, p. 352. - Nota red. 

A dumitale sinceră, 
Kakadou ') 

Se tipăreşte după manuscris 
Tradus din limba germană 
şi engleză 

'l - poreclă glumeaţă a Laurei după numele unui personaj dintr-un roman 
vechi - croitor la modă. - Nota lrad. 
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1 99 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 10 noiembrie 1867 

Dragul meu Maur, 
Ce mişcătoare neajutorare în scrisoarea bunului Kugelmann I 

Şi ce cunoaştere a oamenilor vădeşte el în privinţa lui Warne
bold I Tipul ăsta stoarce de la el toate secretele şi mai este şi 
spion prusian I Trebuie să-i deschizi ochii lui K[ugelmann) în ceea 
ce priveşte acest cîine, pentru ca prusienii să nu mai afle tot ce 
facem noi 388• Ticălosul abuzează de încrederea ta şi asta te elibe
rează de orice obligaţii faţă de el. 

Ieri l-am văzut pe Siebel la Liverpool. Mă tem că bietul om nu 
se mai face bine. Boala a progresat foarte mult de cînd nu l-m 
văzut ; s-a distrus la Barmen, de trei ori la rînd a avut pleurită, 
tuşeşte foarte rău (această tuse revine periodic şi el îi spune tuse 
măgărească) , totuşi, în ultimul timp, la Honnef pe Rin s-a mai 
restabilit şi a prins puteri. Din păcate, nu am putut vorbi între 
patru ochi cu el decît foarte puţin : în afară de soţia lui mai erau 
în permanenţă de faţă unele rude de-ale lui. Totuşi, esenţialul 
l-am pus la punct. 

D'abord 1) : Siebel pînă în ziua de azi nu a primit şi nu a văzut 
nici un exemplar 2) , deşi i-a scris lui Meissner să-i trimită unul 
prin poştă de îndată ce apare. Dimpotrivă, d-l Rittershaus, care n-a 
mişcat un deget, a primit unul şi Siebel era convins că tu cu bună 
ştiinţă i-ai trimis cartea lui R[ittershaus) şi lui nu, ceea ce, pro
babil, l-a afectat. Bineînţeles, i-am explicat cum stau lucrurile, 
dar ar fi de dorit să-i scrii tu cîteva rînduri, pe care le poţi anexa 
la o scrisoare adresată mie. Iar acum trebuie să-i ceri imediat lui 
Meissner explicaţii în legătură cu această neglijenţă. Asta ne-a 
costat 20 de note mici, pe care S [iebel] le-ar fi publicat imediat în 
toate ziarele, dar n-a putut face acest lucru pentru că nu a avut 
cartea. Mai departe, cel mai tîrziu la 22 noiembrie trebuie să am 
aici un exemplar ca să i-l trimit lui S [iebel] la Madeira, unde el 
va căuta pe cit posibil să remedieze această lipsă. Dar ce spui de 
această neseriozitate ? Şi ăştia sînt germanii care cer autoguver
nare şi cannot look after their own business I 3) 

1) - In primul rind. - Nota trad. 
•) din primul volum al „Capitalului".  - Nota red. 
1) - nu pot să-şi vadă nici măcar de propriile lor treburi. - Nota trad. 
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Din cele trei articole pe care le-am adus cu mine am trimis 
imediat două, unul la „Frankfurter Birsenzeitung" 1) şi unul la 
„Dusseld[orfer] Z[ei] t [un] g" 369 - acesta din urmă îi va fi util d-lui 
Heinrich Burgers cu îndoielile lui înţelepte : animalul ăsta a consi
derat articolul meu 2) - un referat foarte simplu, fără nici o apre
ciere, conceput pentru un ziar naţional-liberal - ca fiind prea 
subversiv 383 I Pe al treilea l-a luat cu el, îl va trimite, probabil, 
la „Barmer Z[ei] t[un] g "  390• In afară de aceasta, de îndată ce 
S[iebel] va primi cartea, vor apărea note în tot felul de ziare 
ilustrate etc. Mai departe, „Weser-Z [ei]t [un]g"  va primi de la el a 
tempo 3) un foileton şi un articol despre carte şi va fi pus în faţa 
alternativei de a le publica pe amîndouă sau pe nici unul. (S [iebel] 
foloseşte foiletoanele ca pe o momeală pentru redactori, întrucît 
are nevoie de ei, şi adesea îi lasă să-şi însuşească onorariul ce i se 
cuvine.) Şi va mai născoci şi alte căi de îndată ce va avea cartea. 

Ad vocem 4) Freiligrath : Filistinul avea aproximativ 6 OOO 1. st. 
datorii ; 4 OOO 1. st. i-au fost daţi de Banca Elveţiei, fiind garantaţi 
cu acţiunile companiei Mansfield, care nu mai au nici o valoare, 
iar restul - datorii de onoare. Comitetul 297 a rezolvat problema 
plătind pentru unele datorii 50/o, iar pentru altele 100/o. Aşadar, 
Fr[eiligrath] a dat faliment in optima forma. Subscripţia va aduce 
circa 30 OOO de taleri. Fr[eiligrath] a minţit tot timpul comitetul 
cu neruşinare, i-a tăinuit datoriile, a prezentat în aşa fel situaţia, 
ca şi cînd despre acest lucru soţia lui nu ar şti nimic şi nici nu 
trebuie să ştie ceva, ceea ce i-a făcut pe membrii comitetului ca 
pînă la urmă să folosească tm ton foarte grosolan faţă de el ; chiar 
în ziua cînd ştia că va sosi o scrisoare de la Londra în care se va 
preciza că suma datoriilor lui de onoare se ridică la 2 OOO I. st., 
el încă mai afirma că ar fi vorba numai de 1 500 I. st. etc. Intr-un 
cuvînt, s-a purtat ordinar şi laş. Eu i-am spus că sînt ferm convins 
că drăguţa Ida 5) ştie totul cit se poate de bine, la care el mi-a 
răspuns : atunci cum ar fi putut să mai dea serate în vara trecută la 
Barmen ? Imaginează-ţi, Ida merge la cerşit şi, în acelaşi timp, din 
banii pe care încă nu i-a primit oferă serate celor de la care cer
şeşte I 

Mă miră că n-am primit încă de la Tussy 6) confirmarea de pri-

1) ,,Frankfurter Zeitung und Handelsblatt•. - Nota red. 
2) F. Engels. „Recenzie la volumul intii al «Capitalului» pentru uRheinische 

Zeitung» " .  - Nota red. 
3) - în acelaşi timp. - Nota trad. 
') - Referitor la. - Nota trad. 
5) Ida Freiligrath. - Nota red. 
1) Eleanor Max. - Nota rd. 
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mire a contribuţiei mele la fondul pentru înmormîntarea lui Frei
ligr[ath) . That is not businesslike 1) .  

A l  tău, 
F. E. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
ln : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Max•, Bd. III, 
Stuttgart, 1913 ; în întregime 

Se tipăreşte după mnuscris 

Tradus din limba germnă 

lu : Max-Engels. Gesamtausgabe, 
Drltte Abteilung, Bd. 3, 1 930 

200 

Max către Engels 
la Manchester 

Dragă Fred, 

Londra] 14 noimbrie 1861 

Iţi trimit o scrisoare din Rusia 391 şi una din Solingen. Imi facl 
impresia că germanul rus 2) este acelaşi om despre care ne-a vor
bit Meyer 3) . 

Kugelm[ann) mi-a trimis un număr din „Deutsche Volkszeitungu 
(Hannover) , în care a apărut o scurtă notă scrisă de el cu privire la 
cartea mea 4) . In nota aceasta, K [ugelmann] imită, şi nicidecum 
intr-un chip fericit, unul dintre articolele tale 5) . Ziarul fiind de 
orientare democratică, ar fi putut insista mai mult asupra conţi
nutului. Printre altele, îmi atribuie „concluzia u cu adevărat „ului
toareu ,  „că tot capitalul ar fi luat naştere din forţa de munci 
neplătită• .  Printre „corifeii germani ai economiei politiceu a căror 
„apreciereu ar dori s-o cunoască figurează pe primul loc d-l „Fau
cheru (din fericire, tipărit „Taucheru) ,  iar pe ultimul Roscher. 

„Dezvăluirileu tale în privinţa lui Freiligrath au produs în casa 
noastră mare senzaţie. 

Pentru a ieşi din incurcătură, Bonaparte are nevoie în momentul 

'I - Aceasta nu-i în spiritul oamenilor de afaceri. - Nota trad. 
') Joseph Dietzgen. - Nota red. 
1) Sigfrid Meyer. - Nota red. 
') primul volum al „Capitalului". - Nota red. 
1) F. Enge/s. „Recenzie la volumul întîi al cCapitalului. pentru cDie Zukunft»" .  

- Nota red. 
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de faţă la Paris de o insurecţie sau de o organizaţie secretă. Deo
camdată el tratează ca atare Liga pentru pace 336• Iar măgarul de 
Pyat chiar acum îi pregăteşte de aici corpus delicti necesar. 

Mi-a apărut un carbuncul foarte dureros pe partea dreaptă a 
spatelui. 

Salut. 

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

201 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 24 noiembrie 167 

Dragul meu Maur, 
Iţi trimit înapoi scrisorile. 
Aşadar, ieri dimineaţa, prin mina d-lui Colcraft, toryi au înfăp

tuit într-adevăr actul definitiv de separare între Anglia şi Ir
landa 380• Singurul lucru care le mai lipsea fenienilor erau martirii. 
Aceştia le-au fost puşi la dispoziţie de Derby şi G. Hardy. Numai 
datorită executării celor trei fenieni 1) , eliberarea lui Kelly şi Deasy 
devine o faptă eroică, care acum va fi cintată la leagănul fiecărui 
copil irlandez din Irlanda, Anglia şi America. Femeile irlandeze 
vor face acest lucru la fel de bine ca şi polonezele. 

Singurul caz cind cineva a fost executat pentru asemenea lucruri 
tntr-un stat civilizat este, după cite ştiu eu, cazul lui John Brown 
la Harpers Ferry 392• Fenienii nici n-ar fi putut să-şi dorească un 
precedent mai bun. Şi, totuşi, chiar şi sudiştii au avut atîta bună
cuviinţă incit să-l trateze pe J. Brown ca pe un rebel, pe cind aici 
se fac toate eforturile pentru a se transforma un atentat politic 
într-o crimă de drept comun. 

După cum se ştie, Ludovic-Napoleon, în fruntea bandei lui de 
golani, l-a împuşcat la Boulogne pe ofiţerul de serviciu 393• Deci, 

l) Michael Larkin, William Allen şi Michael O'Brien. - Nota red. 
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el a făcut ceea ce se pretinde că ar fi făcut Allen, dar în realitate 
nu a făcut. Pentru aceasta, guvernul englez îl spînzură pe Allen, 
pe cînd pe Ludovic-Napoleon regina Angliei 1) îl sărută pe obraz, 
iar aristocraţia şi burghezia engleză îl pupă-n fund. 

Despre aceasta din urmă ar trebui să se scrie în presă. 

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

202 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londr. 

Manchester, 26 noiembrie 1867 

Dragul meu Maur, 
Nu am primit scrisoarea promisă, in quo tua res agebatur 2) . 
Propunerea lui Meissner de a publica din nou anunţul împreună 

cu extrase din recenzii este tocmai propunerea pe care am vrut 
să ţi-o fac eu de îndată ce au apărut articolele lui Siebel (respectiv 
cele pe care i le-am dat eu s) ) .  Extrasul din „Zuk[un]ft" este foarte 
bun 394, dar, dacă s-ar mai da cîteva extrase, ar i mai bine ; el r 
trebui să-ţi trimită toate hîrţoagele şi apoi tu să alcătuieşti un 
anunţ din ele. Dar, dacă tu nu vrei, poate să mi le trimită mie şi 
voi face eu anunţul. M-a frapat că primul anunţ a fost exact de 
dimensiunea celui vechi referitor la mica mea broşură, fără nici 
un cuvînt de însoţire m. 

Dacă nu intervine curînd o schimbare, va trebui - cu apro
barea ta, of course 4) - să-i scriu lui M[eissner] şi să-i ofer arti-

I) Victoria. - Nota red. 
') - în care este vorba de problemele tale (vzi volumul de faţă, p. 357-358. -

Nota red.). - Nota trad. 
1) F. Engels. „Recenzie la volumul intii al «Capitalului• pentru cElberfelder 

Zeitung•" şi „Recenzie la volumul intii al «Capitalului» pentru cDiisseldorfer 
Zeitung•".  - Nota red. 

'l - fireşte. - Nota trad. 
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colele mele pentru ziarele pe care le va indica el. Căci asta nu te 
poate compromite. 

Am reuşit să-i transmit lui Siebel chiar înainte de închiderea 
poştei motivele invocate de Meissner pentru a se justifica. Ele sînt, 
desigur, convingătoare. S [iebel) a fost atunci at a very low ebb 1) 
şi abia la Honnef s-a restabilit. 

Probabil că ai primit scrisoarea mea de duminică şi scrisorile pe 
care ţi le-am înapoiat 2) . Iţi restitui scrisoarea tăbăcarului 3) , auto
didactum integrum 4) ; şi, totuşi, alte naţiuni nu sînt în stare să 
producă un asemenea tăbăcar. Filozofia, care pe vremea lui Jacob 
Bohme 5) era un simplu cizmar, face un pas înainte, luînd aspectul 
tăbăcarului. 

Ce se aude cu carbunculul ? Nu-mi place poziţia lui, sper că 
Lafargue ţi l-a tăiat. Trebuie, totuşi, să se pună acum capăt acestei 
istorii. 

Borkh[eim] ţi-a plătit banii ? Mie nu-mi scrie nimic, deşi sînt 
garant. 

Al tău, 
F. E. 

Publicat pentru prima oară 
ln : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels nd K. Max•, Bd. ll, 
Stuttgart, 1 913 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Dragă Engels, 

203 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] 27 noiembrie 1867 

In privinţa chestiunilor personale (am vrut să-ţi scriu încă de 
sîmbătă 6) despre acest lucru, dar nici în această zi şi nici în cele 

1) - într-o stare foarte proastă. - Nota trad. 
'l Vezi volumul de faţă, p. 355. - Nota red. 
') Joseph Dietzgen. - Nota red. 
'l - un autodidact în sensul deplin al cuvîntului. - Nota trad. 
5) Aluzie la faptul că Jacob Bohme era de profesie cizmar. - Nota red. 
1) 23 noiembrie. - Nota red. 
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următoare nu am putut-o face, pentru că toată lumea mă consulta 
în problema feniană 380 etc., într-un cuvînt timpul mi-a fost con
fiscat) trebuie să-ţi spun că d-l Borkheim - fără îndoială în pofida 
bunelor lui intenţii - m-a ţinut pe jăratic toată luna. Din ultima 
lui scrisoare, de ieri, vei vedea că este iarăşi vorba de o amînare 
pe termen nelimitat. Şi cel mai rău este că mi-a promis în mod 
sigur că în 10 ale acestei luni (în cel mai rău caz) îmi va da în
treaga sumă. Bazîndu-mă pe acest lucru, am aranjat cu creditorii. In 
realitate, de cind s-a întors, mi-a dat în total 5 1. st. Iţi închipui 
deci în ce situaţie grea mă găsesc. Starea sănătăţii mele s-a în
răutăţit foarte mult şi de lucrat nu poate fi vorba. In afară de 
aceasta, în fiecare zi mă aştept să fiu dat în judecată şi nu mai ştim 
cum s-o mai scoatem la capăt de pe o zi pe alta. 

In ceea ce-l priveşte pe Meissner, părerea mea este că trebuie 
să-l lăsăm să procedeze cu anunţul lui cum crede de cuviinţă, pen
tru că orice altceva ar aduce după sine o nouă amînare. Thimm 
i-a spus lui Borkheim că Meissner le-a cerut tuturor librarilor să-i 
trimită înapoi (respectiv comisionarului său din Leipzig) toate exem
plarele 1) care n-au fost vîndute pînă acum. De asemenea, ştiu de 
la York, librarul Asociaţiei n•�ncitorilor 2) , că în momentul de faţă 
este foarte greu să primeşti exemplare de la Meissner. Acest lucru 
dovedeşte doar 1 .  că stocul aflat în mina lui Meissner este foarte 
mic, 2. că vrea să ştie cite exemplare au fost efectiv vîndute din 
cele care nu se găsesc în stocul lui, 3. că vrea să-i forţeze pe 
„prietenii • lui de afaceri să reţină cit mai multe exemplare pe 
răspunderea lor. Ii voi scrie lui Meissner că, în caz că are nevoie 
de anunţuri sau recenzii pentru anumite ziare sau reviste (pe care 
insă trebuie să mi le indice), le poate primi de la prietenii mei 
- tu etc. - şi să-mi scrie acest lucru. 

Dr. Contzen, privat-docent în economie politică la Leipzig, adep
tul şi elevul lui Roscher şi prietenul lui Liebknecht, mi-a cerut 
prin acesta din urmă un exemplar, promiţînd că va scrie o cronică 
amănunţită. După cum vezi, acest lucru a şi fost aranjat prin 
Meissner. Inceputul ăsta cu Contzen nu e rău. 

Liebknecht mi-a trimis 50 de exemplare din broşura lui 3) (din 
care îţi trimit astăzi şi ţie unul) ca să le vînd aici, 3 pence pro 
exemplar. Lessner va vedea ce se poate face în această privinţă 
în Asociaţia muncitorilor. 

'I din primul volum al „Capitalului" .  - Vota red. 
11 Asociaţia culturală a muncitorilor germani de la Londra. - Nota red. 
"I W. Liebknecht. „Was ich im Berliner cReichstag» sagte• .  - Nota red. 
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Extrasul din discursul ţinut de Liebk[necht] la Berlin la Uniunea 
muncitorească 344 cu privire la amînarea „problemei sociale " ,  pe 
care îl tipăreşte sub formă de anexă, i-a oferit, fără îndoială, pri
lej lui Kugelmann să-l critice. lntrucît Liebknecht îţi propune şi 
ţie, printre alţii, să colaborezi la foiţa lui care urmează să apară 396 , 
tu poţi privatim să-i dai unele sfaturi asupra modului cum trebuie 
îmbinată opoziţia politică cu agitaţia socială. 

Alăturat îţi trimit scrisoarea de la Liebknecht şi cea de la 
Kugelmann. 

Salut. 
Al tău, 

K. M. 

Ce se aude cu „Chimia" d-lui Schorlemmer 1) pe care trebuia 
s-o primesc ? 

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

204 

Se tipăreşte după manuscns 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Londra 28 noiembrie 1867 

Dragă Fred, 
Văd că nu am anexat cele două scrisori de la Borkheim. Dar 

nici nu este necesar. Ieri am avut cu el „discuţia" pe care o soli
cita. A revenit la planul (pe care eu i l-am propus acum două luni) 
de a face un împrumut de la societatea de asigurări pe viaţă 
„Atlas ", al cărei secretar este prietenul lui. Ieri am completat la el 
hîrtiile necesare. Tu figurezi acolo numai în calitate de garant. 
Suma este de 1 50 l. st. (din care Borkheim ar primi 45 1. st. ) .  iar ter
menul de plată 1 septembrie. 

Nu mai cred în succesul operaţiilor lui B[o1kheim] . De bună
voinţa lui nu mă îndoiesc. 

1 )  H. E. Roscoe. „Kurzes Lehrbuch der Chemie nach den neuesten Ansichten 
der Wissenschaft" .  Deutsche Ausgabe, unter Mitwirkung des Verfassers bearbeitet 
von Carl Schorlemmer. Braunschweig, 1867. - Nota red. 
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Ai primit „Perla• lui (deocamdată în limba franceză şi germană) ? 
Iţi trimit alăturat o scrisoare importantă de la Schily. Trebuie 

să mi-o restitui neîntîrziat şi, totodată, să-mi comunici părerea ta. 
In orice caz, nu-i voi permite lui Moses 1) să tragă „profit" de pe 
urma muncii mele fără să mă aleg şi eu cu ceva din asta 397, 

Trebuie să am o comportare diplomatică în privinţa fenianis
mului. Să tac cu desăvîrşire nu pot, dar nici nu trebuie să îngădui 
ca indivizii ăştia să reducă critica cărţii mele la afirmaţia că sînt 
un demagog. 

Gentz, care este al lui Borkheim (important pentru articolul 
despre Rusia) 398, ţi-l trimit fără ştirea acestuia. Să mi-l înapoiezi 
de îndată ce-I citeşti. 

Am acum o erupţie de furuncule pe tot corpul şi asta mă bucură, 
pentru că pune capăt carbunculozei. 

Salut. 
Al tău, 

Maur 

Salutări lui Mrs. Burns. De la execuţia care a avut loc la Man
chester, Jenny se îmbracă în negru şi poartă crucea ei poloneză 
cu o panglică verde 399• 

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

205 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 28 noiembrie 1 867 

Dragul meu Maur, 
Iţi trimit alăturat, pentru nevoile imediate, 30 l. st. în 3 bancnote 

de cite 10 I. st., O/U 56 068 pînă la 70, Manchester, 9 ianuarie 
1 867. Scrisoarea lui Bork[heim] nu ai anexat-o. Am primit şi eu o 
scrisoare de la Kugelm[ann] pe care ţi-o trimit şi te rog să mi-o 
înapoiezi, pentru că trebuie să-i răspund. 

1) Hess. - Nota red 
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Liebkn[echt] mai bine nu şi-ar fi publicat broşura 1) . Discursurile 
lui arată mai bine în „K[ălnische] Z[ei]t [un] g" decît în broşură, pe 
cînd povestea asta pusă la sfîrşit reflectă pînă la ce grad de stu
piditate a ajuns 2) . Deşi i-am mai scris de fapt cite ceva, acum însă, 
cînd vrea iarăşi să scoată o mică publicaţie 396, trebuie să i se spună 
tot adevărul ; noi nu i-am putea da lui Bismarck o mai mare satis
facţie decît îngăduind să fim confundaţi cu partizanii Austriei şi 
cu federaliştii din Germania de sud, cu ultramontanii şi principii 
detronaţi. Aştept în fiecare zi o scrisoare de la el şi atunci îi voi 
scrie şi eu despre acest lucru. 

Ce se aude cu sănătatea ta ? 
Al tău, 

F. E. 

Mîine îţi scriu mai mult. 
Englezul despre care vorbeşte Kugelmann în scrisoarea lui este 

Moore, care s-a perfecţionat în limba germană şi acum studiază 
„Capitalul" .  Cartea lui Schorlemmer tot n-a apărut încă I ! 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
!n : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx" ,  Bd. III, 
Stuttgart. 1 9 1 3  ; în  întregime 
!n : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

206 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba qermană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra], 29 noiembrie 1867 

Dragă F1 �d, 
Best thanks for the 3) 30 I. st. 
Iţi restitui alăturat scrisoarea lui Kugelmann. T1 ebuie să fim 

atenţi ca din prea mult zel să nu facă prostii. Astfel, de exemplu, 
cu Miquel 388, 

1) W. Liebknechl. „Was ich im Berliner •Reichstag• sagte".  - Nota red 
2l Vezi volumul de faţă, p. 359. - Nota red. 
•) - Multe mulţumiri pentru cele. - Nota trad. 
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Referitor la ziarul „Statele Unite ale Europei0 1) şi la oferta 
de a colabora la el, care mi s-a făcut de la Geneva, este pur şi 
simplu o absurditate. Redactor este, probabil, d-l K. Grin. Şi toată 
povestea asta este sortită să piară. 

Salut. 
Al tău, 

K. M. 

ln ciuda frigului şi a proastei dispoziţii, trebuie să mă plimb 
cîteva zile pe cimpie etc. 2) 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Bnetwechsel zwischen 
F. Engels und K. Max " ,  Bd. III, 
Stuttgart, 1913 

207 

Se tipareşte dupa manuscris 

Tradus dm limba germana 

Marx către Engels 400 
la Manchester 

[Londra, 29 noiembrie 1867] 

Vezi cit de afurisit de uituc sînt. Am expediat chiar acum 
scrisoarea către tine şi nu am pus în plic şi scrisoarea lui Ku
gelmann. 

Publicat pentru prima oară 

1) „Les Etals-Unis d'Europe•. - Nota red. 
') Cîmpia Hampstead. - Nota red. 

Se tipareşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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208 

Engels către Marx 
la Londra 

363 

Manchester [28 noiembrie 1867) 

Dragul meu Maur, 
Iţi restitui alăturat scrisoarea lui Schily. Doamne dumnezeule, 

Şi bătrînul Moses 1) care iarăşi se înfiinţează aici cu mîzgăleala 
lui obişnuită ! Şi se felicită că tu i-ai confirmat justeţea afirmaţiei 
lui potrivit căreia capitalul este muncă acumulată I 

Eu aş fi ceva mai rezervat faţă de acest filistin. Atunci se va 
lăsa mai sigur prins în cursă şi tu ştii cit de puţină încredere îi 
putem acorda dacă nu-l avem într-adevăr la mînă. După părerea 
mea, deocamdată ai putea să-i permiţi să publice unele extrase 
din lucrare 2) în „Cour[rier] fran;[ais] ", ca să vedem cum intenţio
nează el să trateze această problemă. Articolul îl va semna, desi
gur, cu numele lui şi astfel se va situa faţă de noi oarecum pe 
poziţia unui păcătos pocăit. Atunci ai putea sta cu el de vorbă 
despre intenţia lui de a traduce întreaga carte 3) ; să-ţi rezervi de 
pe acum dreptul de a face tu revizia ; despre condiţii să vorbeşti 
de îndată ce se găseşte un editor. Ceea ce spune Sch[ily] despre 
Redus mi se pare important, pentru că omul ăsta ştie germana 397. 

In privinţa fenienilor ai perfectă dreptate 4) . Porcăriile făcute 
de englezi nu trebuie să ne facă să uităm di, în majoritatea lor, 
conducătorii acestei secte s înt nişte măgari şi, în parte, exploatatori, 
iar noi nu putem răspunde pentru stupidităţile inevitabile în orice 
conspiraţie. Or, asemenea absurdităţi vor fi cu siguranţă. 

Cred că nici nu mai e nevoie să-ţi spun că şi la mine acasă 
domnesc culorile negru şi verde 399• Presa engleză a avut din nou 
o comportare extrem de ordinară. Se spune că Larkin ar fi leşinat, 
iar ceilalţi 5) ar fi fost foarte palizi şi descumpăniţi ! Preoţii cato
lici care au fost de faţă afirmă că este o minciună. După spusele 
lor, Larkin s-ar fi împiedicat de o ridicătură de pămînt, toţi trei 
s-au arătat foarte curajoşi. Episcopul catolic din Salford s-a plîns 
că Allen n-a vrut să se căiască pentru fapta săvîrşită ; el a spus 
că nu are nimic de regretat şi că, dacă ar fi liber, ar proceda din 

'I Moses Hess. - Nota rect. 
:1 primul volum al „Capitalului". - Nota red. 
•1 primul volum al „Capitalului".  - Nota red. 
41 Vezi volumul de faţă, p. 360. - Nota red. 
'I William Allen şi Michael O 'Brien. - Nota red. 
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nou la fel. Dar, în general, preoţii catolici au avut o atitudine foarte 
îndrăzneaţă : duminică, în toate bisericile s-a spus de la amvoni 
că these three men were murdered 1) . 

Probabil că ai primit scrisoarea mea de ieri cu cele 30 I. st. 2) . 
ln ceea ce priveşte societatea de asigurare a vieţii 3) ,  sînt de acord 
să garantez pentru întreaga sumă - presupunînd că B [orheim] 
va păstra la el originalul, iar secretarului îi va da numai o copi
- dacă asta poate contribui la facilitarea lucrurilor. 

Şi eu am impresia că furunculele sînt simptomul unei crize a 
fostei tale boli. 

Calde salutări soţiei tale, fetelor şi lui Lafargue. 
lntrucît Liebknecht are acum o foiţă 4) , pentru care răspunderea 

o vom purta noi, este foarte important ca el să nu facă prostii 
în politica lui germană. Aştept cu nerăbdare o scrisoare de la el. 

Apropo. „Internat[ionale] Revue " va apărea lr 1 ianuarie tot 
ca o continuare a revistei 6) lui Prutz, n care se contopeşte. Asta 
ne poate strica planurile 6) .  Cum ai de gînd să începi tratativele 
cu Hilberg ? Trebuie să fim foarte prevzători. 

Al tău, 
F. E. 

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

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba german. 

Dragă Fred, 

209 

Marx către Engels 
la Manchester 

Londra, 30 noiembrie 186? 

In privinţa lui Moses 7) voi urma întocmai sfatul tău. In orice 
caz, trebuie să-l folosim şi, totodată, să-l împiedicăm să abuzeze 

') - aceşti trei bărbaţi au fost asasinaţi. - Nota trad. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 360. - Nota red. 
11 Vezi volumul de faţă, p. 359. - Nota red. 
•j „Demokratisches Wochenblatt•. - No/a r0d. 
5) „Deutsches Museum•. - Nota red. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 38. - No/a red. 
7) Moses Hess (vezi volumul de faţă, p. 363 ) .  - Nota red. 
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de încrederea noastră. Cît despre Hilberg, ar fi, într-adevăr, bine 
dacă am putea păstra această „Revue " 1) ,  singura accesibilă nouă 
deocamdată, dar cum trebuie să procedăm nu ştiu încă. Astăzi 
dimineaţa am primit cartea lui Schorlemmer and send him my 
thanks for it 2) . 

Dacă ai citit ziarele, ai aflat probabil că : 1) Consiliul Interna
ţionalei i-a trimis lui Hardy un memoriu în apărarea fenienilor 401 
şi 2) dezbaterile (din ziua de marţi săptămîna trecută) 3) în jurul 
mişcării fenienilor au fost publice, iar „Times" a publicat o dare 
.de seamă cu privire la ele 402• Au fost de faţă şi reporteri ai zia
relor „Irishman" şi „Nation" din Dublin. Eu am sosit foarte tîrziu 
(am avut febră timp de două săptămîni şi abia de două zile mi-a 
scăzut) şi, la drept vorbind, nu aveam intenţia să iau cuvîntul, în 
primul rînd fiindcă nu mă simţeam bine şi, în al doilea rînd, din 
cauza situaţiei încîlcite. Dar preşedmtele Weston a vrut să mă 
.determine să vorbesc şi de aceea am făcut propunerea de a se 
amîna şedinţa, ceea ce mă obliga ca la şedinţa de marţi din săptă
mîna aceasta 4) să iau cuvîntul. Intr-adevăr, pentru această zi 
pregătisem, dacă nu chiar o cuvîntare, planul unei cuvîntări 5) . Dar 
reporterii irlandezi n-au mai venit şi, aşteptindu-i, s-a făcut ora 9, 
iar localul ne era pus la dispoziţie numai pînă la 10 şi jumătate. 
La indicaţia mea, Fox pregătise o cuvintare lungă (din cauza scan
dalului din Consiliu, el nu s-a mai arătat timp de două săptămîni 
şi,  afară de asta, şi-a înaintat demisia din funcţia de membru 
al Consiliului, însoţind-o de atacuri grosolane împotriva lui Jung) 403. 
De aceea, după deschiderea şedinţei, am declarat că, dată fiind 
ora înaintată, cedez cuvîntul lui Fox. Intr-adevăr, din cauza execu
ţiei care avusese loc între timp la Manchester, tema discuţiei 
noastre - „mişcarea feniană" - în atmosfera de înfiernîntare 
care domneşte în acest moment, pe mine (dar nu şi pe abstractul 
Fox) m-ar fi determinat să rostesc o fulminantă cuvîntare revolu
ţionară, în loc să fac, precum intenţionam, o analiză obiectivă a 
stării de lucruri şi a mişcării. Reporterii irlandezi mi-au făcut deci 
un mare serviciu prin faptul că nu au venit şi datorită acestui 

1) „lnternationale Revue• ,  - Nota red. 
') - şi îi mulţumesc pentru ea. - Nota trad. 
'l 19 noiembrie. - Nota red. 
') 26 noiembrie. - Nota red. 
5) K. Marx. „Schiţa unei cuvintări care nu a fost rostită ln problema irlandeză" 

{vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 16, Bucureşti, Editura politică, 1 3, p. 
47-478. - Nota trad.). - Nota red. 
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lucru şedinţa a fost deschisă cu întîrziere. Nu-mi place să am de-a 
face cu oameni ca Roberts, Stephens etc. 

Cuvîntarea lui Fox a fost bună în primul rînd pentru că a fost 
rostită de un englez, în al doilea rînd fiindcă a atins numai aspectul 
politic şi internaţional al problemei. Dar tocmai de aceea proble
mele au fost atinse doar la suprafaţă. Rezoluţia propusă de el era 
absurdă şi lipsită de conţinut 404• Eu am combătut-o şi am obţinut 
să fie trimisă spre examinare la Comitetul permanent 14• 

Ceea ce englezii nu ştiu încă este că, de la 1846 încoace, con
ţinutul economic, deci şi ţelul politic al dominaţiei engleze în 
Irlanda au intrat într-o fază cu totul nouă, şi tocmai de aceea 
mişcarea feniană se caracterizează prin tendinţe socialiste (în sen. 
negativ, ca o mişcare îndreptată împotriva însuşirii pămîntului) , 
precum şi prin faptul că a devenit o mişcare a claselor de jos. Ce 
poate f i  mai absurd decît să confunzi atrocităţile săvîrşite de 
Elisabeta şi de Cromwell, care voiau să-i alunge pe irlandezi şi 
în locul lor să-i pună pe coloniştii englezi (în sensul pe care acest 
cuvînt l-a avut la romani) , cu actualul sistem care în locul irlande
zilor vrea să pună oi, porci şi boi. Sistemul din perioada 1801-1846 
(în această perioadă, alungarea samavolnică de pe pămînturi se 
practica numai în mod excepţional şi mai ales în Leinster, unde 
terenul este deosebit de propice pentru creşterea animalelor) , cu 
arenzile lui deosebit de mari şi cu intermediarii lui, s-a prăbuşit 
în 1846. Desfiinţarea legilor cu privire la cereale, care în parte a 
fost rezultatul direct al foametei din Irlanda şi care, în orice caz, 
a fost grăbită de aceasta, a făcut ca Irlanda să piardă monopolul 
aprovizionării cu griu a Angliei în timpuri normale. Lina şi carnea 
au devenit lozinca zilei, şi aceasta înseamnă transformarea tere
nurilor arabile în păşuni. De aici a rezultat un proces de comasare 
sistematică a fermelor. Legea cu privire la moşiile grevate de 
datorii, care a transformat în landlorzi un mare număr de foşti 
intermediari îmbogăţiţi, a accelerat acest proces 405, Curăţirea mo
şiilor din Irlanda, acesta este actualmente singurul sens al domina
ţiei engleze în această ţară. Neghiobul guvern englez de la Londra 
nu ştie nimic, fireşte, despre această uriaşă schimbare care a 
ntervenit începînd din 1 846. Irlandezii însă o ştiu foarte bine. lnce
pînd cu proclama/ia lui Meagher (1848) şi terminînd cu manifestul 
electoral al lui Hennessy (tory şi urquhartist) (1 866), irlandezii o 
spun cit se poate de limpede i într-o formă foarte energică. 

Se pune întrebarea : ce sfat trebuie să dăm noi muncitorilor 
englezi ? După părerea mea, ei trebui. să includă în programul 
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lor repeal 1) -ul Uniunii (pe scurt, revendicarea din 1783, dar demo
cratizată şi adaptată la condiţiile de astăzi) 408• Aceasta este singura 
formă legală de eliberare a Irlandei, şi de aceea singura care poate 
fi înscrisă în programul unui partid muncitoresc englez. Experienţa 
va arăta ulterior dacă o simplă uniune personală între cele două 
ţări va putea dăinui multă vreme. Pe jumătate sînt înclinat să 
-cred că acest lucru este posibil dacă se va produce la timp. 

Irlandezii au nevoie de următoarele : 
1 .  Autoadministrare şi independenţă faţă de Anglia. 
2. O revoluţie agrară. Englezii, aricit de sincer ar dori-o, nu 

pot să facă revoluţia în locul irlandezilor, dar le pot da mijloacele 
1egale ca să şi-o facă ei. 

3. Taxe vamale protecţioniste împotriva Angliei. In perioada 
de la 1783 pînă la 1801 ,  toate ramurile industriei irlandeze erau 
într-o stare înfloritoare. Uniunea, a cărei proclamare a fost însoţită 
de desfiinţarea taxelor vamale protecţioniste, introduse la timpul 
lor de parlamentul irlandez, a distrus orice viaţă industrială în 
Irlanda. Neînsemnata industrie a inului în nici un caz nu poate 
compensa dispariţia celorlalte ramuri industriale. Uniunea de la 
1 801  a avut acelaşi efect asupra industriei irlandeze ca şi măsurile 
:are au dus la distrugerea industriei linii etc. din Irlanda, adoptate 
de parlamentul englez în timpul reginei Ana, al lui George al 
I I-lea etc. In ziua în care irlandezii vor deveni independenţi, nevoia 
1i va sili să fie protecţionişti, asemenea Canadei, Australiei etc. 
lnainte de a-mi expune punctul de vedere în Consiliul Central 
(marţea viitoare, de data aceasta, din fericire, fără reporteri) , aş dori 
să-mi comunici în cîteva cuvinte care este părerea ta. 

Salut. 
Al tău, 

K. M. 

Cum Moses este vărul lui Hirsch 2), nu mă miră că poartă 
coarne. He bears it proudly 3) . 

Pubhcat pentru prima oară 
mtr-o formă prescurtată 
!n : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx" ,  Bd. III, 
Stuttgart, 1913 ; în întregime 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

l) - desfiinţarea. - Nota trad. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

') Joc de cuvinte : Hirsch = nume de familie ; în limba germană Hirsch = cerb. 
- Nota trad. 

3) - Le poarta cu mindrie. - Nota trad. 
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Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 4 decembrie 1861 

Dragul meu Maur, 
Am dat recomandarea la compania de credite şi am spus : from 

confidential information I am convinced that Mr. M[arx] will be in 
a position to repay the Ioan when due 1) . 

Iţi restitui scrisorile lui Borkh[eim]. Sper că lucrurile merg bine. 
Mîine sau poimiine îţi trimit scrisorile lui Kugelm[ann] şi 

Liebkn[echt]. Amindoi speră să publice diferite note 2) , e drept, 
în ziare mici ; astăzi şi mîine seară mă voi îngriji de acest lucru. 

Cu anunţul 3) lui Meissner nu te-aş sfătui să te grăbeşti prea 
mult. Trebuie să apară în ziare abia după Anul nou, altfel se va 
pierde în potopul de anunţuri ale cărţilor de crăciun. 

Al tău, 
F. E. 

Publicat pentru prima oari 
!n : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx" , Bd. III, 
Stutt9art, 1913 

Se tipăreşte dupi manuscris 

Tradus din limba germană 

2 1 1 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 6 decembrie 1 861 

Dragul meu Maur, 
Iţi trimit alăturat scrisorile lui �ugel��nn (împ�e�nă cu anexa) , 

Liebknecht şi Siebel, precum şi trei rec1p1se de primire de la Rau, 
Hildebrand şi Schulze-Delitzsch 407• Scrisoarea de la Kugelm[ann] , 
împreună cu anexa, şi cea de la Siebel te rog să mi le restitui nein-

') - pe baza unor date confidenţiale, sînt convins că d-l M[arx] va fi in 

situaţia de a achita împrumutul Ia scadenţi. - Nota trad. 

11 referitoare Ia primul volum al „Capitalului" .  - Nota red. 

•) Vezi volumul de faţi, p. 356 şi 358. - Nota red. 
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tîrziat ; poşta pentru Siebel o expediez Juni seara şi trebuie să-i 
scriu şi lui Kugelm[ann] . Ce părere ai de fiţuica şvabă ? 1) .  Se pare 
că Kugelmann recurge la cele mai desperate mijloace. 

I-am scris lui Liebkn[echt] o scrisoare amănunţită şi i-am cerut 
să-i atace nu numai pe prusieni, ci şi pe adversarii lor, pe austrieci, 
federalişti, welfi 295 şi pe alţi adepţi ai sistemului statelor mici. 
Băiatul ăsta, aşa cum mi-am închipuit, s-a contaminat de limitare 
sud-germanică. El şi cu Bebel au semnat o adresă către Consiliul 
general din Viena, în care Austria este salutată ca un stat al liber
tăţii apărut de curînd în sud, în opoziţie cu nordul înrobit. It's all 
very well 2) dacă el ţine unele cuvîntări lipsite de importanţă în 
Reichstag, dar un ziar 3) este cu totul altceva, răspunderea pentru 
acest lucru o vom purta noi, şi nu putem permite să fim confundaţi 
cu adepţii austriecilor, cu federaliştii şi cu welfii. I-am scris şi în 
legătură cu inepţia de a suspenda agitaţia socială 4) . 

Astă seară îi trimit lui Jenny darea de seamă în legătură cu 
procesul lui Adelaide Macdonald, care a tras într-un poliţist 408, Ce 
legătură avea ea cu Allen, nu este limpede. Allen era logodit cu 
altă fată şi urma să se căsătorească cu ea în prima zi de luni 
după „outrage " 5) . Sînt grăbit. 

Al tău, 
F. E. 

Cu împrumutul este totul în regulă ? 
Astăzi mă voi informa în privinţa asigurării pe viaţă. 

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) „Beobachter•. - Nota red. 
•j - fale în ordine. - Nota trad. 
') „Demokratisches Wochenblatt•, - Nota red. 
') Vezi volumul de faţă, p. 359-361 .  - Nota red. 

·�1 - „atentat" .  - NoI Irod. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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2 1 2  

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra) . 7 decembrie 1867 

Dragă Fred, 
Ieri am fost la societatea de credite pentru un control medical. 

Asta nu este o simplă formalitate, căci dacă aş muri înainte de 
septembrie, societatea n-ar mai primi nici un ban înapoi. M-am 
temut că va trebui să mă dezbrac (soartă pe care a avut-o un 
englez, care a fost aici o dată cu mine) . In primul rînd, nu-mi 
place acest gen de examen şi, în al doilea rînd, în afară de nume
�oase furuncule, am chiar acum un carbuncul pe şoldul stîng, n: 
departe de organul de procreare. Din fericire, toracele meu i-a 
impus atît de mult individului, incit nu l-a mai interesat nimic. 
Luni la ora 1 2 m primit banii. 

Scrisoarea lui Siebel ai uitat s-o anexezi. Cea de la Kugelm[ann/ 
împreună cu anexa ţi-o înapoiez 1) . In plus îţi trimit şi o scrisoare a 
lui către mine, împreună cu anexa. Mîzgăleala lui Birgers anexeaz-o 
la documente 3s3. Muncitorii din Disseldorf i-au amintit pe bună 
dreptate acestui măgar că pe vremea lui Lassalle 1 .  el a declarat 
„că vrea să ţină seama de condiţii " ,  2. „că şi-a pierdut iluziile 
in privinţa luptei de clasău şi 3. că în Schuh:e-Del[ilsch] a găsit 
soluţia tuturor problemelor sociale din trecut şi din viitor 2) . 

In ceea ce priveşte fiţuica şvabă 3) , ar fi nostim să-l ducem de 
nas pe şvabul Mayer 4) , prietenul lui Vogt. Asta s-ar putea foarte 
simplu. Să începem prin a spune că, indiferent ce atitudine ai avea 
faţă de tendinţa cărţii 5) , ea face cinste „spiritului german",  şi toc
mai de aceea a fost scrisă de un prusian în exil, şi nu în Prusia. 
Prusia a încetat de mult să fie ţara în care ar putea exista sau s-ar 
putea observa o iniţiativă ştiinţifică, mai ales pe tărîm politic, 
istoric sau social. Prusia reprezintă în momentul de faţă spiritul 
rusesc, iar nu pe cel german. In ceea ce priveşte cartea însăşi, 
trebuie să deosebim două momente : expunerea pozitivă („fun
damentată" - acesta este al doilea adjectiv) pe care o face auto
rul şi concluziile tendenţioase pe care le trage el. Prima constituie 

1) Vezi volumul de faţă, p. 368-369. - Nota red. 
•j Vezi volumul de faţă, p. 451 .  - Nota red. 
1) „Der Beobachter", - Nota red. 
') Karl Mayer. - Nota red. 
I) primul volum al „Capitalului".  - Nota red. 
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o adevărată îmbogăţire a ştiinţei, dat fiind că relaţiile economice 
existente sînt examinate într-un fel cu totul nou, după o metodă 
materialistă (această expresie îi place lui „Mayer 11 ,  din cauza lui 
Vogt) . Exemplu : 1 .  dezvoltarea banilor, 2. cum se dezvoltă coope
raţia, diviziunea muncii, sistemul maşinist şi legăturile şi relaţiile 
sociale respective „pe cale naturală 11 •  

l n  ceea ce priveşte tendinţa autorului trebuie, d e  asemenea, să 
facem unele distincţii. Cînd demonstrează că societatea actuală, 
privită din punct de vedere economic, poartă în pîntecele ei o 

formă nouă, superioară, el nu face altceva decît să arate acelaşi 
proces de transformare treptată pe tărîm social pe care l-a demon
strat Darwin pe tărîmul istoriei naturii. Teoria liberală a „progresu
lui " (ăsta e Mayer sută la sută) implică această idee, şi este un 
merit al autorului că arată un progres ascuns chiar acolo unde 
relaţiile economice moderne sînt însoţite de consecinţe directe 
înspăimîntătoare. Totodată, prin această concepţie critică a lui, 
autorul a pus capăt, poate fără voia lui, oricărui socialism patentat 
[Sozialismus von Fach] , cu alte cuvinte oricărui utopism. 

Dimpotrivă, tendinţa subiectivă a autorului - el a fost, poate, 
obligat la aceasta prin poziţia sa în partid şi prin trecutul său -
adică felul în care îşi reprezintă şi înfăţişează altora rezultatul 
final al mişcării actuale, al procesului social actual, nu are nimic 
de-a face cu expunerea sa reală. Dacă spaţiul ne-ar permite să 
intrăm mai mult în amănunte, am putea, eventual, arăta că expu
nerea lui „obiectivă 11 combate propriii săi gărgăuni „subiectivi" .  

Dacă d-l Lassalle î i  înjură p e  capitalişti ş i  î i  linguşeşte pe 
iuncherii prusieni, d-l M[arx] , dimpotrivă, demonstrează „necesi
tateau istorică a modului de producţie capitalist şi-l biciuieşte pe 
iuncherul aristocrat, care nu face decît să consume. Cit de puţin 
împărtăşeşte el ideile elevului său renegat Lassalle cu privire la 
misiunea lui Bismarck de a instaura o împărăţie economică de o 
mie de ani se vede nu numai din protestele lui anterioare împotriva 
„socialismului regal prusian• 1) , ci reiese din nou, în mod făţiş, 
atunci cînd la p. 762, 763 spune că sistemul actualmente în vigoare 
în Franţa şi în Prusia, dacă nu i se va pune capăt la timp, va 
condamna întreaga Europă la regimul rusesc al cnutului 409, 

Aşadar, după părerea mea, îl putem trage pe sfoară pe şvabul 
Mayer (care de altfel a tipărit şi prefaţa mea 326) , şi oricît de mică 

1) K. Marx şi F. Engels. „Declaraţie. Către redacţia ziarului •Social-Demokra!»" 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 16, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 84. -
Nota trad.). - Nota red. 
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ar fi jalnica lui fiţuică, ea este totuşi oracolul popular al tuturo: 
federaliştilor din Germania şi este citită şi în străinătate. 

Cit despre Liebknecht, e într-adevăr ruşinos că el, avînd la 
dispoziţie atîtea mici ziare locale, nu a trimis scurte note, ceea ce 
nu ar fi necesitat o studiere temeinică, lucru pentru care are o aver
siune înnăscută. D-l Schweitzer et Co. se pricepe mai bine la 
aceasta, aşa cum poţi vedea din alăturatul „Soc [ial]-Dem[okrat] " 410• 

(Kug[elmann] mi l-a trimis.) Ieri i-am expediat lui Guido Weiss de 
la „Zukunft" (asta rămîne între noi) nişte texte comparate 1) ; pe 
o pagină plagiatul lui von Hofstetten, care a făcut schimbări prin 
care textul e denaturat, iar pe cealaltă pasajele originale din 
cartea mea 411 • I-am scris totodată că aceste texte nu trebuie tipărite 
ca venind din partea mea, ci din partea ziarului „Zukunft" (sau, 
dacă acest lucru nu e posibil, ca din partea unui cititor din Berlin 
al lui „Zukunft0 ). Dacă Weiss va accepta această propunere (şi eu 
cred că o va accepta), atunci nu numai că se va atrage atenţia 
muncitorului din Berlin asupra cărţii prin citirea diferitelor pasaje 
care-l interesează în mod direct, dar va începe şi o polemică foarte 
folositoare, iar planul lui Schweitzer de a ignora cartea şi de a 
exploata totodată conţinutul ei se va duce dracului. E delicios 
cum îşi închipuie aceşti indivizi că vor putea continua planul lui 
Lassalle 2) . Ce poate fi mai naiv decît felul în care von Hofstetten 
şi cetăţeanul Geib au tăbărît împreună în adunarea generală a 
Uniunii generale a muncitorilor germani asupra capitolului meu 
despre „ziua de muncă 0 412. 

Salut. 
Al tău, 

K. Marx 

Salutări lui Mrs. Burns. Manualul lui Schorlemmer îmi place 
deosebit de mult. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, Bd. III, 
Stuttgart, 1913 ; în întregime 
tn : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

I) K. Marx. „Plagiatorii"  (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 16, Bucureşti, 
Editura politică, 1963, p. 23--241. - Nata trad.). - Nata red. 

'l Vezi volumul de faţă, p. 483. - Nata red. 
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[Londra] 7 decembrie 1867 

Mi-am dat seama prea tîrziu că am uitat să-ţi trimit ,,Soc[ial]
Dem[okrat] " 410•  O fac acum şi anexez un număr din 1 1Courrier" 1) , 
care-ţi va trezi interesul datorită unui articol al generalului ame
rican Cluseret despre Mentana şi Garibaldi 372, Trebuie să-mi 
trimiţi înapoi teancul de 11Courrier" .  Am nevoie de colecţie, întrucît 
este singurul ziar pe care-l am şi în care apar cu regularitate dări 
de seamă cu privire la bursă. 

Salut. 

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

2 1 4  

Al tău, 
Maur 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germani 

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 12 decembrie 1867 

Dragul meu Maur, 
Jncepînd de duminică am contractat o serie întreagă de boli : 

dureri de măsele, gripă, sore throat 2) ,  temperatură şi tot felul de 
alte neplăceri ; abia de azi dimineaţă sînt iarăşi în stare să lucrez 

' l  „Courrier fran;ais " .  - Nota red. 

•) - dureri de git. - No/a /rad. 
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şi astăseară mă voi ocupa de şvabul Mayer 1) , urmînd reţeta ta 2) , 
care este foarte bună dacă nu ţinem seama de unele profunzimi de 
prisos, care ar face să crească de trei ori lungimea articolului. 

Birgers merge ad acta 3) . Ironia soartei a vrut ca introducerea 
la articolul 4) pe care i l-a trimis K[ugelmann] să-l lezeze foarte 
rău, în calitatea lui de candidat al Disseldorfului căzut la alegerile 
din Reichstag. Fără nici un gînd ascuns i-am scris că de cînd 
partidul social-democrat este reprezentat în parlament, el nu mai 
poate fi trecut sub tăcere şi că membrii lui vor considera această 
carte biblia lor 413• K[ugelmann] , cu tactul lui obişnuit, i-a trimis 
articolul lui Heinrich 5) . Hinc illae lacrimae 6) I Eu uitasem complet 
de conţinutul lui şi abia cînd am primit înduioşătoarea scri�oare 
a lui Heinrich, în care toate acestea erau luate în serios, mi-a 
venit iarăşi în minte. 

Povestea cu „Zuk[un]ft" 7) este foarte bună. Scrie-mi cînd apa
re 8) ; nu pot să mă duc în fiecare zi la Casa Schiller 21 după 
„Zukunft" ,  căci aş pierde foarte mult timp. 

Kug[elmann] devine pe zi ce trece mai naiv. Bucher - de ce 
nu direct Bismarck ?414 Nu înţeleg, sau am uitat, ce spune în scri
soarea către tine din 3 decembrie despre o scrisoare de la Meissner 
anexată la o scrisoare adresată mie. 

lţi trimit : 1 .  două scrisori de la Kugelmann adresate ţie, pe 
care ţi le restitui. 

2. O scrisoare de la Kugelmann către mine şi una de la Stumpf 
către Kugelmann. 

3. Scrisoarea de la Siebel 8) . 
Se închide poşta. Calde salutări doamnelor şi lui Lafargue. 

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) Karl Mayer. - Nota red. 
!) Vezi volumul de fata, p. 370-372. - Nota red. 
3) - la problemă. - Nola trad. 

Al tău, 
F. E. 

Se tipareşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

') F. Engels. „Recenzie Ia volumul intii al «Capitalului» pentru 1Rheinische 
Zeitung» " .  - Nota red. 

5) Heinrich Biirgers. - Nota red. 
1) - Aşa se explică aceste lacrimi I - Nota trad. 
7) Vezi volumul de fată, p. 372. - Nota red. 
8) K. Marx. „Plagiatorii" .  - Nota red. 
G) Vezi volumul de fată, p. 368 şi 370. - Nota red. 



Fotografie din tinereţe a fiicei 
lui Karl Marx, Jenny 



Dragă Fred, 

Scrisori din 1867 

215 
Marx către Engels 

la Manchester 

375 

[Londra] 14 decembrie 186? 

Această ultimă ispravă a fenienilor de la Clerkenwell 415 este o 
mare prostie. Ea va trezi mînia maselor londoneze, care au arătat 
multă simpatie Irlandei şi care acum vor fi aruncate în braţele par
tidului guvernamental. Nimeni nu se poate aştepta ca proletarii 
londonezi să se lase aruncaţi în aer în onoarea emisarilor fenieni. 
Asupra acestui gen de conspiraţie secretă, melodramatică apasă, 
în general, o fatalitate. 

Luni am primit banii şi i-am achitat lui Borkheim cele 45 1. st. 
ale lui şi 1 1. st. şi 1 şiling pentru inquiry fees 1) . 

Poţi să-mi faci un serviciu şi să-l întrebi pe Ernest Jones unde 
este cel mai indicat să se celebreze o cununie civilă la Londra : 
la colegiul juriştilor de drept civil sau în altă parte ? Laura urmează 
să se căsătorească la începutul lunii aprilie. Pentru că nu se va face 
cununie religioasă, la început au intenţionat să se căsătorească la 
Paris. Dar este prea complicat. Acolo ar trebui să-mi declin iden
titatea şi cu ocazia asta aş putea părea poliţiei foarte cunoscut. Pe 
de altă parte, soţia mea vrea ca în cazul cînd căsătoria se va face 
la Londra, să aibă loc, pe cît posibil, în secret, pentru a evita pălă
vrăgelile cunoscuţilor englezi. Intreabă-1, de asemenea, pe Jones 
cum stau lucrurile cu consimţămîntul părinţilor lui Lafargue ? Tre
buie să fie contrasemnat în prealabil de ambasadorul (poate de cel 
englez ?) de la Paris ? Eu ştiu că în Anglia această formalitate nu 
este necesară. Dar este indispensabilă, pentru ca şi potrivit legii 
franceze căsătoria să fie valabilă. De aceea nu trebuie neglijată 
nici o formalitate în această privinţă. 

Cum stau lucrurile cu martorii în Anglia ? 
Despre „Zukunft" încă nici o veste 2) .  Lucrul cel mai rău este 

tormatul mic al acestor ziare, mai ales într-o perioadă cînd politica 
de cafenea umple coloanele. 

ln capul prietenului nostru Stumpf este, pare-se, o mare con
tuzie. 

Iţi înapoiez scrisoarea lui Siebel. In privinţa lui Lange se înşală. 

1) - cheltuieli de birou. - Nota trad. 
2) Vezi volumul de fată, p. 372 şi 374. - Nota red. 
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Acesta trebuie „să cumpereu cartea 1) şi desigur că a şi cumpă
rat-o de mult. 

Quid pro quo-ul cu Heinrich 2) este într-adevăr foarte amu
zant 3) . 

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, 1 930 
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Al tău, 
K. Maur 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engel s către M arx 
la Londra 

[Manchester] 16 decembrie 1867 
Dragul meu Maur, 
Iţi trimit alăturat o scrisoare de la Liebkn[echt] ; şi în capul 

lui este o mare confuzie. Mai ales în ce priveşte povestea cu 
Austria. Intrucît Austria se află 1n ajunul anului 1789 al ei, L (ieb
knecht] o ridică în slăvi ca pe un stat al libertăţii I Nu i-am răs
puns încă, o voi face de îndată ce îmi vei restitui scrisoarea. 

I-am trimis lui K(u] g[e]lm[ann] articolele : 1. pentru şvabul 
Mayer, 2. pentru „Gewerbeblatt• 416• De asemenea, lui Siebel pen
tru ziarul lui Mannheim. Vor urma şi celelalte articole pentru 
presa şvabă. 

Articolul 4) a apărut în „Z[u]k[un]ftu. Acum îmi cumpăr ziarul 
second hand 5) de la Casa Schiller 21, ca să-l citesc în mod regulat. 

Sînt grăbit. 

1) primul volum al „Capitalului " .  - Nota red. 
1) Heinrich Bilrgers. - Nota red. 
') Vezi volumul de faţă, p. 374. - Nota red. 
') K. Marx. „Plagiatorii". - Nota red. 
') - din a doua mină. - Nota trad. 

Al tău, 
F. E. 
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In ceea ce priveşte căsătoria, procedura este toarte simplă. 
The marriage is performed before the Registrar for the District 1) , 
care cu două săptămîni înainte afişează şi anunţul căsătoriei la 
oficiul său. E nevoie de doi sau mai mulţi martori. La acest birou 
ţi se vor da toate informaţiile. Pentru Anglia, astea sînt toate 
formalităţile necesare. Cit priveşte valabilitatea căsătoriei în Franţa, 
asta nici Jones nu ţi-o poate spune ; în această privinţă bătrînul 
Laf[argue] trebuie să-l întrebe pe avocatul său din Bordeaux. De 
altfel eu voi cerceta codul civil. 

Aşa s-a căsătorit şi Gumpert. Vecinilor filistini, soţia ta le poate 
spune că a fost aleasă această cale pentru că Laura este protestantă, 
iar Paul catolic. 

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 germana 

M arx către Engel s 
la Manchester 

Londra, 11 decembrie 186? 

Dragă Fred, 
Iţi înapoiez scrisoarea lui Wilhelm 2) .  Trebuie să fii prudent 

în răspunsul tău. Este o situaţie dificilă. Pentru a acţiona abso
lut corect, trebuie să ai mult mai mult spirit critic şi experienţă 
dialectică decît are Wilhelm al nostru. 11 putem împiedica doar de 
la gafe grosolane. In general, duşmănia lui faţă de prusieni este 
tocmai acel patos căruia îi datorează însufleţirea şi perseverenţa 
lui. El a remarcat just că adevărata burghezie o formează nucleul 
„naţional-liberalilor" 303, şi asta îi îngăduie să dea o semnificaţie 
economică mai înaltă antipatiei lui politice. Ira facit poetam 3) , şi 
îl face viclean to a certain point 4) chiar şi pe Wilhelmchen al 
nostru. 

') - Căsătoria se încheie în fata functionarului stării civile a districtului. -
Nata trad. 

') Liebknecht. - Nota red. 
•) - Minia ii face pe poet. - Nata trad. 
'l - pină la un anumit punct. - Nata trai. 
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Corespondentul de aici al zia1 ului 11Irishman° este de acord să 
insereze în acest ziar din Dublin o recenzie a cărţii 1) de aproxi
mativ o coloană (dar Irlandei trebuie să i se acorde aici un loc 
deosebit) sub forma unei corespondenţe scrise de el, cu condiţia 
s-o scrii tu în engleză. Iţi trimit cîteva numere din acest ziar şi 
tu vei vedea ce se poate face. 

"Zukunftu are talentul deosebit de a face greşeli de tipar 2). 
ceea ce este cu atît mai surprinzător cu cit dr. Guido Weiss are 
originalul. 

Mi-a ieşit un carbuncul mic, dar cum nu se poate mai supără
tor, pe fesa stingă. 

„Şi dacă n-are fund, 
Pe ce să stea cavalerul ? "  3) 

Ieri am ţinut la Asociaţia noastră a muncitorilor germani (dar 
au mai fost reprezentate şi alte trei asociaţii muncitoreşti, în total 
aproximativ 100 de oameni) un referat despre Irlanda 417, care a 
durat o oră şi jumătate, pentru că acum poziţia cea mai avanta
joasă pentru mine este „statul în picioare" .  

Salut. 
Al tău, 

K. M. 

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

Se tipareşte dupa manuscn� 

Tradus din limba germană 
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Engels către M arx 
la Londra 

Manchester, 19 decembrie 1861 

Dragul meu Maur, 
Desigur, corespondenţa cu Wilhelmchen 4) cere prudenţă. După 

cum ţi-am mai scris 5), perseverenţa lui mărginită şi unilaterală 
a constituit norocul lui şi secretul succeselor repurtate de el în 

1) primul volum al „Capitalului". - Nota red. 
'l la publicarea articolului lui K. Marx „Plagiatorii " .  - Nota red. 
') J. W. Goethe. „Totalitate•. - Nota red. 
•) Wilhelm Liebknecht. - Nota red. 
5) Vezi volumul de faţă, p. 340. - Nota 

_
red. 
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Reichstag. Din păcate însă, acest lucru este permis numai odată 
şi publicarea discursurilor 1) - ca să nu mai vorbim de scriso
rile lui Kugelm [ann] - este o dovadă că lucrurile au mers prea 

departe. Acum mai vine şi fiţuica 2), în care cuvintele înaripate 
vor fi fixate negru pe alb şi pentru care răspunderea o vom purta 
noi, apoi parlamentul vamal 418, şi în această problemă Wilhelmchen 
ne va compromite cu siguranţă dacă nu va fi cît de cît instruit. Cu 
talentul lui deosebit de a face gafe ne puteam aştepta la lucruri 
mari în această privinţă şi ne putem încă aştepta. Noi nu-l putem 
împiedica, desigur, decît de la săvîrşirea gafelor celor mai groso
lane, dar adresa lui în legătură cu Viena şi prietenia lui cu fede
raliştii 3), respectiv cu Grlnn et Co„ este dej a o gafa destul de 
grosolană. De aceea, eu nu pot să-i dau decît două indicaţii prin
cipale : 1. faţă de evenimentele şi rezultatele din 1 866 să nu aibă 
o atitudine pur şi simplu negativă, adică reacţionară, ci critică 
(ceea ce îi va fi, desigur, greu) , şi 2. pe duşmanii lui Bismarck să-i 
atace cu aceeaşi forţă ca şi pe acesta, pentru că nici ei nu sînt 
buni de nimic. Vezi în ce poveste scîrboasă a intrat el cu Grlnn 
et Co. Pentru Bismarck ar fi un adevărat triumf dacă noi sau parti
zanii noştri am încheia o alianţă cu această adunătură ! Nu ne 
rămîne decît să aşteptăm ce se va întîmpla mai departe. 

Prostia din Clerkenwell 415 a fost, în mod evident, opera unor 
fanatici absurzi ; nenorocirea tuturor conspiraţiilor este că duc la 
asemenea prostii pentru că trebuie „totuşi să se facă ceva, trebuie 
totuşi să se întreprindă ceva" .  Mai ales în America s-a trăncanit 
foarte mult despre explozibile şi incendii, şi iată că se ivesc nişte 
neghiobi care pun la cale o asemenea absurditate. Aceşti mîncători 
de oameni sînt în majoritatea lor cei mai mari laşi, ca d-l Allen, 
care a devenit, pare-se, queens evidence 4), Şi apoi, ce idee să 
eliberezi Irlanda incendiind un magazin de croitorie om .ondra I 

Ai citit declaraţia ameninţătoare a ruşilor (în „Russkii Invalid") 
în sensul că alianţa dintre Franţa şi Austria face imposibilă pacea 
europeană, pentru că ea împiedică soluţionarea problemei germane, 
italiene şi orientale ? 419 Foarte drăguţ. Se pare că Bism [arck] şi 
Gorciakov vor să treacă acum la ofensivă. 

Prietenul tău Lippe a fost sacrificat în favoarea spectrului 
suveranilor detronaţi 420 - demiterea lui a fost preţul pentru renun-. 

1) W. Liebknecllt. „Was ich im Berliner < Re1chstag» sagte - Nota re. 
') „Demokratisches Wochenblatt". - Nota red. 
•j Vezi volumul de faţă, p. 369 şi 377. - Nota red. 
'l - martor principal. - Nota trad. 
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ţarea naţional-liberalilor la opoziţia împotriva celor 25 OOO OOO 
destinate Welfului şi lui Nassau 1) . 

Multe salutări doamnelor. 

Publicat pentru prima oară 
într-o forma prescurtată 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", Bd. III, 
Stuttgart, 1 9 1 3  ; în întregime 
în : Marx-Engels. Gesamtausgahe, 
Drilte bteilung, Bd. 3, 1 930 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

'I Georg al V-lea, ege al Hannovrei, şi Adolf, duce de Nassau. - Nota red. 
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Dragă prietene, 

383 

1864 
1 

Marx către Carl Klings 
la Solingen 

(Ciornă) 

4 octombrie 184 
I, Modena V11las, Maitland Park, 

Haverstock Hill, Londra 

Am fost foarte bucuros că prin scrisoarea d-tale din 28 sep
tembrie m mai primit un semn de viaţă de la muncitorii din Re
nania. 

B. Becker sau M. Hess? li cunosc pe amîndoi; amîndoi sînt 
vechi participanţi la mişcare. Amîndoi sînt oameni cinstiţi. Nici 
unul din ei nu este în stare să conducă o mişcare cit de cit impor
tantă. Becker este în fond un om slab, iar Hess e un confuz. De 
aceea e greu să alegi între ei. Pe deasupra, cred că este aproape 
indiferent pe care din ei doi îl alegeţi, căci în momentul decisiv 
se vor găsi şi oamenii necesari 421• 

Am fost întrebat, de pilda de cei de la Berlin, dacă nu vreau 
să accept postul de preşedinte 1) . Am răspuns că acest lucru este 
imposibil, deoarece pînă una-alta mi s-a refuzat dreptul de domi
ciliere în Prusia 2). Ar fi însă o bună demonstraţie de partid atît 
împotriva guvernului prusian, cit şi împotriva burgheziei dacă 
congresul m-ar alege, după care eu aş explica într-o scrisoare 
deschisă de ce anume nu pot accepta alegerea. Un asemenea 
pas ar fi deosebit de important din următorul motiv : la 28 sep
tembrie a avut loc aici la Londra un mare miting public al mun
citorilor, la care au participat muncitori englezi, germani, francezi 
şi italieni. In plus, muncitorii parizieni au trimis o delegaţie con· 
dusă de Tolain, un muncitor care la ultimele alegeri a fost propus 
de clasa muncitoare din Paris candidat pentru Corps legislatif 10• 

'l - al Asociaţiei generale a muncitorilor germani. - Nota red. 
') In manuscris sint tăiate urmatoarele cuvinte : „fn plus, daca aş fi la condu

cere, guvernul german ar interzice imediat întreaga acţiune'. - Nota red 
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Pentru reprezentarea intereselor muncitorilor, la acest miting 
a fost ales un Comitet - un Comitet internaţional, care este legat 
nemijlocit de muncitorii parizieni şi în care intră conducători ai 
muncitorilor de la Londra. Eu am fost ales reprezentant al mun
citorilor germani (şi împreună cu mine vechiul meu prieten croi
torul Eccarius) 1) . Dacă, prin urmare, aş fi ales de Congresul ger
man, deşi în momentul de faţă ar trebui să refuz această alegere, 
ea ar fi privită de Comitet, precum şi de muncitorii de la Londra 
şi de la Paris, ca o demonstraţie din partea muncitorilor ger
mani. Comitetul va convoca anul viitor un Congres al muncitori
lor la Bruxelles. Din păcate, eu nu voi putea participa personal, 
deoarece pînă în prezent îmi este interzisă intrarea în acest stat 
model - Belgia, ca şi în Franţa şi Germania 2) . 

Exemplare din „Manifest "  3) vă voi trimite de îndată ce se va 
ivi un prilej sigur. 

Vei primi această scrisoare prin unul din prietenii mei 4) din 
Barmen. 

Am fost bolnav în tot cursul ultimului an (chinuit de carbun
cule şi de furuncule) . Altminteri, lucrarea mea de economie poli
tică, „Capitalul" ,  ar fi apărut deja. Sper acum s-o termin, în 
sfîrşit, peste cîteva luni şi să dau burgheziei, pe tărîm teoretic, 
o lovitură de pe urma căreia să nu-şi mai revină niciodată. 

Rămîi cu bine şi fii încredinţat că clasa muncitoare va găsi 
întotdeauna în mine un luptător de avangardă devotat. 

Publicat pentru pnma oară 
în revista „Bolşevik • nr. 8, 1934 

Al vostru, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 
Tradus din limba germană 

1) In manuscris sînt tăiate urmatoarele cuvinte : „în vederea legăturii dintre 
mişcarea muncitorească germană cu cea engleză•. - Nota red. 

') Vezi volumul de faţă, p. 123. - Nota red. 
'l K. Marx şi F. Engels. „Manifestul Partidului Comunist• (vezi K. Marx şi 

F. Engels. Opere, voi. 4, Bucureşti, Editura politică, 1963, ed. a II-a, p. 01-50. -
Nota trad.). - Nota red. 

') 1n manuscris sint tăiate următoarele cuvinte: „C. Siebel din Bamen". -
Nota red. 
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2 

Marx către Sophie von Hatzfeldt 
la Berlin 

(Ciornă, fragment) 

Dragă doamnă contesă, 

16 octombrie 1 864 
Modena Villas, Maitland Park, 

Haverstock Hill, Londra 

In cursul ultimelor săptămîni am fost atît de grav bolnav, incit 
am fost nevoit să stau la pat şi de aceea, din păcate, a trebuit 
să amin pînă astăzi răspunsul la scrisoarea dv. atît de priete
nească din 1 octombrie. 

Credeţi-mă că tot nu mă pot obişnui cu ideea că moartea lui 
Lassalle este un fait accompli 1 1) Atît de plin de viaţă şi de spirit, 
de forţă, energie, proiecte, atît de tînăr, cum îmi apare mereu în faţa 
ochilor, şi acum să fie dintr-o dată nemişcat şi neînsufleţit - nu 
sînt în stare să concep această trecere, şi cele întîmplate mă 
apasă ca un coşmar cumplit. 

Aveţi absolută dreptate atunci cînd socotiţi că nimeni nu 
poate aprecia mai mult decît mine ceea ce a fost mare şi deosebit 
în Lassalle. El însuşi ştia perfect acest lucru, dovada o constituie 
scrisorile pe care mi le-a trimis. Cit timp am mai corespondat 
amîndoi, eu mi-am exprimat, pe de o parte, cea mai caldă apre
ciere faţă de meritele sale, iar pe de altă parte am criticat întot
deauna fără rezerve tot ceea ce mi s-a părut defectuos la el. 

Intr-una din ultimele scrisori pe care mi Ie-a trimis, el vorbea 
în felul său pătimaş despre mulţumirea pe care i-o producea acest 
fapt. Lăsînd la o parte însă toate însuşirile sale creatoare, eu am 
avut pentru el o afecţiune personală. Ceea ce e mai rău este că 
am ascuns întotdeauna unul faţă de celălalt acest sentiment, de 
parcă ne-am fi aşteptat să trăim o veşnicie„. 2) 

Publicat pentru prima oar! 
!n : F. Lassalle. „Nachgelassene 
Briefe und Schriften •, Bd. m, 
Stuttgart-Berlin, 1922 

1) - fapt împlinit - Nota trad. 
') Sfirşitul scrisorii nu s-a păstrat. - Nota red. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 



386 K. Max şl F. Engels 

3 

Engels că tre He rmann Engels 
la Barmen 

Manchester, 2 noiembrie 1864 

Dragă Hermann, 
Cu vinul de Nierstein n-a ieşit mmrc. Vinul a sosit, dar este 

cu siguranţă degradat : are cu totul alt gust decît la voi şi de 
aceea pe viitor va trebui să renunţ la alte comenzi. 

După părerea mea, criza financiară a trecut. Mai pot influenta 
numai trei împrejurări : 

1 .  Posibilitatea unor falimente mari ca urmare a veştilor proaste 
din India. Dar majoritatea persoanelor interesate nu le aşteaptă. 
India a trecut prin criză în primăvară, cînd rata de scont era la 
Bombay de 320/o. 

2. Un import considerabil de bumbac la Liverpool, vreo 100 OOO 
de baloturi pe săptămînă, care ar avea ca urmare lichidarea dintr-o 
dată a numeroase tranzacţii de livrare aducătoare de pierderi, 
iar acest fapt ar atrage după sine falimente. Dar şi acest pericol 
se pare că a trecut. Cei din Liverpool ştiu cit de adînc s-au 
împotmolit în speculaţii şi de aceea sînt foarte îngăduitori unii 
cu alţii. Cine nu poate plăti în întregime diferenţa care reprezintă 
pierderea, propune să plătească o parte, şi în majoritatea cazuri
lor se cade la învoială. ln plus transporturile de mărfuri care sosesc 
nu sînt prea mari, prin urmare se poate întîmpla ca bumbacul 
expediat pe mare (400 OOO de baloturi din India şi China) să so
sească treptat şi astfel zguduirile puternice să fie evitate. 

O împrejurare favorabilă în ceea ce priveşte ambele aceste 
puncte o constituie îmbunătăţirea hotărîtă a situaţiei pe piaţa 
financiară şi restabilirea încrederii. 

3. Dacă în America nu va fi reales Lincoln. Realegerea lui însă 
poate fi sigură în măsura în care în general în America ceva poate 
fi sigur. Mi se pare neîndoielnic că războiul va continua pînă la 
deplina victorie asupra Sudului, independent de cine va fi pre
şedinte, dar dacă va fi ales McClellan se va crea o stare de nesi
guranţă şi vor trece cel puţin şase luni pînă cind se va şti exact 
care este politica lui. Judecind însă după felul cum au decurs ale
gerile în diferitele state, de aşa ceva nici nu poate fi vorba. 

După părerea mea, rezultatul acestei situaţii va fi următorul : 
războiul american, evident, va continua pînă la sfîrşitul anului 
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viitor şi se va încheia cu nişte atacuri banditeşti ale bandelor din 
Sud, aşa cum s-a întîmplat la Neapole acum doi ani 422, în urma 
cărora va arde mult bumbac. Aşadar, în ceea ce priveşte bumbacul, 
trebuie să contăm pe aceleaşi surse ca şi anul trecut. Transpor
tul din aceste surse creşte încet. Şi întrucît consumul, ca urmare a 
preţurilor ridicate, s-a redus tot mai mult, stocurile de mărfuri 
finite, chiar cele aflate în mina diverşilor consumatori, sînt acum 
extrem de mici ; dar pentru satisfacerea consumului este necesară 
o cantitate foarte mare de mărfuri de bumbac şi de aceea eu cred 
că o creştere a cererii va compensa în întregime creşterea trans
porturilor de bumbac brut, şi de aceea pe viitor preţurile nu nu
mai că nu vor scădea, ci, dimpotrivă, pînă în vara următoare aici 
vor trebui în general să crească. 

In timpul crizei financiare, preţul bumbacului nu era determi
nat de situaţia de pe piaţa bumbacului, ci de situaţia pieţei finan
ciare în general. Părerea mea este că acum am terminat cu aceasta 
şi că preţurile vor fi din nou determinate, ca de obicei, de cerere şi 
de ofertă ; în cazul acesta, în condiţiile unei pieţe normale, ale unor 
stocuri absolut insuficiente şi cu preţurile actuale relativ scăzute, 
e de aşteptat ca lucrurile să meargă bine, iar preţurile, în general, 
să crească. 

Mai pot surveni diverse lovituri, de pildă din India sau din Li
verpool. Momentan aceasta poate duce din nou la o oarecare scă
dere a preţurilor, dai nu poale fi ceva de durată şi care să prezinte 
importanţă. In orice caz ar fi o greşeală ca pe această bază să se 
speculeze a la baisse. Pe de altă parte sînt tot atît de încredinţat 
că orice încercare de a urca mai repede preţurile ar eşua imediat, 
atît din cauza cumpărătorilor de aici, cit şi a situaţiei de pe piaţa 
financiară. Aceasta a ieşit la iveală încă de ieri. Preţul bumba
cului s-a ridicat cu 3-31/2 pence peste punctul minimal, al firelor 
- cu 1 pence, iar în unele cazuri cu 11/2 pence. Ieri fabricanţii de 
fire au cerut un nou spor la preţ de aproximativ 1 pence şi tran
zacţiile 1) au sistat imediat. Dacă reuşim să facem să scadă din nou 
preţurile la Liverpool cu 1/2 pence sau 1 pence, atunci fabricanţii 
de fire trebuie să accepte preţurile oferite, altminteri cumpărătorii 
vor fi nevoiţi să plătească în cele din urmă adaosul, deoarece ce
rerea există incontestabil. 

1) ln continuare reproducem textul din „Deutsche Revue•,  46 Jg. Bd. II, 
aprilie-iunie 1921, Stuttgart şi Leipzig, p. 140. - Nota red. 
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Sewings 1) este încă foarte necăutată, în special şapte leas 2). 
nu vrea să le cumpere nimeni. 

Aceasta este părerea mea. Noi avem acoperire pentru una 
pînă la două luni şi în -1 4 zile aşteptăm să primim ordine 
stricte. 

Salutări Emmei, copiilor, lui Rudolf, Blank şi Boelling, şi dacă 
scrii la Engelskirchen, transmite salutări şi mamei şi celor de acolo. 
Şicanele legate de scăderea preţurilor mi-au pricinuit multă bătaie 
de cap. 

Publicat pentru prima oari 
în : „Deutsche Revue " ,  Jg. 46, Bd. II, 1 921 

4 

Al tău, 
Friedrich 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Joseph Weydemeyer 423 
la St. Louis 

Manchester, 24 noiembrie 184 

Dragă Weydemeyer, 
Am fost foarte bucuros ca, m sfîrşit, am primit din nou veşti 

de la tine. Ani de zile nu am avut adresa ta, altfel de mult ţi-aş 
fi dat un semn de viaţă. Adresa mea este tot Ermen & Engels şi 
va mai rămîne aşa cîtva timp, poate chiar cinci ani, dacă în Ger
mania nu va surveni o schimbare. Adresa lui Marx este nr. 1, 
Modena Villas, Maitland Park, Haverstock Hill, Londra, dar pur 
şi simplu dr. Marx, Londra, tot poate fi găsit în caz de nevoie. 

Porcul mic şi rotofei de Blind încearcă aici în Europa, ca şi de 
cealaltă parte a oceanului, să se strecoare pe unde poate - asta 
e singura distracţie care i-a mai rămas acestui om de nimic, şi 
el îi dă o importanţă demnă de o cauză mai bună şi de un succes 
mai mare. De altfel, de cînd Marx l-a făcut zdravăn de două parale 
în „d-l Vogt " ,  caută să se ferească din drumul nostru. 

Relativ la faptul că Lassalle a cochetat cu Bismarck, nu încape 
nici o îndoială. Ceea ce citează Blind, L [assalle] a rostit într-adevăr 
în cuvîntarea sa de apărare de la Diisseldorf şi chiar a lăsat să-i 

'l - a\a de cusut. - Nota trad. 
•1 - unitate de măsura englezească : 1 lea - 109,727 m. - Nota trad 
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fie publicată, aşa că nu e nimic de făcut 6• Pe lîngă toate însu
şirile sale cu totul deosebite, L [assalle] avea şi respectul evreiesc 
faţă de succesul de moment ; de aceea nu a putut să nu-şi exprime 
respectul faţă de Ludovic Bonaparte şi să nu manifeste pe faţă 
principii bonapartiste, aşa cum a făcut el. Pentru cine îl cunoştea 
mai bine, acestea nu constituiau fapte izolate. Iţi poţi închipui că 
în aceeaşi măsură în care pentru purcelul Blind acest fapt a repre
zentat o adevărată descoperire, pentru noi a însemnat ceva deosebit 
de neplăcut şi numai însuşi acest motiv ar fi fost suficient ca, atît 
cit a trăit Lassalle, să nu mai vrem să avem nimic comun cu în
treaga lui agitaţie, deşi au mai existat şi alte motive. Acum însă 
toate acestea sînt de domeniul trecutului şi trebuie să se lămu
rească dacă agitaţia lui a fost numai o izbucnire trecătoare sau 
dacă într-adevăr ascundea ceva 55• 

Probabil ai auzit că sărmanul nostru Lupus a murit aici la 9 mai 
anul curent. Această pierdere a avut cu totul altă însemnătate 
pentru partid decît moartea lui Lassalle. Nu vom mai avea nici
odată un om atît de dîrz, care să ştie să se adreseze atît de bine 
maselor şi care în cele mai grele momente să se afle întotdeauna 
exact la locul potrivit. O lună încheiată a avut dureri cumplite 
de cap ; medicul german care-l trata nu le-a acordat nici o aten
ţie şi în cele din urmă, din cauza colosalei presiuni sanguine, i s-a 
spart o venă la creier ; treptat şi-a pierdut cunoştinţa şi în 10 zile 
a murit. 

Aici în Europa timpul se scurge anevoios. lnfrîngerea insu
recţiei din Polonia 18 a fost ultimul eveniment important ; pentru 
contribuţia sa la această treabă, Bismarck a obţinut de la ţar 1) 
încuviinţarea de a lua de la danezi Schleswig-Holstein. Va trece 
multă vreme pînă cînd Polonia va fi din nou în stare să se ridice, 
chiar cu sprijin din afară, şi totuşi Polonia ne este absolut indis
pensabilă. Vina 

-
o poartă mîrşăvia filistinilor liberali germani ; 

dacă animalele astea ar fi dat dovadă de mai multă pricepere şi 
curaj în parlamentul german, totul se putea termina cu bine -
Austria era gata să vină în orice moment în apărarea Poloniei, a 
împiedicat-o însă numai poziţia Prusiei şi trădarea d-lui Bonaparte, 
care, bineînţeles, nu era dispus să-şi respecte promisiunile făcute 
Poloniei decît dacă ar fi avut certitudinea că poate merge la sigur, 
adică dacă l-ar fi acoperit Prusia şi Austria. 

Războiul vostru este unul dintre cele mai grandioase eveni
mente care pot fi trăite. Cu toate nenumăratele prostii care au fost 
făcute de armata din Nord (nici cei din Sud nu au făcut mai pu�ine), 

1) Alexandru al II-lea. - No!a red. 
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valul ofensivei înaintează încet, dar sigur, şi în cursul anului 1865 
trebuie să survină, fără îndoială, un moment cind rezistenţa orga
nizată a Sudului va fi înfrîntă şi războiul va lua o formă de bandi
tism, cum s-a întîmplat în războiul carlist din Spania şi nu de mult 
la Neapole 424• Un asemenea război popular de ambele părţi nu a 
mai fost de cind există state mari ; rezultatul lui va hotărî, fără 
doar şi poate, viitorul întregii Americi pe sute de ani de acum în
colo. Odată lichidată sclavia, cele mai grele lanţuri care încătuşează 
dezvoltarea politică şi socială a Statelor Unite, ţara va lua un avînt 
care în cel mai scurt timp îi va asigura un cu totul alt loc în istoria 
omenirii, iar armata şi flota create de război îşi vor găsi curînd 
întrebuinţarea. 

De altfel este uşor de înţeles de ce Nordul şi-a putut crea doar 
cu greu o armată şi un corp de generali. Oligarhia Sudului a sub
ordonat din capul locului conducerii sale puţinele forţe armate 
ale ţării, a furnizat ofiţeri şi în plus a pus mina pe arsenale. Nordul 
nu a avut nici un fel de cadre militare în afară de miliţie, în timp 
ce Sudul şi-a instruit cadrele ani în şir. Sudul a avut de la bun 
început o populaţie obişnuită cu călăria, bună pentru formarea 
cavaleriei uşoare, în timp ce Nordul sub acest aspect a rămas 
în urmă. Nordul şi-a însuşit metoda de a repartiza posturile adep
ţilor unui anumit partid, introdusă în Sud ; în condiţiile unei revo
luţii şi a unei dictaturi militare, Sudul a putut să nu ţină seama 
de aceasta. De aici toate greşelile. Nu neg că Lee este mai bun 
decit toţi generalii pe care îi are Nordul şi că ultimele sale ope
raţii întreprinse în jurul taberei fortificate de la Richmond 22 repre
zintă un model de înaltă măiestrie, de la care gloriosul prinţ Fre
deric Karl al Prusiei ar avea multe de învăţat. Insă atacurile de
cisive ale lui Grant şi Sherman au făcut în cele din urmă inutilă 
întreagă această strategie. Este evident că Grant jertfeşte colosal 
de mulţi oameni, dar ar fi putut proceda altfel ? Eu nu am nici o 
idee de gradul de disciplină al armatei voastre, de dîrzenia ei în 
luptă, de capacitatea şi pregătirea ei de a suporta greutăţile răz
boiului şi mai ales de moralul ei, adică de ce anume i se poate 
cere fără riscul de a o demoraliza. Toate acestea trebuie cunoscute 
înainte de a-ţi îngădui să-ţi exprimi părerea atunci cind te afli de 
cealaltă parte a oceanului, fără să dispui de informaţii suficiente 
şi să ai cit de cit o hartă corectă. Un lucru mi se pare însă sigur, 
şi anume că armata condusă acum de Sherpan este cea mai bună 
dintre armatele voastre şi e superioară armatei lui Hood în mă
sura în care armata lui Lee este superioară celei conduse de Grant. 

Regulamentul şi tactica voastră militară sînt, după cum am au
zit împrumutate în întregime de la francezi - prin urmare formaţia 
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de bază este, probabil, coloana cu distanţe între plutoane. Ce fel 
de artilerie de cîmp aveţi ? Dacă mi-ai putea răspunde la aceste 
puncte ţi-aş rămîne foarte îndatorat. Ce mai ştii de marele Anncke ? 
După ce aproape că a pierdut bătălia de la Pittsburgh-Landing en
tru că nu a primit tot ceea ce trebuia să aibă conform regulamen
tului prusian, l-am pierdut din vedere. Dintre germanii care au 
luat parte la întreaga campanie se pare că cel mai bine s-a ţinut 
Willich ; Sigel, dimpotrivă, s-a dovedit a fi un mediocru mista
kably 1) . Dar Schurz, viteazul Schurz, care sub ploaia de gloanţe 
a făcut în pantaloni, ce duşmani mai nimiceşte el acum ? 

Apropo. Tunurile prusiene care au nimicit Dlppel şi Sonder
burg 425 la o distanţă de 6 500 de paşi sînt vechile noastre tunuri 
ghintuite de bronz, lungi de 24 de funzi, care se încarcă pe la 
culată, iar greutatea proiectilului este de 54 de funzi şi încărcătura 
de 4 funzi I Le-am văzut eu însumi. 

Salutări cordiale soţiei tale. 

Publicat pentru prima oari 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, vol. XV, ed. rusă, 1934 

5 

Al tău, 
F. Engels 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

M x  către Sophie von H atzfeld t 

la Berlin 

[Londra] Simbătă 26 noiembrie 1 864 

Dragă doamnă contesă , 
Vă scriu numai cîteva rînduri (e aproape ora cînd se închide 

poşta) pentru a vă aduce la cunoştinţă că, din fericire, mi s-a ivit 
prilejul să-l demasc imediat pe Blind şi să-i dau o lovitură zdra
vănă pentru atacurile lui împotriva lui Lassalle al nostru. 

Luni vă trimit riposta mea, care a apărut sub forma unei mici 

1) - incontestabil. - Nota trad. 
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scrisori m „Beobachter" din Stuttgart 1) . Veţi afla de acolo şi cum 
s-au prezentat lucrurile Z) . 

Publicat pentu pnma oară 

6 

Al dv. devotat, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 
Tradus din limba germana 

Marx către Sophie von Hatzfeldt 
la Berlin 

Londra, 28 noiembrie 1864 

Dragă doamnă contesă, 
Din scrisoarea anexată 3) veţi vedea datorită cărei întimplări 

am avut posibilitatea să reînnoiesc disputa mea cu ex-studiosus 
Blind şi în acelaşi timp să-i dau o lovitură de picior în numele lui 
Lagsalle. 

Dv. trebuie să determinaţi ziarele care vă stau la dispoziţie să 
publice această scrisoare, dar numai peste două zile după primirea 
scrisorii, pentru ca şvabul de Mayer, adică redactorul lui „Beo
bachteru din Stuttgart, să nu aibă nici un pretext de a refuza pu
blicarea scrisorii 2u. 

Publicat pentru prima oară 

Al dv. devotat, 
K. Marx 

Se tipăreşte după manuscns 

Tradus din limba germană 

1) K. Marx. „Scrisoare către redactorul ziarului •Beobachter• dm Stuttgart• 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 16, Bucureşti, Editura politică, 1963, 
p. 2-27. - Nota trad.). - Nota red. 

1) Vezi volumul de fată, p. 389-390. - Nota red. 
•) K. Marx. „Scrisoare către redactorul ziaului •Beobachten din Stuttgart•. -

Nota red. 
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Max către Jo seph Weydemeyer 421 

la St. Louis 

Dragă Weiwi, 

9 noiembrie 1 64 
1 ,  Modena Villas, Maitland Park, 

Haverstock Hill, N. W. Londra 

Noi toţi am fost extrem de bucuroşi că am primit din nou veşti 
ie la tine şi familia ta. Soţia mea susţine că ea a scris cea din urmă 
boţiei tale şi de aceea aştepta să-i răspundă. 

Concomitent cu această scrisoare îţi trimit prin poştă patu 
exemplare tipărite ale Manifestului constitutiv, întocmit de mine 1) . 
Comitetul muncitoresc internaţional, înfiinţat de curînd, în numele 
căruia se publică acest manifest, nu este lipsit de importanţă. Mem
brii englezi ai acestui comitet sînt în cea mai mare parte conducă
tori ai trade-unionurilor de aici, adică adevăraţi regi ai muncito
rimii londoneze ; sînt aceiaşi oameni care i-au făcut o primire gran
dioasă lui Garibaldi şi care, prin organizarea mitingului uriaş de la 
St. James' Hall (sub preşedinţia lui Bright), l-au împiedicat pe Pal
merston să declare război Statelor Unite 12, ceea ce era pe cale să 
facă. Membrii francezi ai comitetului sînt oameni lipsiţi de însem
nătate, dar sînt reprezentanţii direcţi ai „muncitorilor" conducători 
din Paris. Avem de asemenea legături cu societăţile din Italia, al 
căror congres s-a ţinut de curînd la Neapole 15• Deşi ani de-a rîndul 
am refuzat în mod sistematic să participăm la orice fel de „organi
zaţii" ,  de data aceasta am acceptat propunerea, deoarece în cazul 
de faţă este vorba de o organizaţie în care se poate desfăşura o 
activitate rodnică. 

Timp de 14 luni am suferit aproape încontinuu de furuncule şi 
uneori viaţa mi-a fost pur şi simplu în primejdie. Acum sînt oarecum 
vindecat. 

Că l-am pierdut pe Lupus al nostru ţi-a scris, probabil, Engels. 
Printr-o coincidenţă bizară am primit vinerea trecută o scrisoare 

de la Berlin în care bătrîna Hatzfeldt mă roagă să-l apăr pe Lassalle 
împotriva „Protestului republican• al lui Blind, iar a doua zi am 
primit scrisoarea ta către Engels în care este reprodusă ediţia 
americană serios modificată a acestei mîzgăleli. Printr-o a treia 

1) K. Marx. „Manifestul constitutiv al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor• 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 16, Bucureşti, Editura politică, 1 93. 
p. -14. - Nota trad.). - Nota red. 
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intîmplare mi s-au trimis concomitent două numere din publicaţia 
suabă „Beobachter• (care apare la Stuttgart), pe care nu le-am văzut 
niciodată pînă acum. In primul număr redactorul 1) se amuza pe 
seama traducerii din engleză, făcută de „domnul Blind" ,  a scrisorii 
adresate de dl. Blind naţiunii americane, pe care acesta i-a trimis-o 
lui şi celorlalţi redactori sud-germani ; în această scrisoare Blind 
îşi exprimă, „aproape la cererea oficială1, după cum spune el, 
satisfacţia deplină pentru alegerea lui Lincoln etc. 427 In acelaşi 
număr redactorul spune că din cartea mea împotriva lui Vogt 2) se 
vede unde-l duce pe Blind vanitatea etc. La acestea Blind a răspuns 
prin intermediul dr. Bronner din Bradford, omul său de paie, răspuns 
pe care Ji-1 trimit alăturat şi în care el 1 .  povesteşte despre enorma 
influenţă de care se bucură el în America şi 2. are neruşinarea 
să spună că chestiunea Vogt „s-a încheiat" 29• Acest fapt m-a deter
minat atunci (folosind şi publicînd pasajele din scrisoarea ta referi
toare la Blind) să scriu împotriva acestui măscărici declaraţia 3) 
dorită de bătrîna Hatzfeldt fără să mă solidarizez cu agitaţia 4) 
l [assalleanăJ, pe care nu o accept.  Scrie-mi cit mai curînd. 

Al tău, 
K. Marx 

Numărul din „Beobachter" (din Stuttgart) , din care am copiat 
pentru tine scrisoarea plină de lăudăroşenii a lui Blind, este nr. 268 
din 17 noiembrie 1864. 

Este absolut necesar să-mi trimiţi, pentru a le folosi în presă, 
cîteva rînduri despre influenţa d-lui Blind în America. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXV, ed. usă, 1934 

1) Karl Mayer. - Nota red. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba gemnă 

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. Marx. „Scrisoare către redactorul ziarului «Beobachter• din Stuttgart". -
Nota red. 

4) Vezi volumul de fată, p. 29-30. - Nota red. 
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M arx către Ludwig Kugelm ann 
la Hannover 

Dragă prietene, 

Londra, 29 noiembrie 14 
l, Modena Vil!as, Maitland Park, 

Haverstock Hill, N. W. 

Astăzi veţi primi prin poştă 6 exemplare din „Address of lhe 
Workingmen's International Association" 1), întocmit de mine. Vă 
rog să fiţi amabil şi să predaţi un exemplar d-nei Markheim (din 
Fulda) o dată cu cele mai cordiale salutări din partea mea. Daţi-i 
un exemplar şi d-lui Miquel. 

Asociaţia sau, mai degrabă, comitetul acestuia are o deosebită 
importanţă, deoarece din el fac parte conducătorii trade-unionurilor 
din Londra, aceiaşi oameni care i-au făcut grandioasa primire lui 
Garibaldi şi care, cu ajutorul unui miting colosal la St. James' Hall, 
au zădănicit planul lui Palmerston de a porni un război împotriva 
Statelor Unite 12• Cu co�itetul au legătură şi conducătorii munci-
tarilor din Paris. 

In ultimii ani am fost foarte des bolnav (de pildă, în ultimele 
14 luni am suferit iarăşi de furuncule) . Situaţia mea de acasă s-a 
mai îmbunătăţit datorită moştenirii primite în urma încetării din 
viaţă a mamei mele 2). 

Cred că la anul va fi, în sfîrşit, gata pentru tipar lucrarea mea 
despre capital (60 de coli de tipar) 161, 

Motivele pentru care în timpul vieţii lui Lassalle nu am intrat 
în contact cu mişcarea lui le veţi înţelege, desigur, şi fără expli
caţiile mele amănunţite. Aceasta nu mă împiedică însă de fel - cu 
atît mai mult cu cit intervin pe lingă mine persoane apropiate lui -
ca după moartea lui să-l apăr de asemenea ticăloşi ca scandalagiul 
de K. Blind s). 

Mă tem ca la începutul verii sau pe la mijlocul primăverii viitoare 
să nu izbucnească războiul italo-austro-francez. Acest fapt ar dăuna 

1) K. Marx. „Manifestul constitutiv al Asociaţiei Internaţionale : Muncitori
lor". - Nota red. 

2) Henriette Marx. - Nota red. 
1) Vezi volumul de fată, p. 29-30, - Nota red. 
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foarte mult mişcării interne din Franţa şi Anglia, care a crescu\ 
considerabil. 

Sper să primesc în curînd veşti de la dv. 

Publicat pentru prima oari 
în revista „Die Neue Zeit", Bd. 2, nr. 1 ,  
1901-1902 

9 

Al dv. devotat, 
K. Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba, geli 

M arx către Lion Philips 
La Zalt-Bommel 

Dragă unchiule, 

9 noiembrie lt 
1, Modena V11Ias, Maitland Park, 

Haverstock Hill, Londr. 

Sper că eşti bine sănătos, cu toate că vremea este abominable 1). 
Aici toate merg bine. Numai mie, spre marea spaimă a întregii 
familii, la începutul lunii mi-a apărut din nou un furuncul foarte 
periculos în partea stingă a pieptului şi m-a chinuit vreo două�trei 
săptămîni . In rest totul e bine. 

Criza comercială, de a cărei apropiere te-am anunţat cu mult 
înainte de începerea ei 428, aici a pierdut de mult din intensitate, 
deşi urmările ei în districtele manufacturiere propriu-zise sînt încă 
foarte însemnate. Părerea mea este însă că la primăvară sau la 
începutul verii se va produce o criză politică. Bonaparte a ajuns din 
nou la ideea că trebuie să pornească un nou război pentru a reuşi 
să obţină un împrumut. Istoria cu Veneţia e ţinută în rezervă (eu 
cunosc acolo cîţiva agenţi) , pentru ca la nevoie să constituie punctul 
de plecare 44• Este posibil ca Bonaparte să găsească din nou o ieşire 
şi atunci va menţine pacea (căci el nu este un adevărat Napoleon). 
dar este puţin probabil. 

„Manifestul • 2) tipărit, pe care îl anexez, e întocmit de mine. 
Lucrurile se prezintă în felul următor : în septembrie muncitorii 
din Paris au trimis muncitorilor din Londra o delegaţie în legătură 

1) - nesuferită. - Nota trad. 
1) K. Marx. „Manifestul constitutiv al Asociaţiei Internaţional� a Muncitorilor-. 

- Nota red. 
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cu demonstraţia în apărarea Poloniei. Cu acest prilej a fost creat 
Comitetul internaţional al muncitorilor. Chestiunea nu e lipsită de 
importanţă, deoarece 1 .  la Londra în fruntea lui stau aceiaşi oameni 
care i-au pregătit lui Garibaldi o primire grandioasă şi care prin 
itingul colosal la care a participat Bright, de la St. James'Hall, 
.au zădărnicit războiul împotriva Statelor Unite 12• Intr-un cuvînt, 
adevăraţii conducători ai muncitorilor din Londra sînt, cu o excepţie 
sau două, ei înşişi muncitori. 2. In fruntea părţii pariziene se află 
rd-1 Tolain (şi el tot muncitor) et Co., adică aceiaşi oameni care numai 
in urma unei intrigi urzite de Garnier-Pages, Carnat etc. au fost 
împiedicaţi la ultimele alegeri de la Paris să intre ca reprezentanţi 
ai muncitorilor parizieni 10 în Corps legislatif, şi 3. din partea 
italienilor au intrat reprezentanţi ai celor 4-50 de asociaţii ale 
muncitorilor italieni ; acum cîteva săptămini ei au ţinut la Neapole 
eongresul lor general, considerat chiar de „Times• destul de im· 
portant pentru a-i dedica cîteva zeci de rînduri în coloanele sale m. 

Nu în 11Manifest" ,  ci în introducerea la 11Statut" 1) a trebuit, din 
po!iteţe faţă de francezi şi de italieni, care folosesc întotdeauna 
fraze pompoase, să introduc cîteva expresii inutile!) . 

Din America am primit acum cîteva zile o scrisoare de la prie· 
tenul meu Weydemeyer, colonel în regimentul aflat la St. Louis 
fMissouri). Printre altele, el scrie textual : 11Din păcate, trebuie să 
rmînem la St. Louis, deoarece aici, fiind multe elemente «Conserva· 
toare., este nevoie de o putere militară permanentă care să împie· 
iice vreo rebeliune sau o eventuală eliberare a numeroşilor prizo
nieri sudişti„. lntreaga campanie din Virginia este o blunder 3) 
care ne-a costat hecatombe de oameni. Cu toate acestea, Sudul nu 
se va mai putea menţine multă vreme : el şi-a trimis pe front toţi 
luptătorii pînă la unul şi o armată nouă nu are. Actuala invazie în 
Missouri ca şi atacurile din Tennessee au numai caracterul unui 
raid, al unei incursiuni de pradă : de o recucerire de durată a dis
trictelor pierdute nici nu poate fi vorba" 4So. 

Cînd te gîndeşti, dragă unchiule, că acum trei ani şi jumătate, 
la alegerea lui Lincoln, era vorba numai să nu facem proprietarilor 
de sclavi nici o nouă concesie, în timp ce astăzi abolirea sclaviei 
este un scop recunoscut şi în parte realizat, trebuie să admitem că 
niciodată o asemenea transformare gigantică nu s-a produs atît de 

1) K. Marx. „Statutul provizoriu al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor• 
(vezi K. Marx ş1 F. Engels. Opere, voi. 16, Bucureşti, Editura politică, 1963, 
P· 15-18. - Nota trad.). - Nota red. 

2) Vezi volumul de fată, p. 15. - Nota red. 
•j - greşeală. - Nota trad. 
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repede. Acest fapt va avea cea mai binefăcătoare influenţă asupra 
întregii omemn. 

Conaţionalul nostru Benjamin Disraeli s-a făcut din nou de rîs 
săptămîna aceasta apărînd la un miting în calitate de înger păzitor 
al lui high church 1) şi church rates 2), precum şi de luptător îm
potriva criticii în problemele religioase 431• El reprezintă cea mai 
bună dovadă că un mare talent fără convingeri ajunge să fie un 
ticălos, ba chiar un ticălos „right honorable" 1) u galoane. 

Măgarii germani în frunte cu fostul popă Kinkel s-au făcut iarăşi 
de-a binelea de rîs aici în chestiunea Muller 4) . 

Intreaga familie îţi trimite salutări cordiale, iar din partea mea 
transmite salutări şi lui Jettchen, dr-ului, lui Fritz 5) et Co. 

Publicat pentru prima oară 
în revista „International 
Rev1ew of Social History", 
voi. I, part. 1 ,  1956 

10 

Al tău nepot devotat, 
K. M. 

Se tipareşte după textu) 
aparul în revistă 

Tradus din limba germanf 

Marx către Sophie von H at zfeldt 
la Berlin 
(Ciornă) 

Dragă doamnă contesă, 

22 decembrie 1 84 
1, Modena Villas, Maitland Park, 

Haverstock Hill, Londra 

Acum cîteva zile un prieten din Hamburg mi-a trimis „Nord
sternu cu declaraţia mea împotriva lui Blind 8), plină de greşeli 
de corectură care denaturează textul. 

1) - bisericii anglicane. - Nota trad. 
'l - impozitelor bisericeşti. - Nota trad. 
"l - „foarte onorabil" .  - Nota trad. 
'l Vezi volumul de fată, p. 22. - Nota red. 
5l Henriette vn Anrooy, dr. van Anrooy şi Friedrich Philips. - Nota red. 
11 K. Marx. „Scrisoare către redactorul ziarului •Beobachten din Stuttgart". -

Nota red. 
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Am făcut această declaraţie la dorinţa dv. şi nu mi-a fost de 
loc uşor s-o întocmesc, deoarece eu nu am aprobat tactica politică 
a lui Lassalle. lnsă atacul neruşinat al lui Blind împotriva răpo
satului, apărut în „Westliche Post• 34 din St. Louis, a pus capăt 
tuturor ezitărilor. La ce ziare urma să trimiteţi declaraţia mea n-am 
avut idee. Cel mai puţin m-am gîndit la „Nordstern•.  D-l Bruhn nu a 
pierdut acest prilej pentru a face un „gest necuviincios" la adresa 
ma, şi în comentariul la declaraţie să dea de înţeles publicului 
că eu m căutat să intru în localul său pe uşa din dos şi numai 
datorită unei protecţii cu totul deosebite din partea unei terţe 
persoane a binevoit să mă accepte. Nu mă îndoiesc că complicele 
său din America 1) va exploata acest fapt. Oare d-l Bruhn vrea cu 
tot dinadinsul să mă constrîngă să-l demasc în mod public ca pe o 
nulitate plină de ifose ? 

Dacă Bruhn, Bernhard Becker şi tutti quanti vor lupta împo
triva mea şi a năzuinţelor mele într-un mod pe care-l voi considera 
dăunător însăşi mişcării muncitoreşti, asupra acestor domni se va 
abate o asemenea furtună, că se vor mira şi ei. Toate motivele 
de veche prietenie personală şi considerentele de partid care mă 
legau de mîini în ceea ce-l priveşte pe Lassalle cad definitiv în 
faţa acestor dii minorum gentium 2) . Declar acest lucru o dată pentru 
totdeauna, pentru ca mai tîrziu să nu fiu acuzat nici de duplicitate, 
nici de brutalitate. 

Aş dori ca broşura ,,Optsprezece brumar" să nu fie tipărită în 
nici un caz, şi dacă s-au făcut cumva demersuri în acest sens, să 
fie sistate 482• 

Nu îndrăznesc, dragă doamnă contesă, să vă fac vreo urare cu 
prilejul noului an, deoarece ştiu că vechiul an v-a lăsat numai 
amintiri. 

Publicat pentru prima oară 
în : F. Lassalle. „Nachgelassene 
Briefe und Schriften •, d. III, 
Stuttgart-Berlin, 1922 

1) Karl Blind. - Nota red. 
2) - mărimi de mina a treia. - Nota trad. 

Al dv. devotat, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba german� 
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11 
M arx către C arl Siebel 

la Elberfeld 

Dragă Siebel, 
La mulţi ani I 

22 decembrie 1861 
1, Modena Villas, Maitland Park, 

Haverstock Hill, Londr. 

Ai văzut probabil că Engels şi cu mine am acceptat să colabo
răm la „Social-Demokrat" din Berlin 433• Fie vorba entre nous 1) , 
ori ziarul renunţă să-l mai ridice în slăvi pe Lassalle, ori ne dezicem 
noi de acest ziar. Dar bieţii de ei au o situaţie grea. 

Vei primi exemplarele din „Manifest" 2) pe care ţi le�am trimis 
şi vei ghici că eu sînt autorul. In interesul mişcării de aici 
are mare importanţă pentru noi să primim de la asociaţiile munci
torilor germani înştiinţarea cu privire la alăturarea lor la Comitetul 
Central de aici. (Din Italia şi Franţa am şi primit o serie de ase
menea înştiinţări.) De altfel Liebknecht îmi scrie că Asociaţia tipo
grafilor din Berlin se va alătura, dar că alăturarea „Uniunii general
a muncitorilor germani• 7 este foarte îndoielnică date fiind intri
gile urzite de d-l Bernhard Becker, a căror însemnătate a fost „des
coperită" de Lassalle. (Entre nous, aceasta este probabil unica des
coperire făcută de Lassalle.) Astăzi i-am scris bătrînei Hatzfeldt 
o scrisoare de intimidare, fireşte sub rasa 3). 

Ar fi foarte de dorit dacă ai putea să te repezi la Solingen ŞP 
să-i explici în numele meu muncitorului Klings de la secţia de 
cuţite cit este de important ca Uniunea muncitorilor germani, li 
Congresul de la Dlsseldorf din 27 decembrie a.c„ să adopte o rezo
luţie cu privire la alăturarea ei la Asociaţia Internaţională 434• Poţ
face în treacăt o aluzie că nulităţi ca B. Becker ş.a. se interesează� 
fireşte, nu de cauză, ci de „infiniment petit" 4) , adică de propria 
lor persoană. Totuşi asemenea aluzii trebuie făcute diplomatic„ 
fără să mă amesteci pe mine. 

'I - între noi. - Nota trad. 
"I K. Marx. „Manifestul constitutiv al Asociatiei Internationale a Muncitorilor•· 

- Nota red. 
'I - pe ocolite. - Nota trad. 
•1 - „lucruri infinit de mici". - Nota trad. 
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Cred că înţelegi că aderarea Uniunii generale a muncitorilor ger
mani este necesară, numai pentru început, împotriva duşmanilor 
noştri de aici. Mai tîrziu întreagă această Uniune, dacă are o bază 
falsă, trebuie aruncată în aer. 

Dacă nici acum nu-mi vei scrie cîteva rînduri, am să presupun 
că m-ai trădat definitiv şi te voi anatemiza. 

Publicat pentru pnma oară 
ăn „Deutsche Zeitung• nr. 47.1 
dn 16 octombrie 190 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Dragă Jung, 

1865 

12  

Marx către Herm ann Jung 
la Londra 

(In jur de 8 ianuarie 1 865) 
58, Dover Street, Oxford Street. 

Manchester "� 

Am fost oarecum indignat cînd am citit în „Bee-Hive• ş1 m 
„Miner" 1) de săptămîna aceasta că Ia ultima şedinţă a Comitetului 
nostru 

„s-a hotărît în unanimitate ca Ia serata care va avea Ioc Ia 
16 ianuarie să fie invitaţi domnii Beesly, Grossmith, Beales şi 
Harrison" ,  

Nu mai vorbesc d e  confuzia totală care s e  face, ş i  anume c ă  Ia 
şedinţa de mar/ea trecută nu s-a adoptat nici o rezoluţie în acest 
sens. 

Ceea ce mă deranjează însă este neadevărul flagrant că 
d-l Grossmith a fost invitat. 

Acest Grossmith, deşi participă rar sau de Ioc la şedinţele noas
tre, figurează în toate adresele noastre ca membru al Comitetului. 

Cum putea oare Comitetul nostru să invite un membru al Comi
tetului nostru Ia o serată organizată d? Comitetul nostru ? Poate 
că este un fel de premiu pentru că lipseşte cu regularitate de Ia 
săptămînalele noastre seances 2) ? 

Deoarece pînă Ia sfîrşitul săptămînii viitoare nu mă voi putea 
intoarce Ia Londra, v-aş fi foarte îndatorat 

dacă Ia şedinţa de marţea viitoare veţi întreba cine este autorul 
raportului apărut în „Bee-Hive• şi „Miner•. 

Cine I-a împuternicit pe acest autor să facă din Comitetul nostru, 
„Jără ştirea lui• ,  un instrument de proslăvire a d-lui Grossmith ? 

1) „Miner and Workman's  Advocate•. - Nota red. 
1) - şedinţe. - Nota trad. 
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Veţi înţelege, fireşte, fără alte explicaţii cit este de important 
să înăbuşim În faşă orice încercare de a transforma Comitetul nostru 
într-o unealtă a ambiţiilor mărunte şi a tot felul de intrigi. 

V-aş rămîne foarte îndatorat dacă m-aţi înştiinţa la adresa men
ţionată mai sus ce răspuns vi s-a dat la întrebarea dv. 436 

Salut et fraterni te 1) . 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXV, ed. rusă, 1 934 

13 

K. Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba engleză 

Engels către Rudolf Engels 
la Barmen 

[Manchester] 10 ianuarie 185 

Dragă Rudolf, 
Iată ce cred eu despre războiul din America : sudiştii îşi epui

zează treptat forţele şi nu-şi pot împrospăta armata. Nordiştii nu 
au folosit nici jumătate din resursele lor. Sudul este nevoit să se 
limiteze la apărare, şi anume în măsura în care acum timpul contra
ofensivelor de genul celei întreprinse de Longstreet în valea 
Shenandoah 437 a trecut. Hood a mai încercat o asemenea operaţie, 
dar aceasta a scos dintr-o dată la iveală slăbiciunea lui şi a hotărît 
soarta întregii campanii. Nordul este superior adversarilor săi 
sudişti din toate punctele de vedere şi în plus mai dispune şi de 
cei 40 OOO de oameni ai lui Sherman, care au posibilitatea să se 
deplaseze unde vor, nimicind pretutindeni forţele, legăturile, re
sursele şi proviziile sudiştilor chiar pe propriul lor teritoriu. Char
lestonul va cădea în cel mult --6 săptămîni, după ce Sherman îl 
va înconjura pe uscat 43• Sudului i-a mai rămas o singură armată, 
cea din Richmond 22• Anul acesta va fi cu siguranţă înfrîntă defi
nitiv şi cu aceasta se va pune capăt apărării Sudului cu ajutorul 
armatelor. După aceea s-ar putea să înceapă un război de guerillă, 
incursiuni de pradă etc. ,  care vor dura, probabil, pînă anul viitor. 

1) - Salut şi fratenitate. - Nota lrad. 
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Dacă Sudul îi va înarma pe negri, cu atît mai bine pentru Nord, 
se va feri însă s-o facă. Cel mult în ultimul moment. Negrii nu 
sînt atît de proşti incit să se lase ucişi pentru biciul care îi 
loveşte. 

Vor mai fi, fireşte, şi momente cînd situaţia Sudului va fi din 
nou ceva mai bună decît acum, dar aceasta s-a mai întîmplat ade
seori şi nu e un lucru care să mă poată induce în eroare. In aceste 
momente trebuie să vinzi. 

Că vom primi bumbac din America nu cred, dar că preţurile 
vor continua la noi să scadă, asta o cred. Bumbacul reprezintă în 
prezent un obiect de speculă în asemenea măsură, incit fiecare 
schimbare în opinia publică influenţează asupra preţurilor lui. In 
afară de aceasta, la Liverpool sînt 500 OOO de baloturi şi publicul 
de aici este înclinat mereu să exagereze, să strige : cu Sudul s-a 
terminat, peste două săptămîni se va preda etc. In asemenea con
diţii nici nu poate fi vorba de o creştere a preţurilor. Ne vom 
ghida după ştirile pe care le vom primi, dar totodată nu vom scăpa 
din vedere că stocul din Liverpool este de două ori mai mare 
decît cel de anul trecut. De asemenea cred că la sfîrşitul anului 1865 

preţurile vor fi mai scăzute decît în prezent, deoarece urmează să 
aşteptăm sosirea în Anglia a unei cantităţi mai mari de bumbac 
din toate ţările. 

ublicat pentru prima oară 
n „Deutsche Revue• jg. 46, Bd. II, 1921 

1 4  

Al tău, 
Friedrich 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

M arx către fiic a  s a  Jenny 
la Londra 

Draga mea copilă, 

li ianuarie 1 865 
8, Dover Street, Manchester 

Intenţionam să plec din Manchester mîine, dar nu voi reuşi mai 
înainte de duminică ( 15  ianuarie) . Enest Jones, cu care aş vrea 
loarte mult să stau de vorbă, este din cale-afară de ocupat cu afa-
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cerile în oraşele vecine şi m-a invitat pe mine (şi pe Engels) la el 
vineri seara, cînd se va întoarce acasă. Nu m-am mai văzut cu el şi 
nici nu-l pot vedea mai devreme. Acesta este unul din motivele 
pentru care îmi amin venirea. Mai sînt şi altele, dar în orice caz 
nu mai rămîn aici decît pînă duminică. 

Traducerea germană a „Manifestului către clasa muncitoare" 1) 
a fost publicată în „Mainzer Journal• ,  iar cea a „Apelului către 
Abraham Lincoln" 2) în „Berliner Reform" şi în „Hermann" din 
Londra. Această cinste o datorăm, probabil, temerilor d-lui Juch că 
rivalul său Bender ar putea monopoliza „protecţia noastră" .  

Aici vremea a fost oribilă. Astăzi, după cum s e  exprimă Miller. 
„soarele străluceşte" ,  dar razele lui se reflectă în bucăţile de 
gheaţă care acoperă străzile murdare. Pînă şi razele soarelui trebuie 
să găsească aici întotdeauna ceva neplăcut de luminat. 

Din familia Borchardt n-am văzut încă pe nimeni, iar în ceea 
ce priveşte familia Gumpert, ieri seară am discutat doar cîteva 
minute cu doctorul. 

Cînd am sosit aici nu l-am găsit pe Friedrich 3) . In locul lui am 
găsit o scrisoare în care mă înştiinţează că se va întoarce pe la 
ora 6 de la o vînătoare de vulpi. De altfel el a luat toate măsurile 
necesare pentru a-mi pregăti o „entree" joyeuse 4). (Cu vastele 
tale cunoştinţe în materie de istorie vei înţelege imediat ce în
seamnă „entree joyeuse" .) Dacă mutarea lui în altă locuinţă este 
o schimbare în mai bine, rămîne de văzut. In orice caz, proprietarii 
nu sînt aşa de impertinenţi. 

Apropo. In ultima vreme „Chronique scandaleuse"  5) în cercul lui 
Freiligrath s-a îmbogăţit serios, în măsura în care acest cer; este 
legat de Banca Generală a Elveţiei. La Geneva a apărut un pamflet 
care demască scandaloasa proastă gospodărire a lui Fazy, „stăpînul 
firesc" al lui Freiligrath 438• Fazy a fost nevoit să renunţe la postul 
de director general al băncii şi, „pentru a salva ceea ce mai putea 
fi salvat" (textual}, a numit în locul său pe evreul Reinach, iar ca 
adjuncţi pe un francez şi pe - Karl Vogt. Acesta din urmă se pre
tează să-l trădeze în modul cel mai mîrşav, să-l denunţe şi să se 

1) K. Marx. „Manifestul constitutiv al Asociaţiei Internaţionale a Mun
c1torilor" ,  - Nota red. 

•j K. Marx. „Către Abraham Lincoln, preşedintele Statelor Unite ale Americii• 
(vezi K. Marx şi F. Enge/s. Opere, voi. 1 6, Bucureşti , Editura politică, !96, 
p. 2-22. - Nota trad.). - Nota red. 

') Friedrich Engels. - Nota red. 
') - „primire• triumfală. - Nota trad. 
5) - „Cronica de scandal" .  - Nota trad. 
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ridice .;n mod public împotriva lui Fazy, vechiul său idol, omul a 
cărui „!reatură" este în realitate. 

Ştii, probabil, că primul „număr de abonament" al publicaţiei 
.,Social-Demokratn a fost confiscat de poliţie la Berlin 439• La drept 
vorbind, acesta este un incident favorabil. Indivizii aceştia aveau 
nevoie de un mic martiriu politic. 

Sper că acasă este totul în ordine. Cînd pisica nu-i acasă, 
şoarecii joacă pe masă. Salută-le din partea mea pe Ma, „Success" , 
„Mine Own" şi „Prophet" 1). Pe tine, dragul meu Aaron, te-am visat 
astă noapte ; se făcea că erai în costumul tău de sport şi făceai 
nişte sărituri uluitoare, aproape că pluteai prin aer, după ce ai 
executat admirabil trucurile lui Davenport 440• Acest succes al 
vechiului meu cunoscut mi-a trezit un sentiment de mîndrie şi mi-a 
măgulit amorul propriu, amintindu-mi foarte bine de dansul nu prea 
graţios executat de tine cu mulţi ani în urmă în pustiu, în faţa 
viţelului de aur 2) .  

Arată-i lui M a  scrisoarea alăturată. E a  îşi va aminti de [Bockum
Dolffs] din Paris. Acum el este fericitul tată a 10 copii, cu care 
„vagabondează" prin lume. 

Publicat pentru prima oară in limba rusă 
ln evista "Voinstvuiuşcii materialism• ,  
nr. 4 ,  1925 

1 5  

Se tipăreşte după manuscns 

Tradus din limba engleză 

Marx către Johann B ap ti st  von Schweitzer 
la Berlin 
(Ciornă) 

Către J. B. v. Schweitzer („Socf iall-DemlokraW) 

Londra, 16 ianuarie 1865 
Domnul meu, 
Ziarul dv. „Social-Demokrat" ,  cu toată apariţia lui recentă, pu

blică deja al doilea atac la adresa „Asociaţiei Internaţionale• 3) . 
ll mai aştept pe cel de-al „treilea•, pentru ca împreună cu prietenii 

1) D-na Marx, Laura şi Eleanor Marx şi Helene Demuth. - Nota red. 
1) Aici, unde se afla probabil semnătura, este tăiată o bucată de hirtie. 

Paragraful următor e află pe prima pagină a scrisorii, sus, in coltul dm stinga. -
Nota red. 

1) Vezi volumul de fată, p. 39 şi 50. - Nota red. 
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mei să declar în mod public că întrerup orice relaţii cu ziarul dv. 
ln cazul unei asemenea declaraţii, voi fi nevoit să ating anumite 
chestiuni, asupra cărora, din considerente de partid, am păstrat pînă 
acum tăcere, supunîndu-le unei „critici• care în nici un caz nu va 
fi pe placul anumitor domni. Primul atac împotriva „Asociaţiei 
Internaţionale " a fost cuprins într-un pasaj anost din „Mesajulu lui 
B. Becker 441• Nu v-am făcut răspunzător de aceasta tocmai pentru 
că era un „Mesaj " ,  iar dv., din nefericire, sînteţi în relaţii oficiale 
cu „Uniunea generală a muncitorilor" 7 (care trebuie strict delimi
tată de clasa muncitoare) . 

Altfel stau lucrurile cu pălăvrăgeala impertinentă şi mincinoasă 
a d-lui Moses Hess 49, pe care dv. nu trebuia să o publicaţi în nici 
un caz, cel puţin din consideraţie pentru mine şi prietenii mei, şi 
pe care n-aţi putut-o publica decît cu intenţia de a mă provoca. 

In ceea ce priveşte creaţia lui Moses, după ce voi primi anumite 
ştiri din Paris, intenţionez să-mi spun părerea în mod public 1) . 
Iar în legătură cu faptul că dv. aţi publicat acest articol mîrşav, 
vă rog să-mi comunicaţi dacă trebuie să-l consider drept o decla
raţie de război din partea publicaţiei „Social-Demokrat• ? 

Publicat pentru prima oară 
in : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
val. XXV, ed. rusă, 1934 

1 6  

Al dv. devotat, 
K. Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Johann Bap ti st  von Schweitzer 42 
la Berlin 

[Londra, 13 februarie 1865] 

. . .  deoarece, în urma corespondenţei lui M. H[ess) din nr. 21  primit 
astăzi, declaraţia 2) noastră este în parte perimată, lăsăm deocam
dată totul baltă. Ce-i drept, declaraţia noastră cuprindea încă un 
punct - elogierea proletariatului parizian pentru poziţia lui antibo
napartistă şi sfatul dat muncitorilor germani de a urma acest exem-

1) Vezi volumul de fată, p. 64-65. - Nota red. 
'l K. Marx ŞI F. Enge/s. „Către redacţia ziarului aSocial·Demokrah. Declara· 

ţie". - Nota red. 
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plu. Pentru noi acest lucru era mai important decît atacul împotriva 
lui Hess. Ne vom spune însă în altă parte în mod amănunţit 
părerea în ceea ce priveşte atitudinea muncitorilor faţă de guvernul 
prusian. 

In scrisoarea dv. din 4 februarie se spune că eu însumi i-am 
pus lui Liebknecht în vedere să nu sară peste cal, ca să nu dea 
de dracu. Perfeci. Totodată i-am scris însă că poţi spune orice, 
dacă găseşti forma adecvată 1) .  In orice caz, pînă şi acea formă de 
polemică împotriva guvernului, care este „posibilă" pe meridianul 
berlinez, se deosebeşte radical de o cochetărie sau chiar de un 
compromis aparent cu guvernul I V-am scris personal că „Soc(ial}
Demok[rat) " ar trebui să evite pînă şi umbra unui asemenea com
promis 2) . 

Judecind după ziarul dv. ,  guvernul, în dorinţa de a cîştiga 
timp, adoptă o poziţie echivocă în ceea ce priveşte abrogarea legi
lor împotriva coaliţiilor. În schimb, într-o telegramă din 1 1Times u 

se aduce la cunoştinţă că guvernul a lăsat să se înţeleagă că 
aprobă proiectata sprijinire de către stat a asociaţiilor coopera
tiste 85• Nu m-ar mira de loc dacă de data aceasta, în mod excep
ţional, „Times" a publicat o ştire exactă I 

Coaliţiile şi sindicatele generate de ele sînt deosebit de im
portante nu numai ca mijloc de organizare a clasei muncitoare în 
vederea luptei împotriva burgheziei, - această importanţă a lor 
reiese, printre altele, din faptul că pînă şi muncitorii din Statele 
Unite, în pofida votului universal şi a existenţei republicii, nu se 
pot dispensa de sindicate ; în Prusia, şi în general în Germania, 
dreptul de coalizare înseamnă, în plus, o breşă în dominaţia poliţiei 
şi a birocraţiei, desfiinţează regulamentul pentru argaţi şi stăpînirea 
nobilimii la ţară 3) , într-un cuvînt aceasta este o măsură de trans
formare a „supuşilor" în cetăţeni cu drepturi depline, măsură pe 
care partidul progresist 56, adică orice partid burghez de opoziţie 
din Prusia (dacă nu a înnebunit încă) , ar admite-o mai degrabă 
decît un guvern prusian şi cu atît mai puţin guvernul Bismarck I 
Dimpotrivă, ajutorul dat de guvernul regal prusian asociaţiilor coo
peratiste - şi oricine cunoaşte condiţiile din Prusia cunoaşte din
ainte şi dimensiunile inevitabil liliputane ale acestuia -, ca măsură 
economică este egal cu zero şi totodată acest ajutor înseamnă ex
tinderea sistemului de tutelă, coruperea unei părţi a clasei munci
toare, decapitarea mişcării. După cum partidul burghez din Prusia 

'I Vezi volumul de fată p. 50. - Nota red. 

•) Vezi volumul de fată, p. 50. - Nota red. 

•) Vezi volumul de fată, p. 65. - Nota red. 
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s-a compromis şi a ajuns în starea j alnică actuală tocmai pentru că 
a crezut în mod serios că, o dată cu „noua eră" ,  prin graţia prin
ţului regent, va ajunge la cîrma ţării 96, tot aşa partidul muncitoresc 
se va compromite şi mai mult, închipuindu-şi că în era lui Bismarck 
sau în oricare altă eră prusiană, prin graţia regelui, îi vor fi servite 
plăcinte pe tavă. Nu încape nici o îndoială că decepţia de pe urma 
erorii nefaste a lui Lassalle cu privire la intervenţia „socialistă " 
a unui guvern prusian va urma în mod inevitabil. Logica lucrurilor 
va vorbi de la sine. Dar onoarea partidului muncitoresc reclamă 
ca el să respingă asemenea iluzii chiar înainte ca practica să fi 
dovedit cit de găunoase sînt. Clasa muncitoare ori este revoluţio
nară, ori nu este nimic. 

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

1 7  

Se tipăreşte după textul 
scrisorii lui Marx către 
Engels din 18 februarie 1865 

Tradus din limba germană 

M arx către Victor Le Lu b ez 
la Londra 

[Londra] 15 februarie 185 

Dragul meu Le Lubez, 
Succesul Asociaţiei noastre ne cere să fim prevăzători. După 

părerea mea, primirea d-lui Beales în Consiliul nostru ar strica 
totul 1) . Eu îl socotesc un om cinstit şi bine intenţionat ; totuşi el 
este şi nu poate fi altceva decît un politician burghez. Are un 
caracter slab, e mediocru şi vanitos. La viitoarele alegeri parla
mentare vrea să candideze pentru Marylebone. Numai acest singur 
fapt ar fi de ajuns pentru a exclude posibilitatea intrării lui în Co
mitetul nostru. Noi nu ne putem transforma într-o trambulină pen
tru micile ambiţii parlamentare. 

Puteţi fi încredinţat că dacă Beales va fi admis, le ton cordial, 
sincere et franc 2) prin care excelează actualele noastre dezbateri, 
va dispărea şi va ceda locul pălăvrăgelii. După Beales va urma 
Taylor, acest bădăran şi linguşitor insuportabil. 

'l Vezi volumul de fată, p. 78-79. - Nota red 
') - tonul cordial , sincer şi deschis. - Nota trad. 
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In ochii lumii Asociaţia noastră va căpăta cu totul alt caracter 
în urma primirii lui Beales : ne vom transforma într-una din nume
roasele asociaţii pe care el binevoieşte să le ocrotească. Acolo unde 
va pătrunde el, vor veni după el şi alţi reprezentanţi ai clasei sale, 
şi toate strădaniile noastre victorioase de pînă acum de a elibera 
mişcarea muncitorilor englezi de orice tutelă a burgheziei sau a 
aristocraţiei se vor dovedi zadarnice. 

Ştiu din capul locului că o serie de probleme, în special cele cu 
caracter social, care se vor ridica după primirea lui Beales, îl vor 
sili să se retragă. Noi vom lansa manifeste cu problema agrară etc. ,  
pe care el nu le poate semna. Nu este mult mai bine să nu-l primiţi 
de la bun început decît să-i daţi ulterior prilejul să se dezică 
de noi ? 1) 

Ştiu că după gafa făcută de d-l Dell 2) cu această candidatură 
se vor ivi unele greutăţi. 

Cred că întreaga chestiune poate fi rezolvată în linişte prin 
discuţii cu. membrii din conducerea engleză, înainte de a fi prezen
tată Comitetului. 

Cu salutări frăţeşti. 
Al dv., 

K. Marx 

Apropo. Cu tot entuziasmul său pentru Polonia, d-l Beales nu a 
făcut nimic altceva pînă în prezent decît că, sub conducerea duce
lui... 3), a dat peste cap toate demonstraţiile organizate în apărarea 
Poloniei. Ieri a încercat să recurgă din nou la acelaşi truc din 
aceleaşi motive 4) . 

Publicat pentru prima oară 
într-o forma prescurtată în : I .  Tchernoff. 
„Le Parii republicain au coup 
d'Etat el sous le Second 
emp1re" ,  Paris 1908 

Publicat în întregime pentru prima oară 

Se tipăreşte după textul 
cărţii, confruntat cu ma
nuscrisul complet al copiei 
tn limba franceză 

Tradus din limbile engleză 
si franceză 

1) Următoarele trei paragrafe lipsesc in textul englez ; au fost adăugate numai 
dupa manuscrisul traducerii în limba franceză. - Nota red. 

21 Vezi volumul de fată, p. 78. - Nota red. 
3) In original este omis : probabil este vorba de marchizul Townshend. -

Nota red. 
'l Vezi volumul de fată, p. 78-79. - Nota red. 
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1 8  
Engel s către Otto Mei s sner 

la Hamburg 
Manchester, 2 februarie 1 85 

Stimate domn, 
Preţioasa dv. scrisoare din 17 c (ourant] 1) mi-a parvenit abia 

acum, deoarece timp de trei zile legătura poştală cu Ostende a 
fost complet întreruptă. Vă sînt foarte recunoscător că aţi acceptat 
imediat editarea şi în special pentru că lucrarea va fi repede ti
părită 2) . 

Sînt de acord cu onorariul de 2 louisdori pe coală şi las la 
latitudinea dv. fixarea tirajului ediţiei, însă cu condiţia să-mi co
municaţi şi mie în scrisoarea următoare ce s-a hotărît ; se înţelege 
[că eu) 3) sînt de acord cu acest onorar numai pentru [prima 
ediţie) . 

Notele pentru z[iare vor fi) pregătite neîntîrziat. 
lntîrzierea aparentă în [expedierea) manuscrisului, asupra căreia 

dv. insistaţi pe drept cuvînt, se explică prin următoarele împre
jurări : am terminat manuscrisul sîmbătă seara, 1 1  februarie, şi 
tîrziu noaptea am scris scrisoarea de însoţire ; scrisoarea a fost 
predată luni 13 la ora 10 dimineaţa şi a plecat chiar luni seara 
de la Dover cu vaporul de poştă, adică nu mai tîrziu decît dacă 
aş fi predat-o de sîmbătă seara. Englezii evlavioşi nu trimit nid 
un vapor poştal sîmbătă seara, cel puţin nu pînă la Ostende. 

Cu respect, 
Fr. Engels 

Sper să primesc aici prin poştă 12  exemplare pe data de 27 sau 28, 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXV, ed. rusă, 1934 

1) - curent. - Nota lrad. 

Se tipăreşte după manuscri. 

Tradus din limba germano 

') Este vorba de lucrarea lui F. Engels „Problema militara în Prusia şi pa�
hdul muncitoresc german• (vezi volumul de fată, p. 73, ş1 K .  Marx şi F. Engels 
Opere, voi. 16, Bucureşti, Editura politica, 1963, p. 3983. - Nota trad.). -
No ta red. 

') Cuvintele din paranteze sint ilizibile în manuscris. - Nota red. 
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1 9  
M arx către Wilhelm Lie b knecht 443 

la Hannover 

[Londra, 23 februarie 1 65] 

In cele cîteva scurte extrase citate de Eccarius din discursul meu 
ţinut în faţa Asociaţiei muncitorilor există pasaje are conţin exact 
contrarul celor spuse de mine 102• Eu i-am scris despre aceasta, 
lăsîndu-1 pe el să hotărască dacă vrea sau nu să rectifice aceste 
afirmaţii în viitoarea lui corespondenţă, pentru că în actualele îm-
Jrejurări acest lucru nu este de prea mare importanţă. 

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

20 

Se tipăreşte după o copie 
a autorului făcută în 
agenda e anul 1 865 

Tradus din limba germană 

Marx către Ludwig Kugelm ann 
la Hannover 

Dragă prietene, 

Londra, 23 februarie 1 865 
1 ,  Modena Villas, Maitland Park, 

Haverstock Hill 

Am primit ieri scrisoarea dv., care m-a interesat foarte mult, 
-şi acum vă voi răspunde la fiecare punct în parte. 

In primul rînd vreau să vă expun pe scurt relaţiile mele cu 
Lassalle. In perioada în care el făcea agitaţie, întrerupsesem rela
ţiile cu el : 1. din pricina fanfaronadei lui, pe care o însoţea cu 
cea mai neruşinată plagiere a scrierilor mele şi ale altora ; 2. de
oarece condamnam tactica lui politică ; 3. deoarece i-am explicat şi 
i-am „dovedit" în amănunt, aici la Londra, încă înainte de a-şi fi 
început agitaţia, că ideea unei intervenţii direct socialiste din partea 
„statului Prusiei• este o absurditate. In scrisorile pe care mi le-a 
.adresat (între 1848 şi 1863) , ca şi în întrevederile noastre personale, 
·el  s-a declarat întotdeauna un adept al partidului reprezentat de 
mine. Dar de îndată ce s-a convins, la Londra (la sfîrşitul anului 
1862), că nu-şi poate face jocul cu mine, s-a hotărît să se erijeze 
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în „dictator al muncitoriloru şi în această calitate să se ridice 
împotriva mea şi a vechiului partid. Cu toate acestea i-am recunos
cut meritele de agitator, deşi spre sfîrşitul scurtei lui cariere ..hiar 
şi această agitaţie a început să mi se pară din ce în ce mai dubioasă. 
Moartea lui neaşteptată, vechea prietenie, scrisorile desperate ale
contesei Hatzfeldt, indignarea împotriva impertinentei laşe a zia
relor burgheze faţă de acela de care s-au temut atît de mult în 
timpul vieţii lui, - toate acestea m-au determinat să public o scurtă 
declaraţie 1) împotriva mizerabilului de Blind, declaraţie care nu se 
referea însă la conţinutul activităţii lui Lassalle (d-na Hatzfeldt a 
trimis această declaraţie cotidianului „Nordstenu 2) ) .  Din aceleaşi 
considerente, precum şi în speranţa că voi putea îndepărta elemen
tele care mi se păreau periculoase, am promis, împreună cu Engels, 
să colaborăm la „Soc[ial]-Demok[ratr (acest ziar a publicat o tra
ducere a „Manifestului constitutiv" 27 şi la cererea lui am scris Ull 
articol despre Proudhon la moartea acestuia 3)) şi, după ce 
Schweitzer ne-a trimis un program satisfăcător al redacţiei sale 24, 
am acceptat să ne socotească printre colaboratori. Ne-a mai servit 
drept garanţie faptul că W. Liebknecht era membru neoficial al 
redacţiei. Curînd însă a ieşit la iveală - dovezile respective ne-au_ 
căzut în mină - că în realitate Lassalle trădase partidul. El înche
iase un contract formal cu Bismarck (fără să aibă, fireşte, nici u
iei de garanţii) . La sfîrşitul lunii septembrie 1864 el urma să plece
la Hamburg, pentru ca acolo (împreună cu aiuritul de Schramm şi 
cu Marr, spion al poliţiei prusiene) „să-l silească" pe Bismarck să 
anexeze Schleswig-Holsteinul, adică să proclame această anexare 
in numele „muncitorilor"  etc. Bismarck promitea în schimb dreptul 
de vot universal şi cîteva şarlatanii socialiste 55• Păcat că Lassalle 
n-a putut juca această comedie pînă la capăt I Ea ar fi arătat cit a 
fost de ridicol, cum s-a lăsat dus de nas şi ar fi pus capăt o dată. 
pentru totdeauna tuturor încercărilor de acest fel ! 

Lassalle a apucat pe această cale greşită pentru că era un 
„politician realistu  în maniera d-lui Miquel, doar că de anvergurăi 
mai mare şi urmărind scopuri mai importante I (By the bye 4) , asupra 
lui Miquel eram de mult edificat ; comportarea 5) lui mi-o explicam 
prin faptul că, pentru un avocăţel din Hannover, Uniunea naţia-

1) K. Marx. „Scrisoare către redactorul ziarului •Beobachter» din Stuttgart• .  -
Nota red. 

2) Vezi volumul de fată, p. 39-399. - Nota red. 
3) K. Marx. „Despre Proudhon [Scrisoare către J. B. Schweitzer] • (vezi K. Marx 

şi F. Enge/s. Opere, voi. 1 6, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 2-35. - Notw 
trad.). - Nota red. 

') - ln treacăt fie spus. - Nota trad. 
'l Vezi volumul de fată, p. 75 şi 80. - Nota red. 
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nală 150 reprezintă un prilej minunat de a se face auzit în Germania, 
dincolo de cei 4 pereţi ai casei sale şi, amplificînd astfel „realitatea• 
propriei sale persoane, de a obţine prin ricoşeu recunoaşterea în 
patria sa hanovriană şi, în plus, de a juca, sub scut „prusac•, rolul 
unui Mirabeau „hanovrian• .) După cum M[iquel] şi actualii săi 
prieteni au profitat de „era nouă" 96, proclamată de prinţul regent 
al Prusiei, pentru a se juca de-a Uniunea naţională şi a se crampona 
de „supremaţia Prusiei" 444, după cum în general aceştia îşi cultivau 
„mîndria de cetăţean" sub scutul Prusiei, tot aşa a vrut şi Lassalle 
să-l joace pe marchizul de Posa al proletariatului cu un Filip al 
11-lea 1) de Uckermark şi cu Bismarck ca mijlocitor între el şi mo
narhia prusiană. El n-a făcut altceva decît să imite pe domnii din 
Uniunea naţională. Dar în timp ce aceştia au provocat „reacţiunea" 
,prusiană în interesul clasei de mijloc, el a dat mina cu Bismarck 
în numele interesului proletariatului. Aceşti domni erau mai îndrep
tăţiţi decît Lassalle, deoarece burghezul este obişnuit să considere 
drept „realitate" doar interesul său imediat şi deoarece această clasă 
a fă:ut efectiv pretutindeni compromisuri pînă şi cu feudalismul, 
în timp ce clasa muncitoare trebuie, prin însăşi natura lucrurilor, 
să fie cinstit „revoluţionară" .  

Pentru un caracter teatral ş i  vanitos ca Lassalle (care însă nu 
putea fi corupt cu asemenea fleacuri ca funcţii, post de primar etc.) 
era foarte ispititoare ideea unei acţiuni nemijlocite în interesul 
proletariatului întreprinsă de Ferdinand Lassalle I In realitate însă, 
el cunoştea prea puţin condiţiile economice reale ale unei asemenea 
acţiuni pentru a se privi pe sine însuşi cu un ochi într-adevăr critic I 
Pe de altă parte, în urma infamei „politici realiste•, în virtutea 
căreia burghezii germani au tolerat reacţiunea din 1849-1859, pri
vind cu nepăsare cum este prostit poporul, muncitorii germani 
erau prea „demoralizaţi• pentru a nu aplauda pe un asemenea 
mîntuitor de bilei care le promitea să-i ducă dintr-o singură sări
tură în ţara făgăduinţei I 

Să reluăm, aşadar, firul întrerupt I De îndată ce „Social-De
mokrat" a fost fondat, s-a şi văzut că bătrîna Hatzfeldt voia să 
aducă la îndeplinire „testamentul" lui Lassalle. Prin intermediul 
iui Wagener (de la „Kreuz-Zeitung") ea întreţinea legături cu 
.Bismarck, căruia i-a pus la dispoziţie „Uniunea muncitorilor" (Uni
.unea generală a muncitorilor germani) 7, „Social-Demokrat" etc. 
Urma ca anexarea Schleswig-Holsteinului să fie proclamată în „So
cial-Demokrat" ,  Bismarck să fie recunoscut ca protector etc. Tot pla-

1) Marchizul de Pasa şi Filip al II-iea - personaje din drama lui Schiller 
„Don Carlos " .  Prin Filip al II-iea este subinţeles Wilhelm I. - Nota red. 
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nul acesta frumos a eşuat datorită faptului că la Berlin şi în redacţia 
lui „Soc [ial]-Dem[okrat] " l-am avut pe Liebknecht 1). Deşi atît Engels 
cit şi eu dezaprobam orientarea ziarului - cultul servil pentru 
Lassalle, cochetarea cu Bismarck la orice prilej etc. -, pentru mo
ment era, bineînţeles, mai important să menţinem oficial legătura cu 
ziarul, pentru a zădărnici intrigile bătrînei Hatzfeldt şi a evita com
promiterea totală a partidului muncitoresc. Ne-am resemnat deci să 
facem bonne mine a mauvais j eu 2) , deşi în particular scriam în
tr-una redacţiei ziarului 11Soc[ial]-Demok[rat]" că trebuie să lupte 
in egală măsură împotriva lui Bismarck, ca şi împotriva progre
siştilor 56 • Am tolerat chiar ca filfizonul înfumurat de Bernhard 
Becker, care ia în serios importanţa lăsată lui moştenire de Lassalle. 
să ţeasă intrigi împotriva lui lnternational Workingmen's Asso
ciation 3) . 

Intre timp însă, articolele d-lui Schweitzer din „Soc[ial]-De
mok[rat] " deveneau tot mai favorabile lui Bismarck. Eu îi scrisesem 
mai înainte că se poate încerca o intimidare a progresiştilor în 
„problema coaliţiei" ,  dar că guvernul prusian nu va admite nici
odată abrogarea totală a legilor împotriva coaliţiilor, deoarece 
aceasta ar însemna o breşă în birocratism, ar însemna emanciparea 
muncitorilor, anularea regulamentului cu privire la iobagi 88, des
fiinţarea bătăii cu vergi, practicată la ţară de nobilime etc. etc. ,  
fapte pe care Bismarck nu le-ar putea admite niciodată şi care. 
în general, sînt cu totul incompatibile cu statul birocratic prusian ') . 
Mai adăugam că, dacă parlamentul va respinge legile împotriva coa· 
liţiilor, guvernul va recurge la fraze (ca, de pildă, că problema 
socială cere măsuri „mai radicale "  etc.) pentru a păstra aceste legi 
în vigoare. Toate s-au adeverit. Şi ce a făcut d-l von Schweitzer ? 
A scris un articol pro Bismarck 94, rezervîndu-şi tot eroismul pentru 
lupta împotriva unor fiinţe infiniment petits 5) ca Schulze, Fau
cher etc. 

Cred că Schweitzer şi ceilalţi sînt bine intenţionaţi, dar ei sînt 
„politicieni realişti• .  Ei vor să ţină seama de situaţia existentă şi 
să nu lase numai domnilor Miquel & Co. privilegiul „politicii rea
liste" .  (Se pare că aceştia din urmă vor să-şi rezerve dreptul unui 
intermixture 8) în treburile guvernului prusian.) Ei ştiu că presa 
muncitoreascS şi mişcarea muncitorească există în Prusia (deci şi în 

1) Vezi volumul de faţă, p. 0. - Nota red. 
Z) - hz de necaz. - Nota lrad. 
I) Vezi volumul de faţă, p. 40. - Nota red. 
•) Vezi volumul de faţă, p. 40-407. - Nola red. 
'l - infinit de mici. - Nola lrad. l - amestec. - Nola lrad. 
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restul Germaniei) numai par la grâce de la police 1) . De aceea ei 
vor să ia lucrurile aşa cum sînt, să nu irite guvernul etc. ,  tot aşa 
cum politicienii noştri realişti „republicani• „acceptă" un împărat 
din casa Hohenzollern. Dar întru cit eu nu sînt un „politician realist• ,  
a m  socotit necesar c a  împreună cu Engels s ă  rupem relaţiile cu 
„Social-Demokrat" 2) într-o declaraţie publică (pe care o veţi citi, 
probabil, curînd într-unul din ziare) . 

Din cele de mai sus vă daţi totodată seama de ce în momentul 
le faţă nu pot face nimic în Prusia. Guvernul de acolo mi-a refuzat 
direct să mă repună în drepturile de cetăţean prusian 177• Mi s-ar 
permite să fac agitaţie numai dacă aceasta ar îmbrăca forma dorită 
de domnul von Bismarck. 

Prefer de o sută de ori agitaţia pe care o fac aici prin 11Asociaţia 
Internaţională" .  Influenţa asupra proletariatului englez este directă 
-şi de cea mai mare însemnătate. In prezent ne ocupăm de general 
.suffrage question 3) , care aici are, bineînţeles, cu totul altă însem
nătate decît în Prusia 1'. 

ln general, succesul înregistrat de această „Asociaţie" aici, la 
Paris, în Belgia, în Elveţia şi în Italia întrece toate aşteptările. 
Numai în Germania mi se opun, fireşte, urmaşii lui Lassalle, care : 
1 .  se tem prosteşte că îşi vor pierde importanţa ; 
2. mă cunosc ca un adversar făţiş a ceea ce germanii numesc „po
litică realistă" .  (Este vorba de acel 11realism" care situează Germa
nia mult în urma tuturor ţărilor civilizate.) 

Deoarece oricine cumpără un carnet de 1 şiling poate deveni 
member of the Association 4) , deoarece francezii (ca şi belgienii) 
au ales această formă de individual membership 5) , legea interzi
cîndu-le să ni se alăture ca „Asociaţie" ,  şi întrucît în Germania 
lucrurile se prezintă exact la fel, m-am hotărît să propun tuturor 
prietenilor mei de aici şi din Germania să înfiinţeze mici societies6) , 
indiferent de numărul de members 7) din localitatea respectivă, fie
care din ei urmînd să cumpere an English card of membership Bj . 
Asociaţia engleză fiind legală, acest procedeu nu va întîmpina difi

·Cultăţi nici măcar în Franţa. Aş dori foarte mult ca şi dv., împreună 

1) - prin bunăvoinţa poliţiei. - Nota trad. 
') K. Marx. „Către redacţia ziarului cSocial-Demokra�. Declaraţie".  -

.Nota red. 
•) - problema votului universal. - Nota trad. 
•) - membu al Asociaţlei. - Nota lrad. 
5) - erre divduU. - Nota rd. 
1) - ocietăi. - Nol. rad. 
7) - membri. - Nota trad. 
ai - carnet englez de membru. - Nota trad. 
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cu prietenii dv. cei mai apropiaţi, să intraţi în acest fel în legătură 
cn Londra. 

Vă mulţumesc pentru reţetă. Printr-o ciudată coincidenţă, cu trei 
zile înainte de a o primi a început din nou să apară boala aceasta 
insuportabilă. Aşadar, reţeta a venit tocmai la timp. 

Peste cîteva zile vă mai trimit 24 de exemplare din „Manifest" 1) . 
Trebuie să închei fiindcă tocmai acum a venit unul dintre prietenii 
mei ; şi întrucît doresc foarte mult să expediez această scrisoare, 
la celelalte puncte din scrisoarea dv. mă voi referi data viitoare. 

Publicat pentru prima oară 
în revista „Sozlalistische 
Auslandspolitik" nr. 1 8  din 1918 

21 

Al dv., 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engel s către C arl Sie b el 
la Elberfeld 

Manchester, 27 februarie 185 

Dragă Siebel, 
Marx ţi-a trimis declaraţia noastră împotriva ziarului „Social

Demokrat " din Berlin 2) . Pentru a protesta şi într-o formă pozitivă 
împotriva încercărilor de a ne pune în aceeaşi oală cu prozeliţii 
lui Bismarck am scris o broşură, iar O. Meissner din Hamburg a 
acceptat-o. Te rog ai grijă ca în „Diisseldorfer ZeitungM şi în cele
lalte publicaţii care îţi sînt accesibile să apară o notă care să sune 
cam aşa : 

„Zilele acestea, în editura Otto Meissner din Hamburg va apărea 
broşura : Friedrich Engels. «Problema militară în Prusia şi partidul 
muncitoresc german». Broşura a fost scrisă în urma propunerii fă
cute autorului de un aşa-numit ziar «social-democrat» 3) de a-şi 
expune în coloanele lui punctul de vedere în această problemă 4) .  
Dar o tratare amănunţită a acestei probleme a necesitat totuşi mai 

1) K. Marx. „Manifestul constitutiv al Asociaţiei Intern11ionale 1 Muncito-
rilor• .  - Nota red. 

2) K. Marx. „Către redacţia zi arului .social-Demokrat» .  Declaraţie". - Nota red. 
•j „Der Social-Demokrat• .  - Hota red. 
'l Vezi volumul de faţă, p. 41-42 şi 43. - Nota red. 
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mult spaţiu decît oferă un ziar ; în plus, orientarea bismarckofilă 
adoptată de cea mai nouă «social-democraţie» a făcut imposibilă 
colaborarea celor de la «Neue Rheinische Zeitung» la organul de 
presă al acestei «Social-democraţii». Date fiind aceste împrejurări, 
lucrarea menţionată apare sub formă de broşură separată . . .  • 109 

Trebuie să te grăbeşti, deoarece M[eissner] scrie că broşura urma 
să fie expediată încă de la 24 februarie. Broşura va înfuria la culme 
clica lui Lassalle, la fel şi pe progresişti 56 şi nu mai puţin pe d-l 
Bismarck. Ea cuprinde o serie de lucruri foarte îndrăzneţe care de 
cele mai multe ori sînt trecute cu sfială sub tăcere. Dacă loviturile 
împărţite în stînga şi în dreapta nu vor fi din nou întimpinate de 
presă cu o tăcere de mormînt 445, atunci broşura va avea efec
tul dorit. 

Aşadar, treci la acţiune I Acesta este principalul. Pentru „Rhei
nische Zeitung• voi trimite eu materialul necesar prin dr. Klein 
din Koln. 

Salutări cordiale soţiei tale. 
Al tău, 

F. E. 

N. B. Mai poţi adăuga : şi dezvoltă punctul de vedere pe care 
„social-democraţii " din 1848 l-au apărat atît împotriva guvernului, 
cit şi împotriva partidului progresist. 

Publicat pentru prima oar! 
în „Deutsche Zeitung• nr. 473 
din 16 octombrie 1 920 

22 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Joseph Weydemeyer 446 
la St. Louis 

Manchester, 10 martie 165 

Dragă Weydemeyer, 
ln sfîrşit, iată că am reuşit să-ţi răspund la scrisoarea ta din 

20 ianuarie. Eu i-am trimis-o lui Marx, care, din cauză că a fost 
bolnav, a ţinut-o mult timp la el şi efectiv scrisoarea s-a întors la 
mine abia acum o săptămînă 1) , aşa că n-am mai putut expedia 

1) Vezi volumul de faţă, p. 75. - Nota red. 
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răspunsul cu vaporul precedent, mai ales că în ziua respectivă am 
fost foarte ocupat cu treburile firmei. 

lţi mulţumesc foarte mult că ai răspuns atît de amănunţit la 
întrebările mele 1) . Din cauza informaţiilor neglijente din ziarele 
locale cu privire la problemele militare am pierdut firul tuturor 
operaţiilor „combinate " ; expediţia de la Red-River mi-a rămas 
complet neclară, ca şi marşul lui Sherman din Vicksburg spre est 43, 
întrucit despre corpul de armată din sud, care se deplasa din New 
Orleans, aici nu s-a amintit niciodată nimic. Aceste operaţii com
binate, în care punctul stabilit pentru concentrarea trupelor se afla 
nu numai în sfera de acţiune a inamicului, dar şi în spatele liniei 
acestuia, arată cit de primitive erau noţiunile de strategie ale unui 
popor complet lipsit de experienţă militară. Tot aşa, dacă în timpul 
războiului danez 3 nobilul Wrangel şi prinţul Friedrich Karl n-ar 
fi fost doi contra unu, ar fi făcut aceeaşi ispravă. Lupta de la 
Missunde 447 şi cele două „demonstraţii " de neexplicat (pentru a da 
totuşi un nume acestor lucruri fără nume) împotriva lui Dippel 20 
înainte de atac au fost şi mai naive. 

In ceea ce priveşte atitudinea lui Grant în faţa Richmondului 22, 
încerc să mi-o explic altfel. Sînt întru totul de părerea ta că din 
punct de vedere strategic era corect să atace Richmondul numai 
dinspre vest. Mi se pare însă, atît cit pot aprecia fără să am infor
maţii precise şi la o asemenea distanţă, că Gr[ant] a preferat estul 
din două motive : 1 .  pentru că aici se putea . aproviziona mai uşor. 
In timp ce în vest se putea deplasa numâi spre Fredericksburg şi 
Tennessee (ambele drumuri trecind prin regiuni secătuite de război) , 
în est îi erau deschise drumurile spre Fredericksburg, spre York şi 
rîul James. Dacă ţinem seama de greutăţile de aprovizionare a mari
lor armate, care în tot timpul războiului au avut un rol atît de 
important, nu-l pot condamna fără rezerve pe Grant, pînă nu îmi 
clarific toate aceste împrejurări. Tu îi reproşezi că s-a întors cu 
spatele la mare. Dar dacă stăpîneşti marea şi dispui de puncte de 
ambarcare (Monroe şi Norfolk), acesta este un avantaj. Compară 
campaniile lui Wellington în Spania şi campania din Crimeea, unde 
aliaţii, învingătorii de la Alma, pur şi simplu au fugit numai pentru 
a-şi asigura o acoperire a spatelui dinspre mare la sud de Sevasto
pol. Că ocuparea văii Shenandoah constituia cea mai bună garanţie 
pentru securitatea Washingtonului, este limpede. Se ridică însă ur
mătoarea problemă : 

2. A vrut oare Grant (şi Lincoln) să asigure securitatea deplină a 
Washingtonului ? Dimpotrivă, mi se pare că, dată fiind instabilitatea 

1) Vezi volumul de fată, p. 389-391 .  - Nota red. 
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constituţiei federale şi atitudinea destul de indiferentă faţă de 
război în unele regiuni din Nord, Lincoln nu a intenţionat niciodată 
în mod serios să-i alunge pe confederaţi din Richmond, ci, dimpo
trivă, a vrut chiar să-i menţină pe o poziţie care să ameninţe întru
citva Washingtonul, Pennsylvania şi chiar New Yorkul. Cred că 
altminteri nu ar fi primit nici recruţi, nici bani pentru a duce 
războiul pînă la capăt. Că de 3-4 luni Grant doreşte foarte mult să 
ocupe Richmondul cred, dar pentru acest lucru nu are destule forţe. 
După cum am citit, forţele lui sînt apreciate la 70 000-90 OOO de 
oameni, iar ale lui Lee la 50 000-70 OOO. Dacă această proporţie este 
cit de cit exactă, la ofensiva cu bună ştiinţă greşit efectuată de el 
din punct de vedere strategic a obţinut maximum posibil, luîndu-i 
lui Lee orice posibilitate de apărare activă şi înconjurînd Rich
mondul cel puţin din 3 părţi din 4. Căci după ce timp de doi ani Lee 
s-a evidenţiat printre toţi ceilalţi generali din Nord şi din Sud toc
mai prin modul său strălucit de a folosi contraofensiva, nu pot 
admite că el a renunţat acum la acest gen de luptă altfel decit 
constrîns. Nordul a ciştigat însă fantastic de pe urma faptului că a 
reuşit să ţină în loc atît de mult timp cea mai bună armată a Su
dului, printr-un point d'honneur naiv, la Richmond, adică într-un 
colţ al regiunii din Sud, pînă cind, în urma cuceririi văii Mississippi 
şi apoi în urma raidului lui Sherman 43, întregul spate al frontului a 
fost izolat şi dezorganizat din punct de vedere militar pentru Sud 
şi pînă cind, în cele din urmă, toate trupele disponibile ale Uniunii 
s-au îndreptat spre Richmond pentru a pune capăt, printr-o lovitură 
decisivă, întregii istorii, ceea ce, pare-se, se întîmplă acum. 

Ultimele ştiri primite de la New York sînt din 25 februarie, 
adică se încheie cu luarea Charlestonului şi a Wilmingtonului şi 
cu înaintarea lui Sherman din Columbia spre Winnsborough. Acest 
Sherman este, pare-se, singurul om din Nord care se pricepe să 
obţină victorii cu ajutorul picioarelor soldaţilor săi. De altfel, el 
trebuie să aibă băieţi extraordinari sub comanda sa. Acum aştept 
cu nerăbdare desfăşurarea evenimentelor. Dacă Lee apreciază just 
situaţia sa desperată, nu-i mai rămîne nimic altceva decit să o por
nească cu arme şi bagaje spre Sud. Dar încotro ? Pentru el e 
deschis numai drumul spre Lyneburg şi Tennessee ; ar fi însă foarte 
riscant să o pornească prin valea îngustă a muntelui cu o singură 
linie de cale ferată, avînd în faţa frontului fortificaţiile Knoxville 
şi Chattanooga. In plus, asta ar însemna, fără îndoială, pur şi simplu 
să sacrifice trupele lui Beauregard, Hardee şi toate celelalte deta
şamente ale confederaţilor aflate în Carolina de nord şi să-şi expună 
flancul lui Sherman. Sau să pornească din Petersburg, să respingă 
flancul stîng al lui Grant şi să înainteze direct spre Sud împotriva 
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lui Sherman ? E riscant, dar e mai avantaj os singura cale de a 
strînge în jurul său resturile armatei fugare, de a-l reţine pe Grant 
prin distrugerea liniilor de cale ferată şi a podurilor şi de a-l ataca 
pe Sherman cu forţe superioare. Dacă acesta intră în luptă cu forţe 
unite, va fi, cu siguranţă, înfrînt, iar dacă se abate din drum spre 
ţărm, atunci îi deschide lui Lee drumul spre Augusta, unde acesta 
îşi poate lăsa pentru prima oară trupele să se odihnească. Dar atunci 
Sherman şi Grant se vor uni cu siguranţă şi Lee va avea din nou 
de-a face cu forţe superioare lui, iar de data aceasta aproape în 
cîmp deschis ; căci eu nu cred că confederaţii vor mai putea con
centra undeva în interiorul ţării destule tunuri de cetate pentru a 
organiza acolo un nou Richmond. Şi chiar dacă ar face-o, asta ar 
însemna să cadă dintr-o cursă într-alta. Sau poate mai rămîne 
ipoteza invadării Nordului ? Jefferson Davis ar fi foarte capabil de 
aşa ceva, atunci însă s-ar termina totul în două săptămîni. 

Dar Lee poate să-şi trimită spre Sud chiar numai o parte din 
forţele sale, pentru ca împreună cu Beauregard & Co. să-l ţină în 
loc pe Sherman, şi aceasta mi se pare cea mai plauzibilă ieşire. 
tn cazul acesta Sherman, după toate probabilităţile, pur şi simplu 
îi va „snopi" 1) ,  ca să vorbim ca în sudul Germaniei, şi atunci Lee 
nu va mai putea întreprinde nimic. Dar chiar în cazul că Sherman 
ar fi înfrînt, Lee ar cîştiga numai o lună de răgaz şi trupele care vin 
din toate părţile dinspre coastă - fără să mai vorbim de eventualele 
victorii ale lui Grant împotriva armatei slăbite din Richmond -
l-ar aduce curînd în aceeaşi situaţie grea de mai înainte. Oricum 
lucrurile se apropie de sfîrşit şi aştept cu mare nerăbdare fiecum 
vapor ; aici plouă cu ştiri senzaţionale. Foarte amuzant este să auzi 
concluziile strategice ale numeroşilor southern sympathisers 2) de 
aici ; toate se reduc la cuvintele generalului polonezo-palatinez 
Sznayde, care de fiecare dată cînd trebuia să fugă spunea : „Pro
cedăm întocmai cum a procedat Kossuth " .  

l n  orice caz îţi sînt foarte recunoscător pentru explicaţiile date 
cu privire la organizarea militară din America ; numai datorită aces
tora am putut să-mi fac o imagine clară asupra multor aspecte ale 
războiului de acolo. Tunurile lui Napoleon le cunosc de cînd mă 
ştiu ; englezii tocmai renunţaseră la ele (tunuri uşoare cu ţeavă 
lisă de 12 livre cu o încărcătură avînd un sfert din greutatea ghiu
lelei) cînd Ludovic Bonap[arte] le-a descoperit din nou. Obuziere 
prusiene puteţi obţine cite vreţi, deoarece acum s-a renunţat la 
ele şi au fost înlocuite cu tunuri ghintuite de 6 şi 4 livre (care trag 

1) In original „verhauen•. - Nota red. 
:1 - simpatizanti ai sudiştilor. - Nntn froi. 
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cu proiectile de 13  şi 9 livre) . Nu mă miră de loc că obuzierele 
voastre au unghiul de nivel de numai 5° ; la vechile obuziere 
franţuzeşti lungi (pînă în 1 856) unghiul de nivel nu era mai mare, 
iar la cele englezeşti, dacă nu mă înşel, doar ceva mai mare. Tra
gerea indirectă din obuziere se foloseşte încă de multă vreme numai 
la germani, dar marea imprecizie a tragerii, mai ales în ceea ce 
priveşte distanţa, i-a creat faima proastă. 

Să trecem acum la alte chestiuni. 
La Berlin un oarecare avocat din Frankfurt, 11von Schweitzeru ,  

a început să scoată o gazetuţă, „Der Social-Demokratu ,  şi ne-a rugat 
şi pe noi să colaborăm. Intrucît Liebknecht, care se află acum la 
lerlin, trebuia să intre în colectivul de redacţie, noi am acceptat 
propunerea 1) .  Dar iată că, pe de o parte, gazetuţa a început să răs
pîndească un cult intolerabil al lui Lassalle şi în acelaşi timp noi 
am aflat în mod sigur (bătrîna Hatzfeldt i-a povestit lui Liebknecht 
şi i-a cerut să acţioneze în acelaşi spirit) că Lass[alle] a fost în 
legături mult mai strînse cu Bism[arck] decît am ştiut noi vreodată. 
A existat între ei o alianţă formală care a mers pînă acolo că 
Lassalle trebuia să se ducă în Schleswig-Holstein şi să susţină ane
xarea acestor ducate la Prusia, în timp ce Bismarck a făcut unele 
promisiuni mai puţin certe cu privire la introducerea unui soi de 
vot universal şi altele mai precise cu privire la dreptul de asociere, 
şi concesii cu caracter social, ajutorarea de către stat a asooiaţiilor 
muncitoreşti etc. Prostul de Lassalle nu avea nici un fel de garanlii 
din partea lui Bism[arck] , au contraire, acesta l-ar fi azvîrlit sans 
fa;on în închisoare de îndată ce ar fi devenit incomod. Domnii de 
la 1 1Social-Demokratu ştiau toate acestea şi totuşi au continuat să 
întreţină cu şi mai multă rîvnă cultul lui Lassalle. In plus, aceşti 
indivizi s-au lăsat intimidaţi de ameninţările lui Wagener (de la  
„Kreuz-Zeitungu) şi au devenit slugarnici faţă de Bismarck, au co
chetat cu el etc. etc. Asta a fost prea de tot. Atunci am publicat 
declaraţia 2) anexată şi am ieşit din colectivul de redacţie al zia
nalui, iar împreună cu noi a ieşit şi Liebknecht. Atunci „Social
Demokrat u a declarat că noi nu facem parte din partidul social
democrat 112• Noi am tratat această excomunicare, fireşte, cu nepă
sare. Intreaga Uniune generală a muncitorilor germani întemeiată 
de Lassalle 7 a apucat-o pe un drum greşit, aşa că nu mai e nimic 
de făcut cu ea. De altfel, nu va mai dura mult. 

i s-a propus să scriu un articol despre problema militară, ceea 

1) Vezi volumul de fată, p. 19. - Nota red. 
•) K. Marx. „Către redactia ziarului cSocial-Demokrat>. eclaraţie"·  -

Nota red. 
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ce am şi făcut, dar între timp situaţia internaţională s-a încordat 
şi articolul a devenit o broşură 1) , pe care am tipărit-o separat şi 
din care îţi trimit un exemplar cu acest vapor. Judecind după ceie 
publicate în ziarele pe care le-am primit, acest fapt a făcut multă 
vîlvă mai ales pe Rin şi în orice caz va constitui un obstacol 
serios pentru alăturarea muncitorilor la reacţiune în momentul 
de foţă. 

Asociaţia Internaţională de la �mdra face mari progrese, în 
special la Paris, dar nu mai puţine şi la Londra. ln Elveţia şi în 
Italia lucrurile merg de asemenea bine. Numai lassalleenii germani 
nu vor să muşte din momeală, iar în împrejurările actuale cu atît 
mai puţin. Totuşi noi primim din toate colţurile Germaniei scrisori 
şi propuneri, lucrurile au lunt o întorsătură hotărîtoare, iar restul 
se va face. 

La întrebarea soţiei tale pot să răspund numai că încă nu m-am 
căsătorit religios. 

!ţi trimit alăturat fotografia lui Lupus şi a mea. A mea a ieşit 
cam întunecată, dar alt exemplar nu mai am. 

Schimmelpfennig a luat Charlestonul - ura I 
Scrie-mi curînd. 

Publicat pentru prima oară 
fn întregime 
fn : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XV, ed. rusă, 1934 

23 

Al tău, 
F. Engels 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx că tre Hermann Jung 
la Londra 

Londra] 13 martie 1865 

Dragă Jung, 
D-l Cremer m-a înţeles complet greşit (şi îi voi scrie imediat în 

legătură cu aceasta). A fost atît de departe de mine gîndul de a 
aduce marţi seara 2) noi amendamente la vechile rezoluţii 448, incit 

1) F. Engels. „Probl1>ma militară în Prusia şi partidul muncitoresc german•. -
Nota red. 

1) 14 martie. - Nota red. 
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încă înainte de sosirea scrisorii dv. am pus astăzi la poştă o scri
soare pentru Schily cuprinzînd exact aceleaşi rezoluţii. Totodată 
i-am scris să nu le facă cunoscute pînă joia viitoare, pentru a-i 
lăsa timp d-lui Le Lubez să-şi îndeplinească funcţia, adică să facă 
personal cunoscute rez�luţiile. 

Ceea ce i-am spus lui Cremer, precum şi lui Fox a fost că 
rezoluţiile 1) puteau fi formulate, pe de o parte, mai delicat şi, 
pe de altă parte, mai logic dacă Le Lubez şi d-l Wolff ?) , prin 
atitudinea lor prostească, nu ar fi agitat spiritele şi n-r fi pierdut 
o grămadă de timp ; astfel rezoluţia a II-a (cu privire la numirea 
lui Lefort ca apărător al presei franceze) ar fi putut avea alt 
aspect prin introducerea unei singure fraze scurte, în timp ce 
rezoluţia a IV-a face prea multe concesii lui Lefort etc. Toate 
acestea puteau fi corectate şi eu îmi exprimam faţă de d-l Cremer 
regretul că după votarea conţinutului rezoluţiilor, ele nu vor fi 
încredinţate subcomitetului 14 pentru a le da o formă stilistică 
corespunzătoare. 

Eu găsesc totuşi că e cea mai mare absurditate să ridici din 
nou probleme stabilite de mult şi, în plus, întrucît este vorba 
de esenţa rezoluţiilor, stabilite în modul cel mai corect posibil. 
In special consider că pentru Consiliul central ar fi cu desăvîr
şire nedemn să anuleze fie şi un singur cuvînt după ce Le Lubez 
şi Wolff s-au făcut de rîs în aşa hal. Mai mult decît atît, în urma 
scrisorii mele către Schily această posibilitate este în general 
exclusă. 

Fireşte, v-aş fi recunoscător dacă mi-aţi trimite resume histo
rique al dv., vă rog însă să mă înţelegeţi bine : aş vrea să-l citesc, 
deoarece mă interesează problema în sine, nu însă pentru a con
trola ce aţi scris dv. 449 Sînt convins din capul locului că dv. 
nu veţi înăspri relaţiile, Mă tem însă că d-l Le Lubez a şi trimis 
prietenilor săi depeşe personale în spiritul naiv corespunzător. 

Cu salutări frăţeşti. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XV, ed. usă, 1934 

Al dv. ,  
K. Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) K. Marx. „Rezoluţii ale Consiliului Central cu privire Ia conflictul din 
cadrul secţiei din Paris '' (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 6, Bucureşti, 
Editura politică, 1 963, p. 87-88. - Nota trad.). - Nota red. 

1) Luigi Wolff. - Nota red. 
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24 

Engels către Friedrich Albert L ange 
Ia Duisburg 

Stimate domn, 

7, South Gate, Manchester, 
29 martie 1865 

Vă rog foarte mult să mă scuzaţi că nu v-am răspuns atîta 
timp Ia scrisoarea dv. prietenească din 2-4 c (ourant] 1) . Dar nu 
mă condamnaţi inainte de a mă asculta. In primele zile am fost 
foarte ocupat, în parte cu treburi curente care s-au îngrămădit, în 
µarte însă şi cu multă coresponcenţă care nu suferea amînare, 
aşa cum se întîmplă întotdeauna cînd după o lungă otium cum 
(vei sine) dignitate 2) apari dintr-o dată iar în faţa publicului şi, 
în plus, mai treci şi prin asemenea aventuri vesele cum am avut 
noi cu „ Social-Demokrat" 24• Pe deasupra, m-am mutat în altă 
locuinţă, din care cauză momentan hîrtiile mele se află în oarecare 
neorînduială, iar scrisoarea dv. s-a rătăcit pe undeva ; am găsit-o 
abia alaltăieri, aşa că mă grăbesc să vă răspund. 

Vă sînt foarte recunoscător pentru amabila propunere de a ne 
trimite, lui Marx şi mie, gazeta dv. „Sphinx" şi alte publicaţii 450• 
Librarul meu de aici este d-l Franz Thimm din Manchester, prin 
intermediul căruia îmi puteţi expedia totul. Cărţile expediate pe 
această cale sosesc de obicei în 3-4 săptămîni ; dacă mi-aţi tri
mite prin poştă cel puţin primele numere, simplu, în banderolă 
(nu costă mult) , v-aş rămîne îndatorat şi v-aş rambursa bucuros 
cheltuielile. Coletele pentru Marx vă rog să Ie trilliteţi tot Ia 
mine, el Ie va primi în 12 ore de la sosire. După cum vă daţi 
singur seama, nu vă pot face de pe acum nici o promisiune u 
privire Ia eventualitatea unei colaborări pe viitor ; aceasta s. 
rămînă deocamdată o chestiune deschisă, deşi, colaborînd Ia gazeta 
dv., noi nu riscăm să fim suipectaţi că am vrea să dirijm din 
Anglia o oarecare parte a proletariatului german. 

Intre timp, amînarea fără voie a răspunsului meu mi-a oferit 
prilejul să primesc cartea dv. cu privire la problella muncito
rească 3) ; am citit-o cu mult interes. La prima lectura a lui Darwin 4) 

1) - luna curentă. - Nota trad. 
2) - odihnă meritată (sau poate nemeritată) . Cicero „Pro Sextio", cap. 45. -

Nota trad. 
3) f. A. Lange. „Die Arbeiterfrage in ihrer Bedeutung fiir Gegenwart und Zu

kunft" ,  Duisburg 1865. - Nota red. 
') Ch. Darwin. „On the ori gin of species by means of natural selection„. • ,  

Londra 1 859. - Nota red. 
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m-a izbit şi pe mine asemănarea uimitoare dintre descrierea vieţii 
plantelor şi a animalelor făcută de el şi teoria lui Malthus. Numai 
că eu am tras altă concluzie decît dv., şi anume : pentru dezvol
tarea burgheză actuală este foarte ruşinos că nu a depăşit încă 
formele economice ale regnului animal. Pentru noi, aşa-numitele 
„legi economice " nu sînt legi naturale eterne, ci legi istorice care 
apar şi dispar, iar codexul economiei politice contemporane, în 
măsura în care economiştii l-au întocmit într-adevăr obiectiv, nu 
reprezintă pentru noi decît totalitatea legilor şi condiţiilor dato
rită cărora poate exista societatea burgheză modernă. Pe scurt, 
acest codex este expresia şi rezumatul abstract al condiţiilor de 
producţie şi de schimb ale societăţii burgheze contemporane. 
De aceea pentru noi nici una din aceste legi, în măsura în care 
exprimă relaţii pur burgheze, nu este mai veche decît societatea 
burgheză contemporană. Acele legi care într-o măsură mai mare sau 
mai mică au fost valabile pentru întreaga istorie de pînă acum 
exprimă numai relaţiile care sînt comune oricărei societăţi bazate 
pe dominaţia de clasă şi pe exploatarea de clasă. Din prima cate
gorie face parte aşa-numita lege Ricardo 451, care nu a fost valabilă 
nici pentru orînduirea iobăgistă, nici pentru cea sclavagistă din 
antichitate ; din ultima categorie fac parte legile care corespund 
aşa-numitei teorii malthusiene. 

Popa Malthus pur şi simplu a furat această teorie, ca şi toate 
celelalte idei, de la predecesorii săi ; din această teorie lui nu-i 
aparţine nimic în afară de aplicarea pur arbitrară a ambelor pro
gresii 452 • Această teorie este de multă vreme redusă în Anglia 
de economişti la un conţinut raţional : populaţia exercită o pre
siune nu asupra mijloacelor de subzistenţă, ci asupra mijloacelor 
de ocupare a forţei de muncă ; omenirea s-ar putea înmulţi mai 
rapid decît are nevoie societatea burgheză contemporană. Pentru 
noi aceasta constituie un temei în plus ca să declarăm că pentru 
dezvoltare această societate burgheză este un obstacol, care tre
�mie înlăturat, în calea dezvoltării. 

Dv. înşivă vă întrebaţi cum se poate June de acord creşterea 
populaţiei şi creşterea mijloacelor de subzistenţă ; dar în afara 
unei fraze din prefaţă n-am găsit la dv. nici o încercare de a lămuri 
această problemă. Noi pornim de la faptul că aceleaşi forţe care au 
:reat societatea burgheză contemporană - maşina cu abur, ma
şinile moderne, colonizarea în masă, drumurile de fier şi vapoarele, 
comerţul mondial - şi care acum, datorită crizelor comerciale per
manente, aproape că lucrează la zdruncinarea şi, în ultimă instanţă, 
la nimicirea ei, - că aceste mijloace de producţie şi de schimb 
vor fi suficiente ca în scurt timp să schimbe radical acest raport 
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şi să ridice atît de mult forţa productivă a fiecărui individ în 
parte, incit acesta să poată produce o cantitate suficientă pentru 
consumul a 2, 3, 4, S şi 6 oameni ; că din industria orăşenească 
se va elibera un număr suficient de oameni pentru a îndruma 
spre agricultură cu totul alte forţe decit cele de pînă acum ; că, în 
sfîrşit, şi ştiinţa va putea fi aplicată în agricultură pe scară largă 
şi cu aceeaşi consecvenţă ca şi în industrie ; că exploatarea ţinu
turilor din sud-estul Europei şi vestul Americii, de o fertilitate 
inepuizabilă, îngrăşate chiar de natură, poate fi înfăptuită pe o 
scară incomparabil mai mare decit pînă acum. Dacă după ce toate 
aceste ţinuturi vor fi cultivate va mai apărea lipsa de produse, 
atunci va fi destul timp pentru a spune : caveant consules 4s3, 

Se produce prea puţin, aici este toată problema. Dar de ce se 
produce prea puţin ? Nu pentru că s-a ajuns la limita producţiei 
- chiar pentru zilele noastre şi cu mijloacele actuale. Nu, limita 
producţiei nu e determinată de numărul stomacurilor flămînde, ci 
mai mult de numărul pungilor care cumpără, care sînt în stare să 
plătească. Societatea burgheză nu doreşte, nu poate dori să pro
ducă mai mult. Muncitorii fără bani, cu stomacurile goale, a căror 
muncă nu poate fi folosită cu profit şi care deci nu pot cumpăra, 
fac să crească cifra mortalităţii. Cînd, în condiţiile unui avînt indus
trial neaşteptat, cum se întîmplă întotdeauna, munca lor poate fi 
folosită cu profit, atunci ei primesc bani ca să poată cumpăra, 
şi în asemenea cazuri se găsesc întotdeauna mijloace de subzistenţă. 
Acesta este veşnicul circulus viciosus în care se învîrteşte în
treaga economie politică. Se presupune totalitatea relaţiilor bur
gheze şi apoi se dovedeşte că fiecare parte separată este o parte 
necesară din acestea, ergo o „lege eternă• .  

M-a distrat foarte mult descrierea p e  c.re o faceţi cooperati
velor lui Schultze 454• Toate acestea au fost şi aici într-o formă sau 
alta, dar acum aproape au dispărut. La poporul german mîndria 
proletară abia trebuie să apară. 

Nu pot să nu amintesc de observaţia dv. cu privire la bătrînul 
Hegel, căruia îi contestaţi profunda pregătire în domeniul mate
maticii şi al ştiinţelor naturale. Hegel ştia atîta matematică, incit 
nici unul din elevii săi nu a fost în stare să publice numeroasele 
manuscrise matematice rămase de la el. Singurul om care, după 
cite ştiu eu, cunoaşte suficientă matematică şi filozofie pentru a 
face acest lucru este Marx. Sînt gata să recunosc, fireşte, că în 
amănuntele filozofiei naturii se întîlnesc absurdităţi, totuşi ade
vărata sa filozofie a naturii este cuprinsă în cartea a doua a „Lo
gicii" 455, în teoria esenţei, care, la drept vorbind, este nucleul 
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întregii doctrine. Teoria modernă a ştiinţelor naturii despre inter
dependenţa forţelor naturii (Grave „Correlation of forces" 1) , carte 
care a apărut, dacă nu mă înşel, pentru prima oară în 1 838 56) , 
nu este altceva decît o nouă expresie, sau, mai bine zis, o dovadă 
pozitivă a justeţei ideilor dezvoltate de Hegel despre cauză, acţiune, 
interdependenţă, forţă etc. Acum, fireşte, eu nu mai sînt hegelian, 
dar tot mai am un mare respect şi multă afecţiune pentru marele 
bătrîn. 

Cu respect. 

Publicat pentru prima oară 
în „Die Neue Zeit" ,  Bd. 1, nr. 5 din 1909 

25 

Al dv., 
Friedrich Engels 

Se tipăreşte după copia 
scrisorii, transcrisă de o 
persoană necunoscută 

Tradus din limba germană 

Marx către Sophie von Hatzfeldt 
la Berlin 

Londra, 10 aprilie 1865 

Dragă d-nă contesă, 
Vă rog foarte mult să transmiteţi un exemplar din „Optsprezece 

brumar" ,  cu observaţiile mele marginale, d-lui Wilhelm Lieb
knecht 432• 

Am citit cu profundă indignare atacurile lui Becker 2) la adres> 
dv. şi, judecind după scrisorile care mi-au parvenit de la oamen. 
din cele mai diferite direcţii, ticălosul nu v-a făcut rău dv. , ci 
lui însuşi. Sînt întru totul de acord cu d-l Ristow că e de necon
ceput ca o secţie a Uniunii muncitorilor germani să poată asculta 
liniştită asemenea infamii. Cel mai obişnuit simţ al bunei-cuviinţ:: 
ar trebui să facă imposibilă o �3emenea infamie 128• 

Publicat pentru prima oară 

1) - „Corelaţia forţelor•. - Nota trad. 
•j Bemhard Becker. - Nota red. 

Al dv. devotat, 
Karl Marx 

Se tipăreşte după manuscns 

Tradus din limba germană 
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26 
Marx către Hermann Jung 

la Londra 

Dragă Jung, 

[Londra] 13 aprilie 1865 
1, Modena Villas, Maitland Park, 

Haverstock Hill, N. W. 

ln nr. 30 din „Der weisse Adler•, 223 Milnstergasse, Zilrich, 
a apărut o dare de seamă cu privire la mitingul polonezilor din 
1 martie 113• Acest referat a fost probabil tradus din „Daily News• 
sau din vreun alt ziar burghez englez, care a lăsat în mod inten
ţionat la o parte rezoluţia propusă în numele „Asociaţiei Intena
ţionale" şi adoptată în unanimitate la mitingul din St. Martin's Hall. 
lntrucît d-ta eşti secretarul pentru Elveţia, se impune să te ocupi 
de corectarea dării de seamă şi să-l rogi pe redactorul ziarului să 
publice nota de mai jos, în care eu includ traducerea textuală a 
dării de seamă apărute în „Bee-Hive" 457• 

Cu salutări frăţeşti. 
Al dumitale, 

K. Marx 

Se înţelege de la sine, dragă Jung, că cuvintele de încheiere 
le poţi schimba după aprecierea dumitale. Intrucît d-ta eşti plus ou 
moins 1) francez, am vrut doar să schiţez un plan în germană pen
tru d-ta. 

Publicat pentru prima oară 
in culgerea „Arch v fur die Geschicte 
des Sozialismus und 
der Arbeiterbeweguna", Jg. 6, 1916 

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

Se tipăreşte după manusris 

Tradus din limba englă 
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27 

Marx către Leon Font aine 458 
la Bruxelles 

(Ciornă) 

Londra, 15 aprilie 1 865 

Stimate cetăţene, 
In ultima şedinţă (vezi anexa) a Consiliului Central am fost 

numit pro interim 1) secretar pentru Belgia în locul cetăţeanului 
Le Lubez, a cărui demisie în calitate de membru al Consiliului a 
fost aprobată în unanimitate. In funcţia de secretar pentru Franţa 
el a fost înlocuit de cetăţeanul Dupont. 

Dacă doriţi, vă voi relata mai tîrziu, pe scurt, incidentele neplă
cute care au avut loc în cadrul Consiliului Central. Eu cred că 
adevăratul instigator este o persoană străină de Consiliul nostru, 
cunoscută ca patriot italian 2) ,  dar un duşman inveterat al dreptu
rilor proletariatului 3) , fără a căror apărare republicanismul ar fi 
doar o nouă formă a despotismului burghez. Potrivit mărturisirii 
uneia dintre uneltele sale oarbe 4) , el a mers pînă acolo incit a 
cerut ca din traducerea italiană a „Manifestului• 5) nostru să fie 
scoase toate pasajele nefavorabile burgheziei. 

Cu toate aceste incidente regretabile şi a demisiilor mai mult 
sau mai puţin de bunăvoie ale unora, Asociaţia noastră păşeşte 
victorioasă înainte. Intemeiată abia de cîteva luni, astăzi numără 
numai în Anglia aproape 12 OOO de membri. 

Consiliul Central v-ar fi foarte recunoscător dacă mi-aţi trimite 
un raport oficial asupra situaţiei actuale a Asocia/iei noastre în 
Belgia. 

V-aş ruga să separaţi în corespondenţa dv. scrisorile oficiale, 
care trebuie să intre în arhiva Consiliului Central, de comunicările 
personale pe care aveţi amabilitatea să mi le faceţi. 

Adresa mea este : 

1) - provizoriu. - Nota trad. 
') Giuseppe Mazzini. - Nota red. 
') In manuscris : interet proletaire. - Nota red. 
') Giuseppe Fontana. - Nota red. 
5) K. Marx. „Manifestul constitutiv al Asociaţiei Internaţionale a Muncito

rilor• .  - Nota red. 
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A. Williams 1) ,  Esq., 1 ,  Modena Villas, Maitland Park, Haverstock 
Hill, N. W. London. 

Publicat pentru prima oară 
în revista „Bo!şevik" nr. 1 1  din 1934 

28 

Salut şi fraternitate, 
Karl Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba franceză 

M arx către Herm ann Jung 
la Londra 

[Londra] 25 aprilie 185 
Dragă Jung, 
Luni seara (about 8 o'clock sau later 2) , dacă această oră e prea 

devreme pentru dv.) vă rog să veniţi la mine la un mic supeu, 
unde o să vă întîlniţi cu Ernest Jones. In afară de dv. vor fi 
numai Odger, Cremer şi P. Fox. Dacă aş fi invitat mai multi 
oaspeţi, ar i fost prea multi pentru scopul acestei seri. Asta 
entre nous 3) . 

Tocmai i-am scris lui Cremer să întocmească numaidecît pentru 
P. Vin;ard împuternicirea ; Dupont se va îngriji ca aceasta să-i 
parvină imediat lui Vin;ard. Cel mai bine ar fi dacă Dupont ar 
putea să i-o înmîneze direct lui Vin;ard, fără intermediul lui 
Fribourg. 

Vin;ard i-a şi scris lui Lubez că el nu va accepta powers 4) dacă 
nu o va primi direct de la Londra 450• lntr-o scrisoare adresată lui 
Fribourg, Lubez a promis că va aduce acest lucru la cunoştinţa 
Consiliului Central, dar nu a făcut-o. Am motive să cred că ulterior 
Fribourg „a uitat• de promisiune, şi nu fără intenţie. 

Ceea ce s-a mai întîmplat la Paris (în general bine) vă voi 
comunica verbal ; deocamdată instruiţi-l pe Dupont. 

Salut et fraternite s). 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XV, ed. rusă, 1934 

1) Numele conspirativ al lui Marx. - Nota red. 
2) - pe la ora 8 sau mai lîrziu. - Nota /rad. 
3) - intre noi. - Nota trad. 
') - împuternicirea. - Nota trad. 
5) - Salut şi fraternitate. - Nota trad. 

K. Marx 

Se tipăreşte după mansris 

Tradus din limba germană 
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29 
Marx către Wilhelm Lie b knecht 

la Berlin 

[Londra, intre 9 şi 25 mai 1 865] 

Dragă Library, 
Cel mai mult aş dori ca traducerea „Manifestului" să apară 

în „Reform" 1) şi în „Rheinische Zeitung" .  Trebuie spus, fireşte, 
că originalul este în engleză şi nu strică să se menţioneze că eu 
sînt autorul 460• Ziarele burgheze tot mai spumegă împotriva noastră 
că din toate răspunsurile lui A. Lincoln la diferitele adrese de feli
citare cu prilejul realegerii sale, numai răspunsul dat adresei 
noastre 2) nu a fost o simplă acknowledgement 3) Jormală de 
receipt 4) . 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXIX, ed. rusă, 1946 

30 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după o copie 
dactilografiată 
Tradus din limba germană 

Marx către Wilhelm Lie b knecht 
la Berlin 

[Londra] 24 iunie 1865 

Dragă Liebknecht, 
Tăcerea mea prelungită se explică prin faptul că am fost multă 

vreme bolnav şi că am avut mult de lucru în intervalele de timp 
cînd eram în stare să muncesc. De altfel scrisorile tale nu cuprin
deau nimic care să necesite cit de cit un răspuns urgent. 

1) „Berliner Reform•.  - Nota red. 
2) K. Marx. „Către Abraham Lincoln, preşedintele Statelor Unite ale Ame

ricii" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 16, Bucureşti, Editura politică, 1963, 
p. 2--22. - Nota trad.). - Nota red. 

1) - confirmare. - Nota trad. 
') - primire. - Nota trad. 
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„Nordslern• nu a apărut un timp, probabil din cauza lipsei 
de bani ? ln orice caz, aici nu l-am mai primit de cîteva săptămîni. 
Ce ziar ticălos I Declaraţia diverselor comunităţi ale Asociaţiei 1) , 
care acuză de înaltă trădare pe oricine îndrăzneşte să se atingă 
cîtuşi de puţin de ceea ce Lassalle considera un simbol al adevă
rului, este copioasă I 2) Haut-gmît, indeed I 3) 

Ce face d-l B. Becker la Berlin şi cum se „comportău „Soc[ial]
Demok[rat] " ?  

Cu doctorul Kugelmann ai nimerit-o cu oiştea în gard. De ani 
de zile sînt c. el în corespondenţă. Era socialist încă din 1848, 
la Di.isseldorf. As to Pieper 4) . nu a cunoscut very name of 5) 
Ku

0
g [elmann] cînd a fost aici 461• 
Lui Stumpf nu i-am scris încă, deoarece în acest timp în general 

nu am scris nici o scrisoare. ln ceea ce priveşte rîndurile pe care 
le-a încredinţat lui Bruhn, fireşte că nu au ajuns pînă la mine. 

Asociaţia Internaţională se dezvoltă foarte frumos în pofida 
„ajutorului larg" pe care îl primeşte din Germania 402• 

In ceea ce-l priveşte pe „Ludovic Bonaparteu 6) , din dropping 
of the subject 7) am dedus că chestiunea a căzut 432• Aş fi rather 8) 

bucuros dacă aş putea să o public mai tîrziu într-o culegere de 
articole. 

Ce mai face old Hatzfeldt ? 9) Cum merg alergăturile cu moş
tenirea ? 463 

Salut. 
Al tău, 

K. M. 

Cu ce se mai ocupă domnii E. Bauer, Bucher et cons[orţii] ? 
Edgar 16) va rămîne aici mai mult timp 11) . 

Pubhcat pentru prima oară 
in : K. Mae şi F. Engels. Opere, 
voi. XXIX, ed. rusă, 1 946 

Se tipăreşte după o copie 
dactilografiată 
Tradus din limba germană 

'I Asociaţia generală a muncitorilor germani. - Nota red. 
'I Vezi volumul de faţă, p. 1 1 4. - Nota red. 
'I - Rafinat gust, nimic de zis. - Nota trad. 
'I - ln ceea ce-I priveşte pe Pieper. - Nota trad. 
•1 - nici numele lui. - Nota trad. 
11 K. Marx. „Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte• (vezi K. Marx şi 

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

71 - tăcerea ta asupra acestui lucru. - Nota /rad. 
81 - chiar. - Nota trad. 
91 - batrina Hatzfeldt. - Nota trad. 
"I - Edgar von Westphalen. - Nota red. 
1 1 )  Vezi volumul de faţă, p. 1 12. - Nota red. 
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3 1  

M arx către un a dintre fiicele s ale 1> 
la Londra 

Dear miss Liliput, 

[Londra] 3 iulie 1865 
Maiden Tower 

Va trebui să mă scuzaţi pentru răspunsul meu „întîrziat" .  Eu 
fac parte din acel gen de oameni care gîndesc întotdeauna de două 
ori înainte de a se hotărî într-un fel sau altul. De aceea am fost 
oarecum surprins cînd am primit o invitaţie de la o ştrengăriţă 
complet necunoscută. Totuşi, după ce m-am convins că sînteţi o 
persoană respectabilă şi de felul unic în care vă rezolvaţi treburile 
cu furnizorii, mă voi folosi bucuros de această rară ocazie de a 
ajunge la bucatele dv. Vă rog însă să nu neglijaţi băuturile, aşa 
cum au prostul obicei domnişoarele. Intrucît eu sufăr puţin de 
reumatism, sper că veţi avea grijă ca în salonul dv. să nu fie 
curent. De aerisirea necesară mă voi ocupa eu însumi. Şi deoarece 
aud ceva mai prost cu urechea dreaptă, vă rog să aşezaţi în 
dreapta mea pe unul dintre acei tineri plicticoşi de a cărui societate 
cred că nu va duce nimeni lipsă. La stînga mea sper că veţi plasa o 
frumuseţe, vreau să spun pe cea mai frumoasă doamnă dintre 
oaspeţii dv. 

Am deprinderea de a mesteca tabac, de aceea vă rog să-l aveţi 
pregătit. Datorită relaţiilor mele anterioare cu yankeii m-am obiş
nuit să scuip, aşa că sper să nu lipsească scuipătoarele. Dat fiind 
că am obiceiuri destul de libere şi această atmosferă englezească 
înfierbîntată şi înăbuşitoare îmi este foarte antipatică, trebuie să 
vă aşteptaţi să apar într-un costum care va aminti de costumul lui 
Adam. Sper că musafirele dv. vor apărea îmbrăcate în acelaşi mod. 

Addio, draga şi mica mea ştrengăriţă necunoscută. 

Sper că nu vor fi vinuri britanice I 

Publicat pentru prima oară 
în revista „Voinstvuiuşcii 
materialist• , cartea 4, 1 925 

1) Probabil Eleanor Marx. - Nota red. 

In veci al dv., 
dr. Ciudatul 

Se tipăreşte după manuscrl> 

Tradus din limba engleză 
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Marx către Leon Fontaine 464 
la Bruxelles 

(Ciornă) 

437 

[Londra] 25 iulie 1865 

Stimate cetăţene, 
V-am trimis mai de mult o scrisoare printr-un englez care voia 

să viziteze Germania şi trecea prin Bruxelles. Pînă în prezent însă 
nu am primit veşti nici de la dv. şi nici de la englezul meu. Acum 
nu voi mai reveni asupra celor ce v-am răspuns la scrisoarea dv., 
ci voi vorbi numai despre chestiuni la ordinea zi.ei. 

D-l Le Lubez s-a întors în Consiliul Central 1) ca delegat al 
uneia din secţiile engleze 2) , iar asociaţia italiană de la Londra 1a 
a repus în funcţia de reprezentan; al ei în Consiliu pe d-l Wolff 3) . 

După interzicerea ziarului „Tribune ouvriere•, d-l Charles 
Limousin, unul dintre corespondenţii noştri :a Paris, nemaigăsind 
nici un tipograf la Paris, a plecat la Bruxelles pentru a încerca 
să editeze acolo ziarul. Tot la Bruxelles s-a informat şi asupra 
situaţiei treburilor noastre. I s-a spus că Societe Federative, după 
ce, la propunerea dv„ s-a hotărît în unanimitate fuzionarea cu 
Asociaţia noastră, a renunţat la aplicarea acestei hotărîri : 

1 .  deoarece ea a insistat asu.pra dreptulLi de a-şi alege singură 
corespondenţii şi de a nu accepta coresp.ndenţi numiţi de Consi
liul Central ; 

2. deoarece a refuzat să plătească pentru carnetele de membru, 
deşi plăteşte, ca şi pînă acum, 1 franc şi 50 de cenţi. 

Conform scrisorii d-lui Limousin, dv. v-aţi adresat după aceea 
Asociaţiei tipografilor, dar rezultatul a fost acelaşi din cauza ace
loraşi greutăţi. 

In ceea ce priveşte alegerea corespondenţilor, Consiliul Central 
a recunoscut asociaţiilor care aderă dreptul de a-şi alege singure 
reprezentanţii. El şi-a rezervat numai dreptul de a-i confirma. 
La Bruxelles lucrurile s-au petrecut altfel, deoarece acolo nu 
exista încă o asociaţie constituită oficial. Nu se putea ajunge la  
o asemenea înţelegere ca dv. să fiţi acceptat de asociaţii în cali-

1) In manuscris : în Comitetul Central. - Nota red. 
2) de la Greenwich (vezi volumul de fată, p. 1 1 1) .  - Nota red. 
3) Vezi volumul dP fata, p. 48. - Nota red. 
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tate de corespondent, iar acestea, la rîndul lor, să aleagă un co
mitet de conducere, aşa cum s-a procedat la Paris şi Geneva ? 

In ceea ce priveşte cotizaţiile, asociaţiile vor înţelege lesne 
că Consiliul Central ar fi lipsit cu desăvîrşire de posibilitatea de 
a lua vreo măsură, dacă toate asociaţiile fuzionate ar refuza să 
cotizeze. Se pare că obiecţia ridicată este numai împotriva unei 
dublări a cotizaţiei. Această problemă nu ar putea fi rezolvată 
prin bună înţelegere ? Consiliul Central va face orice concesie 
compatibilă cu obligaţiile sale. 

Eu personal sînt convins că măsurile dv. au fost dictate exclusiv 
de zelul dv. pentru cauza comună, iar eu fac apel la acest zel, 
rugindu-vă să porniţi pe calea înţelegerii şi a reluării relaţiilor. 
V-aş fi foarte recunoscător dacă mi-aţi răspunde imediat ; mai întîi 
pentru că trebuie să informez Consiliul Central în acest sens, şi 
apoi pentru că �a 25 septembrie va avea loc la Londra o conferinţă 
prealabi1ă a membrilor diientelor comitete de conducere 178• 

Consiliul Central a ajuns la convingerea că anul acesta nu va 
putea avea loc congresul, dar conferinţa prealabilă de la Londra 
îl va pregăti 1) . 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XV, ed. rusă, 1934 

33 

Salut şi fraternitate, 
Ch. Marx 

Se tipăreşte după notele 
lui Marx 

Tradus din limba franceză 

Marx către Wilhelm Liebknecht 
la Leipzig 

Londra, 1 1  septembrie 1865 

Dragă Liebknecht, 
De îndată ce voi afla dacă mai eşti la Hannover îţi voi comu

nica motivele întreruperii corespondenţei şi în general voi scne 
mai amănunţit. 

La 25 septembrie va avea loc aici o conferinţă (închisă) a Con
siliului de aici al Internaţionalei cu delegaţiile conducerilor din 

1) Vezi volumul de faţă, p. 123. - Nota red. 
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Elveţia, Franţa şi Belgia. Nu ai putea să te delegi singur ca repre
zentant din partea Germaniei ? 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXIX, ed. rusă, 1946 

34 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după o copie 
dactilografiată 

Tradus din limba germana 

Marx către Wilhelm Liebknecht 
la Leipzig 

[Londra] 20 septembrie 1865 

Dragă Miller 1) , 
Am primit scrisoarea ta ieri după-amiază, prea tîrziu pentru 

a-ţi răspunde imediat prin poştă. Boala a contribuit mult la tăcerea 
mea îndelungată. Au existat şi alte motive, asupra cărora consider 
că nu are rost să insist acum. In momentul de faţă am atît de 
mult de lucru, incit nu-ţi pot scrie decît aceste cîleva rînduri. 

Un raport 2) (în engleză, fireşte) din partea noastră este foarte 
important. Ar trebui să fie aici pînă lunea viitoare (25 septembrie). 
Ca să ajungă aici la timp trebuie să-mi trimiţi scrisoarea direct 
cu poşta din Leipzig. 

Elveţienii au ales doi delegaţi, d-l Dupleix, un francez, şi d-l 
Philipp Becker, un german. 

Bătrîna Hatzfeldt se află la Paris ; acolo bătrîna vrăjitoare ţese 
intrigi împreună cu „încornoratul" tată al „socialismului" ,  Moses 3) , 
sclavul ei prea supus. La insistenţele ei, acesta şi-a publicat în 
„Nordstern" „Avertismentul" şi calomnia lui a ajuns în „Soc[ial]
Demok[rat] " .  Ea pregăteşte acum împreună cu el „apoteoza" întîr· 
ziatului ei „Oedip " 4) . Corespondentul de la Londra al lui „Soc.
Dem." pare să fie neghiobul de Weber 5) . Toate aceste ştiri mi-au 
parvenit din Paris. In ceea ce mă priveşte, în mod intenţionat nu 

1) Numele conspirativ al lui Wilhelm Liebknecht. - Nota red. 
•) Pentru conferinţa de la Londra. - Nota red. 
') Moses Hess. - Nota red. 
') Ferdinand Lassalle. - Nota red. 
"l Louis Weber. - Nota rea. 
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dau mei cea mai mică atenţie celor ce se petrec în „organele de 

presău din Berlin şi Hamburg 1) ale mişcării. Această aşa-numită 

mişcare este atît de dezgustătoare, încît cu cît auzi mai puţin 
despre ea, cu atît e mai bine. 

Noi am fondat aici un săptămînal propriu, „The Workman's 
Advocate•. Ţi-aş fi recunoscător dacă ai trimite corespondenţe 
(în engleză) pentru el pe adresa mea. 

Publicat pentru prima oară 
in : „Wilhelm Liebknecht Briefwechsel 
mit Karl Marx und Friedrich Engels", 
Hague, 1963 

35 

Al tău sincer, 
A. Williams 2) 

Se tipăreşte după textul 
cărţii 

Tradus din limba engleză 

Engels către /ilhelm Liebknecht 
ld Leipzig 

Manchester, 21  septembrie 1865 

Dragă Liebknecht, 

Eşti un ghinionist ; a trebuit să-mi scrii tocmai cînd plecasem 
de aici pentru trei săptămîni pe continent 167, aşa că am găsit scri
soarea ta abia acum la întoarcere. Iţi trimit alăturat bancnota de 
5 1 .  st. pe care ai cerut-o - BIV 68 754, Manchester, 16  ianuarie 1 865. 

Nu pot să-ţi scriu mult astăzi fiindcă vreau să-ţi trimit la timp 
bancnota ; ţin să-ţi spun numai că Marx are, fireşte, motive să fie 
supărat pe tine. ln discursul tău apologetic de la Berlin ai ripostat 
foarte slab şi neconvingător împotriva platitudinilor proferate de 
Becker 3) la adresa lui M[arx] , iar în istoria cu Bangya şi în multe 
alte probleme tu ai prezentat faptele la fel de denaturat ca şi d-l 
Becker, deşi era uşor să culegi din 1 1Domnul Vogtu informaţii 
exacte 162• Acestea sînt lucrurile extrem de neplăcute pe care d-na 
Hatzfeldt le răspîndeşte acum în toată lumea într-o formă denatu-

1) „Social-Demokrat• şi „Nordstern•.  - Nota red. 
') Numele conspirativ al lui Marx. - Nota red. 
') Bernhard Becker. - Nota red. 



Scrisori din 1865 441 

rată referindu-se la tine 1) . Şi tu mai vrei ca Maurul să primească 
în linişte toate acestea ? 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXIX, ed. rusă, 1946 

36 

Al tău, 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscns 

Tradus din limba germană 

Marx către Hermann Jung 
la Londra 

[Londra] 30 septembrie [1865) 

Dragă Jung, 
Vă aştept mîine (duminică) la un dinner (a very frugal one 2) ) ; 

i-am invitat şi pe De Paepe şi Becker 3) . Fiţi atît de amabil şi invi
taţi-l în numele meu pe Kaub. In dimineaţa aceasta sînt atît de 
pressed by business of all kind that y cannot afford to write two 
letters 4) . 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXIX, ed. rusă,  1946 

1) Vezi volumul de faţă, p. 1 25. - Nota red. 
•) - dineu (foarte frugal). - Nota trad. 
1) Johann Philipp Becker. - Nota red. 

Yours fraternally 5) , 
K. Marx 

Se tipăreşte dup. manuscri� 

Trartus din limbile germană 
şi engleză 

') - aglomerat cu fel de fel de treburi, incit nu-mi pot permite să scriu două 
scrisori. - Nota trad. 

•j - Cu salutări frăţeşti, al dv. - Nota trad. 
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37 
Marx către Salomon Fuld 

la Frankfurt pe Main 

Londra, 9 noiembrie 1865 

Stimate domnule doctor, 
Intrucît am pierdut adresa mătuşii mele, îmi permit să vă trimit 

scrisoarea alăturată pentru a o transmite dv. d-nei Bab. Blum. 

Publicat pentru prima oari 

38 

Cu toată stima, 
Dr. K. Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Hermann Jung 
la Londra 

[Londra] 15 noiembrie 1865 

Dragă Jung, 
Intorcîndu-mă de la Manchester 465 am găsit scrisoarea dv., din 

care am aflat cu părere de rău că tot mai sînteţi bolnav. Mi-e tare 
teamă că nu reuşiţi să vă vindecaţi pentru că de fiecare dată reîn
cepeţi munca prea devreme. 

Voi trece pe la dv. duminică după-amiază. Aş dori foarte mult 
să-l găsesc acolo pe Dupont, deoarece am să-i comunic o serie 
de lucruri. 

Intreaga mea familie ia sincer parte la tot ceea ce vă afectează 
şi vă urează însănătoşire grabnică. 

Transmiteţi complimentele mele d-nei Jung. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi XXV, ed. rusă, 1934 

Cu salutări frăţeşti, al dv., 

K. Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba engleză 
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Marx către Hermann Jung 466 

la Londra 
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[Londra] 20 noiembrie 1 865 

Dragă Jung, 

Problemele sînt următoarele : 

I. Probleme referitoare la Asociaţie 

1 .  Probleme referitoare la organizarea ei. 
2. Instituirea ajutorului reciproc pentru membrii Asociaţiei. 

Sprijin moral şi material acordat orfanilor rămaşi în urma morţii 
unor membri ai Asociaţiei. 

II. Probleme sociale 

1 .  Munca în cooperaţie. 
2. Reducerea timpului de muncă. 
3. Munca femeilor şi a copiilor. 
4. Trade-unionurile. Trecutul, prezentul şi viitorul lor. 
5. Acţiuni unite cu ajutorul Asociaţiei Internaţionale în lupta 

dintre capital şi muncă. 
6. Creditul intenaţional : întemeierea instituţiilor de credit in

ternaţionale, forma şi modul lor de a acţiona. 
7. Impozite directe şi indirecte. 
8. Armate permanente şi raportul lor faţă de producţie. 

III. Politica internaţională 

Necesitatea de a înlătura influenţa moscovită din Europa prin 
aplicarea dreptului popoarelor la autodeterminare şi restaurarea 
Poloniei pe baze democratice şi sociale. 

IV. Problema filozofică 

Ideea religioasă în conexiunea ei cu dezvoltarea socială, politică 
şi intelectuală. 

Celelalte rezoluţii referitoare la congres etc. le găsiţi în nu
mărul din „Workman's Advocate• care conţine darea de seamă 
asupra celor trei zile de şedinţă ale conferinţei 467• 
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Nu uitaţi să cereţi un raport oficial de la V esinier. 
Trimiteţi-mi adresa lui Kaub, deoarece am pierdut-o .  

Cu salutări frăţeşti, al  dv., 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXV, ed. rusă, 1 934 
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K. Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba englezi 

Marx către Wilhelm Liebknecht 
la Leipzig 1) 

[Londra] 21 noiembrie 1865 

Dragă Miller 2) , 
După conferinţa care a avut loc aici 178 m-am îmbolnăvit iarăşi 

serios. Apoi a trebuit să plec din Londra pentru treburi de fami
lie 173• Aşa se explică lunga mea tăcere. In ceea ce priveşte raportul 
tău, nu l-am putut prezenta la conferinţă, deoarece în el era prea 
mult vorba despre mine 468• In discursul tău de la Berlin sînt citeva 
greşeli foarte neplăcute de care numai tu poţi i vinovat, deoarece 
se referă la fapte cunoscute numai de tine, pe care însă le-ai uitat 
pe jumătate şi le-ai reprodus într-un mod denaturat 3) . Acestea sînt 
însă de domeniul trecutului. 

Am primit scrisoarea de la Berlin şi voi răspunde 175• ln momen
tul de faţă nu am nici timp, nici mijloace să mă duc la Berlin. Şi 
chiar dacă m-aş duce, ştii foarte bine că nu poate fi vorba de nici 
un fel de agitaţie. Nu fără temei a declarat guvernul prusian că 
amnistia - în ceea ce priveşte persoana mea - nu-mi dă dreptul 
să stau în Prusia, ci doar să trec prin domeniul lui Bismarck ca 
turist 177• 

Iţi voi trimite zilele acestea cîteva numere din „Workman's 
Advocate•.  Poţi să scrii pentru el despre orice temă socială sau po-
11tică îţi place. Deocamdată ziarul este plin de bune intenţii, dar încă 
destul de mediocru. Eu, fireşte, nu am avut şi nici nu am încă 
timp să colaborez la el, deşi sînt unul dintre directori 199• (Din 
cauza permanentelor recidive ale blestematei mele de boli am 

1) Scrisoarea poartă ştampila : „Asociaţia Internaţională a Muncitorilor. CoD· 
siliul Central. Londra• .  - Nota red. 

•j Numele conspirativ al lui Liebknechl. - Nota red. 
•) Vezi vQlumul de fată, p. 12--1 26. - Nota red. 
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fost nevoit să întrerup finisarea cărţii mele 1) şi acum trebuie să-i 
dedic tot timpul de care dispun - şi din care o parte îmi răpeşte 
şi Asociaţia Internaţională.) Engels mi-a promis că va colabora 2) ,  
deocamdată însă nu a făcut nimic î n  acest sens. Iar celelalte per
soane procedează la fel. 

Conferinţa a hotărît să convoace la sfîrşitul lunii mai un congres 
deschis la Geneva. S-a întocmit o listă a problemelor care urmează 
să fie discutate acolo 3) . Dar la acest congres vor fi admişi numai 
membri ai asociaţiilor fuzionate cu noi, trimişi de acestea în calitate 
de delegaţi. Acum te rog foarte serios (acelaşi lucru îl voi face la 
Mainz prin Stumpf şi voi scrie despre aceasta şi celor de la Berlin 4) 
să aderi la Asociaţie cu încă cîteva persoane, indiferent dacă vor 
fi mai multe sau mai puţine. Iţi voi trimite bilete pe care le voi 
plăti eu, aşa că tu le poţi împărţi gratuit .  Acum însă acţionează I 
Orice asociaţie (independent de numărul membrilor ei) poate intra 
în Asociaţie en bloc plătind 5 şilingi. Biletele, care costă 1 şiling 
fiecare, dau dreptul la participare individuală, lucru deosebit de 
important pentru toţi muncitorii care pleacă într-o altă ţară. Tra
tează însă această problemă financiară ca ceva complet secundar. 
Principalul este să recrutezi membri în Germania, atît individual 
cit şi asociaţii. La conferinţă au fost reprezentaţi numai cei din 
Solingen. (Ei l-au împuternicit ca delegat pe vechiul nostru prieten 
Becker 5) ; tu greşeşti foarte mult dacă îl consideri o unealtă a 
zgripţuroaicei de Hatzfeldt.) In proxima scrisoare îţi voi trimite 
programul (problemele care urmează să fie discutate la vngres) . 
La Paris toate ziarele liberale şi republicane au făcut mare zarvă în 
jurul Asociaţiei noastre. Henri Martin, cunoscutul istoric, i-a con
sacrat un articol de fond foarte entuziast în „Siecleu ! 179 

Despre Quenstedt nu am auzit nimic 46>. 
Iată ceva care, de bună seamă, te va surprinde : puţin timp 

înainte de a sosi scrisoarea muncitorilor de la Berlin am primit 
din acelaşi oraş, „centre et foyer des lumieresn 6) , fireşte, o scri
soare de la Lothar Bucher în care acesta propune să devină cores
pondent la Londra în problemele financiare al lui „Preussischer 
Staats-Anzeiger" şi în continuare mă lasă să înţeleg că oricine 
vrea să exercite în timpul vieţii o influenţă în Germania trebuie 
„să se ralieze guvernului " .  I-am răspuns cu cîteva rînduri de care el 

1) „Capitalul". - Nota red. 
") Vezi volumul de faţă, p. 1 47. - Nota red. 
•) Vezi volumul de faţă, p. 443. - Nota r:d. 
') August Vogt, Sigfrid Meyer şi Theodor Metzner. - Nota red. 
') Johann Philipp Becker. - Nota 1ed. 
") - „centru şi fo'ar de 'IJl!ură". - Nota trad. 
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probabil nu se va arăta prea încîntat. Bineînţeles că nu trebuie 
să publici în ziare această poveste, dar o poţi relata în mare 
taină prietenilor tăi. Dugheana lui Freiligrath de la Londra, adică 
filiala de la Londra a Băncii elveţiene este închisă şi nu se va 
redeschide pînă în 1866. 

Transmite complimente soţiei tale şi lui Alice 1). 
Al tău devotat, 

A. Williams 2) 

Mi-au căzut în mină cîteva scrisori interesante trimise de 
Bernhard Becker cu mult timp în urmă, în timpul şederii sale la 
Londra, d-rului Rode. 

Am deschis din nou această scrisoare, din care cauză s-a rupt 
puţin, pentru că am vrut să-ţi mai spun că în primăvara trecută 
i-am trimis d-rului Kugelmann o scrisoare şi cîteva carnete de 
membru în Asociaţia noastră. Nu mi-a răspuns nimic 470• Scrisoarea 
despre care pomeneşti nu am primit-o. Scrie-i te rog despre această 
chestiune. Dacă îmi va scrie, să-mi scrie numai pe adresa „A. Wil
liams, Esq. " ,  şi nu în altă parte. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXIX, ed. rusă, 1946 

4 1  

Se tipăreşte după o copie 
dactilografiată 

Tradus din limba engleză 

Marx către Cesar De Paepe 471 
la Bruxelles 

[Londra, aproximativ 25 noiembrie 1 8651 

I. Probleme referitoare la Asociaţie : 

1 .  Problema organizării, 2. Sistemul de ajutor reciproc al mem
brilor Asociaţiei. Sprijin moral şi material acordat orfanilor rămaşi 
în urma morţii unor membri ai Asociaţiei. 

II. Probleme sociale 

1 .  Munca ii cooperaţie. 2. Reducerea timpului de muncă. 
3. Munca copiilor. 4. Trade-unionuril'e, trecutul, prezentul şi viito
rul lor. 5. Acţiuni unite cu ajutorul Asociaţiei Internaţiona]. }n 

1) Emestine şi Alice Liebknecht. - Nota red. 
1) Numele conspirativ al lui Marx. - Nota red. 



Scrisori din 1865 447 

lupta dintre capital şi muncă. 6. Creditul internaţional, instituirea 
băncilor, modul lor de a acţiona. 7. Impozite directe şi indirecte. 
B. Armate permanente şi raportul lor faţă de producţie. 

III. Probleme de politică internaţională 

Necesitatea de a înlătura influenţa moscovită din Europa prin 
aplicarea dreptului popoarelor la autodeterminare şi restaurarea 
Poloniei pe baze democratice şi sociale. 

IV. Problema filozofică 

Ideea religioasă în conexiunea ei cu dezvoltarea socială, politică 
şi intelectuală 1) . 

Publicat pentru prima oară Se tipăreşte după procesul· 
verbal al secţiei din Bruxel· 
Ies a Asociaţiei Intena· 
ţionale a Muncitorilor din 
25 noiembrie 165 
TradS din limba francezi 

1) Pnctul IV este scris pe marinea procesului-verbal. - Nota red. 
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1866 
42 

Marx către Johann Philipp Becker 
la Geneva 1) 

Dragul meu Becker, 

Londra [aproximativ 1 3  ianuarie 166) 
1 ,  Modena V1llas, 

Maitland Park, Haverstock H11l, N. W. 

De bună seamă că te-ai supărat pe mine „pe drept " ,  dar şi 
„pe nedreptu .  (Ştii doar de la Heinzen că sînt un „sofist".)  In 
afară de faptul că am transcris 1 200 de pagini de manuscris 2) şi că 
editorul 3) mă sîcîie de multă vreme, în afară de pierderea îngro
zitoare de timp în acest Babilon pe care o datorez Comitetului 
Cen'·-al, Comitetului permanent 14 şi conducerii ziarului „Work
man's Advocate " ,  am avut nişte „probleme personale" extrem de 
supărătoare şi de dificile, care m-au constrîns să părăsesc Londra 173 
pentru o vreme şi care pînă în prezent încă nu s-au aranjat etc. etc. 

Din biletul alăturat, pe care l-am primit astăzi (sau, mai exact, 
l-a primit soţia mea) , vei vedea că pachetul pe care ţi l-am expediat 
acum about 4) două săptămîni a fost confiscat de onorata poliţie 
franceză. El cuprilea în primul rînd exemplare din „Manifestul 
Partidului Comunist• ,  precum şi o scrisoare în care îţi răspundeam 
pe scurt la întrebările tale, şi anume îţi comunicam că Bender nu a 
obiectat împotriva faptului că am publicat în „Workman's Ad
vocate", în traducere engleză, apelul tău, ditto 5) un raport asupra 
activităţii desfăşurate în Elveţia etc. 472 

Noi am hotărît să nu publicăm nici un raport oficial despre 
conferinţă 178 - nu numai din cauza lipsei de bani şi nu numai 
pentru că sîntem obligaţi prin statut să prezentăm congresului 
un raport general şi deci să evităm o double emploi 6) , dar mai ales 

1) Scrisoarea poartă ştampila : ,,Asociaţia Internaţională a Muncitorilor. Con-
siliul Central. Londra•.  - Nota red. 

•) ,,Capitalul" .  - Nota red. 
1) Otto Meissner. - Nota red. 
') - vreo. - Nota trad. 
6) - precum şi. - Nota trad. 
1) - repetare. - Nota trnd. 
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pentru că răspîndirea în public a unor date asupra situaţiei de fapt, 
în special asupra caracterului foarte „fragmentatu al conferinţei, 
mai mult ne-ar dăuna decît ne-ar fi de folos şi ar oferi o armă 
excelentă duşmanilor noştri. Noi ştiam că doi membri ai Comitetu
lui Central, Le Lubez şi Vesinier, nu aşteaptă decît să se folosească 
de acest prilej. Evenimentele au confirmat acest lucru. La început 
au apărut în „L'Echo de Verviers" atacurile lui Vesinier împotriva 
Comitetului Central şi a conferinţei. La scurt timp a apărut 
în acelaşi ziar declaraţia de principii întocmită de „Le Lubezu 
şi proiectul de statut pe care acesta intenţiona să-l impună Asocia
ţiei în numele unei secţii franceze înfiinţate de el la Londra ca o 
contrapondere împotriva noastră 1) . Intriga însă nu a reuşit. Secţia 
s-a despărţit de fondatorul ei. Doi dintre cei mai buni membri ai ei, 
Longuet (redactorul ziarului „Rive Gauche") şi Crespelle au intrat în 
Comitetul Central. Crespelle a hotărît că Vesinier trebuie să aducă 
dovezi în sprij inul afirmaţiilor sale sau să fie exclus 191 • 

Pro nune 2) nu-ţi pot trimite nici un articol. Nu am nici o oră 
liberă. Engels însă va face acest lucru de îndată ce va primi primul 
număr 3) şi va vedea despre ce este vorba. Tot aşa şi Liebknecht 
din Leipzig. Ditto voi scrie în acest sens dr. Kugelmann din Han
nover. Ditto şi lui Stumpf din Mainz. 

Primul număr al publicaţiei 1 Ji Dupleix 4) este slab. Jung i-a 
scris în acest sens. 

Adresa lui Liebknecht (la adresa lui J. Miller 5) ) : 2, Gerichtsweg, 
Leipzig. 

Aici mişcarea s-a desfăşurat pe de o parte satisfăcător, pe de 
altă parte, prost. Liga pentru reformă, creată de noi, a organizat 
un miting de masă, revendicînd votul universal ; a fost cel mai 
mare miting pe care l-am văzut vreodată la Londra 184 • Au vorbit 
numai muncitori. Pînă şi „Times0 era îngrozit şi a publicat două 
articole de fond cu privire la acest caz „odios " 473, Pe de altă 
parte, această mişcare ne răpeşte cele mai bune forţe. 

„Workman's Advocate0 este slab. Acum, sub redacţia lui 
Eccarius, se va îmbunătăţi 6) . Procurarea banilor este însă extrem de 
dificilă. 

Din Berlin am primit o scrisoare semnată de Vogt, Metzner 
şi alţi muncitori în care este .nalizată serios şi critic starea actuală 

'I Vezi volumul de faţă, p. 155-156. - Nota red. 
'I - ln prezent .  - Nota trad. 
31 din „Vorbote•.  - Nota red. 
'J „Journal de !'Association Intemationale des Travailleurs• .  - Nota red. 
•1 Numele conspirativ al lui L1eb.n°cht. - Nota red. 
'I Vezi volumul de faţă, p. 161 .  - Nota red. 
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a mişcării muncitoreşti germane. Necritic sună numai cererea lor 
ca eu să mă duc la Berlin şi să preiau conducerea. Ei ştiu doar 
că guvernul Prusian mi-a „interzis " şederea în Prusia 1) .  

Pînă cînd îmi vei comunica tu cum să-ţi expediez exemplarele 
din „Manifest" 2) voi încerca să trimit un exemplar prin Mainz. 
Poate vei putea folosi cite ceva din el pentru ziarul tău 3) . 

Secţiile germane ar face cel mai bine dacă ar adera deocamdată 
la organizaţiile din Geneva şi ar păstra legătura permanentă cu 
tine. De îndată ce se va întîmpla ceva în genul acesta, dă-mi de 
ştire ca să pot comunica, în sfîrşit, aici despre un oarecare progres 
în Germania 474• 

Iţi trimit această scrisoare pe adresa lui Dupleix de teama 
„confiscării franceze".  După părerea mea, imperiul se clatină. 
D'abord 4) povestea cu Mexicul şi cu Statele Unite. Apoi răzvră
tirea celor trei regimente franceze. După aceea, tulburările stu
denţeşti 186• Dezorientarea lui Bonaparte s-a văzut din cearta sa 
cu Anglia cu privire la înnoirea „tratatului cu privire la extră
dare" 475 şi din interzicerea serviciului „Indep[endance] Belge" .  ln 
sfîrşit, criza comercială, a cărei apropiere este grăbită de importul 
excesiv din Anglia şi în general din Europa în Statele Unite. 

Multe salutări soţiei şi copiilor. 

Publicat pentru prima oară 
fn : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi XV, ed. rusă, 1934 
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Al tău, 
K. Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Ludwig Kugelmann 
la Hannover 

Dragă prietene, 

Londra, 15 ianuarie 1866 
1, Modena Villas, Maitland Park, 

Haverstock Hill 

Felicitări cu ocazia Anului nou şi multe mulţumiri pentru amicala 
dv. scrisoare. 

1) Vezi volumul de faţă, p. 142, 143 şi 144. - Nota red. 
1) K. Marx şi F. Engels. „Manifestul Partidului Comunist".  - Nota red. 
•) „Der Vorbote•. - Nota red. 
•) - Mai intîi. - Nota trad. 
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Vă rog să mă iertaţi că vă scriu doar cîteva rînduri, dar în 
momentul de faţă am de lucru pînă peste cap. Data viitoare vă voi 
scrie mai amănunţit. 

Anexez două carnete de membru, iar în scrisoarea viitoare vă 
voi comunica problemele care u:mează să fie dezbătute la cor.gresul 
public din Geneva de la sfîrşitui lunii mai 266• 

Asociaţia noastră a făcut mari progrese. Ea are acum trei organe 
oficiale : „The Workman's Advocate• la Londra, „La Tribune du 
Peuple" la Bruxelles şi un organ al secţiei franceze în Elveţia, 
„Journal de l'Assoc[iationl Internfotionalel des Travailleurs. Section 
de la Suisse Romande" (Geneva) . Zilele acestea va începe să apară 
o revistă a secţiei germane din Elveţia, „Der Vorbote•, sub redacţia . 
lui J. P. Becker. (Iată adresa lui : 6, rue du Mole, Geneva, J. P. Becker, 
pentru cazul că aţi vrea să-i trimiteţi vreo corespondenţă pe teme 
politice sau sociale.) 

Am reuşit să atragem în mişcare singura organizaţie munci
torească cu adevărat mare, „trade-unionuriJe• engleze, care pînă 
acum se ocupau exclusiv de problema salariilor. Cu ajutorul lor, 
asociaţia de luptă pentru votul universal 1) , constituită de noi în 
Anglia (jumătate din membrii Comitetului Central al acestei aso
ciaţii sînt muncitori, membri ai Comitetului nostru Central) ,  a orga
nizat cu cîteva săptămîni în urmă un miting grandios, la care au 
vorbit numai muncitori 184• De rezultatele acestui miting îţi poţi 
da seama după faptul că „Times" i-a consacrat articolele de fond 
din două numere consecutive 473• 

In ceea ce priveşte lucrarea mea 2) , lucrez la t:anscrierea ei pe 
curat cîte 1 2  ore pe zi. Intenţia mea este ca în cursul lunii martie 
să duc manuscrisul primului volum la Hamburg şi cu acest prilej 
să mă întîlnesc cu dv. 

M-au amuzat grozav salturile executate de succesorul lui Justus 
von Moser 3) . Cit de jalnic este să vezi un om talentat care caută 
şi găseşte satisfacţie în asemenea fleacuri I 4) 

In ceea ce-l privetşe pe Blrgers, el este, fireşte, un om bine 
intenţionat, însă slab. N-a trecut decît un an şi ceva de cînd a 
declarat, într-o adunare publică la Koln (ceea ce s-a publicat şi 
în ziarele din Koln), că Schulze-Delitzsch „a rezolvatu definitiv 
problema socială şi că el (Blrgers) a fost împins spre răticirile 

1) Liga pentru reformă. - Nota red. 
'l „Capitalul" .  - Nota red. 
3) Johannes von Miquel. - Nota red. 
'l Vezi volumul de faţă, p. 150. - Nota red. 
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·comuniste numai de prietenia lui pentru mine ! După asemenea 
declara/ii deschise puteam să-l consider altfel decît un 1 1renegat " ? 1) 

Al dv. devotat, 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
în revista „Die Neue Zeit", Bd. 2, 
nr. 1 ,  1 901-1 902, şi în întregime 
în „Pisima Marxa c Kugelmannu", 1928 
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K. Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Vvilhelm Liebknecht 
la Leipzig 2) 

Dragă Library ") , 
La mulţi ani I 

[Londra] 15 ianuarie 1 866 

Te rog să mă ierţi pentru tăcerea mea şi pentru faptul că-ţi scnu 
doar cîteva rînduri. Nici nu-ţi poţi închipui ce prost stau cu tim 
pul. Răul meu, care revine periodic, tot felul de ghinioane, aglome
rarea cu sarcini din partea „Asociaţiei Internaţionaleu etc. m-au 
silit să-mi consacru orice clipă liberă transcrierii pe curat a manu
scrisului meu 4) . Sper să pot trimite primul volum editorului 5) 
în martie. (Ambele volume vor apărea în întregime în acelaşi 
timp 1 6 1 •  Asta e bine.) 

Deci să recapitulăm : 
Iţi trimit astăzi prin poştă ultimele două numere din „ Work

man's Advocate", al cărui redactor este acum Eccarius 6) . Dacă vei 
trimite articole pentru acest ziar, aşa cum sper să faci, atunci tri
mite-le pe adresa mea (politice, sociale, ce vrei) . 

Anexez şi cards of membership 7) . Le-am plătit eu. Prin urmare, 
tu poţi să le dai cui vrei, trebuie numai să treci numele şi la 

1) Vezi volumul de faţă, p. 150. - Nota red. 
') Scrisoarea poartă ştampila : „Asociaţia Internaţională a Muncitorilor. Con-

siliul Central. Londra". - Nota red. 
•j Porecla lui Wilhelm Liebknecht. - Nota red. 
'J „Capitalul". - Nota red. 
5) Otto Meissner. - Nota red. 
1) Vezi volumul de fa�ă, p. 1 6 1 .  - Nota red. 
7) - carnetele de membru. - Nota !rad. 



Scrisori din 1866 453 

rubrica „1. st. " să pui - O, iar la cealaltă rubrică - 2 şilingi şi 
1 pence. 

Condiţiile sînt în general următoarele : o asociaţie care vrea să  
adere ca  atare primeşte un carnet de  membru colectiv, pentru care 
trebuie să plătească 5 şilingi pe an. Dacă însă membrii respectivei 
asociaţii intră individual, ei trebuie să scoată carnete de felul celor 
pe care ţi le trimit eu. Aceasta este în folosul muncitorilor. Carne
tele servesc de paşaport în străinătate şi confreres 1) din Londra, 
Paris, Bruxelles, Lyon, Geneva etc. le găsesc de lucru. 

Asociaţia a făcut mari progrese. Ea are o revistă oficială în 
Anglia, „The Workman's Advocate•, una la Bruxelles, „La Tribune 
du PeupJe•, una în limba franceză la Geneva, „Journal de J'Asso
ciation lntemationale des Travailleurs, Section de la Suisse Ro
mande", şi alta în limba germană tot la Geneva, „Der Vorboteu, 
care va apărea zilele acestea. Adresa : 6, Rue du Mâle, Geneva, 
J. P. Becker, în cazul că vrei să-i mai scrii bătrînului din cînd în 
cînd (lucru pe care-l sper) . 

Presupun că în curînd îmi vei da posibilitatea să anunţ aici 
înfiinţarea unei secţii la Leipzig şi să prezint corespondenţă în 
numele ei. (!n limba engleză. Poate servi şi pentru „Workman's 
Advocate•.) Numărul nu contează, deşi the more, the better 2) . 

Dacă oamenii vor să intre în colectiv, ca asociaţie, după cum 
vezi, cotizaţia totală de 5 şilingi, pe care trebuie s-o plătească 
anual, este un ileac. 

J. P. Becker îmi scrie : 
„La Leipzig, Gotha, Stuttgart şi Niirnberg se vor constitui secţii ; 

să le primim deocamdată aici pînă cînd se va ajunge la un număr 
mai mare şi se va forma în Germania un Comitet Central ?" 

Am răspuns afirmativ 3) . Dar întrucît într-un oraş pot exista 
cîteva sectoare, tu cu secţia ta poţi ţine legătura direct cu noi. 

De la berlinezi 4) am primit o a doua scrisoare. Astăzi, în sfîrşit, 
le scriu şi lor. Ditto doctorului Kugelmann. 

Salut. 

1) - colegii. - Nota trad. 

•j - cu cit mai mult, cu atit mai bine. - Nota trad. 
3) Vezi volumul de faţă, p. 450. - Nota red. 
'l August Vogt, Sigfrid Meyer şi heodor Metzner. - Nota red. 

l tău, 
K. M. 
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Problemele care vor fi dezbătute la Congresul de la Geneva 
la sfîrşitul lunii mai 266 ţi le voi aduce la cunoştinţă data viitoare. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXIX, ed. rusă, 1 946 
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Se tipăreşte după o copie 
dactilografiată 

Tradus din limba germanl 

Marx către Sigfrid Meyer 
la Berlin 

[Londra] 24 ianuarie 166 

Dragă J 1rietene, 
O dată cu carnetele de membru pe care ţi le-am trimis d-tale, 

am trimis şi o scrisoare amănunţită d-lui Vogt 1) . Cred că folo
sind două adrese diferite am procedat foarte bine. Singura greşeală 
care se pare că am făcut-o este că la adresa lui Vogt am pus nr. 6 
în loc de 1 6. 

De aceea, te-aş ruga foarte mult să te interesezi la poştă şi 
să-mi comunici şi mie rezultatul. De cînd ţi-am scris 2) mi-a apărut 
un nou carbuncul într-un loc foarte dureros ; mai ales cînd stau 
jos ca să transcriu zilnic din manuscrisul meu 3) pentru editor 4) 
mă simt complet istovit. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
val. XXV, ed. rusă, 1 934 

1) A'1gust Vogt. - Nota red. 
') Vezi volumul de fată, p. 15-157. - Nota red. 
1) „Capitalul". - Nota rei. 
'l Otto M"issner. - Nota red. 

Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germani 
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46 
Marx către Friedrich Lessner 476 

la Londra 

[Londra] 14 februarie 1 868 

Dragă Lessner, 
Din scrisoarea lui Freiligrath, pe care ţi-o trimit alăturat, vei 

vedea despre ce este vorba. Fă ce poţi. 
Salut. 

Al tău, 
K. M. 

Nu găsesc scrisoarea lui Freiligrath. Femeia îţi va relata în amă
nunţime situaţia în care se găseşte Ulmer. Soţia lui a murit şi el 
nu are bani pentru înmormîntare. De aceea Asociaţia 1) noastră 
trebuie să întreprindă neapărat ceva. Banii trebuie să-i trimiţi lui 
Freiligrath. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXV, ed. rusa, 1 934 
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Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către fiica sa Jenny 
la Londra 

Fetiţa mea dragă, 

Margate 477, 16 martie 1866 
5, Lansell's Place 

Am sosit aici ieri seară pe la 8 fără un sfert. Urmînd indicaţiile 
tale, mi-am lăsat bagajul la biroul de bagaje şi m-am dus apoi cu 
un omnibuz la un mic hotel numit „King's Arms " .  Am comandat o 
friptură şi am intrat într-o sufragerie cam slab luminată, unde nu 
mică mi-a fost spaima (tu ştii cît de sperios sînt eu) cînd am zărit 
un bărbat înalt, uscăţiv, ţeapăn, ceva între un popă şi un comis
voiajor, care stătea singur şi nemişcat în faţa căminului. Din cauza 

') Asociaţia culturală a muncitorilor germani de la Londra. - Nota re.. 
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ochilor săi tulburi, lipsiţi de strălucire, am crezut că este orb. Con
vingerea mea a fost întărită de faptul că ţinea pe genunchi un fel 
de eşarfă lungă, îngustă şi albă, găurită la distanţe egale. Mi-am 
închipuit că este o hîrtie tăiată intenţionat aşa de orb, pentru a 
aduna în ea pomeni de la vizitatorii hotelului. Cînd mi se aduse 
cina, omul se mişcă, îşi scoase liniştit cizmele şi începu să-şi încăl
zească la cămin picioarele de elefant. Fie din cauza acestui spec
tacol neplăcut şi a presupusei infirmităţi a omului, fie din cauza 
fripturii care în stare naturală trebuie să fi fost o parte dintr-o 
vacă bolnavă, această primă noapte în Margate numai plăcută n-a 
fost. In schimb, camera era agreabilă, patul curat şi moale şi am 
dormit bine. Dar dimineaţa, cînd îmi luam micul dejun, cine crezi 
că a intrat ? Nimeni altul decît necunoscutul de eri seara. S•a 
dovedit că nu era orb, ci surd. Ceea ce m-a neliniştit în mod de
osebit, şi anume obiectul de pe genunchii lui, era o batistă de o 
formă neobişnuită, de culoare cenuşie cu buline negre, pe care din 
greşeală le-am luat drept găuri. Deoarece omul acesta mă călca pe 
nervi am achitat nota cît am putut de repede şi, după oa"ecare 
alergătură, am găsit actuala mea locuinţă chiar la mare, o cameră 
de zi destul de mare şi un dormitor, cu 10 şilingi pe săptămînă. 
Cînd am stabilit condiţiile, am căzut de acord că atunci cînd vei 
veni tu, să nu plăteşti nimic pentru camera ta de dormit. 

Primul lucru pe care l-am făcut a fost o baie caldă de mare. 
A fost splendid. De asemenea şi aerul este aici minunat. 

Acum pensiunile sînt aproape goale şi, din cîte am înţeles de 
la bibliotecar, nu sînt încă pregătite pentru primirea oaspeţilor. 
In ceea ce priveşte restaurantele, se pare că e mai greu de găsit 
ceva potrivit, dar şi această piedică va fi înlăturată. 

Şi acum transmite salutări cordiale tuturor, la revedere I 

Astăzi m-am plimbat cinci ore. 

Publica� pentru prima oară 
ln revista „Voinstvuiuşcii materialist", 
cartea 4, 1925 

Al tău, 
Maur 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba engleză 
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Marx către Antoinette Philip s 
la Zalt-Bommel 

Draga mea fetiţă, 

Margate, 18 martie 186 
5, Lansell's Place 

Vei vedea după adresă că am fost surghiunit de consilierii mei 
medicali în această localitate maritimă, care în acest anotimp e 
complet pustie. Margate există numai datorită londonezilor, care 
de-a dreptul o inundă în sezonul balnear. In celelalte luni nu face 
decît să lîncezească, Eu personal sînt foarte bucuros că am scăpat 
de orice societate, chiar şi de cea a cărţilor mele. Am închiriat o 
locuinţă particulară cu vedere la mare. Intr-o pensiune sau un hotel 
te paşte primejdia să dai de vreun călător hoinar sau să fii deranjat 
de discuţiile plicticoase despre politica locală, problemele parohiale 
şi bîrfelile vecinului. Aşa cel puţin „nu-mi pasă de nimeni şi nimă
nui nu-i pasă de mine" 1) , Aerul este însă aici extraordinar de 
curat şi de înviorător, deoarece respiri în acelaşi timp aer de mare 
şi de munte. In ceea ce mă priveşte, am devenit un fel de vagabond, 
hoinăresc toată ziua de colo-colo şi mă aflu în acea stare de spirit 
vecină cu nefiinţarea, pe care budismul o consideră apoteoza feri
cirii umane. Iţi aminteşti, de bună seamă, delicioasa zicală : „Cînd 
dracul s-a îmbolnăvit, a vrut să se călugărească ; cînd dracul s-a 
însănătoşit, a devenit un călugăr dat dracului" .  

Dacă te  îndepărtezi puţin de  mare ş i  porneşti prin împrejurimile 
rurale, iţi aminteşti cu regret de „civilizaţie " ,  căci la tot pasul te 
loveşti de indicatoare cu înştiinţarea oficială : Pestă bovină. Oli
garhia engleză conducătoare nu a fost bănuită niciodată că i-ar 
păsa cîtuşi de puţin de „întreaga durere a lumii" ,  pentru vaci şi boi 
însă are o adîncă compasiune. La deschiderea parlamentului repre
zentanţii aristocraţiei crescătorilor de vite din ambele Camere, Ca
mera comunelor şi Camera lorzilor, au tăbărît cu furie asupra gu
vernului. Toate discursurile lor au răsunat ca răgetele unei cirezi 
de vite traduse în limba engleză. Iar ei nu semănau nici pe departe 
cu nobilul crai Wiswamitra, care voia „să ia„. prin post şi luptă > 
vacă " 2) . Dimpotrivă. Ei au profitat de ocazie pentru ca din boala 

1) Versuri din cin tecul popular englez „Morarul de pe Dee' .  - Nota red. 
'l H. Heine. Poezie din ciclul „Intoar'erea acasă", Bucureşti, E.S.P.L.A., 1956, 

p. 6. - Nota lrad. 
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vitelor să „battre monnaie" 1) pe seama poporului 478• In treacăt fie 
zis, din răsărit ne-au venit întotdeauna lucruri bune : religia, eticheta 
şi toate formele de ciumă. 

Sînt foarte bucuros să aflu ultima aventură a lui Waaratje 2) .  
Intr-adevăr, iubita mea verişoară, îţi spun c ă  am simţit întotdeauna 
o profundă simpatie pentru acest om şi am sperat tot timpul că 
într-o zi inima lui generoasă va că,ăta tăria necesară şi nu se va 
mai încăpăţîna să joace rolul uricios din basmul pentru copii „Fru
moasa şi fiara" 3) . Sînt convins că va deveni un soţ bun. Adorata lui 
este originară din Bommel sau e importată ? 

Cu cîteva zile înainte de a părăsi Londra l-am cunoscut pe 
d-l Orsini, un tînăr foarte simpatic, fratele acelui Orsini care a fost 
expediat pe lumea cealaltă deoarece a vrut să-l expedieze pe Bona
parte în Italia 479• Orsini a plecat acum din Anglia în Statele Unite 
în interese de afaceri, dar în cele cîteva zile de cînd ne-am cunoscut 
mi-a făcut mari servicii. Deşi prieten intim cu Mazzini, el este 
departe de a împărtăşi învechitele concepţii antisocialiste şi teo
cratice ale acestuia. Aşa, de pildă, în timpul îndelungatei mele 
absenţe silite din Consiliul Asociaţiei Internaţionale, Mazzini s-. 
străduit din răsputeri să pună la cale un fel de revoltă împotriva 
conducerii mele. „Conducerea" nu este niciodată un lucru plăcut 
şi nici ceva la care să rîvnesc. Imi amintesc întotdeauna de ceea 
ce spunea tatăl tău 4) în legătură cu Thorbecke, şi anume că . .  cel 
care mină măgarii e întotdeauna urît de măgari " .  Dar o dată ce 
m-am dedicat trup şi suflet unei cauze pe care o consider impor
tantă, eu, ca un om „neliniştit" ce sînt, nu renunţ, fireşte, cu plăcere. 
Mazzini, duşman inveterat al gîndirii libere şi al socialismului, a 
urmărit succesele Asociaţiei noastre cu multă invidie. Prima lui 
încercare de a transforma Asociaţia într-o unealtă a sa şi de a-i 
impune un program şi o declaraţie de principii întocmite de el 
a fost zădărnicită de mine 5) . Influenţa exercitată de el asupra 
elasei muncitoare din Londra, care pînă atunci fusese foarte mare, 
a scăzut la zero. Mazzini s-a înfuriat la culme cînd a văzut că noi 
m fondat Liga pentru reformă 104 engleză şi un săptămînal, „Com-

1) - să scoată „bani peşin". - Nota trad. 
2) Forma modificată a cuvintului olandez „Waarachtig" (într-adevăr) ; excla

m1ţie folosită adesea de unul dintre personajele rom�nului lui Hildebrand „Ca
mera obscură". ln scrisoare Marx se referă, probabil, la pastorul Roodhuizen. 
Nota red. 

1) „La Belle et la Bete" - basm de Jeanne Marie Le Prince Beaumont. -
lota red. 

'l Lion Philips. - Nota red. 
') Vezi volumul de faţă, p. 1 --14. - Nota red. 
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monwealth0 ,  la care colaborează oamenii cei mai progresişti din 
Londra ; după ce mă voi întoarce la Londra îţi voi trimite un exem
plar. Cînd ni s-a alăturat redactorul lui „Rive Gauche" (ziarul tinerei 
Franţe, condus de Rogeard, autorul pamfletului „Propos de La
bienus " 480, Longuet şi alţii) şi cînd a auzit cum s-a extins Asociaţia 
noastră pe continent, furia lui a crescut. El a profitat de absenţa 
mea pentru ca împreună cu cîţiva muncitori englezi să urzească in
trigi, să le trezească gelozia împotriva influenţei „germane " şi chiar 
să trimită la şedinţa Consiliului pe unul dintre adjuncţii săi, un 
oarecare maior Wolff (german de origine) pentru a-şi prezenta acolo 
plîngerile şi pentru a mă învinui mai mult sau mai puţin direct. 
El voia „să fie recunoscut ca şef al mişcării democratice de pe 
continent" (presupun că par la  grâce de dieu 1) ) . In felul acesta el  
a acţionat absolut sincer, deoarece delest. profund principiile mele, 
care în ochii lui întruchipează cel mai reprobabil „materialism" .  
Toată această scenă a fost jucată în spatele meu ş i  după c e  s-au 
convins că boala mă va împiedica să-i stînjenesc cu prezenţa mea 2) . 
Englezii şovaiau, eu însă, deşi eram încă foarte slăbit, m-am repezit 
la următoarea şedinţă însoţit de d-l Orsini. Ca răspuns la interpe-
1 r a mea el le-a declarat că Mazzini şi-ar fi pierdut influenţa pînă 
şi m Italia şi că, date fiind trecutul şi prejudecăţile lui, i-ar fi 
absolut i111posibil să înţeleaga noua mişcare 481• Toţi secretarii noştri 
core.,pondenţi pentru diferite ţăn m-au susţinut pe mine, şi dacă 
tu, secretarul nostru pentru Olanda 482, ai fi fost de faţă, sper că şi 
tu h-ai fi dat votul pentru prea plecatul tău servitor şi admirator. 
ln n-e caz am cîştigat o victorie defm1tivă asupra acestui cumplit 
adversar 215. Cred că Mazzini a găsit ce-a căutat la mine şi va 
şti -a facă bonne mine a mauvais jeu 3) . Sper să primesc cîteva 
rînduri de la tine. Nu uita că aici sînt un sihastru uitat de lume. 

Publ! at p nlru prima oară 
în revista „Internallonal Review of Social 

H ' > tory " ,  voi. I ,  part. I,  1 956 

1) - prin graţia lui dumnezeu. - Nota trad. 
2) Vezi volumul de faţă, p. 1 78. - Nota red. 
') - fată într-o situatie neplăcută. - Nota trad. 

Al tău sincer prieten, 
Bloch 

Se tipareşte clupd 1°,_tul 
apărut în revi td 

Tradus din limba englezi 
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49 
Marx către fiica sa Laura m 

la Londra 

Draga mea Cacadou 1 1) 

Margate, 20 martie 1 8& 
5, Lansell's Place-

!ntr-adevăr, sînt veşti foarte bune I Eu prefer pe d-na Grach 
mamei tuturor Gracchilor 484• Sînt foarte mulţumit că am închiriat o 
locuinţă particulară şi nu am tras la o pensiune sau un hotel, unde 
cu greu poţi evita discuţiile plicticoase despre politica locală, 
cancanurile parohiale şi bîrfelile vecinilor. Şi cu toate acestea eu 
nu pot cînta ca morarul de pe Dee : „Nu-mi pasă de nimeni şi 
nimănui nu-i pasă de mineu 2) , pentru că gazda mea este surdă ca 
o bită şi fiica ei e chinuită de o răguşeală cronică. Altminteri sînt 
oimeni foarte simpatici, atenţi şi de loc indiscreţi. In ceea ce mă 
priveşte am devenit un veritabil hoinar, cea mai mare parte din 
zi mă plimb, respir aer proaspăt, mă culc la ora 10 seara, nu 
citesc nimic, scriu şi mai puţin şi mă aflu în acea stare de spirit 
vecină cu nefiinţarea pe care budismul o consideră apoteoza fericirii 
umane. Cu toate acestea, joi 3) nu mă voi transforma în acel Făt
Frumos pe care pare că-l aşteaptă în visurile ei minunata By Bye 4) .  
Durerea de dinţi din partea dreaptă tot nu m-a lăsat şi acum pe 
aceeaşi parte mi s-a mai inflamat şi ochiul. De fapt nu e cine ştie 
ce, dar ochiul şi-a luat prostul obicei de a vărsa lacrimi din proprie 
iniţiativă, fără să ţină de loc seama de sentimentele stăpînului lui. 
Dacă n-ar fi fost istoria asta, m-aş fi fotografiat, deoarece aici se 
pot face 12 fotografii de mărimea unei cărţi de vizită cu 3 şilingi 
şi 6 pence şi 48 de fotografii cu 10 şilingi. I-aş fi foarte recunoscător 
lui M.immelchen 5) dacă s-ar duce la d-l Hall şi l-ar ruga să-mi 
facă precipitat de zinc (cunoaşte el reţeta) pentru ochiul meu ; cred 
că pînă la întoarcerea mea la Londra va fi gata. Ochiul ăsta umflat 
nu mă lasă să dorm noaptea. Incolo mi-e mai bine. 

Dacă te îndepărtezi puţin de mare şi porneşti prin împrejurimile 
rurale, îţi aminteşti cu regret de „civilizaţie- .  La tot pasul dai de 

1) Poreclă glumeaţă dată Laurei după numele unui personaj dintr-un vechh 
roman - un croitor la modă. - Nota red. 

1) Din cin tecul popular englez „Morarul de pe Dee•.  - Nota red. 
'1 2 martie. - Nota red. 
'l Jenny Marx, fiica lui Marx. - Nota red. 
') JPnny Marx, so�ia lui Marx. - Notn red 
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indicatoare mari cu înştiinţarea : „Pestă bovină" ; aceste înştiinţări 
au fost lipite din însărcinarea guvernului - ca rezultat al furiei 
turbate cu care aristocraţia crescătorilor de vite din Camera lorzilor 
şi Camera comunelor s-a năpustit asupra guvernului la deschiderea 
parlamentului 478• 

„0, rege Wiswamitra 
Ce bou cumplit eşti, dacă 
Posteşti şi  lupţi atîta, 
Şi totul pentru-o vacă I "  1) 

lnsă, în timp ce nobilul rege Wiswamitra, ca un adevărat hindus, 
s-a torturat pentru a salva vaca Cabala, aristocraţia funciară en
gleză, în stilul martirilor moderni, face să sîngereze poporul ca să 
se despăgubească pentru boala vitelor ei. D-ar-ar pesta bovină peste 
ea I Sună cornul, sună cornul, cum repetă cu înflăcărare pru
denta By Bye. 

Dumimcă m-am dus per pedes la Canterbury. Din păcate am luat 
această importantă hotărîre abia după ce am hoinărit timp de două 
Qre încoace şi încolo pe chei etc. Aşa incit, cînd am pornit spre 
reşedinţa arhiepiscopului sau [„.] 2) , cheltuisem deja prea multă 
forţă fizică. Iar de aici la Canterbury sînt 16 mile bune. De la 
Canterbury m-am înapoiat la Margate cu tramvaiul, dar a fost prea 
mult pentru mine şi nu am putut dormi toată noaptea. Spinarea 
şi picioarele nu m-au durut, dar tălpile s-au dovedit destul de sen
sibile. Despre Canterbury ştii, fireşte, totul - şi în orice caz mai 
mult decît mă pot lăuda eu - din Eves al tău, o sursă de nădejde 
pentru toate Evele engleze. (Cînd stau de vorbă cu tine nu mă 
pot stăpîni să nu fac un calambur.) Dar gîndeşte-te, Thackeray a 
făcut şi mai rău cînd a rimat Eves cu Ewes 3) . Din fericire eram prea 
obosit şi era şi prea tîrziu pentru a vizita vestita catedrală. Can
terbury este un oraş vechi, urît, de tip medieval, care nu a cîştigat 
nimic cu marile cazărmi în stil modern englezesc la un capăt şi 
cu o gară urîtă şi posomorită la celălalt capăt al acestui cuib vechi. 
Nici urmă de poezia pe care o găseşti în alte oraşe tot atît de 
vechi de pe continent. Soldaţii şi ofiţerii care se plimbă plini 
de importanţă pe străzi îmi aminteau oarecum de „patrie" .  La pen
siunea în care am fost servit cu cîteva felii amărîte de cotlet rece 
am aflat ultimul cancan. Se spune că căpitanul Le Merchant a fost 

1) H. Heine. Versuri din ciclul „lntoarcerea acasă" , Bucureşti, E.S.P.L.A., 
1 96. - Nota red. 

•1 ilizibil. - Nota red. 
1) Joc de cuvinte : Eves 

Nota trad. 
nume, „Eves• 
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arestat duminică noaptea de poliţie pentru că a bătut pe rînd la 
uşile tuturor cetăţenilor respectabili. Din cauza acestei nevinovate 
pierderi de vreme va primi o citaţie. Şi temutul capitan va trebui 
să-şi plece capul în faţa consilierilor regali. Astea sînt toate „Can
terbury Talesu 1) ale mele. 

Şi acum, Cacadou, salut-o pe Elly 2) din partea mea ; îi voi 
scrie zilele acestea, scrisoarea ei m-a bucurat foarte mult. Şi 
Mohmchen 3) va primi în curînd veşti de la mine. 

Plicticosul ăsta de Lafargue mă pisează cu proudhonismul lui 
şi de bună seamă că nu se va potoli pînă cînd n-am să-i plesnesc 
una peste bostanul lui de creol. 

Complimente tuturor. 
A primit oare Orsini scrisoarea pe care i-am trimis-o ? 

Publicat pentru prima oară 
in limba germana in revista 

ie N e Zeit" ,  Bd. 1, nr. 2, 
1907-1908 

50 

Al tău, 
Meisler 

Se tipareşte după manuscris 

Tradus din limba engleza 

Engels către I -Iermann Engels 

la Barmen 

Ma'1ch > e. , 22 ma 1e 18 6 
Dragă Hermann, 
Actul vostru se află la lawyer 4) ; din păcate nu l-am gasit astaz1 

aca5a, a;;a ca nu-ţi pot spune dacă l-a şi trimis la Liverpool şi nici în 
ce stadiu se afla transcrierea pe curat a materialului respectiv. Zilele 
acestea însa mă mai duc o dată la el şi îl voi zori. 

Aslazi îţi scriu cu privire la contul curent pe care mi l-ai trimis 
şi pentru a cărm examinare a trebuit să aştept o zi mai liberă, 
deoarece îr ·e]is trările contabile diTl a doua jumătate a anului 1 864 

1) „Povestiri din C anterburv " .  - Nota trad. 
-) Eleanor, fiica lui Marx. - Nota rcd. 
3) Jenny, soţia Im Man. .. - No!a red. 
' - advocat. - Nota trad. 
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au fost făcute la voi cu totul altfel decit aici. De aceea am fost 
nevoit să iau toată povestea asta de la început şi în cele din urmă 
am scos-o la capăt. Unele posturi corespund, cu excepţia remiterilor 
trecute direct în contul meu la F. Engels & Co. conform scrisorii 
voastre din 20 iulie 1 864. Aceste posturi trebuie, aşadar, să le găsesc 
şi la contul curent pe care îl am la F. E. & Co. Ele sînt : Remiteri 

prin Apolda 

1 864 iunie 

l i  iulie 

30 

3 

{ Remiteri prin Milnchen 

11 Rieslingen 

l i  Londra total 

2. 2. 2. I. st. 
1 .  2 .  - I. st. 
8. 19 .  6 1 .  st. 

287 . 3 3 1 .  st. 

Am constatat că la conturile voastre curente sînt de-a dreptul 
în pierdere la transferările de solduri pe aceste conturi. La 18 luni 
diferenţa este calculată exact, de 1 . 1 4.9 1. st . ,  şi de aceea îmi voi 
permite ca pe viitor să v. trimit la fiecare 6 luni un cont curent, 
deoarece, fireşte, trebuie să recunosc conturile curente ale firmei de 
aici. Din motive de comoditate continuu să ţin separat contul vostru. 

Fii atît de bun şi trimite-mi cît mai curînd un extras din contul 
meu de la F. E. & Co., ca să-mi pot face şi eu bilanţul socotelilor 
mele particulare. Extrasul trebuie să cuprindă perioada de la mij
locul anului 1 864, deoarece din această perioadă, dupa cite îmi 
amintesc, nu am mai primit de la tine nici un extras din acest cont. 
(Dacă nu ai făcut bilanţul pentru prima jumătate a anului 1864, 
atunci de la începutul anului 1 864.) 

Din septembrie treburile merg din nou mai bine ; de atunci 
sîntem în permanenţă ocupaţi şi la ora actuală chiar peste măsură, 
montăm noi maşini „D.T. ". S-au îmbunătăţit şi preţurile, iar în 
a doua jumătate a anului 1 865 am ciştigat atîta incit mi-am acoperit 
cheltuielile din iunie 1 864 şi încă mi-a mai r ămas ceva ; în primul 
an cînd am intrat ca asociat nu am ciştigat nici un bănuţ ; n-am 
decontat nici măcar uzura maşinilor. Acum afacerile noastre trebuie 
să meargă foarte bine, dar dacă, în urma ofertei mărite, preţul 
bumbacului scade sub 18 pence la middling Orleans 1 ) ,  atunci pier
dem din nou totul. Sper totuşi să nu se întîmple aşa ceva ; cred că 
bumbacul bun american se va menţine la aproximativ 19  pence, în 
timp ce preţul la surat va scădea, negreşit, în mod simţitor. De 
altfel eu cred că nu vom mai primi mai mult bumbac decit atît cit 
ne trebuie şi pînă la toamnă preţurile la middling Orleans se vor 
r..enţine la aproximativ 19 pence. E posibil ca în toamnă să înceapă 
din nou specula şi să se umfle preţurile. 

'l - Mittel Orleans (sort de bumb ac). - Nota trad 
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Mamei 1) 11 voi scrie zilele astea, de îndată ce voi avea posi
bilitatea ; m primit scrisoarea ei lunea trecută şi m-a bucurat 
vestea că ii merge din nou mai bine. Transmite-i salutări cordiale ei 
şi tuturor surorilor şi fraţilor de la 

Al tău, 
Friedrich 

Apropo. După cum ştii, capitalul trecut a1c1 m contul meu se 
ridica la peste 13 OOO 1. st. încă la 30 iunie 1 64, şi întrucit eu 
nu sînt obligat să am în afaceri mai mult de 12 OOO 1. st., voi nu 
trebuie să mai depuneţi sume pentru acoperirea cumpărărilor ce se 
fac prin intermediul nostru ; puteţi acoperi unele plăţi şi prin remi
teri, mai ales că la sfirşitul lunii iunie trebuie din nou plătite 
dobînzi în sumă de circa 300 1. st. De asemenea eu pot face în 
contul vostru plăţi la Funke, dacă vrei ; în felul acesta pînă la 
30 iunie sau chiar acum puteţi ciştiga aproximativ 1 500 1 .  st. Numai 
să nu emiteţi poliţe asupra noastră - Gottfr[ied] 2) este împotriva 
acestui sistem ; el crede că, dată fiind intitularea identică a fir
melor, lumea ar putea considera aceasta drept o emitere de poliţe 
fictive. 

Anton 9) a primit acum 4-5 patente. Pentru el asta este o pre
ocupare de scurtă durată ; în ziare citeşti una-două că i s-a dat 
un patent. 

Publicat pentru prima oară 
ln „Deuts'he Revue•,  Jg. 46, 
Bd. II, 1921 

5 1  

S e  tipăreşte după manuscris 

Tradus dm hmba germană 

Engels către Hermann Engels 
la Barmen 

Manchester, 6 aprilie 1866 

Dragă Hermann, 
Iţi mulţumesc pentru contul tău curent din 27 martie, care, în 

general, pare să fie ţinut corect. Numai că este greu să se verifice 
dobînzile dacă nu sînt precizate ca în alte conturi curente şi trebuie 
luat de bun „contul-dobînzi" . Din socotelile tale reiese că la 31 de-

'I Elise Franziska Engels. - Nota rea. 
') Gottfried Ermen. - Nota red. 
11 Anton Ermen. - Nota red. 
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cembrie 1865 ai trecut pe numele meu de la firma „E[rmen) & E[n
gels] • din B [armen] suma de 2 1 12.2 1 .8 taleri, în timp ce, potrivit 
contului curent de la „Ermen & Engels • din Barmen, acelaşi raport 
reprezintă 316.18.2 1. st., ceea ce la cursul de 6/20 reprezintă 
2 169. 1 .8 taleri. Asta nu mi-e clar. 

E cam incomod că voi încheiaţi bilanţul la 31 decembrie, iar noi 
l a  30 iunie. De aceea vă voi trimite contul curent numai o dată, 
la 31 decembrie, deci nu va corespunde niciodată întocmai contului 
vostru, dar la urma urmelor asta nu are nici o importanţă. 

Pentru evidenţa clară a înregistrărilor noastre contabile vă rog 
ca toate calculele de afaceri ale firmei „Ermen & Engels • să fie 
trecute în registrul firmei „Ermen & Engels" din Barmen, iar toate 
socotelile particulare în registrul „Friedrich E[ngels] & Co. " 

Informaţiile despre agentul Brown i le-am dat direct lui 
Fr. Boelling. Firma „Karth" ne-a scris într-o altă chestiune. 

Nu te sfătuiesc să comanzi aţă de cusut, de regulă, prin in
termediul nostru. G. E[rmen] va încerca tot timpul să vă strecoare 
firele sale din Pendlebury, iar aceasta de bună seamă că nu va fi 
întotdeauna în interesul vostru. ln plus, de îndată ce operaţiile se 
vor extinde, el va cere imediat un comision de 2°/o. Dar dacă 
puteţi folosi firele lui (şi de ce nu, din moment ce noi le folosim ?) , 
cel mai bun lucru e să vă adresaţi nouă. Trimit astăzi prin poştă 
proba nr. 16 ; din acest sort el are în depozit 120 de baloturi a 
10 pfunzi, 7 leas 1) ; pe acest sort de fire el ar lua 2 şilingi şi 
1 1/2 pence, poate şi mai puţin. Aceleaşi fire le puteţi obţine şi de 
la misitul F. A. Schmit. De asemenea vă putem livra în perma
nenţă fire subţiri şi bobine, de care G. E[rmen] nu este de loc 
interesat. 

Cit costă vinul de Hochheimer ? Aceasta este problema princi
pală. Şi cit se poate procura ? In loc de trei sticle ar fi trebuit să 
trimiţi dintr-o dată trei duzini. 

De ponei mă voi interesa. Acum însă caii buni, puternici sînt 
aici foarte căutaţi şi scumpi, iar ca să cumperi de ocazie - o 
pereche bună dintr-o dată - trebuie să aştepţi cam mult. 

Probabil că nici voi, acolo, nu credeţi că va fi război. Ar fi o 
istorie dezgustătoare dacă s-ar ajunge la aşa ceva şi nu s-ar termina 
repede. Nu de mult, cind a început zarva asta, am visat că am 
nimerit undeva pe Mosela în mijlocul unei armate uriaşe. Erau un 
fel de trupe de voluntari, tot felul de indivizi care forfoteau încolo 
ş1 l.coace cu un aer preocupat şi din cind în cind cite unul dintre 
ei striga : „Sîntem încercuiţi de duşmani I "  Atunci toţi o rupeau 

1) - 1 lea = 19,727 m. - Nola lra. 
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la fugă. In cele din urmă am nimerit în cartierul general şi acolo 
am descoperit că Peter şi Gottfried Ermen erau comandanţii trupelor, 
iar Anton 1) era şeful statului-major. l-am pus acestuia ci teva în
trebări, dar am primit răspunsuri atît de ciudate, incit în cele 
din urmă l-am întrebat dacă are hărţile regiunii în care se gaseşte. 
La care mi-a răspuns, privindu-mă de sus : „Hărţi ? Noi ne des
curcăm perfect aici şi fără hărţi " .  Cînd am vrut să-i exphc că 
totuşi fără hărţi nu se poate descurca, că nici măcar nu şi-ar putea 
încartirui oamenii etc., mi-a răspuns : „Dacă este absolut necesar, 
avem şi hărţi" ,  şi cu o privire triumfătoare scoase din buzunar 
harta unei cu totul alte regiuni, undeva dincolo de Aa hen şi 
Maastricht. Toată povestea asta nu este o glumă proastă din partea 
mea, ci s-a întîmplat chiar aşa. 

Salutări cordiale mamei, căreia îi voi scrie zilele acestea, pre
cum şi tuturor surorilor şi fraţilor. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
în „Deutsche Revue•, Jg. 46, 
Bd. II, 1921 

52 

Al tău, 
Friedrich 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba german. 

Marx către Wilhelm Liebknecht 
la Leipzig 

Dragă Miller 2) , 

Margate, 6 apnhe 1866 

5, Lansell s Place 

Vezi după adresă că sfătuitorul meu în ale medicinei m-a exilat 
pe malul mării. 

De cind am primit ultima ta scrisoare şi citeva de la prietenii 
noştri din Berlin 3) , boala mea a luat o formă realmente periculoasă. 
O vreme a fost greu de spus dacă această boală de sînge de care 
sufăr nu mă va da definitiv gata. Abia pe la jumătatea lunii martie 
am fost cit de cit în stare să mă deplasez pînă aici. Acum mă simt 

1) Anton Enen. - Nota red. 
') Numele conspirativ al lui Liebknecht. - Nota red. 
•) August Vogt, Sigfrid Meyer şi Theodor Metzner. - Nota red. 
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din nou mai bine şi mă voi întoarce foarte curînd la Londra. Dar 
iar a trecut un trimestru degeaba I 

Scrie-mi imediat pe adresa din LonuHt. 
După ce mă voi întoarce la Londra îţi voi trimite cu regulari

tate „Commonwealth" (noul titlu sub care apare acum „Work
man's Advocate" ) .  Abia acum cîteva săptămîni a fost trecută pe 
lista publicaţiilor care se expediază în străinătate. Eccarius nu mai 
este redactor, ci simplu colaborator. Se prevede că de îndată ce 
acest ziar îşi va cuceri o anumită poziţie, conducerea nominală nu 
va mai fi lăsată unui străin 1 ) .  

Scrie-mi : 
1 .  despre situaţia mişcării „noastre" în Germania, 
2. despre situaţia politic. din Germania. 

Salutări cordiale soţiei tale. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXIX, ed. rusă, 1 946 

53 

Al tău devotat, 
K. M. 

Se tipareşte după o copie 
dactilografiată 

Tradus din limba englezi 

Marx către Ludwig Kugelmann 
la Hannover 

Dragă prietene, 

Margate, 6 aprilie 16& 
5, Lansell's Place 

Poimîine mă voi întoarce la Londra. Medicul meu m-a exilat în 
acest orăşel de pe malul mării, unde în orice caz m-am odihnit 
foarte bine. Dar în felul acesta iarăşi am pierdut mai mult de două 
luni - februarie, martie şi jumătate din aprilie - şi am amînat 
din nou sine die terminarea cărţii mele 2) I Asta mă deranjează l 
dracului I 

Am avut furuncule antracoide, nu furuncule simple. De data 
aceasta m-am aflat într-o situaţie foarte periculoasă. In orice caz 
aţi avut dreptate că păcatele „dietetice"  au un rol secundar. Sînt 

1) Vezi volumul de faţă, p. 181 .  - Nota red. 
2) „Capitalul" .  - Nota red. 
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foarte obişnuit să lucrez noaptea, studiez ziua şi scriu noaptea. 
Dacă la aceasta se adaugă tot felul de griji personale şi de interes 
public şi - cît timp sînt serios prins cu lucrul - neglijarea mese
lor, a mişcării etc. ,  nu se poate ca toate acestea să nu dăuneze 
sîngelui. 

Contribuţia d-lui M[enke] de 10 taleri pentru Internaţională 
împreună cu scrisoarea dv. am primit-o. Nu am aici adresele de 
la Paris ale prietenilor mei francezi. Dar dacă d-l M[enke] se adre
sează prietenului meu K. Kaub (33, Rue des trois Couronnes du 
Temple) , acesta îl poate recomanda lui V. Schily (un german) , 
precum şi lui Tolain, Fribourg etc. şi altor membri ai comitetului 
din Paris. 

Veştile din Germania nu sînt îmbucurătoare. Prusia împinge 
la război Rusia (şi pe Bonaparte) , Austria pe Bonaparte (ea face 
acest lucru împotriva voinţei ei, numai din nevoia de a se apăra) . 
Filistinii noştri vor înţelege o dată şi o dată că fără o revoluţie 
care să-i înlăture pe Habsburgi şi Hohenzollerni (de micii gîndaci 
de bălegar ce să mai vorbim) vom ajunge în mod inevitabil din 
nou la un război de treizeci de ani şi la o nouă împărţire a Ger
maniei I 

O mişcare din partea Italiei ar putea sprijini Prusia. Dar dacă 
luăm Austria şi Prusia separat, aceasta din urmă va fi aproape 
sigur în dezavantaj , cu toată lăudăroşenia prusiană cu privire la 
Dippel 20• Benedek este în orice caz un general mai bun decît 
prinţul Friedrich Karl. Austria ar putea foarte bine prin propriile ei 
forţe să silească Prusia să păstreze pacea, însă Prusia pe Austria, 
nu. Orice succes al Prusiei ar fi un stimulent pentru intervenţia lui 
Bonaparte. 

Se prea poate ca, în timp ce eu scriu aceste rînduri, Bismarck 
să-şi fi ascuns din nou coarnele. Dar acest lucru nu va face decît 
să amîne conflictul. După părerea mea, o asemenea amînare este 
probabilă. 

Lui Bonaparte toată această harababură din Germania îi convine 
grozav. Poziţia sa este complet zdruncinată. Războiul însă i-ar oferi 
o nouă amînare. 

Scrieţi-mi curînd şi mai ales despre situaţia din Germania. 

Publicat pentru prima oară 
lntr-o formă prescurtată 
n „Die Neue Zeit" ,  Bd. 2, r. 2, 
1901-102 

Al dv., 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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4 

Marx către Wilhelm Lie b necht 

la Leipzig 1) 

[Londra] 4 mai 166 

Dragă prietene, 

Deoarece în momentul de faţă, după o întrerupere atit de pre
lungită a lucrului 2) , fac eforturi serioase pentru a recupera timpul 
pierdut, te rog să mă scuzi dacă de data aceasta iţi scriu numai 
citeva rinduri. 

lţi trimit astăzi ultimul număr din „Commonwealth u ,  Situaţia 
financiară a ziarului este de aşa natură, că o scoate cu greu la 
capăt de la o săp

.
tămină la alta şi nu este în stare să plătească 

nici un bănuţ pentru corespondenţa din străinătate. Tirajul lui 
creşte, tu ştii însă bine că o foiţă ieftină are nevoie de cel puţin 
20 OOO de abonaţi şi că nici atunci nu o poate scoate la capăt fără 
un număr considerabil de anunţuri. Iar „Commonwealthu este încă 
prea proaspăt pentru a satisface aceste cerinţe. 

Congresul de la Geneva a fost aminat pentru 3 septembrie 
a.c. 288 Asociaţia creşte rapid, mai ales în Franţa. De curind s-au 
afiliat şi asociaţiile muncitorilor din Italia 3) . La Londra propaganda 
a căpătat un nou impuls, în special pentru că succesul grevelor 
calfelor de croitor şi ale filigravorilor londonezi a fost repurtat 
cu ajutorul nostru, care a împiedicat importul de muncitori din 
Franţa, Elveţia şi Belgia, aşa cum intenţionau patronii. Această 
dovadă de folos practic nemijlocit adus de Asociaţia noastră a 
avut efectul scontat asupra spiritului practic al englezilor 45• 

ln acelaşi scop inserez pe ultima pagină a acestei scrisori un 
„Avertisment" către croitorii germani şi te rog să-l publici în 
ziarele germane la care ai acces 221• Totodată ţi-aş fi recunoscător 
dacă mi-ai trimite unul sau două exemplare în care este publicat 
„Avertismentul u şi titlul tuturor ziarelor care l-au publicat. Şi 
Kugelmann iţi  poate fi  de folos în această direcţie. 

1) Scrisoarea poartă ştampila : „Asociaţia Intenaţională a Muncitorilor. Comi
tetul Central. Londra'.  - Nota red. 

J la „Capitalul' .  - Nota red. 
) Vezi volumul de fată, p. 397. - No:a red. 
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Complimente d-nei Liebknecht. li mulţumesc din suflet pentru 
interesul prietenesc pe care îl are faţă de starea sănătăţii mele. 

Cu salutări frăţeşti, al tău, 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXIX, ed. rusa, 1 946 

55 

A. Williams 1) 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba engleză 

Marx către Paul Lafargue 
la Londra 

Londra, 13 august 1 866 

Dragă Lafargue, 
Permite-mi să fac următoarele observaţii : 
1 .  Dacă doreşti să continui relaţiile cu fiica mea 2) , va trebui 

să renunţi la modul d-tale „de a face curte" .  Ştii bine că nu există 
încă nici o promisiune de căsătorie, că nimic nu este încă stabilit. 
Şi chiar dacă aţi fi logodiţi în toată regula, nu trebuie să uiţi că 
este vorba de o chestiune de durată. Manifestarea unei prea mari 
intimităţi ar fi cu atît mai deplasată, cu cît cei doi îndrăgostiţi vor 
trăi în aceeaşi localitate o perioadă îndelungată în mod inevitabil 
plină de încercări şi greutăţi. Am observat cu spaimă schimbările 
survenite în atitudinea d-tale de la o zi la alta, în timpul unei 
singure săptămîni 3) . După părerea mea, adevărata iubire se mani
festă prin discreţie, modestie şi chiar sfială din partea îndrăgostitu
lui faţă de idolul său, şi în nici un caz printr-o pasiune nestăvilită 
şi o intimitate prematură. Dacă îţi dai friu liber temperamentului 
d-tale de creol, e de datoria mea, ca un om cu judecata sănătoasă, 
să intervin între temperamentul d-tale şi fiica mea. In cazul cînd 
dragostea d-tale pentru ea nu se poate exprima în forma cores
punzătoare meridianului londonez, trebuie să te mulţumeşti să o 
iubeşti de la distanţă. Cine are urechi de auzit să audă. 

2. Inainte de stabilirea definitivă a relaţiilor dintre d-ta şi 
Laura, trebuie să mă lămuresc asupra situaţiei d-tale materiale. 

1) Numele conspirativ al lui Marx. - Nota red. 
1) Laura Marx. - Nota red. 
1) ln manuscris : pendant la periode geologique d'une seule semaine (în 

\impui unei Perioade geologice de o singură săptămînă) . - Nota red. 
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Fiica mea crede că o cunosc. Se înşală. Eu nu am ridicat această 
problemă, deoarece am considerat că este de datoria d-tale să iei 
iniţiativa. Ştii că am pus toate bunurile mele în slujba luptei revo
luţionare. Nu regret nimic. Dimpotrivă. Dacă ar trebui să încep 
viaţa din nou, aş face acelaşi lucru. Doar că nu m-aş căsători. În 
măsura în care îmi stă în putere, vreau să-mi feresc fiica de greu
tăţile care au sfărîmat viaţa mamei ei. Intrucît această poveste 
nu ar fi ajuns niciodată în stadiul actual fără amestecul meu direct 
(o slăbiciune din partea mea !) şi fără influenţa exercitată de prie
tenia mea pentru d-ta asupra atitudinii fiicei mele, îmi revine o 
mare răspundere personală. Referitor la situaţia d-tale actuală, 
informaţiile pe care nu le-am cules eu, ci le-am primit întîmplător, 
nu sînt nici pe departe liniştitoare. Dar să lăsăm asta. In ce pri
veşte situaţia d-tale în general, ştiu că mai eşti student, că în 
Franţa cariera d-tale este pe jumătate compromisă în urma eve
nimentelor de la Liege 186, că pentru aclimatizarea d-tale în Anglia 
îţi lipseşte o condiţie indispensabilă, cunoaşterea limbii, şi că în 
cel mai bun caz şansele d-tale sînt extrem de problematice. Din 
-observaţii m-am convins că, de felul d-tale, nu eşti prea harnic, 
cu toată activitatea febrilă de moment şi cu toata bunăvoinţa. In 
asemenea condiţii vei avea nevoie de sprij inul altora pentru a 
începe viaţa cu fiica mea. Despre familia d-tale nu ştiu absolut ni
mic. Să presupunem că ea trăieşte în bunăstare, dar aceasta nu e 
o dovadă că ar fi dispusă să facă sacrificii de dragul d-tale. Nici 
m.car nu ştiu cum priveşte ea proiectul d-tale de căsătorie. Impor
tant pentru mine este, repet, clarificarea pozitivă a tuturor acestor 
puncte. De altfel, d-ta, un realist convins , nu te poţi aştepta ca eu să 
mă comport ca un idealist faţă de viitorul fiicei mele. Un om cu 
picioarele pe pămînt ca d-ta, care ar vrea să desfiinţeze poezia, nu 
se va apuca să facă poezie în detrimentul fiicei mele. 

3. Pentru a preîntîmpina orice interpretare greşită a acestei 
scrisori îţi atrag atenţia că dacă te-ai simţi tentat să treci la căsă
torie chiar azi, nu vei reuşi. Fiica mea nu ar accepta. Eu aş protesta. 
D-ta trebuie să realizezi ceva în viaţă înainte de a te gîndi la o 
căsătorie, şi va i nevoie de o perioadă îndelungată de verificare 
pentru d-ta şi pentru Laura. 

4. Aş dori ca această scrisoare să rămînă numai între noi. Aştept 
răspunsul d-tale. 

Publicat pentru prima oară 

Al d-tale, 
Karl Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba franceză 
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56 
M arx către Ludwig Kugelm ann 

la Hannover 

Londra, 3 aust 166 

Dragă prietene, 
Aveţi perfectă dreptate să fiţi supărat pe mine pentru tăcerea 

mea îndelungată, cu toate scrisorile prieteneşti pe care le-am 
primit de la dv. 

Trebuie însă să mă scuzaţi deoarece mă aflu acum într-o situaţie 
cu totul deosebită. 

Din cauza bolii mele îndelungate, situaţia mea materială a ajuns 
la o criză. Am făcut atitea datorii, incit acestea mă apasă ca un coş
mar şi sînt incapabil să fac altceva în afară de munca care mă 
absoarbe u totul. Dacă nu voi reuşi să împrumut cel puţin 1 OOO de 
taleri, cu o dobîndă de 50/o să zicem, nu văd efectiv nici o ieşire. Cu 
toate nenumăratele scrisori binevoitoare pe care le-am primit din 
Germania, nu ştiu cui să mă adresez. Nu pot primi decit sprijinul 
prietenilor personali, nimic pe cale oficială. lnţelegeţi că într-o 
asemenea situaţie este greu de scris scrisori. 

N-am reuşit încă să restabilesc vechile relaţii avantajoase cu 
America 486• Acolo este atît de mult de făcut pentru propria lor 
mişcare, incit orice cheltuială destinată corespondenţei cu Europa 
e considerată faux frais de production 1) . Aş putea îndrepta starea 
lucrurilor dacă m-aş muta acolo. Consider însă că e de datoria 
mea să rămîn în Europa şi să-mi termin lucrarea. 2) începută de 
mulţi ani. 

In ceea ce priveşte această lucrare, nu cred că voi putea trimite 
Ja Hamburg manuscrisul primului volum (vor fi 3 volume 155) înainte 
de luna octombrie. Numai citeva ore pe zi pot lucra productiv 
tără ca aceasta să se răsfrîngă asupra sănătăţii mele, şi din consi
deraţie pentru familie, deşi împotriva voinţei mele, trebuie să res
pect normele prescrise de igienă p înă cind mă voi restabili com
plet. In afară de aceasta, lucrul meu este adesea întrerupt din 
pricina a tot felul de condiţii potrivnice din afară. 

Cu toate că îmi consacru mult timp lucrărilor pregătitoare în 
vederea Congresului de la Geneva 266, nu pot şi nici nu vreau 
să mă duc acolo, pentru că o întrerupere mai îndelungată a lucru-

1) - cheltuieli neproductive. - Nata trad. 
'l „Capitalul' .  - Nata red. 
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lui meu nu este posibilă. Consider că ceea ce voi da prin această 
lucrare este mult mai important pentru clasa muncitoare decît tot 
ce aş putea face participînd personal la un congres oarecare. 

Situaţia internaţională din Europa o consider absolut provizorie. 
In ceea ce priveşte Germania, în special, lucrurile trebuie luate 
aşa cum sînt 287, adică să apărăm interesele revoluţionare pe o cale 
care corespunde condiţiilor schimbate. As to 1) Prusia, acum este mai 
important decît oricind ca relations to Russia to watch and to 
denounce 2) .  

Publicat pentru prima oară 
în „Die Neue Zeit", Bd. 2,  nr. 2, 
1901-1 902 

57 

Al dv. devotat, 
K. Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Emil Engels 
la Engelskirchen 

Manchester, 23 august 1866 

Dragă Emil, 
Iţi scriu în mare grabă doar pentru a te ruga să trimiţi docu

mentul Funke, de îndată ce va fi semnat, nu mie, ci lui 
Hall & Janison, Solicitors, 
Manchester, 

Eu plec m1me în Germania. 
Multe salutări tuturor. După căsătoria Mariei Blank cred că 

voi veni la Engelskirchen. 

Publicat pentru prima oară 
in : K. Marx �i F. Engels. Opere, 
voi XV, ed. rusă, 1 94 

1) - Referitor la. - Nota trad. 

Al tău, 
Friedrich 

Se llpăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) - relaiiile ei cu Rusia să fie urmărite şi demascate. - Nota !rad. 
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58 
Marx către fiica sa Laura 

la Hastings 

[Londra} 28 august 186-

Draga mea Cacadou, 
Am primit scrisoarea ta, dar deschisă, deoarece a trebuit să 

treacă prin mîinile dîrze ale împăratului 1) . 
Eu am fost întotdeauna de părere că pentru a-ţi completa „hedu

cation" ai nevoie de o instruire anumită într-un internat. Iţi va fi 
de mare folos. 

II hidalgo della figura trista 2) m-a părăsit la colţul casei sale. 
După ce mai înainte inima lui a fost puternic încercată, despărţi
rea de mine se pare că a suportat-o cu un calm eroic. 

Cele mai bune urări lui ± = + 3) . 
Iţi trimit alăturat 5 1. st., restul săptămîna viitoare. 

Devotatul tău, 
Bătrîn 

Mama va porni în expediţie mîine 487 sau poimîine. Face un 
mare efort ca să se mişte din loc. 

Publicat pentru prima oară 
în limba originalului 
în „Annali" ,  an. 1 ,  Milano, 1 958 
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Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba engleză 

Marx către Johann Philipp Becker 
la Geneva 4) 

[Londra} 31 august 186& 

Dragă Becker, 
Este absolut necesar ca preşedintele congresului 266 să fie Jung � 

1) ale lui Jenny, fiica lui Marx, care îndeplinea funcţia de secretară parti
culară. - Nota red. 

') - Cavalerul tristei figuri (Don Quijote, aici este vorba de Paul Lafargue) . -
Nota trad. 

1) Eleanor, fiica lui Marx. - Nota red. 
•) Scrisoarea poartă ştampila : „Asociaţia Internaţională a Muncitorilor. Con

siliul Central. Londra". - Nota red. 
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1 .  Deoarece el vorbeşte trei limbi : engleza, franceza şi germana. 

2. Jung este reprezentantul efectiv al Consiliului Central, Odger 

(care în afară de aceasta nu cunoaşte decît limba lui maternă) nu 
a fost ales de Consiliul Central . Noi am ales patru delegaţi în 
frunte cu Jung ; Odger ar putea merge numai în cazul că ar 
putea să-şi facă singur rost de bani (bineînţeles cu garanţia noas· 
tră) . El nu a facut nimic pentru Asociaţie. 

3. Cremer şi Odger au ţesut o intrigă foarte murdară pentru 
a zadar nici în ultima zi plecarea lui Jung şi Eccarius. 

4. Odger vrea să fie ales preşedinte al congresului ca să impună 
prin aceasta englezilor şi, împotriva voinţei marii majori tăţi a 
Consiliului, să reuşească să fie ales anul viitor preşedinte al Con
siliului Central. 

5. Cremer şi Odger ne-au trădat amîndoi în Liga pentru reformă, 
unde, împotriva voinţei noastre, au făcut compromisuri cu bur
ghezia 21 6 •  

6. D-l Cremer a decăzut complet din punct de vedere moral. 
El nu urmăreşte decît să obţină un post „plătit" şi să nu fie nevoit 
să muncească. De aceea nu trebuie sub nici un motiv să fie ales 
de congres secretar general (singurul post plătit) . Trebuie ales 
Fox sub pretextul - de altfel absolut întemeiat - că secretarul 
general trebuie să ştie mai mult decît o singură limbă. 

9 1) . Preşedintele Consiliului General nu trebuie să fie ales de 
congres, ci aici, la Londra, întrucît această persoană are numai 
o importanţă locală. 

10. La alegerea preşedintelui congresului tu trebuie să declari 
imediat că un congres internaţional poate fi prezidat numai de o 
persoană care vorbeşte mai multe limbi străine, chiar şi numai 
pentru a cîştiga timp etc. 

1 1 .  Pune-I şi pe Dupleix la curent cu toate acestea. 

1 2. Ar fi bine dacă înainte de începerea congresului i-ai cere 
�ul Eccarius să-ţi traducă în limba germană instrucţiunile 2) pe 

1 )  Marx a sarit aici două numere. - Nota red. 
•j K. Marx. „Instrucţiuni pentru delegaţii Consiliului Central provizoriu în 

legătură cu diferite probleme• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 6, Bucu
reşti, Editura politica, 1963, p. 202-2 1 3 .  - Nota trad.). - Nota red. 
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care, în numele Comitetului Central, le-am scris eu pentru delegaţii 
de la Londra. 

Salutări şi o strîngere de mină. 

Publicat pentru prima oari 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XV, ed. rusă, 1934 

60 

Al tău, 
Karl Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către fiica sa Laura 
la Hastings 

[Londra, septembrie 1 866] 

Draga mea Cacadou, 

Iartă-mă că îţi scriu numai aceste cîteva rinduri. Vrem ca man
datul poştal anexat, de 3 l. st., să ţi-l trimitem cu prima poştă, care 
pleacă la ora 1 1  dim. Fii bună şi comunică-ne cu ce tren pleci din 
Hastings săptămîna viitoare şi cînd vei sosi aici. 

Biet copil, ai fi putut evita durerile de dinţi dacă mi-ai fi urmat 
sfatul şi te-ai fi dus la „dentistul • meu. 

Ultima ta scrisoare ne-a făcut multă plăcere (în afară de istoria 
cu durerea de dinţi) , deoarece am aflat din ea cit de energic ştie 
să acţioneze Cacadou a noastră. 

Spune-i lui Quoquo 1) că se apropie un dezastru. Impăratul 2) 
îşi închipuie că supusul său îl neglijează şi se simte cam jignit. 

Publicat pentru prima oară 

1) Eleanor Marx. - Nota rd. 
1) Jenny, fiica lui Max. - Nota red. 

Devotatul tău, 
Bătrîn 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba engleză 
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Marx către fiic a  sa Ele anor 
la Hastings 

477 

ondra] 5 septembrie 166 

Scumpul meu maestru ± o + , 
Mă plec pînă la pămînt în faţa infinităţii voastre, indiferent 

ce rol aţi binevoit să vă asumaţi, cel al infinitului mic sau cel al 
infinitului mare. 

Scrisorile dv. ne-au încîntat şi ne-am prăpădit de rîs cînd am 
citit excepţionalul pasaj în care descrii explozia neaşteptată stîr
nită de bătrîna domnişoară la expoziţie. 

Mă mîhneşte din cale-afară urmaşul gorilei 1) , care abia mai 
poate suporta despărţirea de şoricelul 2) inimii sale. Dacă ar cu
noaşte-o şi el tot atît de bine ca şi mine, atunci fără doar şi poate 
că s-ar asemăna şi mai mult cu Calipso, qui ne pouvait se consolei 
du depart d'Ulysse 3) . Dar dacă ea poate fi o Calipso, el este orice 
altceva în afară de Ulise. Mai degrabă un îndrăgostit ciudat. e 
altfel merită să-l şi laud puţin. A muncit mult (de la ora 1 d.p. pînă 
la 9 [seara]) ca să traducă instrucţiunile 4) pe care a trebuit să 
le schiţez pentru delegaţii la Congresul de la Geneva. A muncit 
din greu, ca un croitor, pentru a termina unele aparate de gim
nastică destinate dv. In sfîrşit, el acordă o mare atenţie flecărelii 
ştiinţifice la care îl poftesc eu, deşi atît lui cit şi mie ne este 
foarte străin acest gen de distracţie spirituală. 

Alaltăieri a fost aici familia Lormier, precum şi Negrilă 5) . Sub 
pretextul că vrea să-i arate un truc de gimnastică, bătrînul Lormier 
i-a spus „confidenţial• şi, fireşte, într-un mod delicat, să înceteze 
de a mai inunda casa, după obiceiul lui, cu fîntîni de salivă cînd 
fumează. Cînd s-au întors amîndoi din bucătărie, unde a avut loc 
convorbirea secretă, bietul nostru Negrilă arăta foarte abătut şi 
s-a comportat ca un „copil cuminteu .  

1) Paul Lafargue. - Nota red. 
1) Laura Marx. - Nota red. 
1) - care nu s-a putut consola de plecarea lui Ulise. - Nota trad. 
•1 K. Marx. „lnstrucliuni pentru deleqaţii Consiliului Central provizoriu n 

legătură cu diferite probleme• .  - Nota red. 
•) Pa\l Lafargue. - Nota red. 
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Sincer vorbind, îmi place acest tînăr. Totodată însă sînt şi 
puţin gelos pe el din cauza aspiraţiilor lui la vechiul meu „secretar 
particular" 1) . 

Să nu uiţi să-mi scrii imediat cit trebuie să plăteşti pe săp
tămînă. 

Nesuferită vreme, sper că se va mai îndrepta. 

Adresa lui Miimmelchen 2) : „Mrs. Goodbun. Rose and Crown. 
Dover" .  La revedere, dragul meu copil. Multe salutări ţie şi nemu
ritorului Cacadou. 

o 
Al tău, o 

Să nu-i scrii mamei, fiindcă probabil pe vineri dimineaţa pleacă 
din Dover, pentru a merge în altă localitate. 

Publicat pentru prima oara 
în „Voinstvuiuşcii materialist ' ,  
cartea 4, 1925 

62 

Se tipăreşte după manuscr•s 

Tradus dm limba engleză 

Marx către Ludwig Kugel1 ann 
la Hannover 

Dragă pr'etene, 

Londra, 9 octomb ie 3) 1B66 
1, Modena Villas, Maitland Park, 

Haverstock H1Il 

Sper că din tăcerea dv. prelungită nu trebuie să trag concluzia 
că ultima mea scrisoare 4) v-a j ignit cu ceva. Sensul ei urmarea 
exact contrariul. Orice om care se află într-o situaţie desperată 
simte uneori nevoia să se exprime deschis. Dar el face aceasta 

1) Laura Marx. - Nota red. 
') Jenny Marx, soţia lui Marx. - Nota red. 
1) In manuscris : noiembrie. - Nota red . 
') Vezi volumul de faţă, p. 472-473 - lola red. 
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numai faţă de persoanele care se bucură de încrederea lui de
osebită, ieşită din comun. Vă asigur că neplăcerile mele de zi cu 
zi mă înspăimîntă mai mult, pentru că mă împiedică să-mi termin 
lucrarea 1) ,  decît orice alte motive personale sau familiale. Aş 
putea îndrepta situaţia chiar mîine dacă aş vrea să mă apuc de 
ceva practic în loc să lucrez pentru cauză. Sper să nu vă neliniş
tească faptul că dv. personal nu mă puteţi ajuta cu nimic. Ar fi 
un motiv cu totul neîntemeiat. 

Să trecem acum la cîteva probleme cu caracter general. 
M-am temut foarte mult pentru primul Congres ţinut la Ge

neva 266 , dar în general el a decurs mai bine decît mă aşteptam. 
Influenţa exercitată de el în Franţa, în Anglia şi în America a 
întrecut toate aşteptările. La congres n-am putut şi n-am vrut să 
mă duc, am redactat însă programul delegaţilor londonezi 2) . L-am 
limitat în mod deliberat la punctele care permit o înţelegere şi o 
colaborare nemijlocită între muncitori şi care alimentează nemijlocit 
şi dau un impuls nevoii luptei ae clasă şi a organizării muncitorilor 
ca clasă. Domnii parizieni au capetele înţesate cu cele mai goale 
fraze proudhoniste, flecdresc despre şti ·nţa, dar per onal nu ştiu 
nimic. Resping orice acţiune revoluţionara, adică izvor"tă din 
însăşi lupta de clasă, orice mişcare concentrată, socială, deci şi 
pe aceea care îşi poate atinge scopul cu mijloace portice (de 
exemplu reducerea prin lege a zilei de muncă) . Sub pretextul liber
tăţii şi al antiguvernamentalismului sau al inliviluali,mului anti
autoritar, aceşti domni - care au suportat 16 ani în linişte şi mai 
suportă încă cel mai mizerabil despotism - predică de fapt obiş
nuita economie burgheză, doar idealizată în manieră proudho
nista ! Proudho. a facut ur rau imens. Pseudocritica lui şi opoziţia 
lui aparentă faţă de utopişti (el însuşi nu e dec1t un utopist filistin, 
în timp ce utopiile unui Fourier, Owen etc. prefigurează şi exprimă 
în mod fantastic o lume nouă) au cucerit şi au entuziasmat mai întîi 
„j eunesse brillante" 3} , pe studenţi, apoi pe muncitori mai ales 
pe cei din Paris, care, ca muncitori din ramura articolelor de lux, 
fard s-o ştie, sîn t atraşi în mare masurt ae vechiul putregai. 
Ignoranţi, vanitoşi, pretenţioşi, palavragii şi plini de o îngîmfare 

1) „Capitalul " .  - Nota red. 
2) K. Marx. „Instructiuni pentru delegaţn C ns.hului Central prov1lonu în 

!rgatura cu diferite probleme " .  - Nota red. 
�) - „unerctul straluci t " .  - Nota trad. 
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emfatică, ei au fost pe punctul de a strica totul, venind la congres 
într-un număr cu totul disproporţionat faţă de numărul membrilor 
lor. In raport îi voi pune la punct în mod discret. 

Mare bucurie mi-a făcut Congresul muncitorilor americani, ţinut 
simultan la Baltimore. Lozinca lansată aici a fost organizarea în 
vederea luptei împotriva capitalului ; interesant este că majori
tatea revendicărilor elaborate de mine pentru Congresul de la Ge
neva au fost formulate şi acolo datorită instinctului sănătos al 
muncitorilor 488• 

Mişcarea pentru reformă, iniţiată de Consiliul nostru Central 
(quorum magna pars fui 1) ) , a luat în momentul de faţă nişte pro
porţii colosale şi devine o forţă irezistibilă 104• Eu am stat tot timpul 
în culise, iar acum, cînd lucrurile au intrat pe făgaşul cel bun, 
nu-mi mai fac griji. 

Al dv., 
K. Marx 

Apropo. „Workman• este o foiţă filistină care nu are mm1c co
mun cu noi. „Commonwealth" aparţine oamenilor noştri, dar de
ocamdată (în parte din motive economice, în parte din motive po
litice) s-a transformat exclusiv într-un organ al mişcării pentru 
reformă. 

De curînd am citit : Dr. T. Moilin : „Le:ons de Medecine Physio
logique",  apărută în 1866 la Paris ; conţine foarte multă fantezie 
şi prea multă „construcţie" , dar şi multă critică la adresa vechii 
terapeulici. Aş dori să citiţi şi dv. această carte şi să-mi comunicaţi 
amănunţit ce părere aveţi. Vă recomand şi Tremaux : „De J 'origine 
de tous Ies etres etc. " Deşi scrisă neglijent, plină de greşeli geo
logice şi slabă sub aspectul criticii literar-istorice, cartea reprezintă 
- with an that and all that Z) - un pas înainte faţă de Darwin 3). 

Publicat pentru prima oară 
în „Die Neue Zeit" , Bd. 2, nr. 2, 
101-102 

1) - la care am luat parte din plin (Virgiliu, 
reşti, B.P.T., 14, p. 35). - Nota trad. 

1) - ln ansamblu. - Nota trad. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 227. - Nota red. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

„Eneida", cartea a II-a, Bucl-



Pagină din procesul verbal al Congresului de la Geneva 
din 1866 cu introducerile lui Marx 
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63 
Marx către Ludwig Kugelmann 

la Hannover 

Londra, simbată 13 octombrie 1866 

Dragă prietene, 
Deoarece vreau să vă răspund imediat şi scrisoarea dv. a venit 

exact înainte de plecarea poştei (iar mîine, duminică, scrisorile 
nu pleacă) , aş dori sa expun în cîteva cuvinte chintesenţa scrisorii 
mele care s-a pierdut 489• (Această confiscare a scrisorilor este, 
fireşte, neplăcută, deoarece nu am de loc inteiţia să-l fac pe 
d-l Bismarck confidentul chestiunilor mele personale. Dacă, dim
_potrivă, îl interesează părerea mea asupra politicii lui, poate sa mi 
se adreseze dHect şi cu siguranţă că i-o voi spune pe şleau.) 

Situaţia mea materială s-a înrăut.ţit atît de mult din cauza 
bolii mele îndelungate şi a cheltuielilor masive impuse de ea, 
incit într-un viitor apropiat o criză financiara este iminentă, fapt 
-care, abstracţie făcînd de influenţa ei directă asupra mea şi a fami
liei mele, ar însemna pentru mine o prăbuşire şi din punct de 
vedere politic, deoarece aici, la Londra, trebu'e păstrate aparentele. 
Iată ce voiam să aflu de la dv. : cunoaşteţi cumva o persoană sau 
mai multe (deoarece chestiunea nu trebuie în nici un caz să devină 
publică) dispuse sa-mi Î1nprumute circa 1 OOO de taleri pe cel puţin 

2 ani cu o dobmdă de 5 sau 6° o ? Eu pi.lese acum 20-500/o do
bîndă pentru sumele mici pe care le împrumut, totuşi nu-i pot ţine 
prea mult timp în şah pe creditori şi de aceea mă ameninţă un fali
ment total. 

De la penultima scrisoare către dv. 1) am avut recidive perma
nente ale bolii mele şi de aceea munca mea teoretică a fost foarte 
-sporadică. (Munca practică pentru Asociaţia Internaţională merge 
pe făgaşul ei şi este copleşitoare, deoarece de fapt eu conduc în
treaga Asociaţie.) Luna viitoare îi voi trimite lui Meissner primele 
coli 2) , apoi le voi trimite şi pe celelalte, iar ultimele le voi duce 
eu însumi la Hamburg. Cu acest prilej voi trece în orice caz 
pe la dv. 

lmprejurările (întreruperi permanente din motive de sănătate şi 
de ordin familial) mă determină să scot mai întîi volumul I, şi nu 
ambele deodată, cum intenţionam la început. De altfel vor fi, pro
babil, trei volume. 

1) Vezi volumul de fată, p. 472-473. - Nota red. 
l) din Primul volum al „Capitalului". - Nnta ref. 
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lntreaga lucrare se compune din următoarele părţi : 
Cartea I. Procesul de producţie a capitalului. 
Cartea a li-a. Procesul de circulaţie a capitalului. 
Cartea a III-a. Formele procesului în ansamblu. 
Cartea a IV-a. Contribuţii la istoria teoriei. 
Volumul I cuprinde primele două cărţi. 
Cartea a III-a cred că va forma volumul al Ii-lea, iar cartea a 

IV-a 155 - volumul al III-lea. 
Am socotit necesar ca în cartea I să încep totul ab ovo 1) , 

adică să rezum lucrarea mea apărută la Duncker la un singur capitol 
despre marfă şi bani 490• Am considerat necesar acest lucru nu 
numai pentru a păstra caracterul unitar al lucrării, ci şi pentru 
motivul că pînă şi capetele luminate nu înţeleg bine obiectul ei. 
Probabil că prima expunere a avut deficienţe, în special în analiza 
mărfii .  Lassalle de pildă, în lucrarea lui „Kapital und Arbeit" 2) ,  
în care pretinde că redă „chintesenţa spirituală" a studiului meu. 
face greşeli grosolane, ceea ce de altfel i se întîmplă de fiecare 
dată cînd îşi însuşeşte fără jenă lucrările mele. Nostim este felur 
cum copiază chiar şi unele din „inadvertenţele• mele istorice-lite
rare, care se datorează faptului că uneori citez din memorie, fără să 
mai controlez textele. Nu m-am hotărît încă dacă să scriu în pre
faţă cîteva cuvinte cu privire la plagiatele lui Lassalle sau nu. In 
orice caz, atacurile neruşinate împotriva mea ale admiratorilor 
lui ar justifica acest lucru 67• 

Consiliul de la Londra al trade-unionurilor engleze (al cărui 
secretar este preşedintele nostru Odger) examinează în acest mo
ment problema dacă trebuie să se declare British Section of the 
International Association 3). Dacă reuşeşte acest lucru, atunci con
ducerea clasei muncitoare se îndreaptă in a certain sense 4) spre 
noi, iar noi putem „push on" 5) foarte mult mişcarea. 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurta tă 
în „Die Neue Zeit", Bd. 2, nr. 2, 
1901-1902 

1) - de la început. - Nota trad. 

Al dv., 
K. Mrx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba german. 

1) P. Lassalle. „Herr Bastiat-Schulze von Delitzsch, der okonomische Julian, 
ader : Kapital und Arbeit" („D-l Bastiat-Schulze-Delitzsch, Julianul economic, sau : 
Capital şi muncă " ) ,  Berlin, 164. - Nota red. 

1) - Sec\ia britanică a Asocia\iei Intema\ionale. - Nota trad. 
') - într-un anumit sens. - Nota tra1. 
') - „impulsiona".  - Nota lrad. 
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64 
Marx către Ludwig Kugelmann 

la Hannover 

[Londra] 5 octombrie 1866 

Dragă prietene, 

Scriu aceste rînduri în mare grabă, 
1 .  ca să vă mulţumesc pentru strădaniile dv. i 
2. ca să anunţ primirea acestei scrisori, precum şi scrisorile 

precedente. 

3. Dv. aveţi o imagine complet greşită asupra relaţiilor mele 
cu Engels. Este prietenul meu cel mai intim. Faţă de el nu am 
nici un fel de secrete. Dacă n-ar fi fost el, aş fi fost de mult 
constrîns să încep o „afacere rentabilă" .  De aceea nu doresc în 
nici un caz ca o a treia persoană să intervină pentru mine la el. 
Nici el nu poate acţiona, bineînţeles, decît în anumite limite. 

4. Dr. Jacobi 1) , după cum mi-au scris muncitorii, a devenit un 
cetăţean absolut onorabil şi de aceea nu trebuie cu nici un chip 
deranjat cu problemele mele personale 491• 

Mă gîndesc ce s. întreprind. Văd însă că dv. aţi încercat tot 
ce v-a stat în putere, şi de aceea vă rog să socotiţi această ches
tiune încheiată. 

Eu nu scriu în „Commonwealth" .  
A l  dv„ 

K. M. 

Miquel et Co. pot să aştepte mult şi bine pînă vor deveni 
miniştri prusieni. 

Publicat pentru prima oară 
in „Die Neue Zeit " ,  Bd. 2, nr. 3, 
1 901-1902 

1) Abraham Jacobi. - Nota red. 

Se tipăreşte după manuscns 

Tradus din limba germană 
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65 
Marx către Fra;ois Lafargue 

la Bordeaux 

Londra, 12 noiembrie 1866 

Dragă domnule Lafargue, 

Sper că monsieur il amoroso 1) m-a scuzat în faţa dv. pentru 
tăcerea mea de neiertat. Pe de o parte m-au urmărit necontenitele 
recidive ale bolii mele, pe de altă parte am fost atît de ocupat cu 
o lucrare mare 2) , incit am neglijat corespondenţa cu cei mai 
apropiaţi prieteni ai mei. Dacă nu v-aş fi numărat printre aceştia. 
n-aş fi îndrăznit niciodată să încalc limitele bunei-cuviinţe. 

Vă mulţumesc din inimă pentru vin. Ca originar dintr-o regiune 
viticolă şi ca fost proprietar de vie 492 ştiu sa apreciez valoarea 
vinului. Cred chiar, ca şi bătrînul Luther, că omul căruia nu-i 
place vinul nu va fi niciodată capabil de ceva. (Dar nici o regulă 
fară excepţii.) Nu se poate nega, de pildă, că mişcarea politică din 
Anglia nu a fost grăbită de tratatul comercial cu Franţa 493 şi de 
importul de vinuri franţuzeşti. Acesta este unul din lucrurile bune 
pe care a reuşit să le realizeze L [udovic] Bonaparte, în timp ce 
bietul Ludovic-Filip era atît de intimidat de fabricanţii din nord, 
incit nu s-a încumetat să încheie tratate comerciale cu Anglia. E 
de regretat însa că asemenea regimuri ca cel napoleonean, care se 
bazează pe oboseala şi slabirea celor două clase sociale antago
niste, plăteşte un oarecare progres material numai cu pre ţul demo
ralizarii generale. Din fe icire, masa de muncitori nu poate fi demo
ralizată. Munca fizică este marele antidot împotriva oricarei in
fecţii sociale. 

Probabil ca v-aţi bucurat ca şi mine de înfrîngerea pr eşedintelui 
Johnson în ultimele alegeri 404• în sfîrşit, muncitorii din Nord au 
priceput foarte bine că mun.a forţată pentru negri nu va putea fi 
niciodată liberă pentru albi. 

Sîmbătă seara am pi imit, prin intermediul cetăţeanului Dupont, 
o scrisoare pentru Paul 3) de la secretarul facultăţii de medicină. 
El cere nişte acte care (cu excepţia diplomei de bacalaureat) nu se 

1) - domnul îndrăgostit (Paul Lafargue) . - Nota trad. 
•) „Capitalul". - Nota red. 
') Paul Lafargue. - Nota red. 
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găsesc nici la fiica mea 1) şi nici la persoana care păstrează lucru
rile fiului dv. De aceea trebuie să trimiteţi urgent aceste acte. 

Vă rog să-i spuneţi fiului dv. că i-aş fi foarte recunoscător 
dacă nu ar mai face propagandă la Paris. Vremurile sint periculoase. 
Cel mai bun lucru pe care îl poate face la Paris este să profite de 
relaţiile lui cu dr. Moilin. El nu pierde nimic dacă îşi foloseşte cu 
economie capacitatea de polemică. Cu cit se va stăpini mai mult, 
cu atît mai bun luptător va deveni el la momentul oportun. 

Fiica mea vă roagă să-i trimiteţi prin Paul fotografia d-nei 
Lafargue şi a dv. 

Intreaga mea familie trimite salutări prieteneşti întregii familii 
Lafargue. 

Publicat pentru prima orl 
In „Annali" ,  an. 1, Milano, 1958 

66 

Al dv. devotat, 
Karl Marx 

e tiplreşte dupl mnuscri. 
Tradus din limba franceză 

Marx către P aul L afargue 
la Londra 

[Londra] 7 decembrie 1866 

Dragă Lafargue, 
Am fost atît de ocupat cu o lucrare care trebuia să fie gata 

luni, incit mi-a fost imposibil să-ţi răspund imediat. Deocamdată 
doar atît : în cazul că te-am jignit cu monologul meu vehement, 
îţi cer scuze. Nu trebuie să te enervezi nici cind ai dreptate. 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 

1) Laura Marx. - Nota re t 

Karl Marx 

Se tiplreşte după mnuscris 

Tradus din limba franceză 
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67 
Marx către Ludwig Kugelmann 

la Hannover 

[Londra, 18 februarie 1 867) 

Dragă Kugelmann, 
Nu aţi putea obţine ca „Dezminţirea u 1) alăturată să fie publicată 

în „Zeitung fir Norddeutschlandu şi, dacă acesta refuză, atunci 
într-un alt ziar din Hannover ? Este o problemă importantă pentru 
mine, deoarece peste cîteva săptămîni vreau realmente să plec 
în Germania. Intreaga notă miroase a Stieber 284• 

Zilele acestea vă trimit raportul oficial asupra Congresului de 
la Geneva, care apare acum număr de număr într-un ziar de aici, 
în limbile engleză şi franceză 495• „Commonwealthu este absorbit cu 
totul de mişcarea pentru reforma electorală. Redacţia acestuia 
a încăput pe mîini rele. Deocamdată avem motive să-i lăsăm de 
capul lor, deşi am putea interveni în calitate de acţionari. 

In ultimul timp Asociaţia noastră a avut diverse conflicte cu 
d-l Bonaparte 274• Data viitoare vă voi scrie mai detaliat. Scrieţi-mi, 
vă rog, ce face Liebknecht şi unde se află. 

Publicat pentru prima oară 
ln „Die Neue Zeit " ,  Bd. 2, r. 3, 
1901-1 902 

Al. dv., 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) K. Marx. „Dezminţire• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 6, Buc:

reşti, Editura politică, 1963, p. 219. - Nota trad.). - Nota red. 
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68 
Marx către Ludwig Kugelmann 

la Hannover 
(Telegramă) 

Doctor L. Kugelmann 
Hannover 

Sosesc astă seară la ora 9 .  

Publicat după fotocopia 
telegramei 

69 

Hamburg, 16 aprilie 1867 

Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Johann Philipp Becker 
la Geneva 

Hannover, 11 aprilie 1 867 

Dragă prietene, 
Miercurea trecută 1) am plecat per steamer 2) de la Londra şi 

am sosit vineri după-amiază, pe furtună şi vijelie, la Hamburg 
pentru a preda acolo manuscrisul volumului I d-lui Meissner. Lu
crarea a mers la tipar chiar la începutul acestei săptămîni, astfel 
că volumul I va apărea la sfîrşitul lunii mai. Intreaga lucrare 
apare în trei volume. Titlul ei este : „Capitalul. Critica economiei 
politice• .  

Volumul I cuprinde cartea 1 :  „Procesul de produc/ie a capita
lului• .  Aceasta este, fără doar şi poate, cea mai teribilă bombă 
care a fost azvîrlită vreodată în capul burghezilor (inclusiv al 
proprietarilor funciari) . Acum trebuie atrasă atenţia prin presă, 
adică prin ziarele care vă stau la dispoziţie, asupra apariţiei foarte 
apropiate a cărţii. 

Trimite de probă numărul viitor din „ Vorbote• la Hamburg, 
lui O!!o Meissner, care poat. contribui şi la răspîndirea ziarului tău. 

1) 10 aprilie. - Nota red. 
'l - cu vaporul. - Nota tiad. 
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Trebuie să închei (mai tîrziu îţi voi scrie mai mult), deoarece 
dr. Kugelmann, care-ţi trimite prin mine cele mai cordiale salutări, 
vrea să-mi arate toate minunăţiile Hannoverului. 

Publicat pentru prima oară 
în „Marx Festnmmer zum 40. 
Todestage " ,  Wlen, 1 923 

70 

Tout a toi 1) , 
K. Marx 

Se tipăreşte după manuscric 

Tradus din limba germană 

�1arx către Sigfrid Meyer 
la New York 

Hannover, 30 aprilie 1867 

Dragă prietene, 
Cred că v-aţi făcut o părere foarte proastă despre mine, care 

se va înrăutăţi şi mai mult cînd vă voi spune că scrisorile dv. 
nu numai că mi-au făcut o mare bucurie, dar au fost pentru mine 
o adevărată mîngîiere în perioada plină de necazuri prin care am 
trecut. Conştiinţa că am atras în partidul nostru un om de valoare, 
a la hauteur des principes 2) , mă despăgubeşte de toate relele. De 
altfel scrisorile dv. au fost pline de cele mai prieteneşti sentimente 
pentru mine, şi dv. înţelegeţi că eu, care mă aflu în cea mai cum
plită luptă cu lumea (oficială) , sînt cel mai puţin în stare să subapre
ciez acest sentiment. 

De ce nu v-am răspuns ? Pentru că am fost tot timpul între 
viaţă şi moarte. A trebuit deci să folosesc fiecare clipă în care 
puteam lucra pentru a-mi termina această carte, căreia i-am jertfit 
sănătatea, fericirea vieţii mele şi familia. Sper că această explicaţie 
este suficientă. Dispreţuiesc pe aşa-numiţii oameni „practici u şi 
înţelepciunea lor. Cine vrea să fie un animal n-are decît să întoarcă 
spatele chinurilor omenirii şi să-şi vadă doar de propria lui piele. 
Eu m-aş fi socotit însă realmente nepractic dacă aş fi dat ortu' popii 
fără să-mi fi terminat cartea complet, cel puţin în manuscris. 

Volumul I al acestei lucrări va apărea peste cîteva săptămîni 
în editura Otto Meissner din Hamburg. Titlul lucrării este : „Capi-

1) - Cu totul al tău. - Nota trad. 
1) - care se află la înălţimea principiilor. - Nota trad. 
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talul. Critica econom1e1 politice•. Pentru a preda manuscrisul edi
torului am plecat în Germania, unde, înainte de a mă înapoia la 
Londra, m-am oprit pentru cîteva zile la un prieten din Hannover 1) . 

Volumul I cuprinde „Procesul de producţie a capitalului• .  In 
afară de expunerea ştiinţifică generală, arăt, foarte amănunţit, pe 
baza un0r surse oficiale pînă acum nefolosite, situaţia proletaria
tului - agricol şi industrial - din Anglia în timpul ultimilor 20 de 
ni, precum şi a celui din Irlanda. lnţelegeţi, fireşte, că toate 
acestea îmi servesc numai drept argumentum ad hominem 2) . 

Sper ca pînă într-un an să apară întreaga lucrare. Volumul al 
II-lea cuprinde continuarea şi încheierea părţii teoretice, iar volu
mul al III-lea - istoria economiei politice începînd de la mijlocul 
secolului al XVII-lea iss. 

In ceea ce priveşte „Asociaţia Internaţională a Muncitorilor" ,  
e a  a devenit o forţă î n  Anglia, Franţa, Elveţia şi Belgia. Formaţi cit 
se poate mai multe secţii ale acesteia în America. Cotizaţia de 
membru este de 1 penny (about 3) 1 groş de argint) pe n. De 
altfel, fiecare secţie dă atît cit poate. Congresul va avea loc anul 
acesta la Lausanne la 3 septembrie 331• Fiecare secţie poate trimite 
un reprezentant. Scrieţi-mi despre această problemă, despre felul 
cum o duceţi în America şi despre situaţia generală. Dacă tăceţi, 
voi considera aceasta o dovadă că încă nu m-aţi absolvit de păcat. 

Cu salutări cordiale. 

Publicat pentru prima m 1 ă 
în formă prescurtată 
în „Die Neue Zeit", Bd. 2, ur. :l:i. 
1 90-!9'J 

'I Kugelmann. - Nota red. 

Al dv., 
Karl Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

'I - care apelează la sentimentelt• omului. - Nota trad. 
11 - vreo. - Nota trad. 
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71 

Marx către Ludwig Bichner 
la Darmstadt 

Stimate domn, 

Hannover, 1 mai 1861 
(adresa : dr. Kugelmann) 

Dacă îmi permit, deşi nu vă cunosc personal, să mă adresez dv. 
într-o chestiune personală, dar care are totodată un caracter ştiin
ţific, aceasta se datorează încrederii pe care o am în dv. atît ca 
om de ştiinţă, cit şi ca om cu convingeri politice ferme. 

Am venit în Germania ca să predau editorului meu, Otto 
Meissner din Hamburg, volumul I din lucrarea mea „Capitalul. 
Critica economiei politice• .  Trebuie să mai întîrzii aici cîteva zile 
pentru a vedea dacă cartea poate fi tipărită atît de repede cum 
vrea d-l Meissner, respectiv dacă corectorii sînt destul de calificaţi 
pentru acest sistem de editare. 

Motivul pentru care m-am adresat dv. personal este următorul : 
aş dori ca lucrarea, după ce va fi publicată în Germania, să apară 
şi în limba franceză la Paris. Eu nu pot pleca acolo, în orice caz 
nu fără a mă expune unei primejdii, deoarece am fost expulzat 
din Franţa prima oară sub Ludovic-Filip, a doua oară sub Ludovic 
Bonaparte (pe atunci preşedinte) 496 ; în sfîrşit, trăind în exil la 
Londra, l-am atacat în permanenţă pe d-l Ludovic. Aşa că nu mă 
pot duce personal să-mi caut un traducător. Ştiu că lucrarea dv. 
„Staff und Kraftu 1) a apărut în limba franceză şi de aceea presupun 
că mă puteţi pune în legătură, direct sau prin intermediul cuiva, 
cu o persoană corespunzătoare. Dat fiind că în timpul verii trebuie 
să termin pentru tipar volumul al Ii-lea, iar în timpul iernii vo
lumul al Iii-lea, ultimul m, nu dispun de timpul necesar ca să mă 
apuc eu însumi de redactarea lucrării în limba franceză 497, 

Consider că e foarte important ca francezii să fie eliberaţi de 
concepţiile greşite în care i-a ferecat Proudhon prin idealizarea 
micii burghezii. La recentul Congres de la Geneva 2661 ca şi în 
relaţiile pe care eu, ca membru al Consiliului General al Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor, le am cu secţia din Paris, mă izbesc 
mereu de consecinţele din cale-afară de respingătoare ale proud
honismului. 

1) Ludwig Bchner. „Kraft und Stoff" („Forţă şi materie" ) ,  Leipzig, 162. -
Nota red, 
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lntrucit nu ştiu cit voi mai sta aici, vă rămîn îndatorat dacă îmi 
veţi răspunde cit mai curînd. Dacă, la rîndul meu, v-aş putea fi 
cu ceva de folos la Londra, o voi face cu cea mai mare plăcere. 

Publicat pentru prima oară 
n : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XV, ed. usă, 194 

72 

Al dv. devotat, 
Karl Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba ermană 

Marx către fiica s a  J enny 
la Londra 

Hannover, 5 mai 1867 

Draga mea copilă, 
Scrisoarea ta m-a bucurat foarte mult. Este scnsa într-un stil 

pur imperial 1) .  Sper să te revăd împlinită şi proaspătă ca un tran
dafir de mai I 

Fotografia anexată trebuia s-o primeşti de ziua ta de naştere, 
nu a fost însă gata la timp. Lingă fotografia mea se află şi fotografia 
d-nei Tenge (de altfel ea este mătuşa feli�elor Baer, despre care 
povestea atît Edgar 2) ) ,  care în realitate nu este de loc atît de dră
guţă cum apare în acest portret. Este însă o persoană într-adevăr 
nobilă şi are o fire deosebit de blindă, deschisă şi naturală. Nu-şi dă 
de loc aere de „persoană cultă" .  Vorbeşte perfect engleza, fran
ceza şi italiana (e de origine italiană) . Deşi este o mare cunoscă
toare în ale muzicii, nu plictiseşte pe nimeni cu discuţii despre 
artă, dimpotrivă, nu le poate suferi. Este ateistă şi are înclinaţii 
spre socialism, deşi în această privinţă e prea puţin iniţiată. Ceea 
ce o caracterizează în primul rînd este o amabilitate neforţată şi 
lipsa oricărei preţiozităţi. Sînt încredinţat că în cel mai scurt timp 
aţi deveni prietene bune. Şi d-na Kugelmann este o micuţă femeie 
simpatică. 

Astăzi, de ziua mea de naştere, am primit prima coală 3) la 

1) Aluzie la porecla glumeaţă dată de Marx fiicei sale Jenny - Impăratul. -
Nota red. 

1) Edgar von Westphalen. - Nota red. 

1) Primul volum al „Capitalului" .  - Nota red. 
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revizie. Mă tem că cartea va fi puţin prea voluminoasă. Din cauza 
săptămînii paştelui, tipărirea nu a putut fi începută înainte de 
29 aprilie, iar Meissner era foarte furios din cauza acestei amînări. 
Totuşi, timpul n-a trecut degeaba. Aproape în toate ziarele germane 
au fost publicate anunţuri. Kugelmann are foarte multe relaţii şi 
le va pune pe toate în mişcare. 

Ziua ta de naştere 1) a fost sărbătorită aici solemn. 
Cu excepţia unei părţi a burgheziei, avocaţilor etc., a1c1 la 

Hannover domneşte o ură fanatică împotriva prusienilor, ceea ce 
pe mine mă amuză extraordinar. 

M-am bucurat foarte mult cînd am auzit de surpriza ta poloneză. 
Chiar dacă asemenea lucruri nu au o valoare comercială, au totuşi 
una istorică 389• 

Amînarea războiului o ltorăm exclusiv cabinetului Derby. 
Atîta timp cit acesta va rămîne la putere în Anglia, Rusia nu va 
sufla în cornul de război - de altfel o expresie în stil pur 
colletian 2). 

Nu pot preciza data înapoierii mele. Mai trebuie să aştept 
diverse scrisori. De aici mă voi întoarce direct la Londra prin 
Hamburg (unde mai am de discutat cu editorul meu 3)) .  

Cum am sosit aici i-am scris lui Lieb.necht. Mi-a răspuns. 
Soţia lui nu poate fi salvată, catastrofa e iminentă. Ea vă salută 
pe toţi, şi scrisorile voastre au încurajat-o. 

Trebuie să căutăm fotografia lui Hegel. La Hannover nu poate 
fi procurată. Cit despre a sa „Filozofie a istoriei u, voi încerca s-o 
găsesc la Londra. 

Cred că Cacadou ar fi putut să-mi scrie de mult cîteva rînduri, 
totuşi o scuz date fiind lecţiile de călărie. 

Şi acum la revedere, draga mea „Joeu 4) , vă doresc la toţi nu
mai bine. 

Anexez cîteva rînduri pentru Tussy 5) . 

Publicat pentru prima oară 
in „Voinstvuiuşcii materialist• , 
cartea 4, 1925 

1) 1 Mai. - Nota red. 

Al tău, 
Bătrîn 

Se tipăreşte după manuscns 

Tradus din limba engleză 

1) Stil colletian, adică în stilul redactorului Charles Collet de la „Free Press•. -
Nota red. 

1) O. Meissner. - Nota red. 
') Personaj din cartea Louisei Allcot „Micile femei" .  - Nota red. 
•) Eleanor Marx. - Nota red. 
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13 
Marx către fiica sa Laura 

la Londra 

Hannover, 13 mai 167 

Drăguţa, mica mea Cacadou, 
Mulţumesc foarte mult pentru scrisoarea ta şi a onorabilului 

Quoquo 1) . Te plîngi că nu dau nici un semn de viaţă, dar dacă 
chibzuieşti încă o dată bine, ai să observi că, una peste alta, eu am 
emis semnale săptămînal. In afară de asta, tu ştii că eu nu sînt 
prea „exuberant • ,  am o fire mai retrasă, sînt un leneş la scris 
scrisori, sînt greoi sau, cum spune Quoquo, un bărbat timid. 

Poimîine voi părăsi Hannoverul şi probabil că voi lua de la 
Hamburg primul vapor spre Londra. Să nu te aştepţi însă să-ţi 
precizez ziua şi ora. Mai am de rezolvat unele treburi cu editorul 2) 
meu. In orice caz asta e ultima săptămînă pe care o mai petrec pe 
continent. 

Sînt foarte bucuros că fotogafia mea a plăcut atît de mult. 
Oricum portretul meu trezeşte mai puţină nelinişte decît originalul. 

Referitor la d-na Tenge, mă mir că mă întrebi cum arată, dacă 
este drăguţă sau nu. Am trimis lui Jenny fotografia ei prinsă de a 
mea. Cum putea să se piardă ? Să-ţi răspund însă la întrebare : 
are 33 de ani, este mamă a cinci copii, mai mult interesantă decît 
drăguţă, şi în mod sigur nu e o savantă. Este însă o femeie care 
se remarcă. In ceea ce priveşte „flirtul • ,  trebuie să ii un bărbat 
curajos ca să îndrăzneşti să flirtezi cu ea. „Admiraţie" - recunosc, 
dar poate că şi din partea ei există oarecare supraapreciere a 
preasupusului şi „modestului • tău maestru. Tu ştii că nimeni nu 
e profet în ţara lui (ca să mă exprim simbolic) , este însă uşor să 
fie supraapreciat de străini ; aceştia, dacă nu interpretează în felul 
lor, sînt gata să atribuie calităţi deosebite 3) şi să descopere în 
orice individ ceea ce doresc ei să descopere. Ea a plecat din 
Hannover joia trecută. 

Săptămîna trecută vremea mai era rece şi ploioasă. Acum însă 
vara a izbucnit în toată splendoarea ei. De altfel, de cînd m 
sosit, vremea a fost aici la fel de proastă şi instabilă cum e de 
obicei la Londra. Numai că aerul e mai puţin dens şi asta e bine. 

1) Eleanor Max. - Nota red. 
1) Otto Meissner. - Nota red. 
1) Joc de cuvinte intraductibil : „Auslegen• 

a atribui. - Nota trad. 
a interpreta, „unterlegen• = 
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Continentalii ăştia duc o viaţă mai uşoară decît noi, cei de pe 
cealaltă parte a Mării Nordului. Aici se poate trăi foarte confor
tabil cu 2 OOO de taleri (300 1. st.) . De pildă, aici există diferite 
grădini (a la Cremorne 498, dar pentru „oameni respectabili " ,  unde 
se găseşte tot ce vrei) amenajate cu mai mult gust decît oricare 
grădină din Londra, unde în fiecare seară se ascultă muzică 
bună etc. şi unde cu 2 taleri (6 şilingi I) poţi obţine un abonament 
pentru tine şi toată familia pe un n de zile. Acesta este numai 
un exemplu de viaţă ieftină pe care o duc aici filistinii. Tinerii 
se amuză mai în libertate şi aproape fără cheltuieli. Fireşte, toate 
acestea prezintă şi un mare dezavantaj - atmosfera este din cale
afară de plicticoasă. Nivelul de trai este prea scăzut. Aceasta 
este soarta omului mărunt, şi nu trebuie să fii înalt ca să te simţi 
ca n Gulliver în ţara piticilor. 

Azi dimineaţă s-au primit de la Berlin nişte scrisori destul de 
„agitate" .  Se pare că planează ameninţarea unei ciocniri între mun
citori şi poliţie. Nu mă aştept la mai mult de data aceasta, dar 
ceva se coace. Clasa muncitoare din centrele mai mari ale Ger
maniei a început să adopte o atitudine mai hotărîtă şi mai ame
ninţătoare. Intr-o bună zi va începe hora I 

Şi acum, scumpa, mica mea păsărică, Cacadou, secretară, bu
cătăreasă, călăreaţă şi poetă, la revedere. Multe salutări lui 
măhmchen, lui Quoquo şi Queque, Helen 1) şi - la urmă, dar nu 
ultimul - „prietenului nostru comun" 2) .  

Adio. 
Al tău maestru, 

Old Nick 

Anexez fotografia lui Hegel 3) . un dar de la Kugelm(ann] pentru 
mons [ieur] Lafargue. 

Publicat pentru prima oară 
ln „Die Neue Zeit" , Bd. 1, nr. 2, 
1 907-1908 

1) Jenny Marx, soţia lui Marx, fiicele lui 
şi Helene Demuth. - Nota red. 

1) Paul Lafargue. - Nota red. 
3) Vezi volumul de faţă, p. 493. - Nota red. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba engleză 

Marx, Eleanor şi Jenny, precum 
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Marx către Ludwig Kugelmann 

la Hannover 
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Londra, 10 iunie 1867 

Dragă prietene, 
Intîrzierea acestei scrisori face să atrag asupra mea "bănuiala" ,  

mai mult sau mai puţin „întemeiată" , că sînt un 1 1om rău " .  Ca 
circumstanţă atenuantă pot invoca numai faptul că abia de cîteva 
zile 11locuiesc" la Londra. Intre timp am fost la Manchester la 
Engels 37• Dar dv. şi scumpa dv. soţie mă cunoaşteţi acjm destul de 
bine ca să consideraţi normale inconsecvenţele în felul în care 
îmi duc corespondenţa. Cu gîndul am fost totuşi în fiecare zi 
la dv. Socotesc că şederea mea la Hannover a fost una dintre cele 
mai frumoase şi mai plăcute oaze din pustiul vieţii. 

La Hamburg nu am avut altă aventură în afară de aceea că, 
în pofida tuturor măsurilor de precauţie, am făcut cunoştinţă cu 
d-l Wilhelm Marr. După felul lui de a fi, acesta este un fel de 
Lassalle croit după tiparul creştin, dar, bineînţeles, de un calibru 
mai mic. In cele cîteva zile cit am stat acolo a jucat şi d-l Niemann. 
Eu eram însă prea răsfăţat de societatea din Hannover pentru a-mi 
face plăcere să văd o reprezentaţie de teatru într-o companie mai 
puţin bună. Aşa că mi-a scăpat d-l N [iemann] . 

Apropo. Meissner este de acord să tipărească proiectata dv. 
broşură de medicină. Nu trebuie decît să-i trimiteţi manuscrisul şi 
să lăsaţi totul în seama mea. Mai amănunţit asupra condiţiilor 
urmează să discutaţi dv. cu el după aceea. 

Traversarea de la Hamburg la Londra a fost, în general, mulţu
mitoare, exceptînd prima zi, cînd vremea a fost cam proastă. Cu 
cîteva ore înainte de sosirea la Londra, o domnişoară nemţoaică, 
care-mi atrăsese atenţia prin ţinuta ei milităroasă, mi-a declarat că 
vrea să plece în aceeaşi seară de la Londra la Weston supra Mare 
şi că nu ştie cum o să se descurce fiindcă are mult bagaj. Situaţia 
era cu atît mai dificilă cu cit sîmbătă e greu de găsit la Londra 
un hamal. Am rugat-o să-mi indice gara unde urma să se ducă la 
Londra. Prietenii ei îi scriseseră denumirea acestei gări pe o carte 
de vizită. Era gara North Western, aceeaşi unde trebuia să merg 
şi eu. Atunci, ca un adevărat cavaler, m-am oferit s-o însoţesc pînă 
acolo. Propunerea mea a fost acceptată. Apoi însă, chibzuind mai 
bine, am ajuns la concluzia că Weston supra Mare se află în 
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direcţia sud-vest, în timp ce gara pe lingă care trebuia eu să trec 
şi care îi fusese indicată domnişoarei se afla la nord-vest. L-am 
consultat pe sea-captain 1) .  Intr-adevăr, s-a dovedit că trebuia s-o 
conduc nu în acea parte a Londrei unde aveam eu drum ci în 
partea exact opusă. Dar o dată ce mi-am oferit serviciile, trebuia 
să fac bonne mine A mauvais jeu 2) . La ora 2 după-amiază am sosit. 
m dus-o pe donna errante 3) la gară, unde am aflat că trenul ei 
pleacă abia la ora 8 seara. Aşadar, I was in for it 4) şi a trebuit să 
pierd cu domnişoara 6 ore, făcînd plimbări prin Hyde-Park, popa
suri in Ice shops 6) etc. Am aflat că se numeşte Elisabeth von 
Puttkamer, e nepoata lui Bismarck, la care tocmai petrecuse cîteva 
săptămîni la Berlin. Cunoştea o mulţime de militari, deoarece 
„viteaza noastră armată" numără în rîndurile ei o seamă de domni 
viteji din această familie. Era o fată vioaie, cultivată, dar aris
tocrată şi neagră-albă 499 pînă în vîrful unghiilor. Nu a fost mai 
puţin uluită cînd a aflat că a nimerit în mîini „roşii" .  Am liniştit-o 
totuşi că rendez-vous-ul nostru se va încheia „fără vărsare de sînge " 
şi s-a urcat în trenul ei saine et sauve 8) . Gîndiţi-vă ce prilej ar fi 
acesta pentru Blin şi alţi democraţi vulgari : conspiraţia mea cu 
Bismarck I 

Astăzi am expediat a 1 4-a coală de corectură 7) . Am primit 
majoritatea colilor, sînt la Engels ; acesta este extrem de mulţumit 
de ele şi, cu excepţia colilor 2 şi 3, le găseşte foarte uşor de în
ţeles 8) .  Părerea lui m-a liniştit, deoarece lucrările mele gata tipă
rite îmi displac întotdeauna foarte mult, mai ales la prima vedere. 

Trimit scumpei dv. soţii, căreia vă rog să-i transmiteţi mulţu
mirile mele deosebite pentru amabila şi prieteneasca ei ospita
litate, doar fotografia celei de-a doua fiice a mea, Laura, deoarece 
celelalte fo[tografii] s-au terminat şi trebuie făcute din nou. De 
asemenea, Engels a comandat pentru dv. fotografia sa şi a lui 
Wolff 9) . Ceea ce i-aţi trimis dv. l-a amuzat foarte mult. 

1) - căpitanul vasului. - Nota trad. 
1) - mină bună într-o situaţie neplăcută. - Nota trad. 
•) - doamna rătăcită. - Nota trad. 
') - am căzut în capcană. - Nota trad. 
•) - la cofetării. - Nota trad. 
1) - teafără şi nevătămată. - Nota trad. 
7) a primului volum din „Capitalul" .  - Nota red. 
8) Vezi volumul de faţă, p. 27-279. - Nota red. 
1) Wilhelm Wolff. - Nota •ed. 
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Cele mai bune urări lui „Madimchenu 1 ) .  Eleanor este la şcoală, 
altfel i-ar fi scris. 

And now2) ,  la revedere I 
AI dv., 
Karl Marx 

Publicat pentru prima oară 
Intr-o formă prescurtat! 
!n „Die Neue Zeit" , Bd. 2, nr. 3, 
1901-1902 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

75 
Marx către Ludwig Kugelmann 

la Hannover 500 
Londra, 13 iulie 1867 

Dragă prietene, 
Thanks for Hegel and Madămchen I m 
Vă voi răspunde acum pe scurt la toate punctele. 
Engels se află în prezent în Danemarca şi luna aceasta va veni 

pentru o zi ca să vă viziteze 322• Ad vocem 3) Engels : vă amintiţi 
ce mi-aţi spus, că Mcnkc (sau cum l-o fi chemînd pe omul de la 
biroul dv. de statistică de la Hannover) s-a exprimat în termeni 
foarte elogioşi cu privire la lucrarea mea 4) apărută la Duncker. 
Eu am întors lucrurile şi i-am spus �ui Engels că M[enke] şi-a expri
mat faţă de mine admiraţia faţă de lucrarea lui Engels „Situaţia 
clasei muncitoareu .  Mobilul acestei pia traus 5) (şi eu am comis 
în acelaşi scop diverse fraudes 6)) este de a-l determina pe Engels 
să prelucreze şi să edite.e volumul al Ii-lea, care cuprinde perioada 
de la 1 845 pînă azi. ln cele din urmă am reuşit să-i smulg promi
siunea că se va apuca de lucru. Deci, dacă întîmplător va veni vor
ba de statistician, să nu vă daţi de gol. 

Plecarea soţiei mele nu e deloc sigură, deoarece între timp 

1) Franziska Kugelmann. - Nota red. 
1) - Şi acum. - Nota trad. 
') - Referitor Ia. - Nota trad. 
4) K. Marx. „Contribuţii la critica economiei politice• (vezi K. Marx şi F. 

Engels. Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura politică, 162, p. 50-516. - Nota 
lrad.). - Nota red. 

1) - escrocherii pioase. - Nota trad. 
1) - escrocherii. - Nota trad. 
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a survenit alt eveniment, proiectata călătorie a celor trei fiice 
ale mele la Bordeaux, la Lafargue senior. 

Nu vă sfătuiesc să plecaţi la Paris. Este imposibil să studiezi 
ceva în acest Babilon şi în această viitoare de oameni cînd nu 
rămîi acolo cel puţin şase săptămîni, ceea ce costă foarte mult. 

Cartea mea 1) are about 2) 50 de coli. Vedeţi cum m-am înşelat 
as to its extent 3) . Acum cîteva zile am trimis la Leipzig anexa 
intitulată : Forma-valoare, anexă la capitolul I, 1. Ştiţi cine este 
autorul acestui plan 4) , căruia îi trimit cu acest prilej mulţumiri 
pentru sugestia sa so2. 

Iertaţi-mă că întrerup aici scrisoarea. Tocmai am primit noi coli 
de corectură. 

Salutări cordiale soţiei dv. şi lui Madămchen 5) . 
Al dv . .  

K. Marx 

ln scrisoarea următoare voi trimite camele de membru d-nei 
Kug[elmann] şi d-nei Tenge 503• O doamnă, d-na Law, a fost avansată 
membru al Consiliului nostru Central. 

Eleanor vă mulţumeşte foarte mult pentru mărci. Fotografiile vi 
le vom trimite mai tîrziu. 

Publicat pentru prima oară 
în „Pisma Marxa k Kugelmannu• .  1928 

76 

Se tipăreşte după manuscris 

Trddus din limba germană 

Marx către Ferdinand Freiligrath 
la Londra 

(Copie) 

[Londra] 20 iulie 1867 

Dragă Freiligrath, 
Nu citesc maculatura beletristică germană, dar nu-i pot împie

dica pe prietenii mei din Germania să-mi trimită uneori extrase 

1) Primul volum al „Capitalului " .  - Nota red. 
1) - aproximativ. - Nota !rad. 
3) - în privinţa volumului ei. - Nota !rad. 
•) Ludwig Kugelmann. - Nota ret. 
5) Franziska Kugelmann. - Nota red. 
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conţinînd referiri la persoana mea. Astfel am primit ieri toate 
pasajele referitoare la mine din scrierea unui oarecare Rasch, 
intitulată „Doisprezece luptători ai revoluţieiu 1) . Te rog să mă 
lămureşti asupra următorului pasaj : 

„Relaţiile dintre F[reiligrathJ şi Marx etc. fuseseră rupte defi
nitiv ; o anumită atitudine absolut de neiertat a lui Marx, şi despre 
care nu vreau să vorbesc aici, le-a pus definitiv capăt. Ea nu poate 
fi explicată decît prin caracterul odios al unui om ca Marx. Cînd 
într-o zi, indignat de acest lucru, i-am cerut lui F [reiligrath] amă
nunte, acesta, pentru a-l menaja pe Marx, s-a ferit să-mi dea expli
caţii" so4, 

Publicat pentru prima oarl 
în : K. Max şi F. Engels. Opere, 
voi XXV, ed. rusă, 1934 
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Al tău, 
K. M. 

Se tipăreşte după canetul 
de însemnări al lui Marx 

Tradus din limba germană 

Marx către un editor londonez 

Stimate domn, 
Vă rog să-mi trimiteţi : 

[Londra] 1 4  august 1867 
1 ,  Modena Villas, Maitland Park, 

Haverstock Hill 

Cele două rapoarte cu privire la foametea din Orissa ; 
„The Hours and Labour Regulation Act• 2), de îndată ce se va tipări, 
precum şi „The Artizans and Labourers' Dwelling Bi11° 3) 5o5, 

Publicat pentru prima oară 
in : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXV, ed. rusă, 1934 

1) Vezi volumul de faţă, p. 293. - Nota red. 

Al dv. devotat, 
Karl Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba engleză 

1) - „ Legea cu p rivire la reglementarea timpului de muncă " .  - Nota trad. 
1) - „Legea cu privire la locuinţele meşteşugarilor şi muncitorilor•.  -

Nota lrad. 
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Cetăţene, 

K. Marx şi F. Engels 

78 
Marx către Auguste Vermorel 

la Paris 

Londra, 27 august 1 867 
l, Modena Villas, Maitland Park, 

Haverstock Hill 

In ziarul dv. 1) , pe care îl apreciez pentru orientarea, curajul, 
bunele intenţii şi talentul lui, mă uimesc două aspecte. 

1 .  Dv. faceţi din ziarul dv. ecoul născocirilor ruseşti (şi greceşti, 
căci grecii sînt uneltele ruşilor) cu privire la aşa-numita revoluţie 
din Creta. Imi permit să vă trimit un extras din presa engleză de
spre adevărata stare a lucrurilor în Candia 2) .  

2 .  Dv. reproduceţi zvonuri (din sursă rusă) în sensul c ă  America 
de Nord va lua asupra sa iniţiativa unei lupte împotriva Turciei. 
Ar trebui să ştiţi că preşedintele Statelor Unite nu are dreptul să 
declare război. Acest drept îi  revine numai senatului. Dacă preşe
dintele Johnson, o unealtă murdară în mîinile foştilor proprietari de 
sclavi (deşi dv. sînteţi atît de naiv incit faceţi din el un al doilea 
Washington) , caută să obţină o oarecare popularitate will by 
swaggering abroad 3) . yankeii nu sînt nici copii, nici francezi. Sim
plul fapt că iniţiativa tuturor acestor sondaje îi aparţine lui este su
ficient pentru a le lipsi de orice importanţă serioasă 4) . 

Iertaţi-mă că îmi iau libertatea de a vă trimite .ceste rînduri. 
Noi urmărim acelaşi scop - eliberarea proletariatului. Prin urmare 
avem dreptul să fim sinceri unul faţă de celălalt. 

Vă rog să nu publicaţi această scrisoare. V-o trimit dv. personal 
şi în calitate de prieten. 

Salut şi frăţie. 
Karl Marx 

Membru l Consiliului General 
al Asociaţiei Internaţionale a 

Muncitorilor 

M-a mirat foarte mult şi faptul că aţi salutat Liga păcii 33&. Este 
totuşi (vorbesc de Congresul păcii) o laşitate în acţiune. N-au decît 

1) „Le Courrier fra:ais".  - Nota red. 
1) Creta. - Nota red. 
1) - împăunindu-se în străinătate. - Nota tra1. 
4) Vezi volumul de faţă, p. 320. - Nota red. 
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să protesteze la Berlin şi la Paris, sau - dacă sînt prea laşi pentru 
aşa ceva - cel puţin să nu înşele opinia publică cu demonstraţii 
echivoce, sterile şi emfatice 1) . 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XV, ed. rusă, 1934 
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Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Sigfrid Meyer 
la New York 

Dragă Meyer, 

Londra, 27 august 1867 
1 , Modena Villas, Maitland Park, 

Haverstock Hill 

Vă trimit alăturat n extras din prefaţa la volumul I al lucrării 
mele 2) , care va apărea săptămîna viitoare. Incercaţi să-l publicaţi, 
dacă e posibil, în ziarele germano-americane sau chiar în cele 
anglo-americane. Vă rog să-mi trimiteţi şi mie un exemplar din 
:iarele în care va apărea, deoarece acest fapt prezintă multă im
portanţă pentru editorul meu 3) . 

Ad vocem Weber 4). Tatăl lui 5), un prost, emigrant din Baden, 
e ceasornicar. Tînărul Weber, în societatea căruia vă delectaţi atît, 
este un ticălos. Hatzfeldt l-a ales pentru a-l omorî pe ucigaşul lui 
Lassalle 8) . El a luat banii, a urmărit victima destinată lui pînă la 
Augsburg sau pe-aproape. Apoi l-a părăsit curajul şi a şters-o cu 
banii bătrînei H[atzfeldt] (a încercat să stoarcă prin ameninţări 
mai mult de la ea) din Germania în America. 

Nobilii lui tată şi frate 7) , care locuiesc aici, au declarat aso
ciaţiei comuniste (germane) 8) locale că eu l-am denunţat poliţiei 
germane pe acest tinăr erou. Aşa au explicat ei retragerea acestuia 

1) Vezi volumul de faţă, p. 31 1 .  - Nota red. 
2) „Capitalul •. - Nota red. 
•) Otto Meissner. - Nota red. 
'l - Referitor la {Wilhelm) Weber. - Nota trad. 
1) Joseph Valentin Weber. - Nota red. 
) Iancu Racoviţă. - Nota red. 
) ois Weber. - Nota red. 
8) Asociaţia culturală a muncitorilor germani de la Londra. - Nota red. 



504 K. Marx şi F. Engels 

şi escrocarea contesei Hatzfeldt. M-am dus la Asociaţie, i-am 
denunţat pe ticăloşi şi Weber junior a fost exclus cu eclat 1) . 

Acum ştiţi cum s-au petrecut lucrurile. 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
in · K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XXV, ed. rusă, 1 934 
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Al dv., 
K. Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Laura Marx 
la  Londra 

Manchester, 23 septembrie 1867 

Dragă Lăhrchen, 
Am primit amabila ta scrisoare şi imediat după sosirea cărţilor 

am trimis cîteva exemplare 2) destinatarului respectiv - exempla
rele pentru Imandt şi Strohn, bine împachetate, le-am trimis prin 
poştă ; exemplarele destinate mie, pentru care îi mulţumesc Mauru
lui în mod deosebit, le-am trimis imediat la legat. 

Te va interesa să afli că încă sîmbăta trecută, deci acum o săp
tămînă, i-am arătat lui Lafargue cîmpul de luptă unde a avut loc 
miercurea trecută marea bătălie de eliberare a fenienilor 508• Eram 
într-adevăr la zece paşi de cotitura liniei ferate, dar nu cred că el 
îşi va mai aminti. 

Ca să vezi de ce este capabilă omenirea şi mai ales omenirea 
bumbacului îţi trimit ultima faptă ruşinoasă de felul acesta sub 
forma unei peruci din fire lucioase de bumbac. Aceste guys a) vor 
fi acum făcute în cantităţi de masă şi vîndute. 

Prietenul tău Library 4) a fost ales la Schneeberg în Saxonia 
în marele Reichstag al Germaniei de nord, obţinînd o victorie 

1) - surle şi fanfare. - Nota trad. 
') din volumul I al „Capitalului " .  - Nota red. 
11 - serietoare. - Nota lrad. 
•j Wilhelm Lieb.necht. - Nota red. 



Scrisori din 1867 505 

asupra contelui zur Lippe, şi în curînd va rosti un mare discurs de 
debut. The right man in the right place 1) . 

Salutări cordiale întregii familii. 

Publicat pentru prima oară 
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A l  tău sincer, 
F. Engels 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Ludwig Kugelmann 
la Hannover 

[Londra] 1 1  octombrie 1867 

Dragă Kugelmann, 

D'abord 2) vă mulţumesc pentru cele două scrisori. Imi veţi face 
o mare plăcem dacă îmi veţi scrie ci t mai des posibil. Numai să nu 
contaţi pe o strictă reciprocitate, deoarece mie oricum nu-mi 
ajunge timpul pentru corespondenţa multiplă şi variată pe care 
sînt nevoit să o duc. 

Inainte de a începe să vorbesc despre cartea mea 3) , cîteva cu
vinte preliminare sau cite ceva preliminar. Mă tem că Borkheim, 
malgre lui 4) , e pe punctul să-mi joace o festă foarte urîtă. El a 
publicat „Discursul de la Geneva" în patru limbi - franceză, ger
mană, engleză şi msă. In plus l-a garnisit cu o prefaţă preţioasă, 
încărcată fără gust cu citate. Intre noi fie zis - şi în interesul 
partidului -, trebuie să vă spun acum adevărul. Borkheim este 
un om de treabă şi chiar homme d 'esprit 5) . Dar cînd ia pana în 
mină - păzea I -, nu are nici tact, nici gust. In plus, îi lipseşte 
pregătirea necesară. E ca un sălbatic care crede că îşi �nfrumuse
ţează faţa tatuîndu-se în fel de fel de culori ţipătoare. Fraze banale 
şi ridicole îi ţîşnesc la fiecare pas. Aproape fiecărei fraze el îi pune 
o tichie de bufon. Dacă nu ar fi atît de vanitos, aş fi putut împiedica 
această publicare şi i-aş fi explicat că, din fericire pentru el, la 

1 )  - Omul potrivit la  loul potrivit. - Nota trad. 

1) - In primul rînd. - Nota trad. 
•1 volumul I al „Capitalului" .  - Nota red. 
1) - fără să vrea. - N.ta trad. 
1) - om de spirit. - Nota trad. 
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Geneva n-a fost în/eles, exceptînd cîteva poante bune din discursul 
său. Pe de altă parte ii sînt obligat pentru atitudinea lui în afa
cerea Vogt 507, şi este şi pri::tenul meu personal. In discursul lui 
sînt cîteva fraze în care prezintă propriile mele concepţii într-o 
formă comică 1) . Acum pentru duşmanii mei (Vogt a şi insinuat în 
„N[eue] Zlrcher-Z[eitung] " că eu sînt autorul secret al acestui 
discurs 508) va fi foarte comod ca, în loc să critice cartea mea, să 
mă facă răspunzător de prostiile şi ieşirile personale ale d-lui 
Borkheim. Dacă cumva se va întîmpla aşa ceva, dv. va trebui neapă
rat ca, prin intermediul lui Warnebold etc., să publicaţi în ziarele 
care vă sînt accesibile scurte articolaşe în care să demascaţi această 
tactică şi, fără a-l jigni cumva pe Borkheim, să spuneţi totuşi 
deschis că numai cu rea intenţie sau printr-o tratare total necri
tică pot fi identificate două lucruri atît de diferite. Maniera barocă 
şi confuză în care se reflectă concepţiile noastre în capul lui Bork
heim (nu cînd vorbeşte, ci cînd scrie) oferă, fără doar şi poate, 
bandei de scribi ticăloşi cel mai bun prilej pentru ofensivă şi îi 
poate servi chiar drept mijloc pentru a dăuna indirect cărţii mele. 

Dacă presa va trece sub tăcere opera lui Borkheim, ceea ce nu 
mai îndrăznesc să sper, fiindcă el şi-a împachetat progenitura şi a 
trimis-o tuturor ziarelor, să nu întrerupeţi în nici un fel această 
tăcere solemnă. 

Dacă B [orkheim] nu mi-ar fi prieten intim, l-aş dezavua în mod 
public. Dv. înţelegeţi fausse posicion 2) în care mă aflu şi totodată 
necazul meu. Cînd prezinţi publicului o operă lucrată cu atîta trudă 
(şi poate că niciodată o lucrare de felul acesta nu a fost scrisă în 
condiţii mai grele) pentru a ridica partidul pe o treaptă cît mai 
înaltă şi pentru a dezarma platitudinea prin însuşi modul în care 
este făcută expunerea, şi cînd în acelaşi timp alături de tine apare 
în arenă un membru de partid în haină pestriţă şi cu tichie de 
bufon, se înţelege că merele putrede şi ouăle clocite cu care e 
întîmpinat te pot nimeri drept în cap şi pot murdări şi partidul I 

Mane;rele dv. împotriva lui Vogt la Geneva le consider foarte 
reuşite 509• Mă bucur că vă place cartea mea. 

Referitor la întrebările dv. : 
Ernest Jones trebuia să vorbească în Irlanda în faţa irlandezilor 

ca reprezentant al partidului, aşa că trebuia să se ridice împotriva 
marii proprietăţi funciare, întrucît marea proprietate funciară este 

1) In original : „verkladderadatscht•, cuvlnt format de Max de la titlu) 
unei vechi reviste satirice germane - ,,Kladderadatsch", - Nota red. 

1) - siluafl. chlvocl. - Nota trad. 
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identică acolo cu proprietatea Angliei asupra Irlandei. ln hustings 
spreeches 1) ale politicienilor englezi nu trebuie să căutaţi niciodată 
ceva principial, ci numai ceea ce este util pentru atingerea unui ţel 
imediat. 

Peonage este un avans de bani în contul unei munci viitoare. 
Aceste avansuri au acelaşi rezultat ca şi cămătăria obişnuită. Mun
citorul nu numai că rămîne dator creditorului toată viaţă, deci mun
ceşte forţat pentru el, dar această dependenţă este moştenită de 
familia muncitorului şi de generaţia următoare, care devine de 
fapt proprietatea creditorului 510• 

Terminarea celui de-al doilea volum al meu 155 depinde în cea 
mai mare măsură de succesul primului volum. Succesul este ne
cesar ca să pot găsi un editor în Anglia, căci, dacă nu-J găsesc, 
situaţia mea materială va rămîne atît de grea şi de alarmantă, 
incit nu voi găsi nici timpul, nici liniştea necesare pentru a termina 
repede lucrarea. Acestea sînt, fireşte, lucruri pe care n-aş vrea să 
le ştie d-l Meissner. Aşadar, de abilitatea şi de acţiunile energice 
ale prietenilor mei de partid din Germania depinde acum dacă 
pentru apariţia volumului al II-lea va fi nevoie de un interval de 
timp mai lung sau mai scurt. La o critică temeinică - fie din partea 
prietenilor, fie din partea adversarilor - mă pot aştepta abia mai 
tîrziu, deoarece o lucrare atît de vastă şi, pe alocuri, atît de grea 
cere timp ca să fie citită şi asimilată. Dar succesul imediat nu e 
condiţionat de o critică temeinică, ci, ca s-o spunem pe şleau, de 
tărăboiul, de zarva care se face în jurul cărţii şi îi sileşte şi pe 
adversari să vorbească. Pentru început nu e important ce anume se 
vorbeşte, ci să se vorbească. Principalul e să nu pierdem nici un 
moment ! 

I-am trimis lui Engels ultima dv. scrisoare 2) ca să vă transmită 
indicaţiile necesare. El poate să scrie mai bine decît mine despre 
cartea mea. 

Transmiteţi soţiei dv. 3) cele mai călduroase salutări. Ii voi 
trimite zilele acestea reţeta ca să poată citi cartea mea 4) . 

11 - discursurile electorale. - Nota lrad. 
) Vezi volumul de faţă, p. 32-330. - Nola red. 
11 ertrude Kugelmnn. - Nola red. 
•1 Vezi volumul de faţă. p. 51.-519. - Nola red. 

Al dv., 

K. M. 
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Ţineţi-mă au fait 1) cu tot ce se întîmplă în Germania în legă
tură cu volumul I. 

Deoarece Paul Stumpf (din Mainz) mi-a scris o scrisoare în 
care numeşte discursul lui Borkheim discursul „meu• şi întrucît 
în momentul de faţă nu am timp să-i răspund, scrieţi-i, vă rog, dv., 
explicaţi-i, recomandaţi-i să păstreze tăcere la apariţia broşurii lui 
Borkheim. Intre noi fie zis, Stumpf însuşi devine insuportabil cînd 
ia condeiul în mină ! 
Publicat pentru prima oară 
în „Die Neue Zeit", Bd. 2, nr. 3, 
1901-1902 

82 

Se tipăreşte lUpă manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Ludwig Kugelmann 
la Hannover 

Manchester, 12 octombrie 1861 

Dragă Kugelmann, 
Marx mi-a trimis scrisoarea dv. din data de 8. El consideră că 

eu aş putea indica mai bine decit el din ce anume puncte de vedere 
poate fi criticată cartea sa 2) . Pentru a face economie de muncă, 
am expus aceste puncte de vedere, după părerea mea cele mai 
potrivite pentru populus 3) , în două articole 4) , care se potrivesc 
aproape pentru orice ziar burghez 511• Vă pot fi utile în alcătuirea 
unei serii de alte articole şi note încă înainte de a aprofunda dv. 
cele 50 de coli. Principalul este nu ce şi cum se scrie, ci ca lucrarea 
să fie discutată, iar alde Faucher, Michaelis, Roscher şi Rau să fie 
siliţi să se pronunţe asupra ei. Trebuie să se publice în cit mai 
multe ziare posibile - şi în cele politice şi în altele, unde se 
poate - notiţe şi lungi, şi scurte, important e să fie cit mai multe. 
Trebuie făcută imposibilă, şi cît mai curînd cu putinţă, politica de
plinei tăceri pe care aceşti domni, de bună seamă, vor încerca să 

'I - la curent. - Nota trad. 
'I Volumul întîi al „Capitalului " .  - Nota re.. 
"I - marele public. - Nota trad. 
'l F. Engels. „Recenzie la volumul întîi al „capitalului.. pentru «Die Zukunft»" 

şi „Recenzie la volumul întîi al «Capitalului» pentru «Rheinische Zeitung..• (ve� 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 16, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 221-223 şi 
.24-228. - Nota trad.).- Nota red. 
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o ducă. Trimiteţi de fiecare dată cite o corectură lui Marx, ca să 
ne putem da seama şi noi şi Meissner cum merg treburile. 

Liebknecht o duce foarte bine în grajdul de la Berlin 1) . El 
votează consecvent împotrivă şi a rostit un frumos prim discurs, 
întrerupt imediat de Zeus Kronion Simson. De altfel, propunerea 
lui a fost singura raţională 371 • 

Sper că de la plecarea mea 322, la dv. totul a mers bine. De două 
luni eu zac iar la birou şi pierd o mulţime de timp cu comerţul 
ăsta nenorocit. Aţi auzit, probabil de mica coup de main 2) pe care 
au dat-o aici fenienii. Acţiunea a fost perfect gîndită şi pusă în 
aplicare, conducătorii însă, din păcate, au fost prinşi 380• 

Cu salutări cordiale. 
Al dv., 

F. Engels 

Marx vă roagă insistent să publicaţi imediat toate articolele 
în ziarele de acolo şi lui să i le trimiteţi numai după ce apar 3) . 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XV, ed. rusă, 1934 

83 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Ludwig Kugelmann 
la Hannover 

[Londra] 15 octombrie 167 

Dragă Kugelmann, 
Nu trebuie să-i scrieţi lui Borkheim. De altfel ar fi şi inutil, 

deoarece apariţia lucrării lui a fost anunţată în „Buchhandler
borsenblattu 4) şi lucrarea apare chiar acum în editura lui Schabelitz. 
De altfel, Borkheim este acum la Bordeaux. O astfel de scrisoare 
din partea dv. nu ar fi avut alt rezultat decît că mi l-aş fi făcut 
duşman. 

Ce qui est fait, est fait. Never mind I �) At first 6) am exagerat 

') Este vorba de Reichstagul Germaniei de nord. - Nota red. 
') - lovitură îndrăzneaţă, neaşteptată. - Nota trad. 
'l Aeastă frază a fost scrisă de Engels pe marginea scrisorii. - Nota red. 
'J„Birsenblatt fir den Deutschen Buchhandel" .  - Nota red. 
8) - Ce s-a făcut s-a făcut. Nu-i nimic I - Nota trad. 
8) - La început. - Nota trad. 
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gravitatea întîmplării, deoarece eram foarte extenuat de lucrul de 
noapte. De fapt : Je suis puni par ou j'ai peche / 1) De altfel, au 
premier abord Z) m-a amuzat copios ideea scandalului pe care prie
tenul nostru l-ar isca printre respectabilii filistini de la Geneva. Nu 
am prevăzut urmările pe care le va aduce publicarea discursului. 
Apoi trebuia să-mi imaginez că, la elaborarea planului său, B [ork
heim] , fireşte, nu va respecta limitele înţelepte pe care i le-am 
indicat în scrisoarea mea 3) . Singura politică care trebuie dusă 
acum este tăcerea atîta vreme cit adversarii noştri nu vorbesc ; 
de îndată ce vor vorbi şi vor urmări să mă facă pe mine răspun
zător, trebuie să recurgem la glume ieftine pentru a-i determina să 
nu-mi mai arunce mie în spate farsele lui Borkheim ca să evite 

să răspundă la cartea mea 4). De altminteri, în asemenea situaţie 
B[orkheiml trebuie tratat cu blîndeţe, pentru că after all 5) , abstrac
ţie făcind de vanitatea sa literară, este un om de treabă, bine inten
ţionat şi bun ca homme d'action 6) atîta timp cit nu-l apucă amo
cul scrisului. 

Probabil că aţi primit recenziile lui Engels m, Cu Liebknecht şi 

Becker sînt în corespondenţă. 
Prin „succesul cărţii" nu înţeleg decit o desfacere rapidă, care 

ar înlesni acţiunea ei în Anglia. 
„Courrier francais" (cotidian parizian care se bucură acum de 

mare popularitate) şi „Liberte• din Bruxelles au publicat traducerea 

în limba franceză a prefeţei mele cu un preambul elogios 326• 
Un oarecare Nahmer din New York şi-a oferit serviciile în ve

derea traducerii în limba engleză 363• Quod non 7) . 

Manifestările lui Liebknecht la Berlin m-au bucurat foarte mult. 
I-am trimis de aici citeva instrucţiuni. 

Bietul Becker a ajuns într-o asemenea situaţie, incit e pe cale 
să-şi întrerupă întreaga sa activitate politică şi literară 370• Ce 
păcat că în asemenea condiţii nu poate fi ajutat I 

1) - Sini pedepsii prin Leea ce am păcătuii I - Nota lrad. 
1) - la început. - Nota lrad. 
3) Vezi volumul de faţă, p. 310. - Nota red. 
'l volumul I al „Capitalului". - Nota red. 
1) - la uma urmei. - Nota lrad. 
1) - om de acţiune. - Nota lrad. 
7) - Dar nu merge, - Nota lrad. 
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Salutări scumpei dv. soţii şi micii mele prietene 1) , pentru al 
cărei portret nu v-am mulţumit încă. 

Publicat pentu prima oară 
în „Die Neue Zeit ' ,  Bd. 2, nr. 3, 
1 901-192 

84 

Al dv., 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engel s către Herm ann Meyer 
la Liverpool 

Manchester, 18 octombrie 1 861 

Dragă Meyer, 
Azi dimineaţă am primit telegrama dv. şi îmi pare nespus de 

rău că nici astă seară nu pot pleca la Liverpool. Asociatul meu 2) 
şi funcţionarul nostru principal 3) pleacă a.îndoi mîine, iar eu 
trebuie să rămîn aici ca să semnez cecuri şi să controlez singur 
totul. Apoi sîmbătă noi închidem aici încă la ora 1 ,  şi deoarece dv. 
sosiţi la Liverpool astă seară la ora 1 1  şi „Russiau pleacă la ora 12,  

vă daţi şi dv. seama că nu e nimic de făcut. 
Vă rog trimiteţi-mi adresa dv. şi a d-nei Weydemeyer pe biletul 

anexat şi lăsaţi plicul la hotel spre a-mi fi înmînat. Transmiteţi 
salutări cordiale d-nei W[eydemeyerJ din partea mea şi spuneţi-i 
că i-aş fi scris de mult cîteva rînduri dacă i-aş fi ştiut adresa. 

Sper că veţi reuşi să atrageţi atenţia presei germane din Ame
rica şi a muncitorilor de acolo asupra cărţii lui Marx 4) . Acum, 
cînd agitaţia pentru ziua de muncă de 8 ore 335 est: acolo în toi, 
această carte, cu capitolul ei despre ziua de muncă, vine tocmai la 
timp şi, în general, va contribui în multe privinţe la lămurirea 
oamenilor. Prin fiecare pas pe care-l veţi face în această direcţie 
vă veţi cîştiga un mare merit în lupta pentru viitorul partidului 
nostru în America. 

1) Franziska Kugelmann. - Nota red. 
"l Gottfried Ermen. - Nota red. 
1) Charles Roesgen. - Nota red. 
'l volumul I l „Capitalului ' .  - Nota red. 
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Transmiteţi salutări cordiale şi lui Jacobi 1) la New York. 
Călătorie plăcută I 

Al. dv. sincer, 
Friedrich Engels 

Publicat pentru prima oară Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
fn : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXV, ed. rusă, 1934 

85 
Engels către Ludwig Kugelmann 

la Hannover 

Manchester, 8 şi 20 noiembrie 1867 

Dragă Kugelmann, 
De la ultima mea scrisoare 2) , nici Marx, nici eu nu am mai 

auzit nimic de dv. şi nu-mi vine să cred că v-aţi adîncit atît de mult 
în vreo anteflexio uteri încît aţi devenit complet inaccesibil. ln 
plus, trebuie să-i expediez lui Liebknecht o scrisoare şi M[arx] 
mă sfătuieşte să v-o trimit dv., deoarece noi nu avem adresa lui 
exactă şi nici nu ştim dacă se află la Berlin sau la Leipzig 3) , de 
aceea o trimit alăturat I 

Presa germană continuă să păstreze tăcere asupra „Capitalului u 

şi totuşi este de cea mai mare importanţă să se spună ceva. Am 
găsit în „Zukuntt• unul din articolele 4) pe care vi le-am trimis ; 
din păcate, nu am ştiut că, eventual, ar putea fi destinat acestui 
ziar, pentru că aş i putut vorbi cu mai multă îndrăzneală. Dar 
n-are importanţă. Principalul este ca această carte să fie, în gene
ral, discutată şi răsdiscutată. Şi întrucît în această problemă 
M[arx) are mîinile legate şi pe deasupra e şi sfios ca o fată mare, 
trebuie să acţionăm noi în locul lui. Fiţi deci atît de amabil şi 
comunicaţi-mi ce aţi reuşit să faceţi pînă acum în această direcţie 
şi ce ziare credeţi că veţi mai putea folosi. Aici, ca să vorbim 
ca vechiul nostru prieten Iisus Hristos, trebuie să fim nevinovaţi 
ca porumbeii şi înţelepţi ca şerpii 5) . Vitejii economişti vulgari au 

1) Abraham Jacobi. - Nota red. 
1) Vezi volumul de faţă. p. 507-508. - Nota red. 
"l Vezi volumul de faţa, p. 345 şi 347. - Nota red. 
') Este vorba de recenzia lui F. Engels la votumul al „Capitalului" lui 

Marx, publicată în ziarul „Zukunft" .  - Nota red. 
5) Biblia, Evanghelia de la Matei, cartea 10, versetul 16. Nota red. 
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destulă minte să se ferească de această carte şi să nu vorbească 
cu nici un preţ de ea dacă nu sînt constrînşi s-o facă. Şi noi 
trebuie să-i silim să vorbească. Dacă cartea va fi discutată concomi
tent în 15-20 de ziare - indiferent dacă în mod favorabil sau nu, 
în articole, corespondenţe sau scrisori către redacţie care apar pe 
ultima pagină -, dacă se va aminti despre ea pur şi simplu ca 
despre un fenomen important, care merită atenţie, întreaga bandă 
va începe ea însăşi să urle, şi alde Faucher, Michaelis, Roscher şi 
Max Wirth vor trebui să se pronunţe. Este datoria noastră, ce 
naiba, să facem să apară aceste articole în ziare, şi încă pe cit 
posibil concomitent, mai ales în ziarele europene, inclusiv în cele 
reacţionare. ln acestea din urmă am putea atrage atenţia asupra 
faptului că domnii economişti vulgari ştiu să turuie cînd se află 
în parlamente şi în adunări cu caracter economic, acum însă, 
cînd sînt prezentate concluziile propriei lor ştiinţe, preferă să 
tacă chitic. Şi aşa mai departe. Dacă aveţi nevoie de concursul meu, 
comunicaţi-mi pentru ce ziar doriţi material ; ca întotdeauna, sînt 
gata cînd este vorba de servit partidul. ln scrisoarea către 
L [iebknecht] mă ocup de aceeaşi problemă, şi mă veţi îndatora 
foarte mult dacă i-o veţi transmite pe o cale sigură. 

Istoria Romei 372 ne-a făcut din nou un mare serviciu. Mi se 
pare că nobilul Napoleon se află deja la ultima suflare, iar dacă 
în Franţa această perioadă se sfîrşeşte, atunci, pe măsură ce 
situaţia din Anglia devine pe zi ce trece tot mai revoluţionară, 
iar Italia se află în faţa necesităţii unei revoluţii, fireşte că 
şi în Germania se va pune capit imperiului „europenilor" 1) ,  Aici, 
în Anglia, crearea unui partid cu adevărat revoluţionar progre
sează repede şi paralel cu aceasta se creează o situaţie revoluţio
nară. Prin bill-ul său cu privire la reformă 301 Disraeli i-a dizolvat 
pe tory şi i-a înfrînt pe whigi fără să obţină altceva decît impo
sibilitatea păstrării vechiului tipic. Acest bill cu privire la reformă 
sau nu înseamnă nimic (şi acest lucru e imposibil acum, mişca
rea e prea puternică) , sau va atrage imediat după sine cu totul alte 
bill-uri care să meargă mult mai departe. lmpărţirea reprezentanţei 
după numărul populaţiei şi votul secret sînt concluziile imediate 
care trebuie trase neîntîrziat şi cu aceasta se va pune capăt în
tregii vechi istorii. Acesta este marele merit al lui Disraeli, că 
din ură faţă de country gentlemen 2) din propriul său partid şi din 
ură faţă de whigi a transformat mişcarea de aici într-un torent 
care nu mai poate fi stăvilit. Vă veţi mira, iar filistinii germani, 

1) Vezi volumul de fa\ă, p. 26 şi 273. - Nota rcd. 
1) - nobilii de la ţară. - Nota /rad. 
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care socotesc Anglia îngropată, se vor mira şi mai mult de ceea 
ce se va întîmpla aici de îndată ce va intra în vigoare bill-ul 
cu privire la reformă. Irlandezii sînt de asemenea un element 
esenţial în această frămîntare şi proletariatul londonez se declară 
pe zi ce trece tot mai făţiş pentru fenieni 181, şi - ceea ce este 
aici nemaiauzit şi într-adevăr măreţ - ei se pronunţă în primul 
rînd pentru o mişcare violentă şi în al doilea rînd antiengleză. 

Aţi urmat sfatul meu medical de a face călărie ? De cînd m-am 
reîntors 322 am încercat din nou acţiunea binefăcătoare a călăriei 
şi vă veţi convinge singur că, după cîteva ore de călărie pe zi, 
dispar toate indispoziţiile şi scrupulele faţă de băutură. Dv., ca 
ginecolog, sînteţi obligat s-o faceţi de dragul ştiinţei, întrucît 
ginecologia este strîns legată de echitaţie şi, prin urmare, un 
ginecolog trebuie să stea bine în şa în toate privinţele. 

Schorlemmer v-a căutat la Frankfurt, la Congresul cercetăto
rilor naturii, dar afirmă că dv. nu aţi fost acolo. 

Deci, dragă prietene, aştept curînd veşti. Fotografia lui Lupus 
e comandată şi va fi gata de îndată ce se va face timpul frumos, 
n păcate iama noi avem rar lumină de zi. Transmiteţi soţiei dv 
salutari din partea mea, deşi nu ne cunoaştem. 

Salutări cordiale. 
Al dv., 

F. E. 

Adresa : Ermen & Engels, Manchester for F. E.  

20 noiembrie . După ce v-am scris cele de mai sus, Marx mi-a 
trimis scrisoarea dv. către dînsul, din care am aflat cu regret că 
prin părţile dv. cu greu s-ar mai putea conta pe alte note în 
presă. N-ar fi oare posibil, eventual prin terţe persoane, să facem 
să apară în presă atacuri împotriva cărţii, fie de pe poziţii bur
gheze, fie de pe poziţii reacţionare ? Aceasta mi s-ar părea o 
soluţie pentru a ieşi din impas, iar articolele ar putea fi procurate. 
Mai departe : cum stau lucrurile cu revistele ştiinţifice, precum 
şi u cele în întregime sau în parte beletristice ? 

In ceea ce priveşte „Rhein[ische] Zeitungu ,  voi scrie eu la 
Kon in caz că nu s-a făcut încă nimic as3, 

Şi Bichner ar putea publica articole în ziare. In ceea ce pri
veşte articolele, in extremis vă puteţi adresa mie. Să nu-l lăsaţi 
în pace. 
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Incă nu m primit fotografiile, trebuie să sosească sigur zilele 
acestea. 

Incă o dată cu salutări prieteneşti. 

Publicat pentru prima oară 
in : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XV, ed. rusă, 1934 

86 

Al dv., 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Trads din limba germană 

Marx către Carl S1ebel 512 

pe insula Madeira 

Lordra, 10 noiembrie 1867 

Dragă Siebel I 
Iţi trimit deocamdată acest exemplar 1) , cre este pentru uzul 

meu personal. Totodată i-am scris lui Meissner, lua-1-ar dracu I 
I-m dat indicaţii să-ţi expedieze ţie primul exemplar care apare 
în Germania. Sper că Madeira te va întrema. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XV, ed. rusă, 1934 

87 

Karl Marx 

e tipăreşte după textul 
apărut în volumul al 
XV-lea 

Engels către Hermann Engels 
la Barmen 

Manchester, 28 noiembie 1867 

Dragă Hermann, 
Scuză-mă că nu ţi-am răspuns atît. dmp la ambele scrisori 

trimise de tine. Au existat multe motive, în primul rînd convin
gerea că momentan preţurile la fire nu pot creşte şi de aceea - în 

1) Volumul I al „Capitalului". - Nota red. 
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momentul de faţă voi nu aveţi nevoie de ele - întîrzierea nu 
constituie un pericol. 

Sewings 1) , din care sorturile mai bune le expediem de obicei 
albite şi colorate, o răsucim noi înşine din aceleaşi bobine e care 
vi le trimitem. (36/45 Taylor, sorturi mai fine Knowles.) Şi aceste 
bobine destinate vouă le putem da aici la un răsucitor şi atunci 
sewings ar costa astăzi 

Nr. : 36 40 50 60 70 80 

1 9  p. 191 2 p .  211 ş. 2 7 ş. 211 1 ş. 313 ş. 

Pentru diamantul de 2 pence folosim însă un fir răsucit la 
doubling trame 2) . dar răsucit mai lejer, care ne costă astăzi : 

Nr. : 36 40 50 60 70 80 

1 8  p. 1 81 2 p. 20 p.  2 1 ş. 2/3 ş. 2/5 ş. 

Din ultimul sort îţi trimit alăturat mostra nr. 60, iar primăvara 
aceasta veţi primi şi baloturi din nr. 319 (factura din 9 aprilie) 
şi deci veţi putea aprecia dacă veţi avea nevoie de această marfă 
mai ieftină sau de fire mai scumpe cu adevărata aţă de cusut. 

Dată fiind recolta strălucită din America, noi toţi cei de aici 
contăm pe o scădere a preţurilor. La N(ew] Orleans sortul mijlociu 
se vinde cu 61/2 pence free on board 3) . Torsul este acum o afacere 
foarte puţin rentabilă şi deci, la prima îmbunătăţire a preţului la 
fire, de bună seamă că nu se va schimba, chiar dacă preţul bum
oacului va scădea. Cel mai bine se vor menţine preţurile sorturilor 
de aţă fină ; firele obişnuite fin răsucite sînt acum mai ieftine 
decît în 1 860 ( 16  pence faţă de 1 8  pence pentru nr. 60) . Preţurile 
de mai sus sînt aproximativ aceleaşi ca la sfîrşitul anului 1 859 
şi începutul anului 1 860 ; sortul 60 mai scump revenea pe atunci 
la 2 şilingi şi 5 pence, nr. 40 la 19 pence ; sortul 60 mai ieftin era pe 
atunci ceva mai scump. Nu pot compara cu exactitate, deoarece 
pe atunci chiar nu foloseam aceleaşi fire. 

Aici totul merge pe făgaşul obişnuit. Din cînd în cînd cîte un 
mic diferend cînd cu Anton, cînd cu Gottfried 4) , avînd totuşi 
grijă ca vechea dragoste să nu se răcească. 

Astăzi fiind ziua mea de naştere, mă felicit în numele vostu 

1) - Aţa de cusut. - Nota trad. 
t) - maşina de răsucit. - Nota trad. 
') - încărcat e vas. - Nota trad. 
') Anton şi Gottfried Ermen. - Nota red. 
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al tuturr şi vă transmit tuturor salutări cordiale. La scrisoarea 
mamei voi răspunde zilele acestea. 

Publicat pentru prima oară 
in : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XV, ed. rusă, 194 

88 

l tău, 
Friedrich 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Victor Schily 
la Paris 

Londra, 30 noiembrie 1 867 

Dragă Schily, 
De îndată ce am primit scrisoarea ta i-am scris lui Meissner 

să-ţi trimită un exemplar al cărţii 1) pentru Redus. Acesta mi se 
pare omul cel mai indicat pentru traducerea în limba franceză, 
cu condiţia să colaboreze cu un german. Cu prilejul traducerii aş 
face în unele părţi anumite modificări şi mi-aş rezerva totodată 
dreptul ultimei redactări 397• 

Ceea ce ar trebui să facem în primul rînd şi cit mai curînd 
posibil ar fi să publicăm în „Courrier fran:aJs• cîteva extrase din 
carte. Nu văd motivul pentru care Hess ar avea nevoie în acest 
scop de o a treia persoană. Ar fi mai bine dacă ar face singur 
această treabă. De altfel tema pe care şi-a ales-o - despre legis
laţia engleză pentru reglementarP" muncii în fabrici - mi se pare 
cea mal potrivită pentru inceput. Totuşi nici aşa ceva nu e posib11 
fără cîteva cuvinte introductive despre teoria valorii, căci Proudhon 
a creat o adevărată confuzie în această problemă. Ei consideră 
că o marfă este vîndută la valoarea ei atunci cînd este vîndută la 
preţul ei de cost = preţul mijloacPlor de producţie consumate pen
tu producerea acestei mărfi + salariul (adică preţul muncii adău
qate la mijloacele de producţie) .  Nu se înţelege că munca neplă
tită cuprinsă în marfă este n element creator de valoare tot atit 
de esenţial ca şi munca plătită şi că acest element al valorii ia 
acum forma profitului etc. Nu se ştie, în general, ce este acela 

1) volmul I al „Capitalului". - Nota red. 
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salariu. Fără o cunoaştere a naturii valorii, expunerile asupra zilei 
de muncă etc. - într-un cuvînt asupra legislaţiei pentru regle
mntarea muncii în fabrici - n-au nici o bază. De aceea ar rebui 
să se spună cîteva cuvinte introductive despre această problemă. 

Editorul meu 1) este mulţumit de difuzarea cărţii în Germania. 
Banda de liberali şi economişti vulgari se străduieşte, fireşte, 
din răsputeri să-i aducă prejudicii prin vechea şi experimentata 
lor metodă - conspiraţia tăcerii. De data aceasta însă nu le 
va reuşi. 

Iţi trimit alăturat un exemplar al broşurii lui Liebknecht 2) .  Din 
anunţul de pe verso vei vedea că în săptămînile ce urmează va 
începe să editeze o fiţuică săptămînală proprie 3) . Am misiunea să-ţi 
cer să colaborezi la acest ziar ca corespondent din Paris. (Adresa 
lui : 1 1 , Braustrasse, Mr. Miller ').) I-am tras o săpuneală bună 
pentru fraza cu privire la „problema socială" (la anexe) 513 şi de 
asemenea i-am atras atenţia asupra faptului că, in polemica cu 
Bismarck, trebuie să evite lipsa de critică specific sud-germană. 
Ceea ce ar fi trebuit să-i dea chiar şi lui de gîndit este faptul că 
Jacobus Venedey a devenit admiratorul său. 

Cu toate acestea, L [iebknecht] , cu discursul său curajos n 
Reichstag, a adus un mare folos. 

Intreaga familie te salută cordial. 

Aici mişcarea progreseaza I 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. ::ngels. Opere, 
voi. XXV, d. rusă, 1934 

') Otto Meissner. - Nota red. 

Al tău, 
A. Willias i) 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1) W. Liebknecht. „Ce m spus în •Reichstagub din Berlin" .  - Nota red. 
1) „Demokratisches Wochenblatt•. - Nota red. 
') Numele conspirativ al lui Liebknecht. - Nota red. 
1) Numele conspirativ al lui Marx. - Nota red. 
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Marx către Ludwig Kugelman 

la Hannover 
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Londra, 30 noiembrie 1867 

Dragă Kugelmann, 

Tărăgănarea răspunsului meu se datorează numai proastei stări 
a sănătăţii mele. De cîteva săptămîni sînt din nou dărîmat. 

ln primul rînd, cele mai calde mulţumiri pentru străduinţele dv. 
Lui Liebknecht i-a scris (sau îi va scrie) Engels. De aHfel, Lieb
knecht (împreună cu Gotz şi alţii) intenţiona să ceară în Reichstag 
o anchetă asupra situaţiei muncitorilor. Mi-a scris în legătură cu 
aceasta şi, la cererea lui, i-am trimis cîteva acte parlamentare en
gleze cu privire la această problemă 1) . Planul său a fost însă 
zădărnicit, deoarece, ordinea de zi fiini prea încărcată, n-a mai 
apucat să şi-l pună în aplicare. Despre un lucru mai degrabă i-aţi 
putea scrie dv. lui Liebknecht decît eu sau Engels. Şi anume că este 
de datoria lui s. atragă atenţia în adunările muncitoreşti asupra 
cărţii mele 2) . Dacă nu o va face el, o vor face lassalleenii ,  dar în
tr-un mod greşit. 

Contzen (docent privat la Leipzig, elev şi adept al lui Roscher) 
mi-a cerut prin Liebknecht un exemplar al cărţii mele şi a promis 
în schimb să scrie despre ea o recenzie amănunţită, dar din punctul 
lui de vedere. In urma acestei cereri, cartea i-a fost trimisă de 
Meissner. Iată un început bun. Mi-a părut bine că în notiţa 3) dv. 
ati semnalat amuzanta greşeală de tipar „Taucher" în loc de 
„Faucher" 4) . Faucher aparţine categoriei de „predicatori ambu
lanţi• ai economiei politice. Băiatul acesta nu figurează printre eco
nomiştii germani „învăţaţi • ca Roscher, Rau, Mohl etc. I se face 
prea multă cinste chiar dacă i se menţionează doar numele. De 
aceea la mine el nici nu a figurat vreodată ca substantiv, ci doar 
ca verb 5) . 

Puteţi indica soţiei dv., ca fiind mai uşor de citit, în primul 
rînd capitolele despre „Ziua de muncă", „Cooperaţie, diviziunea 

1) Vezi volumul de faţă, p.334. - Nota red. 
1) volumul I al „Capitalului". - Nota red. 
3) Vezi volumul de faţă, p. 354. - Nota red. 
') Joc de cuvinte : „Taucher• - scafandru, „Faucher• - numele unul eco

nomist vulgar german. - Nota trad. 
5) Numele economistului vulgar german Faucher provine de la verbul 

„fauchen• - a mirii. - Nota red. 
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muncii şi maşinile" şi, în sfîrşit, despre „Acumularea primitivă" m, 
Va trebui să-i daţi lămuriri asupra terminologiei mai greu de înţeles. 
Pentru alte dificultăţi vă stau la dispoziţie. 

In Franţa (la Paris) s-au ivit perspective foarte bune pentru 
o comentare amănunţită a cărţii (în „Courrier fran�ais•, din păcate 
proudhonist I) şi chiar pentru o traducere 397• 

De îndată ce mă voi simţi mai bine, vă voi scrie mai mult. 
Pînă atunci sper că-mi veţi scrie dv. mai des. Asta are întotdeauna 
un efect reconfortant asupra mea. 

Al dv., 
K. M. 

[Postscriptumul Eleanorei Marx] 
My dear Frăm:chen, 
As Papa is in a hurry to send off his lelter I hava only time to send you my 

best Iove. 

Publicat pentru prima oară 
[n „Die Neue Zeit", Bd. 2, nr. 4, 
1901-1902 

90 

Your affectionate, 
Eleanor Marx 1) 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Ludwig Kugelmann 
la Hannover 

[Londra] 7 decembrie 1867 

Dragă Kugelmann, 
Dacă în Germania ar exista şase oameni de talia dv., rezistenţa 

masei de filistini şi conspiraţia tăcerii a specialiştilor şi a bandei 
de ziarişti ar fi fost înfrînte, cel puţin în sensul că s-ar fi început 
o discuţie serioasă. Mais il faut attendre 12) In aceste cuvinte constă 
întregul secret al politicii ruse. 

1) - Dragă Fram:iska Kugelmann), deoarece tata se grăbeşte să expedieze 
scrisoarea, nu m timp decît să-li trimit cele mai calde salutări. A ta care te 
iubeşte, E/enor Marx. - Nota trad. 

•1- Dar trebuie să aşteptăm I - Nota trad. 
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Vă trimit alăturat o scrisoare de la un muncitor germano-rus 
(tăbăcar) 1) .  Vă rog să  mi-o înapoiaţi 391• Engels a observat just că 
tilozofia autodidactă - filozofia de care se ocupă muncitorii înşişi 
- a făcut în persoana acestui tăbăcar un pas considerabil înainte 
în comparaţie cu cea a cizmarului Jacob Bohme, precum şi că, 
în afară de muncitorul „german", nici n alt muncitor nu e în stare 
de o asemenea muncă intelectuală 2) . 

Borkheim m-a întrebat ieri cine a scris articolul din „Zukunft" 3) 
(este abonat la acest ziar) . El presupune că provine de la noi, fiind· 
că dv. i-aţi trimis o copie. I-am răspuns că nu ş tiu. N. B. I Nu tre
buie să dăm prea mult cărţile pe faţă I 

Transmiteţi soţiei dv. mulţumirile mele sincere pentru osteneala 
pe care şi-a dat-o cu transcrierea scrisorilor. Nu trebuie s-o ex
ploataţi atît de mult de dragul „muncii suplimentare" .  

Bucher, după cum v-am mai relatat, dacă nu mă înşel, m-a 
propus corespondent pentru problemele economice la „Koniglich 
Preussische Staats-Zeitung• 4) .  Vedeţi, aşadar, că, dacă voiam să 
folosesc asemenea surse, ş i putut s-o fac fără să am nevoie de 
mediator. 

Cu boala mea totul e ca şi pină acum. Nimic periculos, dar foarte 
supărător. 

Transmiteţi calde salutări scumpei dv. soţii şi lui Frănzchen 5) . 

Publicat pentru prima oari 
lntr-o formă prescurtată 
n „Die Neue Zeit", Bd. 2, nr. 4. 
1901-12 

1) Joseph Dietzgen. - Nota red. 
') Vezi volumul de fată, p. 6. - Nota red. 

Al dv., 
K. Mrx 

Se tipăreşte după manuscrl• 

Tradus din limba germani 

1) F. E11gels. „Recenzie la volumul lntîi al •Capitalului» pentu cDie Zuk
unft»" .  - Nota red. 

4) „Kiniglich Preussischer Staats-Anzeiger• (vezi volumul de fatI, p, 445). -
Nota red. 

5) Franziska Kugelmann. - Nota red. 
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91 
Engels către Ludwig Kugelmann 

la Hannover 

Manchester, 12 decembrie 167 

Dragă Kugelmann, 
Vă sînt recunoscător pentru zelul dv., dar se pare că supraapre

ciaţi timpul meu liber. Scrisoarea dv. din 30 noiembrie am primit-o 
la 2 decembrie, m-am sfătuit cu M[arx], deoarece trebuiau lămurite 
o serie de probleme, şi v-aş fi trimis chiar acum diverse articole 
dacă duminică nu aş fi fost trîntit la pat de dureri de dinţi, gripă 
şi anghină, însoţite de febră mare, aşa cum se întîmplă în aseme
nea cazuri. Din fericire, la mine toate acestea iau o formă acută, 
aşa că astăzi pot din nou să lucrez şi trebuie să mă pun imediat 
pe treabă. Să nu credeţi însă că e atît de uşor să scrii o duzină de 
recenzii despre una şi aceeaşi carte 1) şi nu numai să spui în fie
care altceva, dar să le şi aranjezi în aşa fel incit să nu se observe 
că toate sînt scrise de acelaşi autor. Atunci trebuie adesea să te 
opreşti şi să chibzuieşti. 

Nu aş fi de părere să i se scrie lui Miquel direct. Cu astfel 
de oameni e mai bine să tratezi verbal decît să rişti să le scrii. 
O mai veni el la Hannover cu vreun prilej. 

„St(atele] U[nite] ale Europei" 2) s-au născut moarte. De ase
menea cu redactorul - fratele lui Vogt 3) şi creatura lui - n-a 
ieşit nimic I 4) 

· Englezul care l-a vizitat pe Brandes era prietenul nostru de 
aici Moore, care a stat şapte săptămîni Ia Eisenach ca să înveţe 
limba germană ; nici n-am bănuit că trece prin Hannover, altfel 
i-aş fi dat cîteva rînduri pentru dv. Probabil că ar fi trecut oricum 
pe la dv. dacă nu şi-ar fi închipuit că locuiţi la Hamburg. Pro
babil că el va traduce cartea lui Marx în limba engleză. 

I-am scris lui Liebknecht că nu va ajunge la nici un rezultat 
cu zarva lui sud-germană. Mai bine nu şi-ar fi publicat discursu
rile s) - in extenso pierd din efect, ies prea mult la iveală absurdi
tăJile. I-am scris şi în legătură cu ciudata lui teorie de a amina 

1) volumul I al „Capitalului". - Nota red. 
•) „Les :tats-Unis d'Europe•. - Nota red. 
3) Gustav Vogt. - Nota red. 

4) Vezi volumul de faţă, p. 362. - Nota red. 

SJ w. Liebkneah t. „Ce m spus în «Reichstagul» din Berlin". - Nota red. 
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problema socială 513• Vă amintiţi, de altfel, că încă din toamna 
trecută v-am spus că, din ură faţă de prusieni, el a devenit prea 
austriac. 

Vă trimit aceste cîteva rînduri numai ca să ştiţi cum mai stau 
lucrurile. Articolele vor veni peste cîteva zile ; în orice caz îi veţi 
putea promite atunci locotenentului-major 1) încă cîteva articole. 
Atunci va avea ce face siş, 

Cu salutări prieteneşti. 
Al dv., 

F. E. 

Acum mă dau afară din birou, fiindcă e timpul de închidere. 

Publicat pentru prima oară 
ln : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXV, ed. rusă, 1934 

92 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Ludwig Kugelmann 
la Hannover 

Manchester, 13 decembrie 1861 

Dragă Kugelmann, 
„Ca urmare a scrisorii mele de ieriu - ca să nu uitaţi de tot 

stilul comercial - vă anexez două articole : unul se referă la 
conţinutul cărţii, pentru „Beobachter• 2) , celălalt - numai la ma
teriale faptice cuprinse în carte, pentru „Gewerbeblatt• sau 
„Staats-Anzeiger• oo. 

Veţi înţelege ce greutăţi am avut de întimpinat la primul arti
col dacă vă veţi gîndi că redactorul lui „Beobachteru ,  şvabul guraliv 
şi membru al parlamentului „trunchiatu Karl Mayer, aşa cum figu
rează el în „Domnul Vogtu 41, nu ne va face niciodată un serviciu 
de bunăvoie. Vă daţi seama şi dv. că trebuie trimise numai copiile 
acestor articole şi vă rog să păstraţi originalele, căci nu se poate şti 
mai dinainte la ce vor prinde bine. 

Am trimis ceva şi pentru „Merkuru 3) , dar acum nu mai pot 

1) Adolf Friedrich Seubert. - Nota red. 
1) F. Engels. „Recenzie la volumul întii al «Capitalului» pentru «Beobachteu•. -

Nota red. 
') „Schwibischer Merkur•. - Nota red. 
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lucra atit de mult seara, deoarece aceasta îmi produce o stare de 
surescitare din cale-afară. Noaptea trecută, de pildă, după ce m 
scris articolele, n-am putut să dorm aproape de loc. Vremea, .face
rile şi uneori le tic douloureux 1) de duminica trecută mă împiedică 
să călăresc şi de aceea nu-mi pot reveni la starea mea normală. 

Nu m citit în „Zukunftu despre afacerea Siebenmark &ie, foarte 
rar reuşesc să obin acest ziar. 

Pentru astăzi la revedere. Este ora 6 seara, timpul de încidere 
şi sînt obosit şi flămînd. 

Publicat pentru prima oarl 
n : K. Mx şi F. Engels. Opere, 
vol .V, d. usă, 194 

1) - nevralgia. - ota L.d 

l dv., 
F. E. 

Se tipăreşte dupl manuscris 

Tradus din limba germană 
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Jenny Marx către Friedrich Engels 
la Manchester 

527 

[Londra, în jurul datei de 29 noiembrie 1864] 

Dragă domnule Engels, 
Bietului Maur i-a ieşit din nou un carbuncul mare şi foarte dure

ros. De aceea trebuie să stea culcat şi îi vine foarte greu să 
scrie. Sper că în cîteva zile această primă erupţie a bolii va trece. 
E groaznic că povestea asta se repetă. Nici nu-ţi închipui ce bine 
mergea într-adevăr transcrierea cărţii 1) . Un teanc mare de pagini 
era deja gata pentru tipar. Faptul că a stat mult pe scaun şi că 
scria pînă noaptea tîrziu, precum şi încordarea legată de această 
muncă - iată, fără îndoială, cauzele care au dus la o nouă izbucnire 
a bolii. Karl speră că întreruperea nu va i de lungă durată, şi chiar 
astăzi vrea să încerce să scrie ceva. Iţi trimite alăturat o scrisoare 
de la Wilhelmchen 2) şi alta de la Weydemeyer, a cărui adresă 
nu o cunoaştem ; te rog să ne-o trimiţi 3) . Carnetul de membru 
al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor costă 1 şiling şi 1 penny. 
Dar Maurul e de părere că nimeni nu-i va împiedica pe aceşti 
gentlemeni să dea -10 şilingi. 

Dragă domnule Engels, primeşte mii de salutări de la noi toţi. 

A d-tale, 
Jenny Marx 

Apropo. Au sosit, în sfîrşit, cîteva rînduri de la bătrînul nostru 
„unchi" Edgar 4 ) .  Se pare că cei din Berlin se poartă destul de 
frumos cu el. Baby scrie că i-au „dăruit" de crăciun o haină, 
pantaloni, o vestă, mănuşi, ţigări şi o „carte de rugăciuni". Medicul 
pe care l-au consultat a declarat că e bolnav de inimă. Cînd nu 

1) primul volum al „Capitalului" .  - Nota red. 
1) Liebknecht. - Nota rea. 
3) Vezi volumul de faţă, p.  393-394. - Nota red. 
') Edgar von Westphalen. - Nota red. 
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mai ştiu ce s� spună, medicii recurg întotdeauna la o boală de 
inimă „generală". Eu cred mai degrabă că la el sînt atinşi piă.inii 
şi creierul. 

Publicat pentru prima oar. 

2 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradu< din limba germani 

Jenny Marx către Friedrich Engels 
la Manchester 

[Londra, 30 martie t8] 

Dragă domnule Engels, 

Iţi mulţumesc foarte mult pentru scrisoare şi pentru tăietura 
din ziar, pe care ţi-o restitui alăturat. Cel mai rău în situaţia 
neplăcută în care „Wilhelmchen" va pus din nou pe d-ta şi pe 
Maur este că n-am idee unde se află Maurul în momentul de 
faţă u7, Nici un semn de la el, nu ştiu dacă e în Germania sau 
în Olanda. I-am trimis la întîmplare toate porcăriile astea de 
ziare. S-ar părea că e cu neputinţă să te angajezi într-o polemică în 
presă cu un tip ca Becker 1), şi totuşi faptele trebuie prezentate 
în adevărata lor lumină, luînd în consideraţie credulitatea strau
bingerilor ne. Lucrul cel mai ridicol şi mai jignitor în toată această 
poveste este să auzi din p artea unor oameni ca d-l Reusche afir
maţia că „şi Lassalle a vorbit cu consideraţie despre Marx".  
Lassalle, care a copiat după soţul meu totul, pînă şi  greşelile, care 
timp de 15 ani a fost prietenul şi discipolul lui, a vorbit şi el, 
vedeţi dumneavoastră, cu consideraţie despre Marx. Şi acest certi
ficat de mărinimie îl dau oamenii care s-au împrietenit cu L[assalle) 
abia în ultimii doi ani, într-o perioadă cind acesta o cotise definitiv 
pe o pantă greşită, care l-a dus în tabăra lui Bismarck, în guven, 
ca pe prietenul său Bucher, sau în ultimul său refugiu în Italia. 
Bineînţeles că „luptătorii pentru libertateu menţionaţi în testament 
trebuiau să-l salveze pe Lassalle al lor I Dar aceşti social-ticăloşi 
îl urmează numai pe marele lor agitator. D-l Reusche, ca şi domnul 
şi învăţătorul său, de altfel, nu face decit să-l fure într-una pe 
soţul meu şi  reproduce cu orice prilej ideile fericite din „Domnul 

1) Johann Philipp Becker. - Nota red. 
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Vogt" ; în acest ultim opus al său, el ia de la Karl fraza „n 
clovn grotesc în spatele căruia nu se află nimic în afară de propria 
lui umbră" (o frază la adresa lui Karl Blind) 519• Protecţia plină 
de bunăvoinţă pe care acest triumvirat o acordă Maurului este 
mai jignitoare decît orice. De altfel respectul lui Lassalle faţă de 
bătrînul Ph. Becker nu data nici el de prea multă vreme. Incă 
în august 1862 îl considera un agent, nu se ştie în slujba cui, 
şi nu voia să aibă de-a face cu el. De asemenea, într-unul din 
accesele lui de urlete, în timpul cărora îşi pierdea întotdeauna 
vocea, mi-a declarat că în capul lui Moses 1) de la Paris nu sînt 
decît confuzii, că nu-i bun de nimic şi că nu vrea să aibă nici o le
gătură cu el. Eu I-am apărat pe acest plonplonist, spunînd că este 
confuz, dar cinstit. Sper t azi-mîine să primesc veşti de Ia Carei ; 
această stare de incertitudine mă nelinişteşte mai mult decît tot 
restul. 

Toti cei de aici sint sănătoşi şi îţi trimit calde salutări. 

Publicat pentru prima oară 
ln : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 3, 1930 

3 

Karl Marx 
Mărturisiri 526 

A d-tale, 
Jenny Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Zallt-Bommel, 1 aprilie 1865 

Insuşirea pe care o preţuiţi cel mai mult la un om : simplitatea 
la un bărbat : forţa 
la o femeie : slăbiciunea. 
Trăsătura dumneavoastră distinctivă : perseverenţa în urmări

rea ţelului. 
Indeletnicirea dumneavoastră preferată : s-o privesc pe 

Netchen 2) .  
Viciul pe care î l  detestaţi cel mai mult : servilismul. 

1) Moses Hess. - Nota red. 
1) Nanette Philips. - Nota red. 
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Viciul pe care îl scuzaţi cel mai lesne : credulitatea. 
Concepţia dumneavoastră despre fericire : să lupţi. 
Concepţia dumneavoastră despre nefericire : să te supui. 
Ce aversiuni aveţi : Martin Tupper. 
Eroul dumneavoastră preferat : Spartacus, Kepler. 
Eroina dumneavoastră preferată : Gretchen. 
Poetul dumneavoastră preferat : Eschil, Shakespeare, Goethe. 
Prozatorul dumneavoastră preferat : Diderot. 
Floarea dumneavoastră preferată : laurul. 
Mîncarea dumneavoastră preferată : peştele. 
Maxima dumneavoastră preferată : nihil humani a me alienum 

puto 1). 
Deviza dumneavoastră preferată : de omnibus dubitandum 2) . 

Publicat pentru prima oară 
!n „lntemational Review of 
Social History•, voi. I, partea I,  1956 

4 

Karl Marx 

Se tipăreşte după textul 
apărut în revistă 

Tradus din limba engleză 

J enny Marx către J ohann Philipp Becker 522 

la Geneva 

[Londra, 29 ianuarie 1866) 

Dragă domnule Becker, 
De o săptămînă soţul meu se află în pat, suferind de vechea 

lui boală periculoasă şi extrem de chinuitoare. De data asta boala 
este pentru el cu atît mai supărătoare cu cit îl întrerupe din nou 
de la transcrierea, pe care de-abia o începuse, a cărţii 3) . Părerea 
mea este că această nouă izbucnire a bolii se datoreşte numai şi 
numai surmenajului, nopţilor nedormite. Karl regretă foarte mult 
că nu poate participa la şedinţele Internaţionalei, mai cu seamă 
că în momentul de faţă este vorba de existenţa ziarului „Workman's 
Advocateu ,  care pînă acum a avut de biruit greutăţi foarte mari şi 
căruia acum i se oferă fonduri din partea unor filistini şi a unor 

1) - nimic din ceea ce-i omenesc nu-mi este străin. - Nota trad. 
2) - a te îndoi de totul. - Nota trad. 
1) primul volum al „Capitalului " .  - Nota red. 
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preoţi. Important este să se primească banii fără a se face „cămă
tarilor" concesii în probleme principiale 1) . Problema reformei, care 
îi afectează mult pe englezi, înghite foarte multe fonduri, timp şi 
atenţie din partea muncitorilor şi îi distrage de la alte probleme 2) . 
Ziarul dv. „Vorbote" ne-a plăcut extrem de mult lui Karl şi mie. 
Ce limbaj, ce seriozitate plină de bărbăţie I La aceste rînduri anexez 
scrisoarea lui Lessner pe aceeaşi temă. Agentul căruia i-am încre
dinţat exemplarele din „Manifest" 3) îmi scrie că a reuşit să le 
ferească de poliţia franceză şi că acum le poate trimite la Geneva. 
Dar nu pot fi francate şi de aceea vă rog să-mi comunicaţi cît 
ar trebui să plătiţi pentru ele. Atunci v-am putea trimite banii îm
preună cu cei pentru abonamentul la „Vorbote" .  

In legătură cu religia, ş i  î n  îmbîcsita Anglie are loc în momen
tul de faţă o mişcare de mari proporţii. Oamenii de seamă ai 
ştiinţei, în frunte cu Huxley (discipolul lui Darwin) , cu Tyndall, 
sir Charles Lyell. Bowring, Carpenter etc., etc., ţin la St. Martin's 
Hall (unde amintirea valsurilor a rămas vie) 523 prelegeri cultivate, 
îndrăzneţe, pătrunse de un adevărat spirit liber-cugetător pentru 
public, şi asta în serile de duminică, tocmai la ora cînd oiţele 
domnului se îndreaptă spre păşunile stăpînului. Sala era arhiplină 
şi entuziasmul poporului atît de mare, încît în prima seară de 
duminică, cînd am participat şi eu cu fetele, sala era umplută pînă 
la refuz şi 2 OOO de oameni au rămas pe dinafară. De trei ori au 
îngăduit preoţii să se întîmple acest lucru groaznic . Ieri seară 
adunării i s-a adus la cunoştinţă că nici o prelegere nu trebuie să 
se mai ţină pînă cînd nu se va încheia procesul deschis de preoţi 
împotriva acestor „Sunday evenings for the people" 4) . Adunarea 
şi-a exprimat cu hotărîre indignarea şi pe dată s-au strîns peste 
1 00 1. st. pentru proces. Ce prostie din partea popilor să se 
amestece în aceste treburi. Spre marea lor indignare, serile se mai 
încheiau şi cu muzică. Se intonau coruri din Hândel, Mozart, 
Beethoven, Mendelssohn şi Gounod, primite cu entuziasm de en
glezi, care pînă atunci duminica nu aveau voie să răcnească alte 
imnuri decît „Jesus, Jesus meek and mild" 5) sau să se ducă )a 
cîrciumă. 

Karl, care astăzi stă în pat cu dureri foarte mari, şi fetele mele 
vă salută cordial. In special cea mică 6) mă roagă să transmit 

1) Vezi volumul de faţă, p. 160. - Nota red. 
') Vezi volumul de faţă, p. 102. - Nota red. 
1) K. Marx şi F. Engels. „Manifestul Partidului Comunist•. - Nota red. 
') - „sHi duminicale pentru popor• .  - Nota trad. 
5) - „Iisus, Iisus bun şi blînd".  - Nota trad. 
1) Eleanor Marx. - Nota red. 
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salutări prieteneşti „bunului Becker" .  Iar eu vă trimit din de
părtare o strîngere de mînă. 

Publicat pentru prima oară 

.1 

A dv., 
Jenny Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Jenny Marx către Sigfrid Meyer 
la Berlin 

Stimate domn, 

[Londra, începutul lunii februarie 1866] 
1 ,  Modena Villas, Maitland Park 

De o săptămînă soţul meu se află în pat, suferind de vechea 
lui boală periculoasă şi extrem de chinuitoare ; boala este pentru 
el cu atît mai supărătoare cu cît trebuie să întrerupă din nou 
transcrierea pe care de-abia o începuse a cărţii sale 1) . li pare 
foarte rău că nu aţi primit lunga lui scrisoare, întrucît în momen
tul de faţă nu este în stare să scrie. In plus, se teme că scrisoarea 
a fost interceptată, altfel de mult ar fi trebuit să fie returnată. 
Şi apoi, adresa a fost corect scrisă şi chiar eu am dus scrisoarea 
la poştă împreună cu multe altele şi cu ziarele care au ajuns 
toate la destinaţie. In ce priveşte „M[anifestul] " 2) , soţul meu 
doreşte ca acest document istoric să fie retipărit exact în forma 
în care a apărut prima oară ; greşelile de tipar sînt atît de evidente, 
că oricine le poate corecta. „Manifestul " Internaţionalei 3) vi-l va 
trimite cît mai curînd posibil. 

Totodată vă roagă dacă plecaţi la Berlin să-i trimiteţi noua 

1) primul volm al „Capitalului". - Nota red. 
1) K. Marx şi f. Engels. „Manifestul Partidului Comunist• . - Nota red. 
1) K. Mx. „Manifestul constitutiv al Asociaţiei Intenaţionale a Muncito

rilor•. - Nota red. 
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adresă pentru a continua corespondenţa. Nu ar putea d-l Vogt 1) 
să trimită altă adresă, întrucît actuala nu ni se pare prea sigură 1 
Cînd veţi mai scrie din nou adresaţi, vă rog, scrisoarea lui A. Wil
liams 2) . Esq. etc. 

Soţul meu mă roagă să vă transmit salutări cordiale. 

Publicat pentru pnma oar. 
în : Marx-Enqels. Opere, 
vol. XXV, ed. rusă, 194 

6 

A dv., 
Jenny Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Jenny Marx către Ludwig Kugelmann 
la Hannover 

Mult stimate domn, 

Londra, 26 februarie 186] 
1 ,  Modena Villas, Maitland Park 

De o lună de zile bietul meu soţ se află la pat, suferind de 
vechea lui boală foarte chinuitoare şi periculoasă şi nu mai e 
nevoie să vă spun prin ce griji am trecut cu toţii. La începutul 
lunii ianuarie tocmai începuse să pregătească pentru tipar cartea 
lui 3) şi copiatul mergea extrem de repede, astfel că volumul ma
nuscrisului creştea vertiginos. Karl se simţea minunat şi era fericit 
că a reuşit să lucreze atît de mult, cînd deodată a erupt un carbun
cul, căruia i-au urmat foarte curînd alte două. Ultimul a fost extrem 
de dureros, a durat foarte mult şi, fiind foarte prost plasat, îl 
stînjenea la mers şi la oricare altă mişcare. Astăzi dimineaţă a în
ceput să ţîşnească mult sînge şi asta a adus cu sine o uşoară 
ameliorare. De două zile am început tratamentul cu arsenic, de la 
care Karl aşteaptă rezultate deosebite. Pentru el este pur şi simplu 
îngrozitor că trebuie să amine din nou terminarea cărţii ; noaptea 
tot timpul delirează şi vorbeşte despre unele capitole, care nu-i ies 
din cap. Astăzi dimineaţă i-am adus la pat scrisoarea dv. L-a 
bucurat foarte mult această misivă prietenească şi m-a însărcinat 

1) August Vogt. - Nota red. 
2) Numele conspirativ l lui Max. - Nota red. 
') primul v-lum al „Capitalului". - Nota red. 
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să vă scriu în locul lui şi să vă mulţumesc călduros. In afară de 
toate astea, în momentul de faţă prezenţa lui ar fi fost absolut 
necesară atît la discuţiile privind iminentul congres al Asociaţiei 
Internaţionale zee, cit şi la cele privind orientarea şi componenţa 
redacţiei noului săptămînal al muncitorilor, care apare acum aici, 
purtînd titlul „Commonwealth• 119, şi care este reprezentantul atît 
al partidului muncitorilor 624 organizat de curînd şi al asociaţiilor 
cooperatiste unite, cit şi al Asociaţiei Internaţionale. Grijile prici
nuite de toate acestea contribuie, fireşte, la înrăutăţirea stării 
sănătăţii sale. Sper că pînă la primăvară se va restabili şi va putea 
să-şi viziteze prietenii din Germania. Se bucura atît de mult gîn
dindu-se la această întîlnire. 

Karl mă roagă să vă transmit salutări cordiale, iar eu, deşi nu 
vă cunosc personal, rămîn 

Publicat pentru prima oară în : 
Marx-Enels. Opere, 
voi. XXV, ed. rusă, 1934 

7 

A dv., 
Jenny Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Jenny Marx către Ludwig Kugelmann 
la Hannover 

Mult stimate domn, 

[Londra] 1 aprilie 186 
1, Modena Villas, Maitland Park 

Presupun că scrisoarea recomandată pe care am primit-o ieri 
seara tîrziu de la Hannover este de la dv. Din păcate, nu o pot 
trimite soţului meu la Margate decit mîine 477, deoarece în cucenica 
Anglie duminica orice legătură este întreruptă. Şi, întrucit din 
pricina acestei amînări răspunsul probabil va întîrzia, mă grăbesc 
să vă confirm chiar astăzi primirea scrisorii ; totodată profit de 
acest prilej ca să mă scuz pentru tăcerea mea. Mi-am dat seama 
cit de îndatorată vă sînt pentru calda simpatie şi pentru mişcă
toarea prietenie pe care o arătaţi soţului meu abia cind a venit 
tînărul din City şi s-a interesat în numele dv. de starea sănătăţii 
soţului meu. Imediat după ce v-am trimis ultima scrisoare, Karl 
s-a îmbolnăvit foarte serios ; i-a apărut un nou carbuncul (nu 
furuncul) şi într-o formă atît de dureroasă şi de gravă, că bietul 
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meu soţ timp de 3 săptămîni nu s-a putut mişca şi a fost ţintuit 
la pat. Şi cum ştim cu toţii cit de periculoasă este această boală 
cînd se repetă în permanenţă ani de zile, vă puteţi imagina ce 
zile şi ce nopţi jalnice am avut. 

La sfatul doctorului Gumpert din Manchester, soţul meu s-a 
hotărît să înceapă tratamentul cu arsenic , iar după vindecarea 
abcesului să plece pentru cîteva săptămîni la mare. De aproape 
două săptămîni se află la Margate, o localitate balneară situată 
nu departe de aici, şi se pare că starea sănătăţii lui s-a îmbunătăţit 
mulţumitor. Săptămîna viitoare se va întoarce şi cu forţe proaspete 
va porni la treabă pentru a termina lucrarea sa 1) atît de des între
ruptă. 

Ieri mi-a trimis o fotografie şi, socotind că poate vă va face 
plăcere să aveţi fotografia omului căruia, fără să-l cunoaşteţi per
sonal, i-aţi arătat atîta prietenie, anexez la aceste rînduri foto
grafia lui. 

Deşi nu am avut plăcerea să vă cunosc personal, rămîn 

Publicat pentIU prima oară 

8 

A dv., 
Jenny Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Jenny Marx către Friedrich Engels 
la Manchester 

Dragă domnule Engels, 

[Londra] luni [24 decembrie 1866] 
ora 1 

Tocmai a sosit pachetul şi sticlele stau înşirate ca la paradă 
cu vinul de Rin în frunte I Cum să-ţi mulţumim pentru prietenia 
d-tale I Cele 10 1. st. care au sosit sîmbătă ne-au ajutat să ţinem 
piept atacului dezlănţuit al sărbătorilor şi ne-au dat posibilitatea 
să sărbătorim un crăciun vesel. Indeosebi anul acesta vinul a fost 
foarte binevenit, căci în casa tînărului francez 2) se păstrează 
tradiţia. 

1) „Capitalul " ,  - Nota red. 
') Paul Lafargue. - Nota red. 
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Dacă editorul din Hamburg 1) va putea într-adevăr tipări atit 
de repede după cum spune, cartea va apărea în orice caz de paşte. 
E o plăcere să ai în faţa ta manuscrisul 2) atît de voluminos şi 
transcris pe curat. Mi s-a luat o piatră de pe inimă ; dar mai rămîn 
destule greutăţi şi griji, mai ales dacă fetele se vor îndrăgosti şi 
logodi şi încă cu studenţi în medicină francezi I Aş fi vrut să privesc 
şi eu totul în roz ca şi ceilalţi, dar nenumăratele griji pe care 
le-am avut ani de-a rîndul m-au făcut să mă tem şi să văd viitorul 
în culori negre, în timp ce oamenii optimişti văd totul în culori 
trandafirii. Asta rămîne între noi. 

Incă o dată mii de mulţumiri pentru hochheimer şi celelalte ! 

Publicat ;entru prima oară 

9 

A dv., 
Jenny Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Jenny Marx către Johann Philipp Becker 
la Geneva 

Dragă domnule Becker, 

Londra [5 octombrie 1 867} 
1 ,  Modena Villas, Maitland Park 

Sper că aţi primit scrisoarea mea. Vă veţi mira, desigur, că 
după prima scrisoare urmează atît de repede o a doua. Soţul meu 
ar vrea să aibă adresa lui Bakunin şi sînt convinsă că dv. nu vă 
va fi greu să faceţi rost de ea la Geneva, poate, prin Her[zen] . 
Soţul meu vrea să-i trimită cartea sa 3) şi să-i scrie şi în legătură 
cu alte probleme. Salutări cordiale de la noi toţi şi îndeosebi de la 

Publicat pentru prima oară 
în : Marx-Engels. Opere, 
vol. XXV, ed. rusă, 1934 

1) Otto Me1ssner. - Nota red. 
'l volumul intii al „Capitalului" .  - Nota red. 
3) primul volum al „Capitalului". - Nola red. 

a dv., 
Jenny Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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10 

Jenny Marx către Ludwig Kugelma.1n 
la Hannover 

Dragă domnule Kugelmann, 

[Londra, 24 decembrie 1867] 
1, Modena Villas, Maitland Park 

Nu vă puteţi închipui ce bucurie şi ce surpriză ne-aţi făcut 
ieri. Nici nu ştiu cum să vă mulţumesc pentru toată prietenia şi 
simpatia dv., iar acum şi pentru ultima dovadă evidentă că vă 
gîndiţi la noi - pentru tatăl zeilor, Zeus, care în momentul de 
faţd a luat la noi în casă locul „pruncului Iisus " .  Din nou 
anul acesta sărbătorile crăciunului sînt foarte triste pentru noi, de
oarece bietul meu soţ este iarăşi în pat, suferind de vechea lui 
boală. I-au apărut alte două carbuncule, dintre care unul plasat 
într-un loc foarte penibil şi foarte dureros, aşa că este silit să stea 
culcat numai pe o parte. Sper că în curînd vom învinge boala şi în 
scrisoarea următoare nu veţi mai avea de-a face cu secretarul parti
cular provizoriu. 

Teri seară ne aflam cu toţii la subsol, respectiv, potrivit planului 
dădirilor din Anglia, în sectorul bucătăriei, de unde pornesc toate 
„bunurile acestei lumi" spre etajele superioare, şi cu nădejde şi 
competenţă ne-am apucat să pregătim pudding-ul de crăciun. Am 
ales stafidele (o muncă foarte scîrboasă, lipicioasă) , am curăţit mig
dalele, am tăiat felii subţiri de mandarină, portocală şi lămîie, am 
tocat mărunt grăsime de pe rinichi şi din totul, plus ouă şi făină 
am făcut o amestecătură minunată. Deodată s-a auzit soneria, o 
trăsură se afla în faţa uşii, paşi misterioşi urcau şi coborau scara, 
toată casa s-a umplut de murmur, foşnet ; în cele din urmă cineva 
strigă de sus : „a sosit o statuie mare " .  Dacă s-ar fi strigat ,,foc, 
foc, au venit fenienii" nu ne-am fi repezit �e scări în sus mai 
uluiţi şi mai fîstîciţi, în faţa ochilor noştri surprinşi şi încîntaţi 
apăru în superba lui măreţie, în puritatea lui ideală, bătrînul 
Jupiter tonans, întreg şi nevătămat (puţin a fost lovită o margine 
a p!edestalului) ! !  După ce zăpăceala s-a mai potolit puţin, s-a dat 
citire scrisorii pline de prietenie pe care ne-aţi trimis-o prin 
Borheim şi gîndurile noastre pline de recunoştinţă s-au îndreptat 
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spre dv., apoi imediat au început discuţiile în legătură cu gasuea 
unei nişe demne de „tatăl nostru u cel nou „atît în cer cît şi pe 
pămîntu .  In legătură cu această importantă problemă nu am ajuns 
la nici o hotărîre şi se vor mai face multe încercări pînă cînd 
mîndrul cap îşi va găsi locul lui de cinste. 

Vă mulţumesc de asemenea din inimă pentru interesul dv. 
deosebit şi pentru străduinţa neobosită pe care aţi depus-o în legă
tură cu cartea lui Karl 1) . După cum se vede, germanii preferă să-şi 
exprime aprobarea printr-o tăcere şi o linişte deplină. Dv. i-aţi 
pus serios în mişcare pe cei care tărăgănează lucrurile. 

Vă rog să mă credeţi, dragă d-le Kugelmann, că poate niciodată 
o carte n-a fost scrisă în condiţii mai grele şi aş putea foarte bine 
să scriu o istorie secretă a creaţiei ei, din care ar ieşi la iveală 
multe, infinit de multe griji, temeri şi chinuri ascunse. Dacă mun
citorii ar avea idee de cît sacrificiu a fost nevoie pentru ca această 
lucrare scrisă numai pentru ei şi în interesul lor să fie terminată 
i-ar arăta poate ceva mai mult interes. Lassalleenii, pare-se, s-au 
grăbit cel mai mult să pună mîna pe carte pentru a o răstălmăci 
cît mai bine. Dar nu face nimic. 

Mai înainte de a încheia, mai vreau să mă răfuiesc cu dv. De  
ce  vă  adresaţi pe un ton atît de  oficial, cu „stimată", mie, un ve
teran, vechi participant la mişcare, tovarăş de luptă şi de drum ? 
Aş avea atît de multe lucruri bune şi drăguţe de spus dv., scumpei 
dv. soţii şi lui Frănzchen 2) , despre care soţul meu nu mai conte
neşte să vorbească, mi-ar face atît de mare plăcere să vă vizitez 
vara asta, să revăd Germania după 1 1  ani 525• Anul trecut am fost 
mult timp bolnavă şi, din păcate, în ultima vreme mi-am pierdut 
o bună parte din „credinţa" mea, din energia mea vitală. Uneori 
mi-era greu să lupt pentru a nu mă prăbuşi. Dar cum fiicele mele 
au fost mult timp plecate în călătorie - au fost invitate de părinţii 
lui Lafargue la Bordeaux -, n-am putut pleca şi eu în acelaşi timp 
şi, deci, nu-mi mai rămîne decît să sper că acest vis frumos se va 
realiza anul viitor. 

Karl vă trimite, soţiei dv. şi dv., salutări cordiale, la care fetele 
se raliază din toată inima, iar eu vă strîng mîna de la distanţă dv. 
şi soţiei dv. A dv., 

Jenny Marx, 
dar nu „stimată" şi nici „prin graţia lui dumnezeu" 

Publicat pentru prima oară 
în limba it!liană în revista 
„Movimento Operario• nr. 2, 1955 

1) primul volum al „Capitalului " .  - Nota red. 
1) Gertruda şi Franziska Kugelmann. - Nota red. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Circulara Casei Schiller din Manchester 526 

Carlton Buildings, Cooper Street 
19 martie 1866 

„Casa Schilleru ,  care după şase ani de existenţă a dovedit pe 
deplin că este o instituţie ce corespunde unor necesităţi reale, 
este nevoită, începînd din iunie anul viitor, să părăsească actualul 
local, întrucît la acea dată expiră contractul de închiriere încheiat 
cu proprietarul imobilului, care refuză categoric să-l prelungească. 

Deci, în faţa conducerii stă sarcina de a asigura Casei Schiller 
un local corespunzător scopurilor ei. 

După ce toate încercările de a găsi un local potrivit au eşuat 
şi nu s-a găsit nici un antreprenor care să construiască o asemenea 
clădire şi s-o închirieze Asociaţiei noastre, nu ne rămîne altă cale 
decît să încercăm să ne procurăm fondurile necesare şi să purce
dem la construirea pe cont propriu a unui local. 

Principalele puncte de care trebuie să ţinem seama sînt urmă-
toarele : 

Clădirea trebuie să fie situată în partea centrală a oraşului. 
Pentru nevoile Asociaţiei trebuie folosit şi primul etaj. 
Diferitele îne.peri trebuie să aibă cel puţin aceleaşi dimensiuni 

ca şi cele actuale. 
Considerăm îndeplinirea acestor condiţii indispensabilă pentru 

propăşirea în continuare a instituţiei. Dar în afară de aceasta 
ar fi de dorit să se ofere diferitelor asociaţii din Manchester posi
bilitatea de a se instala sub acelaşi acoperiş. Acest scop ar putea 
fi atins dacă la etajul superior s-ar amenaja o sală pentru 250-300 
de persoane. O asemenea sală nu ar face să crească decît cu 
foarte puţin costul construcţiei şi, prin închirierea ei, ar putea aduce 
un venit suplimentar instituţiei. 

In conformitate cu aceasta, ne-am străduit să căutăm un teren 
potrivit şi să stabilim suma la care se ridică întreaga lucrare. 

Rezultatul la care am ajuns este următorul : 
Costul unui teren corespunzător de 
350-400 yarzi suprafaţă de construcţie . 
Costul construcţiei 
Completarea mobilierului . 

Jn total 

6 OOO- 7 OOO 1. st. 
3 500- 4 000 " 

500- 500 " 

1 0  000-1 1 500 1. st. 
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Putem socoti cu siguranţă că pentru un astfel de teren şi o 
astfel de construcţie vom putea obţine un împrumut ipotecar de 
5 0006 OOO 1. st. şi, ţinînd seama de experienţa din trecut a con
ducerii financiare a instituţiei şi de perspectivele de creştere a 
venitului şi cheltuielilor, putem să declarăm fără rezerve că plata 
dobînzilor la acest împrumut ar fi pe deplin asigurată. 

De aici rezultă că pentru realizarea planului nostru avem nevoie 
de un capital propriu de 5 000-5 500 1. st. 

Deşi Casa Schiller primeşte ca membri reprezentanţi ai tuturor 
naţionalităţilor şi la activitatea ei participă intens şi ne-germani, 
în fond ea este o organizaţie germană. 

In actuala componenţă, ea numără peste 300 de membri, cărora 
le pune la dispoziţie : 

o bibliotecă cuprinzînd în prezent peste 4 OOO de volume, 
o sală de lectură pentru care se fac abonamente la 55 de re
viste, majoritatea în limba germană, 
prelegeri ştiinţifice şi literare, mai ales în cercurile de spe
cialitate formate în cadrul Asociaţiei în acest scop. 

Aşadar, Asociaţia contribuie atît cît e cu putinţă la dezvoltarea 
culturii germane ; de asemenea, celor care frecventează sediul ei, 
mai ales celor de curînd veniţi din Germania, care nu au nici o 
legătură la Manchester, le oferă prilejul de a stabili relaţii utile. 

Sîntem ferm convinşi că pe viitor Asociaţia va putea corespunde 
în mai mare măsură acestor scopuri dacă realizarea planului nostru 
va duce la o extindere a spaţiului, ceea ce va contribui şi la 
îmbunătăţirea situaţiei financiare. 

Din cele de mai sus reiese că noi ne adresăm în primul rînd 
germanilor care locuiesc la Manchester ; îi întrebăm dacă sînt de 
acord să găsească fondurile necesare pentru atingerea scopului 
amintit. 

Pentru a nu împovăra de la început Asociaţia cu dobînzi exa
gerate, comitetul de conducere a hotărît să încerce să adune sumele 
amintite pe calea donaţiilor ; de asemenea, îngrij indu-se ca clă
direa ce se construieşte să servească numai scopurilor organi
zaţiei, s-a hotărît totodată ca în cazul cînd Casa Schiller îşi înce
tează activitatea, donatorii să fie consideraţi creditori ai Asociaţiei 
în proporţia sumelor donate, şi acest lucru să fie precizat în chi
tanţele pe care le vor primi. 

De îndată ce intenţia de a se construi un loca. pror·in al Aso
ciaţiei, asigurîndu-i-se în felul acesta existenţa, a devenit cunos
cută, în rîndurile membrilor ei s-a ponit o asemenea n�i1care de 
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simpatie, incit în citeva zile la dispoziţia conducerii a fost pusă o 
sumă de aproape 1 200 1. st. în contribuţii de 25 1. st. şi mai mici. 

Această sumă, realmente importantă, reprezintă, în primul rind, 
rezultatul eforturilor pline de abnegaţie ale celor veniţi de curind 
la Manchester şi care sint, totodată, cei cărora organizaţia le 
oferă avantaje nemijlocite. 

Incurajaţi de acest rezultat, care dovedeşte că organizaţia a 
devenit deja o necesitate pentru un mare număr de germani din 
localitate, ne adresăm acum celor care manifestă un interes ,  fie el 
şi foarte vag, faţă de Asociaţia noastră, care urmăreşte scopurile 
arătate şi este menită ca, odată aşezată pe un fundament solid, să 
devină un centru de unire a tuturor năzuinţelor germanilor din 
Manchester. 

Ne adresăm dv. cu rugămintea de a contribui la stringerea 
fondurilor necesare pentru îndeplinirea planurilor noastre. 

Conducerea îşi exprimă convingerea că această sarcină de folos 
obştesc se va bucura de sprijinul tuturor germanilor din Man
chester. Numai pe această cale putem spera să  ducem la îndeplinire 
aceste măsuri, cale pe care conducerea se consideră îndreptăţită 
s-o recomande cu toată căldura. 

Din însărcinarea conducerii : 
F. Engels, preşedinte 
J. G. Welrner, casier 
A. Burkhard, secretar 

Publicat sub formă de circulară Se tipăreşte după textul 
circularei 

Tradus din limba germană 

12 
Circulara Casei Schiller din Manchester 

Către domnii care au subscris la fondul pentru construirea unei 
noi clădiri a Casei Schiller 

Subscripţia, deschisă anul trecut în scopul mai sus arătat, a 
fost suspendată din cauza războiului 1) şi a crizei comerciale, după 
ce s-au strins 2 875 1. st. De atunci, condiţiile de existenţă ale Aso-

1) Este vorba de războiul austro-prusian din 186. - Nota red. 
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ciaţiei s-au schimbat considerabil. De aceea, conducerea consideră 
de datoria ei să dea domnilor care au subscris explicaţiile necesare. 

Intrucît suma indicată în circulara din 19 martie 1866 nu era 
suficientă (în total trebuia să se strîngă S 000-5 500 1. st.) şi în 
condiţiile de atunci nu exista nici o perspectivă de a se strînge 
la timp suma care mai lipsea, conducerii nu i-a rămas decît să 
caute temporar alt local. 

A reieşit că în centrul oraşului, unde Asociaţia trebuia să fie 
plasată potrivit principiilor ei constitutive, nu se putea găsi un 
astfel de local. In consecinţă, conducerea a fost nevoită să păstreze 
localul actual pînă în iunie 1868, lucru pe care l-a obţinut numai 
prin ridicarea chiriei de la 225 la 450 1. st. 

In aceste condiţii nu se putea evita mult timp întrebarea dacă 
e într-adevăr atît de necesar ca Asociaţia să fie plasată în centru, 
adică chiar în zona comercială a oraşului ; dacă acest avantaj nu 
este mult prea scump plătit în condiţiile cînd preţul terenurilor 
şi al chiriei clădirilor a crescut atît de mult ; şi dacă nu ar fi mai 
ieftin un sediu - formal mai puţin central - în apropiere de bi
serica All Saints, în realitate incomparabil mai central şi mai co
mod pentru cei mai mulţi dintre membrii care frecventează Aso
ciaţia noastră. 

Potrivit planului elaborat anul trecut, chiar dacă s-ar fi strîns 
suma de 5 OOO 1. st. prin donaţii, asupra Asociaţiei ar fi apăsat o 
datorie ipotecară de 5 000-6 OOO 1. st., deci ar fi trebuit să se plă
tească anual o dobîndă de 250-300 1. st. Deoarece preţul loturilor 
de teren din centrul oraşului chiar din martie trecut a crescut cons
derabil, s-ar fi majorat preţul de cumpărare presupus atunci şi 
imprumutul ipotecar pentru acoperirea lui, prin urmare şi chel
tuielile anuale ale Asociaţiei. Bugetul Asociaţiei pe ultimii doi 
ani nu permite să se cheltuiască mai mult de 200 1. st. pentru 
chiria localului. Deşi într-un local mai bun se poate conta pe 
frecvenţa unui număr mai mare de membri, precum şi pe unele 
venituri suplimentare, totuşi nu încape îndoială că e puţin pro
babil ca dobînzile amintite mai sus să fi putut fi acoperite. Pe 
de altă parte, fiecare liră cheltuită pentru chiria clădirii reduce 
fondurile destinate scopurilor culturale ale Asociaţiei. Anul trecut 
am putut cheltui numai 80 1. st. pentru abonamente la reviste şi 
20 1. st. pentru bibliotecă, deşi venitul general al organizaţiei a 
fost de 500 1. st. 

Cu totul alta ar fi situaţia dacă localul ar fi mutat în cartierul 
bisericii All Saints. Aici există, printre altele, un teren întru totul 
corespunzător scopurilor noastre, foarte bine plasat, care poate fi 
cumpărat cu 1 100 1. st. şi la care, în plus, se plăteşte o rentă 
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de 26 1. st. Luăm ca bază a calculelor noastre acest teren de con
strucţii numai cu titlu de exemplu : 

Preţul de cumpărare al terenului 
Valoarea construcţiei 
Reînnoirea mobilierului 

Total 

. 1 700 1. st. O O 
. 3 500 1. st. O O 

500 1. st. O O 

5 700 1. st. O O 

Din această sumă s-ar putea obţine un împrumut ipotecar de 
2 OOO 1. st. In acest caz, pentru construcţie ar trebui să se strîngă 
prin subscripţie un fond de numai 3 500-4 OOO I. st., adică cu 
1 000-1 500 1. st. mai puţin decît pentru o construcţie în centrul 
oraşului. După succesul subscripţiei de anul trecut şi în condiţiile 
schimbate, putem, desigur, spera că în scurt timp vom strînge 
suma care mai lipseşte. 

Situaţia financiară a organizaţiei s-ar îmbunătăţi simţitor, deşi 
suma donaţiilor ar fi mai mică. In afara celor 26 1. st. pentru rentă, 
dobînda pe împrumutul ipotecar s-ar ridica la 1 00 1. st., deci 
în total numai 1 26 1. st. în loc de 225 1. st. pentru chiria localului, 
cit s-a plătit anul trecut, în loc de 450 1. st. cit plătim anul acesta 
şi în loc de 250-300 1. st., sumă ce ar fi trebuit plătită conform 
planului de construcţie de anul trecut. Aşadar, chiar la veniturile 
din anul bugetar trecut s-ar putea ca pentru bibliotecă şi sala 
de lectură să se alace anual 174 1. st. în loc de 1 00 I. st., adică 
fondurile băneşti destinate acestui scop să fie aproape dublate. 
Apoi, datorită noii clădiri, ţinînd seama de posibilitatea de a o 
subînchiria şi de numărul de membri crescut, Asociaţia va dispune 
de noi surse de venituri, care ar fi folosite aproape în exclusivitate 
pentru dezvoltarea spirituală. 

Dacă Asociaţia va continua să rămînă în centrul oraşului , chiar 
dacă în cel mai bun caz va obţine prin subscripţii suma de 
5 000-5 500 1. st., îşi va putea numai cu greu duce existenţa şi 
la orice schimbare nefavorabilă a situaţiei va fi nevoită să apeleze 
din nou la publicul german din Manchester. 

Dacă însă ea îşi stabileşte sediul într-un raion unde terenurile 
de construcţii sînt mai ieftine, cele 3 500-4 OOO 1. st. subscrise 
vor i de ajuns nu numai pentru a-i crea o dată pentru totdeauna 
condiţii sigure de existenţă, dar şi pentru a-i asigura anual venituri 
mai mari decît cheltuielile, ceea ce, în ultimă instanţă, îi dă posi
bilitatea să satisfacă sub toate aspectele cerinţele cele mai înalte 
ale Asociaţiei. 

In aceste condiţii conducerea nu are nici o îndoială în ceea 
ce priveşte hotărîrea pe care se cuvine s-o ia. Conducerea a 
hotărît să mute sediul Asociaţiei în raionul bisericii All Saints 
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şi să procedeze, în legătură cu aceasta, la schimbarea principiilor 
constitutive. Ea a convocat pentru 6 iunie o adunare generală 
la care au participat un mare număr de membri şi la care, cu un vot 
contra, s-au hotărît următoarele : 

„Adunarea generală consideră de dorit ca articolul I al princi
piilor constitutive să fie formulat după cum urmează : 

Se consideră util să se întemeieze în această localitate un club 
literar-artistic, într-o zonă cit mai centrală cu putinţă, cu numele 
de Casa Schiller, şi se însărcinează conducerea să pună la vot 
în conformitate cu articolul 7 al principiilor constitutive şi cu 
§ 20 al statutului " .  

În conformitate cu  această hotărîre, conducerea a făcut de
mersurile necesare pentru efectuarea votului definitiv, care va 
avea loc la sfîrşitul lunii august. 

Se naşte întrebarea de ce, de vreme ce s-a hotărît mutarea 
sediului Asociaţiei, să nu se caute un local care se închiriază pe 
termen lung şi cu o chirie relativ mică. La această întrebare 
conducerea răspunde că s-a căutat un astfel de local, dar nu s-a 
găsit nimic ; că o astfel de clădire s-ar putea găsi numai într-un 
raion mult mai îndepărtat de centrul oraşului decit raionul bisericii 
All Saints ; că la o asemenea soluţie se putea recurge numai 
într-un caz extrem şi, în sfîrşit, că şi în acest caz ar i fost necesar 
cel puţin 1 500-2 OOO 1. st. sub formă de donaţii pentru trans
formările întotdeauna necesare şi pentru reamenajare, iar locaiul 
ar fi fost oricum asigurat numai pentru o perioadă de timp. Pornind 
de la aceste considerente, conducerea a renunţat de la bun început 
să caute un astfel de local. 

Dacă majoritatea necesară se pronunţă pentru modificarea prin
cipiilor constitutive - şi nu avem nici un motiv să ne îndoim de 
acest lucru -, conducerea intenţionează ca : 

Dacă se va strînge o sumă suficientă pentru a cumpăra un 
teren potrivit în apropiere de biserica All Saints, construcţia se 
va face după planul întocmit anul trecut, şi anume : cu amenaja
re. subsolului pentru asociaţia de gimnastică şi cu o sală mare la 
etajul întîi, unde, printre altele, se poate instala societatea co
rală, astfel incit să se realizeze intenţia iniţială de a uni toate 
asociaţiile germane de la Manchester sub acelaşi acoperiş. 

Dacă însă pe baza donaţiilor nu se poate strînge suma necesară, 
să se reducă în mod corespunzător cheltuielile pentru construirea 
noii clădiri, dar în orice caz să se construiască numai un local care 
să corespundă cerinţelor organizaţiei în mai mare măsură decit 
cel actual. 
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Conducerea vă roagă să luaţi cunoştinţă de schimbările propuse 
în planul de construcţie şi totodată vă informează că o delegaţie 
aleasă din cadrul conducerii va avea onoarea să vă viziteze pentru 
a primi aprobarea dv. 

Manchester, 28 mie 1867 

Publicat sub formă de circulară 

Din însărcinarea conducerii : 
F. Engels, preşedinte 
J. G. Wehner, casier 
A. Davisson, secretar 

Se tipăreşte după textu} 
circularei 

Tradus din limba germană 
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Adnotări 

In septembrie-octombrie 1864, Engels a făcut o călătorie prin Schleswig-Hol
stein. - 5. 

2 La 9 mai 1864 a murit Wilhelm Wolff, prietenul şi  tovarăşul de idei al lui 
Marx şi Engels, denumit Lupus. In testamentul său, el l-a desemnat pe Marx 
şi pe familia acestuia drept principalii moştenitori ai modestei sale averi. For
malităţile juridice pentru a intra în posesia moştenirii au necesitat o serie în· 
treagă de demersuri, iar Engels, spre a veni în ajutorul lui Marx, a rezolvat 
o parte din ele. - 6, 1 7, 1 8, 20, 83, 89. 

3 Adoptarea, la 13 noiembrie 1863, de către parlamentul danez a noii constituţii, 
care proclama alipirea Schleswigului la Danemarca prin încălcarea Protocolului 
de la Londra din 1852, în care se prevedea că Danemarca şi ducatul pot fi 
unite numai printr-o uniune personală, a fost folosită de Prusia şi Austria ca 
pretext pentru a ocupa ducatele - mai întîi Holsteinul, apoi Schleswigul - şi 
a da Danemarcii ultimatumul cu privire la abrogarea noii constituţii. Acţiunile 
militare au început în Schleswig la 1 februarie 1864 prin invadarea teritoriului 
lui de către armata austro-prusiană de 60 OOO de oameni sub comanda gene· 
ralului prusian Wrangel. Războiul danez a reprezentat o etapa importanta în 
unificarea Germaniei sub hegemonia Prusiei. Conform tratatului de pace de la 
Viena încheiat la 30 octombrie 1864, Schleswigul şi Holsteinul au fost decla
rate posesiune comună a Austriei şi Prusiei. După războiul austro-p us1an din 
1866, ambele ducate au fost alipite la Prusia. - 6, 389, 419. 

4 Plecind de la Manchester spre Schleswig-Holstein, Engels l-a vizitat pe Marx 
11 Londra la începutul lunii septembrie 1864. - 8. 

5 Este vorba de moartea lui F. Lassalle din pricina rănii căpătate ln duelul u 
nobilul român Racoviţă. - 8. 

6 Pledoaria lui Lassalle în faţa tribunalului din Dlisseldorf a fost rostită la 27 
Iunie 1864. Textul respectiv a fost publicat pentru prima oară în „Diisseldorfer 
Zeitung• în numerele 176, 177 şi 1 78 din 1864. Ulterior acest text a apărut !n 
ediţie separată sub titlul „Der Prozess wider Ferdinand Lassalle, vor der kor
rektionellen Appellkammer zu Diisseldorf am 27. Juni 1864", Leipzig, 1871. -
9, 389. 
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1 Uniunea generali a muncitorilor germani - organizaţie politică a muncitorilor 
germani creată Ia 23 mai 1 863 la Congresul asociaţiilor muncitorilor de Ia 
Leipzig. Din momentul creării, Uniunea generală a muncitorilor germani se afla 
sub influenţa putenică a lui Lassalle şi a adepţilor săi, care căutau să îndrepte 
mişcarea muncitorească pe o cale reformistă. Uniunea a hmitat scopul luptei 
ei la votul universal şi la activitatea parlamentară paşnică. Respingînd lupta 
economică de zi cu zi a clasei muncitoare, Uniunea generală a muncitorilor 
germani a trecut la crearea cooperativelor de producţie subvenţionate de stat, 
în care a vazut principalul mijloc de rezolvare a contradicţiilor sociale. Adop
ttnd o poziţie naţionalistă în problemele de politică extenă, conducerea Uni
unii lassalleene a aprobat politica reactionară a guvernului prusian şi unifi
carea „de sus• a Germaniei, pe calea războaielor dinastice. 

O dată cu crearea Asociaţiei Internationale a Muncitorilor (Internatio
nala I), tactica oportunistă a conducerii lassalleene a Uniunii a devenit o pie
dică pentru formarea unui veritabil partid muncitoresc în Germania. Lupta 
consecventă a lui Marx şi Engels împotriva lassalleanismului a fost cauza re
tragerii din Uniune, la începutul deceniului al 8-lea, a muncitorilor germani 
înaintaţi. La Congresul de Ia Gotha din mai 1 875 s-a produs unificarea Uniunii 
generale a muncitorilor germani cu Partidul muncitoresc social-democrat creat 
în 1 869 şi condus de Bebe! şi Liebknecht. Partidul unificat a primit denumirea 
de Partidul muncitoresc socialist din Germania. 

Adunarea generală a Uniunii generale a muncitorilor germani s-a ţinut la 
Disseldorf în decembrie 1864. - 9, 103, 400, 407, 414. 422. 

8 Este vorba de Liga comuniştilor - prima organizaţie comunistă internaţională 
a proletariatului, înfiinţată, sub conducerea lui Marx şi Engels, Ia  începutul 
lunii iunie 1 847 la Londra. Principiile programatice şi organizatorice ale Ligii 
au fost elaborate cu participarea nemijlocită a lui Marx şi Engels. Din însăr
cinarea celui de-al doilea Congres al Ligii (29 noiembrie-8 dece'Ilbrie 1 847), 
care a adoptat în unanimitate principiile comunismului ştiinţific,  elaborate de 
Marx şi Engels, ei au scris documentul programatic „Manifestul Partidului 
Comunist", publicat în februarie 1 848. 

La siirşitul lunii februarie 1 848, după izbucnirea revoluţiei în Franţa, Co
mitetul central de la Londra al Ligii a transmis conducerea acesteia Comitetu
lui districtual de Ia Bruxelles, în frunte cu Marx. După expulzarea lui Marx 
din Bruxelles, Ia începutul lunii martie noul Comitet central se mută Ia Paris, 
unde se stabilise şi Marx. Engels este şi el ales în Comitetul central . 

ln a doua jumătate a lunii martie-începutul lunii aprilie 1 848, Marx, 
Engels şi cîteva sute de muncitori germani, în majoritate membri ai Ligii co
muniştilor, se întorc în patrie pe.ţru a participa la revoluţia germană care 
începuse. „Revendic.rile partidului comunist în Germania", formulate de Marx 
şi Engels Ia sfirşitul lunii martie, au constituit platforma politică a Ligii co
muniştilor în aeastă revoluţie (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 5, Bucu
reşti, Editura politică, 1963, p. 3-5). Centrul conducător şi îndrumător al 
membrilor Ligii comuniştilor era pe atunci „Neue Rheinische Zeitung", re
dactat de Marx. 

Deşi înfrîngerea revoluţiei a constituit o lovitură pentru Liga comuniş
tilor în 1 849-1 850 ea a fost reorganizatl şi şi-a continuat activitatea. ln vara 
anul�i 1 850 în Comitetul central al Ligii comuniştilor s-au accentuat diver
gentele pri�cipiale în problemele de tactică. Majoritatea membrilor Comitetului 
central, în frunte cu Marx şi Engels, s-au opus cu hotărtre tacticii 

. 
sect�re, 

aventuriste a fracţiunii Willich-Schapper, care preconiza dezlănţ�ire� 1me�1�tă 
a revoluţiei, fără să se ţină seama de legile obiective şi de s1tuaţ1a P?ht1că 
re.lă din Germânia şi din celelalte ţări din Europa. Activitatea sciziomstă a 
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fracţiunii Willich-Schapper a dus la mijlocul Iun:: •eptembrie 1850 la o ruptură 
cu această fracţiune. ln mai 1851 , persecuţiile poliţieneşti şi arestarea unor 
membri ai Ligii au dus la încetarea în fapt a activităţii ei în Germania. La 11 
noiembrie 1852, la  scurt timp după procesul comuniştilor din Koln, la propu
nerea lui Marx, Liga s-a autodizolvat ; membrii L1g11 şi-au continuat însă munca 
de educare a cadrelor în vederea viitoarelor lupte revoluţionare. 

Liga comuniştilor a jucat un rol istoric important ca şcoală a revoluţio
narilor proletari, ca germene al partidului proletar ; o mare parte dintre foştii 
membri ai Ligii comuniştilor au participat activ la crearea Asociaţiei Intena
ţionale a Muncitorilor. - 10. 

9 Textul apelului elaborat de muncitorii londonezi în noiembrie 1863 şi intitulat 
„To the Workmen of France from the Working Men of England" („Către mun
citorii din Franţa din partea muncitorilor englezi") a fost publicat în „The Bee
Hive Newspaper• nr. 1 1 2  din 5 decembrie 1863. - 10. 

10 Este vorba de alegerile suplimentare în Adunarea legislativă din Franţa din 
martie 1864. ln ajunul alegerilor, în februarie 1864, n grup de muncitori pro
puşi candidaţi ai muncitorilor au publicat aşa-numitul „Mani�est al celor şai
zeci•, care dovedeşte ruptura dintre muncitori şi republicanii burghezi şi în
ceputul activităţii lor politice independente. - 10, 383, 397. 

1 1  Consiliul trade-unionurilor din Londra a fost ales pentru prima oară la Con
ferinţa delegaţilor diferitelor trade-unionuri din Londra în mai 1860. Consiliul 
din Londra, care conducea multe mii de membri ai trade-unionurilor din capi· 
tală, a exercitat o mare influenţă asupra întregii clase muncitoare din Anglia. 
ln prima jumătate a deeniului al 1-lea, el a condus acţiunile muncitorilor 
englezi împotriva intervenţiei în S.U.A., pentru apărarea Poloniei şi Italiei, 
iar mai tîrziu pentru legalizarea trade-unionurilor, Un rol de frunte în Consi· 
hul din Londra l-au jucat conducătorii celor mai putenice trade-unionuri : ale 
tîmplarilor (Cremer şi mai tfrziu Applegarth) , cizmarilor (Odger) . zidarilor 
(Coulson şi Howell) . mecanicilor (Allan) . 

Asocia/ia !rade-unionistă de luptă pentru votul universal acordat tuturor 
bărbaţilor maturi şi pentru votul secret (Trades' Unionists Manhood Suffrage 
and vote by Ballot Association) a fost înfiinţată în septembrie 1 864. Preşedin
tele asociaţiei era Odger, secretar - Hartwell, iar casier - Trimlett. Toţi trei 
au făcut ulterior parte din Consiliul General al Internaţionalei I. - 10, 101. 

12 La 26 martie 1863, Consiliul trade-unionurilor din Londra a organizat la St. 
James' Hali un miting muncitoresc de solidaritate a clasei muncitoare engleze 
cu statele nord-americane în lupta lor împotriva sclaviei şi de protest împo
triva intervenţiei armate a Angliei în războiul civil din S.U.A. de partea sta· 
telor din Sud. Mitingul a fost prezidat de radicalul burghez John Bright. 

La începutul lunii aprilie 1864, Garibaldi a întreprins o călătorie agitatorică 
ln Anglia cu scopul de a strînge bani pentru organizarea unei noi expediţii ln 
Italia. Garibaldi a contat ca, pentru expediţia sa îndreptată împotriva domi
naţiei austriece în Veneţia, să primească un oarecare ajutor şi din partea 
cercurilor conducătoare engleze. Guvenul englez, ţinînd seama de starea de 
spirit a maselor populare din Anglia, care au salutat cu entuziasm pe eroul 
naţional al Italiei, la început i-a făcut lui Garibaldi toate onorurile. Dar 
discursurile sale în apărarea insurgenţilor polonezi au decepţionat burghezia 
engleză, care a început în presă o campanie împotriva revoluţionarului italian. 
Garibaldi a fost nevoit să părăsească curînd Anglia. - 10, 393, 395, 397. 

13 Este vorba de Asocia/ia progresului comun (Associazione di Mutuo Progresso) 
întemeiată la sfîrşitul lunii iunie 1864 de muncitorii italieni care tr.iau la 
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Londra. Asociaţia, care în prima perioadă de la crearea ei număra aproximativ 
30 de membri, se afla sub influenţa lui Mazzini ; preşedinte de onoare a fost 
ales Garibaldi. In ianuarie 1865, Asociaţia a aderat la Internaţională. - 10, 
79, 98, 1 78, 437. 

14 Subcomitetul (Subcommittee) - comisie aleasă de Consiliul Central Provizoriu 
în vederea elaborării documentelor-program ale Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor ; după încheierea acestei munci a continuat să se întrunească, 
de regulă, săptămînal, transformindu-se într-un organ executiv al Consiliului 
General ; din vara anului 1865 a început să se numească şi Comitetul perma
nent (Standing Committee). Din Comitetul permanent au făcut parte preşe
dintele Consiliului General, pînă în septembrie 1867, cind, la propunerea lui 
Marx, acest post a fost desfiinţat, secretarul general onorific şi secretarii
coespondenţi pentru diferite ţări. Cel care conducea efectiv Comitetul per
manent era Marx, care intrase în componenţa lui în calitate de secretar
corespondent pentru Germania. - 13, 366, 424, 448. 

15 Statutul propus de Luigi Wolff la şedinţa din 8 octombrie 1864 a Subcomitetului 
a reprezentat traducerea în limba engleză a „Actului de înfrăţire a asociaţiilor 
muncitoreşti din Italia", publicat în iulie 1864 în „Gionale delie Associazioni 
Operaie" şi adoptat la Congresul asociaţiilor muncitorilor italieni, aflate sub 
influenţa adepţilor lui Mazzini, congres care a avut loc la Neapole la sfirşitul 
lunii octombrie 1864. La congres au participat reprezentanţi i 25 de organi
zaţii şi s-a creat Uniunea asociaţiilor muncitorilor italieni, care a aderat la 
Asociaţia Intenaţională a Muncitorilor. Propunind acest statut, scris de pe 
poziţiile democraţiei burgheze, Asociaţiei Intenaţionale a Muncitorilor, Maz
zini şi adepţii lui scontau să acapareze conducerea mişcării internaţionale a 
muncitorilor. - 13, 393. 

16 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 16, Bucureşti, Editura politică, 1963, 
p. 15-18. - 15. 

17 „Manifestul constitutiv al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor" a fost pu
blicat pentru prima oară în „Bee-Hive Newspaper• nr. 160 din 5 noiembrie 
14. - 15. 

18 Este vorba de mişcarea de eliberare naţională din noiembrie 1863 care a iz
bucnit în ţinuturile poloneze ce aparţineau Rusiei ţariste. Insurecţia din 
186-1864 îndeptată împotriva jugului absolutismului ţarist a fost provocată 
de criza orînduirii feudale-iobăgiste şi de ascuţirea contradicţ,iilor sociale şi 
naţionale din Regatul Poloniei. Principala forţă motrice a insurecţiei au con
stituit-o masele muncitoare de la oraşe - muncitori, meseriaşi, reprezentanţi 
i intelectualităţii ; începind din vara anului 1863, un număr considerabil de 
participanţi la unităţile de insurgenţi l-a constituit ţărănimea. Guenul na
ţional-central (comitetul) care a condus insurecţia, alcătuit din elemente mic· 
burgheze şi din Şleahtici mărunţi, a anunţat în ianuarie 1863 programul de 
luptă pentru independenţa naţională a Poloniei, precum şi o serie de reven· 
dicări u caracter agrar-democratic. Dar inconsecvenţa şi lipsa de hotărîre a 
guvenului insurgent, care n-a îndrăznit să se atingă de privilegiile marilor 
proprietari funciari, au făcut ca mrea masă a ţărănimii să nu se alăture 
insurecţiei. Aceasta a fost una dintre principalei� cauze ale infrtngerii insu
recţiei. - 15, 117, 389. 

19 Marx, care a luptat neobosit împotriva diplomaţiei secrete a claselor domi· 
nante, a folosit în articolee sale demascatoare documente publicate de pU· 
blicistul conservator, fostul diplomat David Urquhart ln revistele sale „he 
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PorUolio" ,  „The Free Press• şi „The Diplomatic Review". In ultimele două 
reviste au fost publicate unele a1 ticole ale lui Marx. In aelaşi timp, Max 
I-a criticat aspru pe Urquhart pentru concepţiile sale antidemocratice şi a 
subliniat în permanenţă deosebirea radicală dintre poziţia sa de revoluţionar 
proletar şi poziţia reacţionară a urquhartiştilor. - 16 

20 Expresia „Dlppel interior" („Dippel im Innern") a fost folosită pentru prima 
oară în accepţia de „duşman intern" în cronica politică a organului de presă 
al lui Bismarck „Norddeutsche Allgemeine Zeitung• din 30 septembrie 1 864 şi 
a căpătat apoi o largă răspîndire, 

Dlppel (denumirea daneză : Dybbl) - fortăreaţă daneză în Schleswig, 
luată u asalt la 18 aprilie 1 864 de trupele prusiene în timpul războiului Prusiei 
şi Austriei împotriva Danemarcii (vezi adnotarea 3). - 16, 182, 184, 419, 468, 

21 Casa SchiJer, înfiinţată la Manchester în noiembrie 1 859 cu prilejul sărbăto
ririi a 10 de ani de la naşterea marelui poet german Fr. Schiller, năzuia să 
devină centrul vieţii culturale şi sociale a coloniei germane din Manchester. 
La început, atitudinea critică faţă de activitatea asociaţiei, care purta amprenta 
birocratismului prusian, l-a făcut pe Engels să e ţină departe de asociaţie. 
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, exercitind o influenţă considerabilă asupra 
activităţii ei (iezi volumul de faţă, p. 537545). In septembrie 1868, în timp 
ce Engels era plecat din Manchester, conducerea l-a invitat pe K. Vogt să ţină 
o conferinţă în cadiul cercului. Acest lucru l-a determinat pe Engels să scrie 
conducerii Casei Schiller o scrisoare cu hotărirea „de a părăsi postul de pre
şedinte al cercului şi de a ieşi din conducerea lui" (vezi K. Marx şi F, Engels. 
Opere, voi. 1 6, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 348), La 2 octombrie 1 868, 
Davidson, secretarul conducerii, l-a rugat pe Engels, în numele conducerii, să-şi 
revizuiască hotărîrea, însă Engels nu a fost de acord. In aprilie 1870, Engels 
a fost din nou ales în conducerea Casei Schiller, dar nu a mai participat intens 
la activitatea ei. - 11, 31, 56, 83, 112, 314, 316. 

22 Este vorba de acţiunile militare ale armatei statelor din Nord cu scopul de a 
ocupa unul din cele mai importante puncte ale Sudului oraşul Richmond (sta
tul Virginia, capitala Confederaţiei din Sud). Asedierea Richmondului a fost 
organizată în timpul ofensivei generale a tuturor forţelor armate ale statelor 
din Nord, care a început în mai 1 864. Rezistenţa opusă de armatele sudiste 
aflate Ia Richmond care au folosit fortul de la Richmond a durat pină în aprilie 
1 865, cind oraşul a fost luat de trupele generalului Grant. - 18, 51, 101, 106, 
390, 403, 419. 

23 In aprilie 1 863, în legătură cu reducerea producţiei şi cu şomajul de masă din 
districtele din Anglia în care este amplasată industria textilă, fapt provocat 
la rîndul său de reducerea importului de bumbac din America (vezi adnotarea 
31 ) ,  parlamentul englez a adoptat legea cu privire la lucrările publice (Public 
Works Act). Conform acestei legi, autorităţilor locale din oraşele districtelor 
în care este amplasată industria teCtilă li s-a alocat un fond pentru a plăti 
munca şomerilor folosiţi la lucrările publice, în special la amenajarea oraşelor 
(canalizare, construcţii de drumuri etc.). Pentru organizarea acestor lucrări şi 
plata muncitorilor s-au constituit comitete de sprijin, alcătuite în ultimă in
stantă pentru a veghea interesele capitaliştilor. Şomerii erau siliţi să accepte 
entru munci grele o plată mizerabilă. 

- .. 

Atelierele nationale din 1848 au fost înfiinţate în Fran\a după revoluţia 
din februarie 1 848 printr-un decret al guvernului provizoriu francez. Prin această 
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măsură, guvernul urmărea, pe de o parte, discreditarea în rîndurile muncito
rimii a ideilor lui .oms Blanc cu privire la „organizarea muncii•, iar pe de 
alta parte folosirea muncitorilor din atelierele naţionale în lupta împotriva pro
letariatului revoluţionar. Dar prin faptul că planul provocator de dezbmare 
a clasei muncitoare a eşuat şi printre muncitorii ocupaţi în atelierele naţio
nale îşi facea tot mai mult loc o stare de spirit revoluţionara, guvernul burghez 
a luat o serie de măsuri în vederea desfiinţării acestor ateliere. Aceasta a 
stîrnit indignarea proletariatului parizian, constituind unul dintre motivele iz
bucnirii insurecţiei din iunie de la Pans. După înăbuşirea insurecţiei, guvernul 
Cavaignac a decretat la 3 iulie 1 848 desfiinţarea atelierelor naţionale. 

Acţiunea în Anglia a legii cu privire la lucrările de interes obştesc este 
analizata de Marx în volumul al tre!lea al „Capitalului", secţiunea I, capitolul 
al VI-lea (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 25, partea I, Bucureşti, Editu1 a 
politica, 1969, p. 137-139) . - 18, 84. 

24 Este vorba de scrisorile lui J. B.  Schweitzer şi W. Liebknecht către Max 
din 1 1  noiembrie 1 864, în care aceştia îl invită să colaboreze la ziarul „Der 
Social·Demokrat •, organul de presă al Uniunii generale a muncitorilor 
germani. Primind de la Schweitzer, în noiembrie 1 864, prospectul zia
rului, care nu cuprindea nici o teză lassalleană, Marx şi Engels, nedispunînd 
pe atunci de alt organ de presă pentru a influenţa asupra mişcarii muncito
reşti din Ge1mania, au acceptat să colaboreze la „Social-Demokrat• ,  al cărui 
redactor-şef neoficial era W. Liebknecht. ln ziar a fost publicat „Manifestul 
constitutiv al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor• şi articolul „Despre 
Proudhon• al lui K. Marx, precum şi traducerea vechiului cîntec popular da
nez „D·l Tidmann" a lui F. Engels. Totuşi, Marx şi Engels au fost nevoiţi să 
critice în repetate rînduri linia ziarului (vezi adnotarea 74). Incredinţîndu-se 
de faptul că redactorul ziarului, Schweitzer, continuă să ducă o politică 
lassalleanistă de cochetare cu guvenul şi cu iuncherimea şi că încearcă să 
răspîndească cul tul lui Lassalle, Marx şi Engels au declarat la 23 februarie 
1 865 că o rup cu acest ziar (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 6, Bucu
reşti, Editura politică, 1963, p. 84, 91-94) . După ce Marx şi Engels au re
fuzat sa mai colaboreze la acest organ de presă, a refuzat şi W. Liebknecht. 

19, 23, 413, 425. 

5 In această scrisoare către Schweitzer, Engels şi·a dat consimţămîntul să co
laboreze la ziarul „Social-Demokrat•.  - 21.  

26 Marx se referă la articolul publicat, la  sugestia lui Kinkel, de Zerffi în presa 
engleză în apărarea lui MacDonald - căpitan în armata engleză, arestat în 
septembrie 1 860 la Bonn şi deferi! justiţiei sub acuzarea de nesupunere faţă 
de autorităţile locale -, precum şi la articolele lui Kinkel, Juch etc. scrise în 
apărarea germanului Muller, condamnat în toamna anului 1 864, î, Anglia, la  
pedeapsa capitală pentru uciderea unui englez. - 22. 

27 Traducerea germană a „Manifestului constitutiv al Asociaţiei Internaţionale 
a Muncitorilor", cu unele modificări introduse de Marx în text, a fost publi
cată în ziarul „Social-Demokrat• ,  în numerele 2 şi 3 din 21 şi 30 decembrie 
1 864 (pentru deosebirile mai importante dintre textul englez şi traducerea ger· 
mană, vezi în K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 1 6, Bucureşti, Editura poli· 
tică, 163, p. 5-14, notele de subsol). - 23, 413. 

28 G. Andra!. „Clinique medicale, ou Choix d'observation recueillies . l 'h6pital 
de la Charite (clinique de M. Lerminier) " („Clinica medicală, sau observaţii cu
lese la spitalul Charite (clinica d·lui Lerminier)) •, vol. IV, Paris, 1 827, p. 51 1 , 
532, 533. - 24. 



29 Este vorba de publicarea în „Der Beobachter" nr. 268 din 1 7  noiembrie 1 864, 
de către democratul mic-burghez vulgar K. Blind, a unei corespondenţe ano
nime din Bradford în care era înfdţişat într-un mod extrem de exagerat rolul 
IUi Blind in viaţa politică a S.U.A. şi în care, de asemenea, se încerca sa se 
dezmmtă demascarea, faculă de Marx în lucrarea sa „Domnul Vogt",  a atitu
dinii laşe a lui Blind în legătura cu campania calomniatoare a agentului bo
napartist K. Vogt împotriva revoluţionarilor proletari (vezi K. Marx şi F. En
gels. Opere, voi. 14, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 515-518,  520, 522-532) . 
Raspunsul lui Marx la acest atac al lui Blind I-a constituit scrisoarea din 28 
noiembrie 1 864 către redactorul ziarului „Beobachter• (vezi adnotarea 37) . La 
rugamintea prietenei lui Lassalle, Sophie von Hatzfeldt, în scrisoarea sa, Marx 
a ripostat şi la atacurile lui Blind împotriva lui Lassalle. - 24, 28, 29, 75, 
392, 394. 

30 Este vorba de Congresul al doilea al asociaţiilor culturale ale muncitorilor 
germani care a avut loc la Leipzig între 23 şi 24 octombrie 1 8

.
64. La acest 

congres, la care au pai ticipat vreo 70 de asociaţii muncitoreşti aflate sub 
inflenţa lui Schulze-Delitsch şi a progresiştilor (vezi adnotarea 56), s-a des
făşurat o luptă înverşunată între adepţii lui Schulze-Delitsch şi lassalleeni, 
care începusera să aibă o influenţă tot mai mare în asociaţiile culturale aie 
muncitorilor, aderate treptat la Uniunea generala a muncitorilor germani (vezi 
adnotarea 7).  24. 

31 Este vorba de criza de bumbac provocată de sistarea livrărilor de bumbac din 
America ca urmare a blocadei instituite împotriva statelor sclavagiste din Sud 
de către flota statelor din Nord în timpul razboiului civil din S.U.A. în anii 
1 861-1 865. Foamea de bumbac din Anglia a apărut în ajunul unei crize de 
supraproducţie şi s-a împletit cu ea. - 25, 35. 

12 Este vorba de scrisoarea lui Schweitzer către Engels din 19 noiembrie 1 864 
în care, ca răspuns la întrebarea lui Engels, i-a numit pe presupuşii colabo
ratori ai ziarului „Social-Demokrat" : Moses Hess, Georg Herwegh, Bemhard 
Becker, Johann Philipp Becker, Wilhelm Licbknecht, Friedrich Wilhelm Rtis
tow, Johann Karl, Heinrich Wuttke şi alţii. - 27. 

33 Institutul de marxism-leninism nu dispune de textul scrisorii lui Marx către 
Liebknecht în care Marx se interesează de colaboratorii ziarului „Social· 
Demokrat". In scrisoarea de răspuns din 2 decembrie 1 864, Liebknecht ii adu
cea Ia cunoştinţă că L. Bucher şi J. K. Rodbertus trecuseră de partea guver-
nului prusian. 28. 

34 In timpul polemicii cu adepţii lui Lassalle, Blind a publicat în „Neue Frank
furter Zeitung• m. 270 din 29 septembrie 1 864, în „Hermann" nr. 2 407 chn 
8 octombrie, precum şi în „Westliche Post" ,  care aparea la St. Louis (S.U.A. ) ,  
articolul „Un protest republican",  în care era citată pledoaria lui Lassalle la  
procesul de la Berlin din martie 1 864. 

ln amintita scrisoare către Marx din 21 noiembrie 1 864, Sophie von 
Hatzfeldt îl ruga s-o sfătuiască în legătură cu includerea portretului Helenei 
von Dănniges, care a jucat un rol de seamă în moartea lui Lassalle, şi a por
tretului lui Iancu Racoviţă, care l-a ucis în duel pe Lassalle, în broşura 
despre Lassale întocmită de Liebknecht. - 28, 399. 

35 ln scrisoarea către Engels din octombrie 1 864, J. Weydemeyer demasca arti
colele lui Blind din S.U.A. în care acesta îşi făcea reclamă şi insinua tot 
felul de lucruri la adresa lui Lassalle. Marx citează un extras din această 
scrisoare în declaraţia sa „Scrisoare către redactorul ziarului «Beobachter» 
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din Stuttgart• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 16, Bucureşti, Editura 
politică, 163, p. 24-21) . - 29. 

36 Este vorba de allidavitul (declaraţie făcută în faţa unui judecător echivalenti 
cu o depoziţie sub prestare de jurămînt) făcut de Wiehe şi Văgele, zeţari Ia 
ziarul „Das Volk", în legătură cu faptul că Blind era autoul manifestului 
„Avertisment" ,  apărut în ziarul „Das Volk" în iunie 1 659. Blind a negat in 
mod laş participarea sa la alcătuirea acestui manifest, care ii demasca pe 
K. Vogt ca agent bonapartist, ceea ce a complicat lupta lui Marx împotriva 
calomniilor aduse de Vogt şi a complicat şi mai mult lucrurile în acţiunea 
de demascare în continuare a lui Vogt. Marx a dezvăluit atitudinea laşă 
a lui Blind atit în pamfetul „Domnul Vogt• ,  cit şi în declaraţia sa „Scrisoare 
către redactorul ziaului «Beobachteu din Stuttgart• (vezi în legătură cu 
aceasta K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14, Bucureşti, Editura politică, 1 963, 
p. 52-532, 12-121 ; şi voi. 16, p. 24-21) . - 29. 

31 Redacţia ziarului „Beobachter• se mărginea să publice numai scrisorile de 
însoţire ale lui Marx (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 6, Bucureşti, 
Editura politică, 1963, p. 23) şi propriile ei „comentarii" pe marginea declara
ţiei lui Marx anexate la scrisoare. 

Prevăzînd că scrisoarea sa ar putea rămîne nepublicată, Marx a trimis 
textul acestei scrisori contesei Sophie von Hatzfeldt spre a fi publicată în alte 
ziare germane (vezi volumul de faţă, p. 392) . Hatzfeldt a publicat-o ÎR ziarul 
„Nordstem• nr. 261 din 10 decembrie 1664 (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 16, Bucureşti, Editura politică, 1 963, p. 24-21) . - 30, 35. 

8 Textul mesajului întocmit de Marx „Către Abraham Lincoln, preşedintele Sta
telor Unite ale Americii "  (vezi K. Max şi F. Engels. Opere, voi. 16,  Bucu
reşti, Editura politică, 1963, p. 2--22) u prilejul realegerii lui în postul de 
preşedinte al S.U.A. a fost aprobat de Comitetul permanent şi confirmat în 
unanimitate de Consiliul General la 29 noiembrie 1 664, apoi a fost trimis 
preşedintelui Lincoln prin intermediul lui Adams, ambasadoul american la 
Londra. - 31 . 

39 In şedinţa Consiliului General din 29 noiembrie 1 664, la propunerea lui P. Fox, 
a fost adoptată hotărîrea de a se întocmi în numele membrilor englezi ai 
Consiliului Central un apel către popoul polonez. lntocmirea textului apelului 
a fost lncredinţată Subcomitetului, care, la rtndul său, a încredinţat-o lui 
P. Fox. Despre examinarea apelului întocmit de Fox în cadul Subcomitetului 
şi al Consiliului Central, vezi scrisoarea lui Marx către Engels din 10 de
cembrie 1 664 şi adnotarea 41. - 31, 36. 

0 Este vorba de marea grevă a muncitorilor din construcţii care a izbucnit 
în vara anului 1 659 în legătură cu mişcarea de masă pentru introducerea zilei 
de muncă de 9 ore ; participanţii la grevă erau muncitori din construcţii orga
nizaţi în Sindicatul unit al muncitorilor din constucţii, printre conducătorii 
căuia se număra şi reformistul George Potter. La sfirşitul lunii iulie 1859, mun
citorii londonezi din construcţii, aflind că această revendicare a fost respinsă de 
întreprinzători, au răspuns printr-o grevă, care s-a prelungit pînă tn februarie 
1660. lntreprinzătorii, la adunarea lor unificată din 21 iulie 1 659, au declarat 
război făţiş muncitorilor din sindicate, hotărînd în unanimitate să nu mai an
gajeze muncitori care făceau parte din trade-unionuri, iar la 6 august au de
clarat lock-out la mai bine de 20 OOO de muncitori. Greva s-a încheiat cu un 
compromis : întreprinzătorii au consimţit să angajeze membri ai trade-unionu-
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rilor, muncitorii e1au însă nevoiţi să renunţe la revendicarea lor de a se intro
duce ziua de muncă de 9 ore. - 32. 

41 Vezi pasajul menţionat în pamfletul lui K. Marx „Domnul Vogt", în K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 1 4, Bucureşti, Editura politică, 1 963, p. 520, 604i06. 

Heinrich Heine îl ironizează pe reprezentantul şcolii reacţionare-roman
tice suabe, poetul de duzină K. F. Mayer, în poemele sale „Atta Troll' (cap. 
2) şi „Germania. O poveste de iarnă' (cap. 3) . - 34, 523. 

2 Este vorba de scrisoarea lui Hermann Becker (denumit Becker cel Roşu) 
către Marx din 7 decembrie 1864 în care-i aducea la cunoştinţă refuzul edac
ţ1e1 lui „Rheinische Zeitung• de a publica declaraţia IUi Marx împotriva lui 
Blind (vezi adnotarea 37). Redacţia şi·a motivat refuzul spunînd că nu e, 
chipurile, de dorit să se facă reclamă unei „figuri insignifiante• ca Blind. - 34. 

43 Este vorba de celebrul „raid spre mare" din Georgia, început de generalul 
W. T. Sherman la 7 mai 1864, în urma noului plan strategic al statului-major 
al armatei de Nord de a înfrînge Confederaţia statelor din Sud. Cu toate pier· 
derile mari, ofensiva armatei federale s·a desfaşurat cu suces. La 2 septem
brie, trupele generalului Sherman au ocupat Atlanta, iar la 10 decembrie 
1864 au ajuns la mare. Tăind astfel teritoriul Confederaţiei în două părţi, 
raidul lui Sherman a pregătit condiţiile pentru înfrîngerea principalelor forţe 
ale sudiştilor în Virginia în primăvara anului 1865. - 35, 80, 403, 419, 420. 

4 Ţinutul italian Veneţia a făcut parte între anii 1799-1805 şi 181-1 866 dm 
Imperiul austriac şi a fost focarul permanent al mişcării italiene de eliberare 
naţională împotriva jugului austriac. Pregătindu-se de război împotriva Aus· 
triei pentru hegemonia în Germania, cercurile conducătoare prusiene s-au fo· 
losit de nemulţumirea italienilor, provocată de dominaţia Imperiului austriac 
asupra ţinutului Veneţiei. - 36, 396. 

45 Este vorba de articolul „Russia"s Designs on the Pope",  publicat în ziarul 
„Free Press" nr. 12 din 7 decembrie 1864. - 36. 

46 Bostrapa - poreclă dată lui Ludovic-Napoleon, compusă din primele silabe 
ale numelor oraşelor Boulogne, Strasbourg şi Paris. Această poreclă făcea 
aluzie la încercările lui de a pune la cale un puci bonapartist la Strasbourg 
(la 30 octombrie 1 836) şi la Boulogne (Ia 6 august 1840), precum şi la lovitura 
de stat de la Paris din 2 decembrie 1 85 1 ,  care a dus la instaurarea dictaturii 
bonapartiste în Franţa. - 37, 132, 213, 247. 

47 In afară de discutarea prealabilă a apelului către poporul polonez, întocmit 
de Fx (vezi adnotarea 39), în cadrul Subcomitetului la 6 decembrie 1864, 
despre care vorbeşte Ma1x în scrisoarea de faţă, în jurul acestui document 
a mai avut loc o dezbatere în cadrul Consiliului General la 13, 20 decembrie 
1864 şi 3 ianuarie 1865. Marx a luat cuvîntul de două ori în această pro· 
blemă în cadrul şedinţei Consiliului General, la 13 decembrie şi 3 ianuarie. 
Pe baza unui serios material faptic despre relaţiile reciproce dintre Polonia 
şi Franţa, Marx a demonstrat idealizarea de către Fox a tradiţiilor politicii 
extene a claselor dominante din Franţa în ceea ce priveşte Polonia şi a de· 
mascat esenţa reacţionară a politicii guvernelor Rusiei, Prusiei şi Austriei în 
problema poloneză. Marx acorda o mare importanţă faptului ca problema 
independenţei Poloniei să fie discutată în cadrul Internaţionalei, aceasta dind 
muncitorilor din fiecare ţară posibilitatea să ponească la demascarea politicii 
extene a guvenelor lor. Totodată Marx a văzut în mişcarea poloneză de eli· 
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berare naţională forţa în stare să submineze puterea ţarismului rus şi să 
grabească dezvoltarea mişcării revoluţionar-democrate chiar în Rusia. - 37. 

48 La şedinţa Consiliului General din 8 noiembrie 1 864, la propunerea lui Ma1x, 
susţinută de H. Jung, s·a hotărî! ca persoanele care nu au posibilitatea să 
participe la şedinţe sa nu fie alese ca membrii Consiliului. Se pare că tot 
atunci s-a discutat şi hotarîrea cu privire la membrii de onoare. - 38. 

49 Respectiva corespondenţă a lui M. Hess a fost publicată în ziarul „Social
Demokrat • nr. 8 din 13 ianuarie 1865. - 39, 407. 

50 Marx a rămas Ia Manchester la Engels aproximativ din 7 pînă în 14 ianua
rie 1 865. - 39. 

51 Marx se referă la discutarea în cadrul Consiliului General, în şedinţa din 24 
ianuarie 1 865, a problemei conflictului din secţia de la Paris a Internaţionalei. 

La Paris, spre sfirşitul anului 1 864, şi-a început activitatea o secţie a 
Asociaţiei Internaţionale a Muncit01 ilor întemeiată de participanţii la adu
narea din 8 septembrie 1 864 din St. Martin"s Hali, muncitorii de orientare 
proudhonistă H. Tolain şi Ch. Limousin. Alaturi de grupul lui Tolain, avocatul 
francez Henri Lefo1 t, care de asemenea participase la pregătirea adunării 
din 28 septembrie, pretindea că este unul dintre întemeietorii Internaţionalei 
şi că deci trebuie să fie recunoscut drept reprezentant al muncitorilor fran
cezi. După cum s-a aflat Ia scurt timp după aceea, Lefort întreţinea legături 
cu Le Lubez, secretarul-corespondent pentru Franţa, şi cu reprezentanţii emi
graţiei mic-burgheze franceze din Anglia, care intenţionau să supună influenţei 
lor organizaţia internaţională a proletariatului. Cercurile burgheze republicane 
l·au învinuit pe Tolain că ar întreţine legături cu cercurile bonapartiste (în 
special cu prinţul Joseph Bonaparte, poreclit Pion-Pion) , învinuire care a 
apărut într-un articol al lui M. Hess publicat în „Social-Demokrat•. La între
barea lui Marx făcută cu acest prilej lui Schily şi Schweitzer a urmat răspun
sul lui Schily din 19 ianuarie 1 865, în care acesta aducea la cunoştinţă că 
învinuirea calomnioasă a lui Tolain de bonapartism provenea de la persoane 
din Imediata apropiere a organulm de presa al asociaţiilor cooperatiste, re
vista franceză „L"Association•, din al cărui colectiv de redacţie făcea parte 
şi Lefort. Schily promitea că îi va trimite în .urind informaţii suplimen-
tare. 40, 55, 82, 86. 

52 Este vorba de serata organizată în cinstea creării Asociaţiei Internaţionale 
a Muncitorilor şi care a avut loc la Cambridge Hali la 16 ianuarie 1 865. - 40. 

53 Imediat după apariţia în presă a dărilor de seamă cu privire la adunarea 
din St. Martin"s Hali, în Elveţia au apărut secţii ale Internaţionalei. La 1 1  
octombrie 1 864, un grup d e  muncitori genevezi, î n  frunte cu legătorul de 
cărţi Dupleix, a alcătuit la Geneva un comitet provizoriu pentru stabilirea de 
legături cu muncitorii din alte ţări. La 17 ianuarie 1 865 Dupleix a comunicat 
că comitetul din Geneva se află în fruntea agitaţiei pentru constituirea de 
secţii ale Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor din Elveţia ; el a cerut 
să i se trimită în acest scop tot ce a editat Consiliul General. La şedinţa 
Consiliului General din 24 ianuarie 1865, vestea despre aderarea la Intena
ţională a muncitorilor genevezi a fost întimpinată cu multă simpatie. H. Jung, 
secretarul-corespondent pentru Elveţia, i-a trimis lui Dupleix Statutul Asocia
ţiei Internaţionale a Muncitorilor ; în numele Consiliului General, el a re
comandat muncitorilor elveţieni să cPeeze un comitet central pentru întreaga 
Elveţie şi să stabilească o legătură permanentă cu Consiliul General de la 
Londra. - 40. 
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54 Este vorba de Liga naţionala britanica pen tru independenta Poloniei (The 
Bntbh National League for the Independence of Poland), credta la Londra 
la 2G iulie 1 863. Apariţia ei a fost precedată de cunoscuta adunare convocată 
la St. James'Hall la 22 iulie 1 863 în legătură cu înfringerea insurecţiei poloneLe. 
La aceasta adunare, care reprezenta una din etapele de pregătire a creării 
Internaţionalei, au participat reprezentanţi ai trade-unionurilor engleze şi mi
litanţi ai mişcării democratice internaţionale, precum şi delegaţi ai munc1to
nlor francezi veniţi de la Paris. A fost adoptată hotărîrea de a se trimite 
o delegaţie la John Russell, minisl!ul afacerilor externe, pentru a-i înmîna 
protestul adunarii împotriva politicii duplicitare a guvernului englez faţă de 
revoluţioarii polonezi. Refuzul lui Russell de a primi delegaţia a servit drept 
motiv pentru o noua adunare în localul redacţiei „Bee-Hive Newspaper" la 28 
iulie 1 863, unde a şi fost . 

creată Liga. Edmond Beales a fost ales preşedintele 
Ligii, iar J. R. Taylor secretar de onoare. 

Prin societatea poloneza locală, Marx înţelege elementele revoluţionar
democrate ale emigraţiei poloneze de la Londra grupate în jurul reprezen
tanţilor guvernului naţional polonez, care au condus insurecţia din 1 863-1864 
(vezi adnotarea 1 8) .  La şedinţa Consiliului General din 10 ianuarie 1 865, în 
prezenţa reprezentanţilor Ligii naţionale şi a guvernului naţional al Poloniei, 
a fost adoptată următoarea hotărîre : „Internaţionala se obligă să susţină prin 
toate mijloacele de care dispune anive.sarea glorioasei, deşi neîncununată de 
succes, revoluţii d•n 1 863" .  

Mitingul de care aminteşte Marx a avut loc la 1 martie 1 865 (vezi adno
tarea 1 13). - 40, 78. 

55 Intr-o scrisoare catre Marx scrisă înainte de 20 ianuarie 1865, W. Liebknecht 
comunica că Lassalle a pornit-o pe calea înţelegerii cu guvenul reacţionar 
Bismarck, promiţindu-i lui Bismarck sprijin din partea Uniunii generale a 
muncitorilor germani în problema anexarii de către Prusia a 9.rileswig-Hol
stemului în schimbul promisiunii lui Bismarck de a introauce votul universal. 
Marx şi Engels au considerat acest „testament" politic al lui Lassalle drept o 
trllare d inte1 esel01 proletariatului. Corespondenţa dintre Lassalle şi Bismarck 
publicata în 1928 a confirmat întru totul informaţiile lui Liebknecht. - 40, 
43, 389, 4 13. 

56 Progresiştii - reprezentanţii partidului burghez prusian al progresiştilor, în
fiinţat în iunie 1 861 .  Acest partid preconiza unificarea Germaniei sub supre
ma(ia Prusiei, convocarea unui parlament pe întreaga Germanie şi formarea 
unui guvern liberal puternic, care sa I aspundă în faţa Camerei deputaţilor. 
De teama clasei muncitoare şi din ură faţă de mişcarea socialistă, partidul 
progresist a acceptat dominaţia mncherimii prusiene în condiţiile unei Ger
manii semiabsoluliste. Şovăielile în politica partidului progresist reflectau in
stabilitatea burgheziei come1ciale, a micilor industriaşi şi, în parte, a mese
riaşilor e care se sprijinea. 

Aşa-numitul conflict constituţional a izbucnit în Prusia în februarie 1 860, 
în urma refuzului majorităţii burgheze a Camerei deputaţilor din Landtagul 
prusian de a aproba proiectul de reorganizare a armatei prezentat de ministrul 
de razboi von Roon. Curînd însă, guvenul a obţinut de la Camera deputaţilor 
aprobarea alocarilor pentru „îmbunătăţirPa pregătirii de luptă a armatei" ,  
ceea ce însemna d e  fapt începutul înfăptuirii proiectatei reorganizări. Cînd 
in martie 1 862 majm itatea liberală a Camerei a refuzat să aprobe cheltuielile 
militare şi a cerut numirea unui cabinet care să fie răspunzător în faţa 

Landtagului, guvernul l-a dizolvat pe acesta din urmă şi a fixat noi alegeri. 
La sfîrşitul lunii septembrie 18i2 a fost format guvernul Bismarck, care în 



octombrie acelaşi an a dizolvat din nou Landtagul şi a început să înfăp
tuiască reforma militară, cheltuind fără aprobarea Landtagului fondurile ne
cesare în acest scop. Conflictul a fost aplanat abia în 1866, cind, după victo
ria Prusiei asupra Austriei, burghezia prusiană a capitulat în fata Im Bis
marck. - 41, 57, 59, 212, 312, 408, 415, 418. 

51 Marx şi-a înfăptuit această intenţie în notele la prefaţa primei edilii a 
volumului I l „Capitalului" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 23, Bucu
reşti, Editura politica, 1966, p. 1 1-17, nota 1 de la subsol). - 45, 484. 

8 In ianuarie 1865, problema d�eptului de asociere a fost ridicată în Landtagul 
prusian în legătură cu acţiunile muncitorilor împotriva statutului breslelor pe 
atunci în vigoare. Reprezentanţii burgheziei au profitat de avintul mişcării 
muncitoreşti pentru a obţine anularea în primul riod a acelor paragrafe din 
statut care ii îngrădeau pe capitalişti. Progresiştii (vezi adnotarea 56) Schulze
Delitzsch şi Faucher au propus în Camera deputaţilor abrogarea paragrafului 
181 din statut, care interzicea patronilor să oprească producţia, cu scopul de 
a-i face pe muncitori să cedeze. Jn mod demagogic, progresiştii au cerut de 
asemenea şi abrogarea paragrafului 182, cu privire Ja pedepsele penale apli
cate muncitorilor pentru instigare la grevă. Muncitorii au cerut în primul 
rînd abrogarea paragrafului 183 din statut, potrivit căruia dreptul de întrunire 
putea fi exercitat în funcţie de autorizaţia politiei, şi a paragrafului 184, care 
mterzicea grevele. 

La 14 februarie 1865, Landtagul prusian a abrogat numai paragrafele 181 şi 
182 din statutul breslelor, fără a satisfae revendicarea muncitorilor cu pri
vire la libertatea de asociere. 

Jn legătură cu legea Adunării constituante din 14 iunie 1791 (aşa-numita 
lege Chapelier) , prin care erau interzise asocierile muncitorilor, vezi K. Marx 
ş1 F. Engels. Opere, voi. 23, Bucureşti, Editura politică, 1966, p. 745-746. 
45. 

59 Este vorba de discursul lui Bright rostit la 19 ianuarie 1865 la Camera de 
comerţ din Birmingham i raportul asupra acestui discurs a fost publicat în 
„The Times• nr. 25 087 din 20 ianuarie 1865. 

Legea cu privire la ziua de muncă de 10 ore, care se referea numai Ia 
adolescenli şi femei, a fost adoptată de parlamentul englez Ia 8 iunie 1847. Jn 
practică însă, multi fabricanli au ignorat această lege (vezi K. Marx şi F. 
Engels. Opere, voi. 23, Bucureşti, Editura politică, 1966, p. 294-307) . - 45, 49. 

60 1n scrisoarea către Marx din 30 ianuarie 1865, W. Strohn îi comunica despre 
întîlnirea sa cu editorul Otto Meissner, care acceptase să editeze „Capitalul" 
lui Marx şi cerea să vadă manuscrisul pentru a lua cunoştinţă de conţinut. In 
continuare, Strohn scria despre Siebold, despre intenţia lui Meissner de a 
edita ziarul lui A. Ruge şi K. Blind şi despre promisiunea _lui Freiligrath de a 
colabora la ziarul lui Blind. - 46, 52. 

�1 La 28 ianuarie 1865, ambasadorul american Adams a transmis, din însărcinarea 
lui A. Llncoln, scrisoarea de răspuns la mesajul primit din partea Consiliului 
General (vezi adnotarea 38). Răspunsul sub formă de scrisoare a lui Adams, 
intitulat „Mr. Lincoln and the lntemational Working Men's Association•,  a 
fost publicat în ziarul „Times" nr. 25 101 din 6 februarie 1865. - 47, 55, 61.  

62 Societatea de luptă împotriva sclaviei (Emancipation Society) a fost creată Ia 
Londra în noiembrie 1 862 de radicalii burghezi englezi. Societatea a sprijinit 
lupta consiliului sindicatelor de Ia Londra împotriva amestecului Angliei în 
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războiul civil din S.U.A. (1861-1 865) de partea proprietarilor de sclavi dm 
Sud. ln timpul acestei campanii s-a manifestat tendinţa radicalilor burghezi 
englezi de a folosi mişcarea muncitorească de masa dm Anglia pentru atin
gerea scopurilor lor politice. - 47, 48. 

63 „Societatea literară a prietenilor Poloniei" a fost fondată în aprilie 1 832 la 
Paris de catre aripa conservatoare a nobililor monarhişti a emigraţiei poloneze, 
în frunte cu Adam Czartoryski. - 47. 

64 Este vorba de cea mai importantă din lecţiile date de mişcarea poloneză de 
eliberare naţională din 1 863-1 864 (vezi adnotarea 1 8).  Drept rezultat, incon
secvenţa şi nehotărîrea guvernului naţional, alcătuit din elementele mic
burgheze şi şleahtici mărunţi, care, alături de programul de luptă pentru 
independenţa naţională a Poloniei, a anunţat şi o serie de revendicări cu 
caracter agrar-democratic, dar nu s-a hotărî! să atenteze la privilegiile marilor 
proprietari funciari, nu a atras în revoluţie marea masă a ţăranimii. Acesta 
a fost unul din principalele motive ale înfringerii insurecţiei. - 47. 

5 La şedinţa Consiliului General din 31 ianuarie 1 865 s-a dat citire scrisorii 
din 29 ianuarie 1 865 a lui L. Fontaine, membru al Federaţiei generale demo
crate din Belgia, în care se făcea cunoscută hotărirea acestei federaţii de a 
adera la Internaţională, de a traduce în limba franceză documentele Asocia
ţiei. Curînd s-a aflat că Fontaine nu avea legături cu masele de muncitori 
Şi nu întreprindea nimic în vederea creării unei secţii. Prima secţie dm 
Belgia a fost înfiinţată la 17 iulie 1 865 prin participa�ea directă a socialistului 
belgian, publicistul muncitor Cesar De Paepe. - 47. 

66 Este vorba de consfătuirea preliminară a adepţilor reformei pentru dreptul 
de vot stabilită de un grup de radicali burghezi pentru data de 6 februarie 
1 865. - 48. 

67 ln componenţa delegaţiei Consiliului aleasă la 31 ianuarie în cadrul şedinţei 
Consiliului General pentru a participa la consfătuirea preliminară a adepţilor 
reforei pentru dreptul de vot au intrat, în afară de G. Eccarius şi Le Lubez, 
şi J. Carter, G. Odger, J. Whitlock, W. R. Cremer, G. Wheeler şi W. 
Dell. - 49. 

8 Judecind după scrisoarea lui Liebknecht către Max din 16 februarie 1 865, 
în articolul de fond amintit din „Rheinische Zeitung", al cărui autor era 
Hermann Becker, poziţia lui Marx şi Engels, ca revoluţionari sinceri, care 
merg întotdeauna alături de democraţie împotriva guvernului existent, era 
opusă poziţiei lassallenilor, care mergeau alături de guven şi împotriva de
mocraţiei. 

Despre progresişti vezi adnotarea 56. - 50, 55. 

69 Este vorba de nota anonimă apărută în ziarul „Social-Demokrat• nr. 16 din 
1 februarie 1 865, datată „Paris, 28 ianuarie" şi care cuprindea calomnii la 
adresa membrilor francezi ai Intenaţionalei (H. Tolain şi Ch. Limousin), re
petînd versiunea referitoare la legăturile lor cu cercurile bonapartiste (despre 
începutul acestei campanii vezi adnotăriLe 49 şi 51) .  Corespondentul de la 
Paris al ziarului „Social-Demokrat• a fost M. Hess. - 50. 

70 Este vorba despre lovitura de stat contrarevoluţionară din Prusia din noiem
brie-decembrie 1 848, in urma căreia a fost dizolvată aşa-numita adunare de 
conciliere - Adunarea naţională, creată la Berlin în mai 1 848 pentru elabo
rarea Constituţiei „în înţelegere cu coroana•. O dată cu dizolvarea Adunării 
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a fost publicată Constitutia octroaiată, care introducea sistemul bicameral, 
prima Camera fiind tl ansformată, cu ajutorul censului pe avere şi în funct1e 
de virstă, în privilegiata „Cameră a seniorilor" ; în cadrul alegerilor în două 
etape din Camera a doua, potrivit legii electorale din 6 decembrie 1848 au 
fost admişi numai aşa-numitii „prusieni de sine stătatori" .  ln aprilie 1849, 
Frederic Wilhelm a dizolvat Camera aleasă pe baza Constitutiei octroa1ate, iar 
la 30 mai 1 849 a promulgat o nouă lege electorală, care introducea un sistem 
electoral pe trei colegii, bazat pe un cens de avere ridicat şi pe reprezentanta 
inegală a diferitelor pături ale populatiei. - 51.  

11 Căr/ile de călătorie - dovezi care se eliberau muncitorilor pe baza prescrip
ţiilor legale (introduse în Prusia din 1831) în care erau înregistrate toate 
localitătile prin care trecuse calfa respectivă şi în care se facea o apreciere 
a destoiniciei acesteia. - 52. 

12 Este vorba de articolele de fond din numerele 5 şi 6 ale ziarului „Social
Demokrat• din 6 şi 8 ianuarie 1865 intitulate „Das Kirchenthum und die mo
dene Civilisation" şi „Das Ministerium Bismarck und die Regierungen der 
Mit tel- und Kleinstaaten •, precum şi de seria de articole „Das Mmisterium 
Bismarck " ,  al căror autor era J. B. Schweitzer, începută în nr. 14 din 27 ia
nuarie 1 865 al aceluiaşi ziar. - 53. 

73 Această notită Marx a scris-o pe scrisoarea primită de la W. Liebknecht şi pe 
care i-a trimis-o lui Engels la 4 februarie 1865 ; în scrisoare Liebknecht ii 
vorbea despre situatia materială grea în care se afla. - 54. 

74 Marx a adaugat la această scrisoare varianta în ciorna a declaratiei „Catre 
redacţia ziarului oSocial-Demokrat». Declaratie" (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 16, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 38). Ţinînd seama de 
faptul că ziarul îşi schimbase oarecum tonul şi că în nr. 21 din februarie 1865 
fusese publicată nota lui M. Hess în care el renuntase la afirmatiile sale ce 
aruncau o umbră asupra membrilor francezi ai lnternationalei, Marx şi Engels 
n-au mai insistat sâ se publice declaraţia respectiva, cu aht mai mult cu 
cit au hotărît ca deocamdată să nu mai scrie nimic pentru acest ziar. Ruptura 
lor definitivă cu ziarul „Social-D>mokrat• ,  Marx şi Engels au adus-o la cu
noştintă în noua declaratie scrisă de Marx Ia 18 februarie 1865 şi publicată 
la insistenţa lor în ziarul din 3 martie (declaratia a aparut la 23 februarie ; 
vezi K. Marx şi F. Eng>ls. Opere, voi. 16 ,  Bucureşti , Editura politica, 1963, 
p.  84) . - 55, 64, 69. 

75 Este vorba de cel de-al doilea articol de fond din seria de articole „Guvernul 
Bismarck" ,  al căror autor era J. B. Schweitzer, publicat în „Social-Demokrat" 
nr. 18 din 5 februarie 1 865. - 57. 

76 Este vorba de articolul de fond „Die deutsche Social-Demokratie" apărut în 
„Social-Demokrat" nr. 19 din 8 februarie 1865, al cărui autor era J. B. 
Schweitzer, şi de nota lui M. Hess datată „Paris, 4 eb1uarie" din acelaşi numar 
al ziarului. - 59. 

77 Este vorba de discursul ministrului prusian de război von Roon tinut în Ca
mera deputatilor la 8 februarie 1865 cu prilejul proiectului de lege, prezentat 
de el, cu privire la modificarea şi completarea legii serviciului militar existente 
în Prusia. Aceste modificări aveau caracterul unor concesii secundare facute 
majorităţii burgheziei opozit10niste din Cameră, ceea ce, totuşi, nu a dus la so
luţionarea conflictului constituţional (vezi adnotarea 56) . - 59. 
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76 Marx a susţinut candidatura lui Lefort în calitate de apărător literar al In
ternaţionalei la Paris, considerind, dupa cuvintele din scrisoarea lui Schily 
din 5 februarie 1 665 adresată lui, că conflictul din cadrul secţiei din Paris a 
fost aplanat şi propunîndu-şi sa atragă în rindurile Internaţionalei pe munci
torii francezi participanţi la mişcarea cooperatista, precum şi să folosească 
revista „Association" în scopul propagarii ideilor Internaţionalei. lnsa, o dată 
cu numirea lui Lefort, conflictul s-a înăsprit şi mai mult (vezi adnotarea 51). 

La traducerea în limba franceza a „Statutului provizoriu al Asoc1aţ1ei" la 
sfirşitul anului 1 664, conducerea proudhonistă a secţiei din Paris a denaturat 
pe a1ocun textul, ceea ce a fost folosit ulterior de elementele ostile Im Marx 
în lupta împotriva Internaţionalei. Horn, in special, a atacat o parte din
tr-un paragraf din Statutul provizoriu, denaturată în sens proudhonist, care 
suna astfel : „Eliberarea economică a clasei muncitoare este, prin urmare, 
un ţel măreţ, căruia trebuie să-i fie subordonată orice mişcare politica•.  In 
original, textul acestui paragraf a fost formulat în felul următor : „Eliberarea 
economică a clasei muncitoare este, prin urmare, un ţel măreţ, căruia trebuie 
să-i fie subordonată, ca mijloc, orice mişcare politică". - 61 .  

79 Scrisoarea de răspuns a lui  Lincoln (vezi adnotarea 6 1 )  a fost publicată în 
ziarul „The Express• din 6 tebruarie 1 865 sub titlul „President Lincoln and 
the International Workmg Men·s Association". - 61. 

80 Engels, la sfatul lui Marx şi prezentînd revendicările U\iunii generale a mun
citorilor germani, a formulat acest pasaj din broşura lui în aşa fel incit sa nu 
poată i interpretat în sensul că autorul ar fi de acord cu lozincile las alleene 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 6, Bucureşti, Editura polilica, 1963, 
p. 72-73). El a avut în vedere şi propunerile formulate mai jos cu privire la 
schimbarea caracteristicii poziţiei burgheziei germane în timpul revoluţiei din 
1848-1849 în Germania (vezi op. cit„ p. 60). - 62. 

81 Este vorba de Constituţia octroaiat5 de Frederic Wilhelm al IV-iea în de
cembrie 1848, la baza căreia a stat proiectul de Constituţie discutat de 
Adunarea constituantă prusiană 1 cursul anului 1 646 şi care a suferit o serie 
de mod1hcan redacţionale în interesul partidului feudal. Totuşi, în această 
Constituţie s-au păstrat şi unele cuceriri democratice, în special votul uni
versal. La 30 mai 1 849, regele a promulgat o nouă lege electorală, bazată pe 
un cens de avere foarte ridicat şi pe reprezentanţa inegală a d feritelor 
pături ale populaţiei. Majoritatea servilă a deputaţilor Camerei a aprobat în 
august 1 849 Constituţia propusă de guvern. - 62. 

82 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 16 ,  Bucureşti, Editura politică, 1963, 
p. 79-80. -- 63. 

83 Tory-carlişti, sau tory-filantropi - oameni politici şi publicişti englezi care 
la începutul deceniului al 5-lea al secolului al XIX-iea au aderat la crearea 
grupului „Tînăra Anglie" (Disraeli, Borthvick, Ferrand şi alţii). Reprezentanţii 
acestui grup exprimau nemulţumirea aristocraţiei funciare faţă de creşterea 
puterii politice şi economice a burgheziei şi recurgeau la mijloace demago• 
gice pentru a subordona influentei lor clasa muncitoare şi pentru a o folosi 
în lupta lor împotriva burgheziei. Concepţiile acestui grup au fost carac· 
terizate de K. Marx şi F. Engels în „Manifestul Partidului Comunist• drept 
un socialism feudal. - 64. 

84 Marx îi trimite lui Engels scrisoarea primită de la Scbweitzer la 1 1  februarie 
l 865, cu explicaţii referitoare la corespondenţa lui M. Hess, care cuprindea 
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insinuări la adresa membrilor francezi ai Internationalei şi în legătură cu 
declaratia în acest sens făcută de Marx şi Engels (vezi adnotarea 74). 64. 

85 Pentru a atenua impresia creată de poziţia duplicitară adoptată de el tn 
problema dreptului de asociere (vezi adnotarea 58), guvenul prusian a con
simtit să dezbată problema acordării de sprijin de către stat asociatiilor cooe
ratiste. Telegrama care cuprindea această declaratie a fost publicată .n 
„Times• nr. 25 107 din 13 februarie 1865. - 65, 70, 408. 

6 Marx intitulează ironic „regulament pentru argaţi" statutul breslelor în vi
goare în Prusia, care interzicea dreptul de asociere a muncitorilor şi grevele 
(vezi adnotarea 8) . precum şi legea din 1854 cu privire la normele legale 
ale argatilor. 

Sub denumirea de „regulament pentru argati •, în secolul al XVIII-iea fi
gurau în provinciile prusiene legi feudale care acordau iuncherimii dreptul 
de a dispune după bunul ei plac de tăranii iobagi. - 65, 70, 415. 

87 Ordinul Lebedei - ordin cavaleresc religios medieval, înfiintat în 1443 şi 
desfiintat în epoca Reformei. Străduindu-se să reînvie romantismul reactionar
feudal , Frederic Wilhelm al IV-iea a încercat în 1843 să reînfiinteze acest 
ordin. Prin aceasta, regele Prusiei spera ca activitatea filantropică a ordinului 
să întărească autoritatea monarhiei prusiene, subliniind misiunea ei, chipurile, 
socială. Frederic Wilhelm al IV-iea nu a reuşit să realizeze acest proiect. - 65. 

8 Este vorba de corespondenta lui G. Eccarius publicată în ziarul „Social
Demokrat• 1 Eccarius a continuat să colaboreze la acest ziar după ce Marx 
a încetat efectiv colaborarea (vezi adnotarea 74). - 66. 

89 La şedinta Consiliului General din 14 februarie 1 865, Max a dat citire 
scrisorii lui E. Jones din 10 februarie 1865, destinată să fie citită în fata 
Consiliului. Jones expunea aici în numele său planul schitat de Marx de a 
atrage în lupta pentru reforma electorală mase largi de muncitori englezi 
sub conducerea Consiliului General şi de a opune agitatiei burgheziei liberale 
o mişcare largă a clasei muncitoare, sub lozinca acordării dreptului la vot 
întregii populatii masculine adulte. - 67. 

90 Consiliul General a acordat o mare importantă problemei afilierii asociatiilor 
muncito�eşti şi în primul rînd a trade-unionurilor englee la Intenatională 
în perioada formării Inten,ţionalei. La punctul 8 al Statutului provizoriu 
al Consiliului General se stabilea propaganda directă în rîndurile muncitorilor 
englezi şi atragerea lor în rîndurile Internationalei ; la şedinta Consiliului Ge
neral din 22 noiembrie 1864 au fost adoptate în unanimitate „Proiectele de 
ezoluţii u privire la condiţiile de primire a organizatiilor muncitoreşti în 
Asociatia Intenatională a Muncitorilor•, propuse de Marx (vezi K. Max şi 
F. Engels. Opere, voi. 16, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 19) .  care au 
stat la baza textului „Apelului Consiliului Central către asociatiile muncito
reşti" ,  publicat în vara anului 165 (vezi op. cit., p. 547-548). - 67. 

91 Max i-a trimis lui Engels scrisoarea unui membru al Uniunii generale a 
muncitorilor germani, muncitorul Matzeratt din Kiln, adresată lui Friedrich 
Lessner la 8 ianuarie 1865, în care era vorba de divergentele din Uniune din
tre B. Becker şi C. Klings. ln numele grupului de membri ai Uniunii, Matzeratt 
a cerut să afle părerea lui Max şi să ajute la lămurirea acestei dispute. 
Judecind după scrisoarea lui Engels către Marx din 7 februarie 1 865, pozitia 
lui Klings a suferit n eşec. - 68. 
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92 ln timpul dezbaterii din cadrul Camerei deputaţilor din Prusia a dreptului 
de asociere (vezi adnotarea 58), Hermann Becker, deputat de Dortmund, a 
popus la l l  februarie 1865 să se extindă anularea § § 1 81 şi 1 82 din statutul 
breslelor şi asupra muncitorilor agricoli, precum şi a legii din 24 aprilie 1854 
cu privire la limitarea drepturiJor argaţilor (vezi adnotarea 86). - 68. 

93 Este vorba de ieşirea lui Liebknecht din colectivul de redacţie al ziarului 
„Social-Demokrat" .  El i-a adus Ia cunoştinţă lui Marx acest fapt în scrisoarea 
sa din 1 --17 februane 1 865. b9. 

94 Este vorba de al treilea articol din seria de articole „Guvernul Bismarck • ale 
lui Schweitzer, publicate în „Social-Demokrat" nr. 23 dm 17 februarie 1 865, 
adică după ce Marx i-a cerut cu hotărîre să pună capăt cochetăriei cu B1s
marck. ln aceste articole, Schwe1tzer a început să sprijine făţiş politica lui 
Bismarck în problema unificării Germaniei „prin foc şi sabie". - 69, 415. 

95 Textul integral al scrisorii lui Marx către Schweitzer din 13 februarie 1 865 nu 
s-a păstrat. Exista numai paragrafele citate de Marx în scrisoarea de faţă către 
Engels. - 69. 

96 La instalarea în octombrie 1 858 a prinţului Wilhelm ca prinţ regent (din 1 861 
rege al Prusiei) ,  acesta a demis guvernul Manteuffel şi a adus la putere pe 
liberalii moderaţi. In presa burgheza, această orientare a fost denumita „noua 
eră" .  In realitate, politica lui Wilhelm urmărea exclusiv consolidarea poziţiilor 
monarhiei şi ale iuncherimii prusiene ; burghezii, înşelaţi în speranţele lor, au 
refuzat să aprobe proiectul de reformă militară prezentat e guvern. Conflictul 
constituţional (vezi adnotarea 56) care s-a ivit în legătură cu aceasta în 1862 şi 
venirea la putere a lui Bismarck în septembrie 1 862 au pus capat „noii ere" .  -
70, 409, 414. 

97 Marx se referă Ia fondarea, sub conducerea lui Blind, a revistei democraţilor 
germani mic-burghezi „Der deutsche Eidgenosse " ,  editată la Londra şi Ham
burg în anii 186--1 867 ; în colectivul de redacţie al revistei au intrat K. Blind, 
L. Bichner, F. Freiligrath, E. Haug şi alţii. - 7 1 .  

9 8  L a  această notă către Engels, Marx a adăugat cîteva materiale, scrise d e  o 
mină necunoscută, cu privire Id comportarea reprobabilă a unor persoane care 
făceau parte din dina,tia Bonaparte. - 73. 

l9 La începutul lunii februarie 1 865. Marx a rostit o cuvîntare la adunarea jubi
liară cu prilejul sărbătorini a 25 de ani de la crearea Asociaţiei culturale a 
muncitorilor germani, în care critica concepţiile lassalleenilor, în secial 
dogma lor cu privire la sprijinul acordat de statul burghez cooperativelor de 
producţie ale muncitorilor. In nr. 24 al ziarului „ Social-Demokrat• din 1 9  f
bruarie 1 865, în raportul întocmit de G. Eccarius cu privir' la acest jubileu, 
conţinutul cuvîntării lui Marx a iost denaturat. 

Asociatia culturală a muncitorilor comunişti germani a fost înfiinţată în 
februarie 1 840 de K. Schapper, J. Moli şi alţi militanţi ai Ligii celor drepţi. 
După organizarea Ligii comuniştilor (vezi adnotarea 8), rolul conducător i 
această asociatie l-au avut comunitătile locale ale Ligii comuniştilor. ln 1847 şi 
1 849-1 850, Marx şi Engels au participat intens la activitatea Asociaţiei. La 
17 septembrie 1 850, Marx, Engels şi o serie dintre adepţii lor s-au retras din 

Asociatie, deoarece în lupta dintre majoritatea organului central al Ligii co
muniştilor, condusă de Marx şi Engels, şi minoritatea sectară-aventuristă (frac-
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tiunea Willich-Schapper), cea mai mare parte a Asociatiei s-a situat de partea 
mmoritătii. Pe la sfîrşitul deceniului al 6-Iea, Marx şi Engels au început din 
nou să 1a parte la activitatea Asociatiei. O dată cu întemeierea Asociatiei In· 
ternationale a Muncitorilor, Asociatia culturală a muncitorilor germani de Ia 
Londra, printre ai cărei conducători se număra şi Lessner, a devenit sectia ger• 
mană a Internationalei la Londra. Asociatia culturală de la Londra a dăinuit 
pînă în 1918, cînd a fost interzisă de UVernul englez. - 74. 75. 

100 Este vorba de articolul tipărit în nr. 25 al ziarului „Social-Demokrat• din 22 
februarie 1 865 şi care este o reproducere a articolului de fond din „Nord
deutsche Allgemeine Zeitung•.  - 74. 

101 La scrisoaea către Marx din 19 februarie 1 865, L. Kugelmann a anexat scri
soarea primită de el de la fostul membru al Ligii comuniştilor Miquel, datată 
22 decembrie 1864. Miquel afirma în scrisoare că lucrarea lui Marx „Contribuţii 
la critica economiei politice• ,  chipurile, „con tine putine lucruri efectiv noi" 
şi că concluziile ei nu sînt aplicabile în conditiile social-politice din Germania. 
Miquel a încercat totodată sa-ş1 justifice trecerea în rîndurile apărătorilor 
orînduirii existente. - 75, BD 

102 In darea de eamă cu privire la cuvîntarea lui Marx cu prilejul celei de-a 
25-a aniversări a Asociatiei culturale a muncitorilor germani de la Londra (vezi 
adnotarea 99) . Eccarius scria ca Marx s-a ridicat împotriva iluziilor privind 
posibilitatea ca guvenul Bismarck să acorde muncitorilor un ajutor de stat, 
arătînd că eliberarea muncii poate fi obtinută numai pe calea nimicirii mo
narhiei prusiene. In încheierea corespondentei, Eccarius i-a atribuit în mod 
greşit lui Marx ideea referitoare, chipurile, la imposibilitatea unor actiuni co
mune ale muncitorilor şi burgheziei împotriva absolutismului. - 76. 412. 

103 Prin intermediul lui Liebknecht şi Siebel a fost publicată în multe ziare ger
mane declaratia lui Marx şi Engels cu privire la încetarea colaborării lor la 
„Social-Demokrat• (vezi adnotarea 74). După cum reiese din scrisoarea Im 
Siebel către Engels din 1 martie 1865, aceasta a apărut mai întîi în „Barmer 
Zeitung•, „Elberfelder Zeitung•, „Diisseldorfer Zeitung• şi „Rheinische Zei
tung• ; Ia 1 martie 1865 declaraţia a fost publicată în ziarele : „Berliner Re
form • nr. 51 , „Neue Frankfurter Zeitung• nr. 60, „Breslauer Zeitung• nr. 102, 
„Staatsbiirger-Zeitung" nr. 60 şi mai tîrziu într-o serie de alte ziare ger
mane. - 76. 

104 La 23 februarie 1 865, la adunarea adepţilor reformei electorale de la St. Martin's 
Hali, din iniţiativa şi cu participarea directă a Consiliului General al Inter
naţionalei, a fost creată Liga pentru reformă ca centru politic de conducere a 
mişcării de masă a muncitorilor pentru cea de-a doua reformă. In componenta 
organelor conducătoare ale Ligii - consiliul şi comitetul executiv - au 
intrat membri ai Consiliului General, mai cu seamă lideri ai trade-unionurilor 
engleze, Programul mişcării entru reformă conduse de Ligă şi tactica ei fată de 
partidele burgheze au fost elaborate sub influenta directă a lui Marx, care 
urmărea înfăptuirea de catre clasa muncitoare engleză a unei politici de sine 
stătătoare şi independente fată de aceste partide. In opozitie cu revendicarea 
burgheziei de a se extinde dreptul de vot numai asupra capilor de familie 
- chiriaşi sau proprietari de locuinte -, la insistentele lui Marx, Liga pentru 
reformă a formulat revendicarea votului universal pentru întreaga populatie 
adultă de sex bărbătesc a tării. Această lozincă cartistă, reluată acum de In
ternaţională, a găsit un larg ecou în rîndurile clasei muncitoare engleze şi 
a asigurat Ligii sprijinul trade-unionurilor, pînă atunci indiferente din punct 
de vedere politic. Liga avea o reţea de filiale în toate marile oraşe industriale 
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din Anglia ş1 m provincie. Totuşi, din pricina şovăielilor manifestate, radi
calii burghezi din conducerea Ligii pentru reformă, care se temeau de o miş
care de masă, precum şi a conciliatorismului liderilor oportunişti ai trade
unionurilor, Liga nu a put1t urma linia trasată de Consiliul General ; bur
ghezia engleză a reuşit să scindeze mişcarea şi în 1867 a fost înfaptuită o 
reformă ciuntită care a acordat drept de vot numai micii burghezii şi vîrfurilor 
clasei muncitoare, în timp ce marea masă a clasei muncitoare a rămas în con
tinuare lipsită de drepturi politcc. - n, 78, 92, 102, 179, 416, 458, 480. 

105 Despre conflictul din cadrul secţiei Internaţionalei de la Paris vezi adnotarea 51 .  
Judecind după scrisoarea lui Schily către Marx din 25 februarie 1865, pre

cum şi după textul care s-a păstrat din caietul de însemnări al lui Marx „In
strucţiuni speciale pentru Schily" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 6, 
Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 88) . indicaţiile lui Marx constau în urma
toarele : de a obţine ca Consiliul General să-şi păstreze dreptul de control 
asupra problemelor din cadrul secţiei de Ia Paris, în nici un caz să nu se 
permită ieşirea din Intenaţională secţiei pariziene, care se bucura de sprijinul 
celei mai mari părţi a proletariatului parizian. - 77, 89, 

106 Concepţia greşită, specific proudhonistă, că într-o organizaţie muncitorească nu 
poate fi funcţionar decît un muncitor a fost respinsa categoric la Congresul de 
Ia Geneva al Internaţionalei din 1866. - 77. 

107 Problema participării la mitingul de solidaritate cu mişcarea poloneză de eli
berare naţională cu prilejul aniversarii in5urecţiei poloneze din 186--1864 a 
fost dezbătută în şedinţa Consiliului General din 21 februarie 1865. A fost 
adoptată în unanimitate următoarea rezoluţie : „Consiliul Central al Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor aprobă pe deplin convocarea la 1 martie a mitin
gulm din St. Martin's Hali închinat aniversării revoluţiei poloneze şi îi invită 
pe prietenii săi să ia parte Ia el" ,  - 78. 

108 Este vorba de o tăietură din ziarul „The Moning Star• din 24 februarie 1865 
cu nota „German Democracy' ,  în care se vorbea despre apariţia în curind l 
revistei „Deutsche Eidgenosse• (vezi adnotarea 97) . Apreciind după conţinutul 
notei, revista era scoasă de K. Blind. - 79. 

109 Este vorba de nota anonimă, întocmită de Engels, în care se anunţa apariţia 
broşurii sale „Problema militară în Prusia şi partidul muncitoresc german• 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere,

' 
voi. 1 6, Bucureşti, Editura politica, 1 963, 

p. 85). 
lntr-o scrisoare de răspuns catre Engels,  Klein îi aducea la cunoştinţă pa

blicarea recenziei la broşura respectivă în ziarul „Rheinische Zeitung" şi mo
dificările făcute în broşură, probabil, de Hermann Becker. - 79, 418. 

110 ln legătură cu larga răspîndire în presa germană a declaraţiei lui K. Marx ş1 
F. Engels (vezi adnotarea 103), Schweitzer a fost constrîns sa o publice în 
„Social-Demokrat• ,  unde a apărut abia la 3 martie 1865. - 81. 

111 Este vorba de publicarea la 1 martie 1865 in nr. 28 al ziarului „Social-Demo
krat• a ultimului articol, al cincilea, din seria de articole ale lui Schweitzer 
intitulat: „Guvernul Bismarck" .  - 81. 

112 Este vorba de articolul lui Schweitzer publicat în nr. 29 al ziarului „Social
Demokrat• din 3 martie 1865 la „Rubrica politică". ln acest articol se spunea 
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că social-democraţii germani din afara rîndurilor Uniunii generale d munci
torilor germani nu fac parte din partidul social-democrat. ln faţa acestui atac 
îndreptat împotriva lui Marx, Engels şi a celor mai apropiaţi tovarăşi de idei 
ai lor din Germania, redacţia ziarului „Social-Demokrat" căuta să slăbească 
impresia produsă de declaraţia lui Marx şi Engels cu privire Ia întreruperea 
colaborării lor la acest ziar. Vezi scrisoarea lui Engels catre Weydemeyer din 
10 martie 1 865. - 81, 83, 422. 

1 1 3  Mitingul consacrat aniversării insurecţiei poloneze din 1863-1864 a avut loc 
la Londra în St. Martin's Hall, la 1 martie 1 865. Iniţiatorul acestui miting a 
fost Liga naţională britanică pentru independenţa Poloniei din Anglia (vezi 
adnotarea 54). In pregătirea şi desfăşurarea mitingului, un rol deosebit a avut 
Consiliul General al Internaţionalei I (vezi adnotarea 101). Presa burgheză en
gleză, printre care şi cotidianul liberal londonez „The Daily News" ,  făcind o 
relatare asupra cuvîntărilor rostite Ia acest miting de către radicalii burghezi 
(Beales, Leverson etc.), a trecut sub tăcere rezoluţia prezentată în numele In
ternaţionalei, precum şi cuvîntările rostite de P. Fox şi G. Eccarius, membri 
i Consiliului General. Marx, folosind darea de eamă completă despre acest 
miting, apărută în „Bee-Hive Newspaper" nr. 111 din 4 martie 1 865, a întocmit 
o notă intitulată „Rectificare",  destinată ziarului din Zirich „Der weisse Adler" ,  
care a reprodus darea d e  seamă denaturată publicată d e  ziarele engleze (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 16, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 
101-102). - 82, 93, 429. 

1 1 4  Este vorba de pamfletul lui K. Marx şi F. Engels intitulat „Marii bărbaţi ai 
emigraţiei" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura poli
tică, 160, p. 249-358), al cărui manuscris a fost inmînat la sfirşitul lunii iunie 
1 852, spre a fi publicat în Germania, emigrantului ungur Bangya, care îşi ofe
rise serviciile în acest ens. Acesta, după cum s-a constatat ulterior, era agent 
de poliţie şi a vîndut pamfletul poliţiei prusiee. Fapta lui Bangya, care a 
reuşit citva timp să-l inducă în eroare pe Marx, a fost curînd demascata în 
mod public de Marx în articolul „Destăinuirile lui Hirsch • , scris în aprilie 
1853 şi publicat în presa americană (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 9, 
Bucureşti, Editura politică, 1959, p. 42-45) . - 85. 

1 1 5  Vezi pasajul menţionat din pamfletul „Domnul Vogt• în K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 14, Bucureşti, Editura politică, 1 963, p. 62--622. - 85. 

1 1 6  Este vorba de banca „Credit au travail" ,  fondată la Paris în 1 863 de socialistul 
mic-burghez P. Beluze, cu scopul de a credita cooperativele de producţie şi 
de consum şi de a mobiliza economiile muncitorilor în interesul mişcării coope
ratiste. Această bancă a fiinţat pînă la 1868. - 86. 

1 1 1  Este vorba de „Aufruf n alle Arbeiter, Arbeitervereine und Arbeiterassocia
tionen in der Shweizum Beitritt der «.Internationalen Arbeiter-Associat1on• " .  
Genf, 1 865. - 86. 

1 18 ln primul număr al ziarului „Deutsche Eidgenosse• din 15 martie 1 865 a fost 
publicat apelul lui K. Blind către toţi prietenii cu invitaţia de a colabora la 
acest organ de presă, precum şi articolele lui G. Struve „Die < Teig-Ges1chter» 
in Deutschland • şi G. Rasch „Ein Immortellenkranz auf das Grab eines Mărty
rers (Max Dortu)". - 87. 

1 1 9  Este vorba de declaraţia lui Herwegh şi Ristow publicată în nr. 31 al ziarului 
„Social-Demokrat• din 8 martie 1 865 cu privire la încetarea colaborării la 
acest ziar. ln postfaţa la această declaraţie, Schweitzer, denaturînd relaţiile 
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lui Max şi Engels cu Lassalle şi falsificînd cauele ieşirii lor din colectivul 
e redacţie al ziarului, a citat articolul lui K. Blind publicat în nr. 64 al lui 
„Neue Frankfurter Zeitung• din 5 martie 1865. - 87, 89, 91 .  

120 Max face o călătorie la rudele sale din Zalt-Bommer (Olanda) la 19  martie 
1 865 şi stă acolo pînă la 8 aprilie 1865. - 91, 96, 97. 

121 Jn citatul reprodus de Schweitzer din articolul lui Blind sint amintite urmă
toarele cuvinte din scrisoarea particulară a lui Marx către S. Hatzfeldt din 
12 septembrie 1864 în legătură cu moartea lui Lassalle : „El a murit tînăr, în 

plin triumf, ca Ahile". Aceste cuvinte au fost extrase din textul scrisoni şi 
publicate, fără ştirea şi consimţămîntl lui Marx, în ziarul „Social-Demokrat• 
nr. 1 din 15 decembrie 1864, cu semnătura sa şi folosit pentru a-l adula pe 
Lassalle. Marx a protestat cu hotărire împotriva abuzului comis de Schweitzer. 
- 91. 

122 Marx şi-a pus în practică intenţia scriind la 1 5  martie 1865 „Declaraţie cu 
privire la motivele cae au dus la hotărîrea de a nu mai colabora la ziarul 
• Social-Demokrat.•, publicată în nr. 67 al ziarului „Berliner Reform• din 19 
martie 1165 (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 6, Bucureşti, Editura 
politică, 1 963, p. 91-94) . - 92. 

1 23 Marx a anexat la o scrisoare a sa textul rezoluţiilor, întocmite de el, ale 
Consiliului General cu privire la conflictul dintre membrii secţiei de la Paris 
(în legătură cu acest conflict, vezi adnotarea 51) şi confirmate de Consiliu ln 
şedinţa din 7 martie 1865, precum şi textul instrucţiunilor speciale pentru 
Schily, numit reprezentant special al Consiliului General în cadrul conducerii 
pariziene (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 16, Bucureşti, Editura poli
tică, 1963, p. 89-90) . - 93. 

124 La 1 1  martie 1865 a avut loc la Radleys-Hotel întilnirea, pregătită de partici
panţii la mişcarea pentru reforma electorală din Anglia, a delegaţiei alese la 
adunarea din 23 f'bmarie 1865 (vezi adnotarea 104) şi alcătuite din militanţi ai 
trade-unionurilor, radicali burghezi şi reprezentanţi ai Consiliului General cu 
reprezentanţii burgheziei. La această întîlnire, care reprezintă una dintre eta
pele întemeierii Ligii pentru reformă, au participat aproximativ 20 de dele
gaţi ai trade-unionurilor, printre care membri i Consiliului General al Inter
naţionalei şi tot atîţia reprezentanţi ai burgheziei, în total 4 membri ai par
lamentului. Liderul burgheziei liber-schimbiste, J. Bright, a propus să se obţină 
dreptul de vot numai pentru proprietari şi ch1riaşi (Household Suffrage) . Re
vendicarea votului universal a fost respinsă de reprezentanţii burgheziei şi nu 
s-a putut ajunge la o înţelegere în ce priveşte acţiunile comune. - 93. 

15 Este vorba de două articole de fond apărute în ziarul „Nordstem• - editat 
de K. Bruhn - nr. 299 din 4 martie 1 865, în care redacţia se ridica împotriva 
compromisurilor cu guvenul ; în aceste articole, militanţi de tipul lui 
Schweitzer erau caracterizaţi drept intriganţi. - 93. 

1 26 Este vorba de publicarea într-o serie de ziare germane („Rheinische Zeitung•, 
„Berlier Reform• etc.). într-o formă prescurtată, a raportului amănunţit cu 
privire la ruptura lui Marx şi Engels cu ziarul „Social-Demokrat• , prezentat 
de W. Liebknecht la 28 februarie 1 865 la Uniunea tipografilor de la Berlin, 
care a declarat afilierea ei la Internaţională. Uniunea a apobat declaraţia !Ul 
Marx şi Engels din 23 februarie 1 865. - 96. 
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127 In nr. 300 al ziarului „Nordstern• din 1 1  martie 1865 a fost publicat protestul 
lui G. Herwegh, F. Ristow şi F. Reusche în legătură cu faptul că în ziarul „So
cial-Demokrat• din 26 februarie 1 865 a apărut corespondenţa în care se vorbea 
despre felul cum cocheta Lassalle cu monarhia prusiană. - 96. 

128 La 22 martie 1865, în cadrul unei adunări a secţiei din Hamburg a Uniunii 
generale a muncitorilor germani, preşedintele Uniunii, B. Becker, a rostit o cu
vîntare care conţinea calomnii Ia adresa Asociaţiei Internaţionale a Muncito
rilor, precum şi la adresa lui Marx, Engels şi Liebknecht. Marx a dat o ripostă 
lui B. Becker prin articolul „Preşedintele omenirii" ,  publicat în „Berhner Re
form• nr. 88 din 13 aprilie 1865 şi în „Rheinische Zeitung• (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 1 6, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 96-100). Incă 
mai înainte, la adunarea din 27 martie 1 865 a secţiei din Berlin, în cadrul 
căreia s-a discutat problema preşedintelui, Liebknecht a demascat atitudinea 
lui Becker. La 1 aprilie 1 865, în nr. 303 al ziarului „Nordstern" a fost publicată 
declaraţia lui Ristow împotriva lui Beck0r. 

Ţinînd seama de nemulţumirea crescîndă a membrilor de rind ai Uniunii 
fată de conducerea exercitată de Becker, organizaţia din Berlin a adoptat ho
tărîrea de a-I exclude şi s-a adresat tuturor membrilor Uniunii cu rµgamintea 
de a sprijini hotărîrea ei. Asemenea adunări au avut Ioc şi în numeroase alte 
sectii ale Uniunii. In iunie 1865, Becker a fost nevoit sa predea în mod pro
vizoriu atribuţiile sale de preşedinte locţiitorului său, Fritzsche, iar în noiem
brie acelaşi an să renunte definitiv Ia ele. - 97, 428. 

129 Declaraţia lui Lefort cu privire la refuzul de a continua să participe la acti
vitatea Internaţionalei a fost publicată în revista „Association" nr. 6 dm apri
lie 1865. - 98. 

130 La şedinţa Consiliului General din 28 martie 1865, secretarul general Cremer 
a adus la cunoştintă, în numele delegatiei Consiliului (Eccarius, Weston, Jung, 
Fox etc.) . concluziile înlîlnirii cu delegaţii Uniunii naţionale a cizma1ilor şi 
adoptarea de către Consiliu a următoarei rezoluţii : „Sîntem de acord din 
toată inima cu principiile Asociatiei Intenaţionale, expuse cu atîta elocventă 
de delegaţi! aceslei organizaţii, şi ne angajăm să intrăm în Asociaţie pentru a 
contribui la promovarea acestor principii şi la răspîndirea în rîndurile organi
zaţiei noastre a ideilor măreţe, pătrunse de dragostea de libertate" .  - 98. 

131 In scrisorile către Engels din 10 ianuarie şi 1 aprilie 1865, I.  Borkheim îl in
forma despre intenţii le publicistului mic-burghez austriac Kolatschek de a relua 
editarea revistei „Stimmen der Zeit" şi despre propunerea făcuta de Kolat
schek lui Marx şi Engels de a colabora la revistă. Planul lui Kolatschek nu a 
fost înfaptuit. - 98. 

132 Este vorba de publicarea în ziarul „Social-Demokrat" nr. 43 din 5 aprilie 1 865 
a raportului asupra şedinţei secţiei din Berlin a Uniunii generale a muncitorilor 
germani. - 99. 

133 In articolul lui F. Reusche „Falsche Freunde und offene Feinde" ,  publicat în 
ziarul „Nordsten" nr. 304 din 8 aprilie 1865, autorul lua apararea lui Herwegh, 
Ristow şi J. F. Becker, denumiţi de B. Becker „prieteni falşi" deoarece refu
zaseră să colaboreze la ziarul „Social-Demokrat" (vezi adnotarea 1 19 ) .  In arti
colul scris pe un ton melodramatic, autorul se referea Ia jurămîntul facut de ei 
lui Lassalle înainte de a muri de a-i duce pînă la capăt opera şi î i  numea 
pe B. Becker, Schweitzer şi adeptii lor „mercenari venali şi unelte ale reac
ţiunii" .  

Amintind de mărul lui  Willich, Engels se referă la următorul episod : în 
timpul insurecţiei din Baden-Palatinat din 1849, Willich împreună cu corpul său 
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de vohmtari au jurat sub un măr că mai bine vor muri pe pămîntul german 
decit să plece în exil După infringerea insurecţiei din Baden-Palatinat, deta
şamentul lui Willich, cu tot jurămintul, a fost nevoit sa treacă în Elveţia, 
pe teritoriu neutru (vezi despre aceasta articolul lui F. Engels „Cavalerul 
nobilei conştiinţe•, în K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 9, Bucureşti, Editura 
politică, 1 959, p. 507-538). - 100. 

134 La propunerea lui F. Lessner, Asociaţia culturală a muncitorilor comunişti 
germani (vezi adnotarea 99) . în şedinţa din 2 martie 1 865, a luat hotărîrea 
de a rupe relaţiile cu lassalleenii. 

La adunarea generală a Asociaţiei culturale şi a filialelor ei „Teutonia• 
şi „Concordia" din 5 aprilie 1 865, consacrată discuţiei privind atitudinea pre
şedintelui Uniunii generale a muncitorilor germani, B. Becker, şi a redacţiei 
„Social-Demokrat•, L. Weber a propus adoptarea unei hotărîri în care po
ziţia politică a fiecărui delegat al partidului să fie declarată o problemă per
sonală, ce n-ar urma să fie supusă discuţiei membrilor Asociaţiei. Această 
poziţie greşită a fost respmsă cu hotărîre de adunare, a carei desfăşurare 
a fost prezentată într-o formă denaturată în nr. 50 al ziarului „ Social-Demo
krat• din 21 aprilie 1 865. 

„Teutonia• - asociaţia culturală a muncitorilor germani care traiau în 
raioanele din sudul Londrei ; a aderat în calitate de filială Ia Asociaţia cul
turală a muncitorilor comunişti germani de la Londra ; împreună cu aceasta 
din urmă a aderat la Asociaţia Intenaţională a Muncitorilor în ianuarie 1 865. 
Conducătorii filialei „Teutonia" au fost A. Klinker şi Klinke. - 103, 123. 

1 35 Este vorba de „Address of German to the American Nation• („Apelul germa
nilor către poporul american").  publicat la 28 aprilie 1865 în nr. 25 174 al 
ziarului „Times•,  cu prilejul asasinării preşedintelui S.U.A., A. Lincoln, la 
14 aprilie 1 865. - 103. 

136 Engels se referă Ia o corespondenţă din Solingen publicată în ziarul „Nord
stern • nr. 307 din 29 aprilie 1865. In această corespondenţă se vorbeşte despre 
adunarea membrilor filialei din Solingen a Uniunii generale a muncitorilor 
germani, situaţi pe o poziţie opozitiomstă faţă de B. Becker, pe care l-au 
criticat pentru abateri de Ia principiile lassalleene în conducerea Uniunii. - 104. 

137 In ziarul „Nordstern• nr. 308 din 6 mai 1 865 a fost publicată o corespondenţă 
din Kiln în care se spunea că Lassalle a lăsat ca moştenire postul de pre
şedinte al Uniunii generale a muncitorilor germani lui B. Becker numai cu con
diţia ca „el să rămînă credincios organizaţiei" .  - 107. 

138 Intenţia Consiliului General de a achiziţiona majoritatea acţiunilor publicaţiei 
„Bee-Hive Newspaper• a eşuat din lipsă de bani, precum şi din pricină că în 
momentul decisiv, în mai 1 865, forţele Consiliului erau concentrate asupra 
luptei pentru reforma electorală în Anglia. In ajunul adunarii generale a acţio
narilor, membrii Consiliului General Odger, Cremer şi Howell au plecat la 
Manchester Ia conferinţa adepţilor reformei, dindu-i astfel lui G. Potter posi
bilitatea de a-şi păstra majoritatea voturilor actionarilor. - 107, 120, 122. 

1 39 La şedinţa Consiliului General din 2 mai 1865 a fost adoptată hotărîrea de a 
se întocmi un apel către poporul american cu prilejul asasinării preşedintelui 
S.U.A., Abraham Lincoln, de către Booth, un agent al plantatonlor din Sud 
şi al bancherilor din New York. Apelul a fost adresat succesorului lui, preşedin
tele A. Johnson. La şedinţa Consiliului din 9 mai, Marx a dat citire textului 
scris de el „Adresa Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor către preşedintel. 
Johnson• , care a fost transmisă preşedintelui prin Adams, ambasadorul ame-
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rican la Lolldra (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 6, Bucureşti, Editura 
politică, 1963, p. 103-105). - 108. 

1 40 După e Marx, Engels, Liebknecht, Herwegh, Riistow şi J. Ph. Becker au re
fuzat să mai colaboreze la ziarul „Social-Demokrat•, M. Hess a continuat să 
rămînă colaborator al ziarului, iar cînd în „Rheinische Zeitung" a apărut 
comunicarea cu privire la refuzul său de a mai colabora, Hess a dezmin
ţit-o. - 109, 1 12. 

141 Este vorba de nr. 8 al ziarului „Social-Demokrat• din 10 mai 1 865, în care 
la rubrica „Foileton• a fost reprodusă din „Allgemeine Zeitung• o notă cu 
privire la cartea lui K. H. Wuttke „Stădtebuch des Landes Posen• („Codul 
orăşenesc al  provinciei Poznan" ) .  în care este vorba despre drepturile stră
vechi ale germanilor asupra teritoriului polonez. - 109. 

142 Este vorba de corespondenţa din Paris a lui M. Hess, apărută în suplimentul 
la nr, 57 al ziarului „Social-Demokrat• din 1 mai 1 865, care cuprindea ca
lomnii la adresa membrilor francezi ai Intenaţionalei şi la adresa membrilor 
Consiliului General. - 1 10. 

143 Conferinţa naţională de la Manchester a adepţilor reformei electorale a avut 
loc la 15 şi 16 mai 1 865. Consiliul General al Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor, care a fost invitat să ia parte la conferinţă, a numit încă de l a  
2 1  martie o delegaţie care s ă  susţină revendicarea votului universal pentru 
întreaga populaţie adultă de sex bărbătesc. La conferinţă au participat aproxi
mativ 200 de delegaţi, în majoritate reprezentanţi ai burgheziei. Lupta s-a 
dus în jurul problemei caracterului reformei. In opoziţie cu revendicarea 
burgheziei cu privire l a  o reformă electorală parţială, Cremer a declarat că 
muncitorii londonezi i-au împuternicit pe delegaţii lor să voteze numai pentru 
votul universal acordat populaţiei adulte de sex bărbătesc şi că nu vor accepta 
mai puţin. Cuvîntarea lui Cremer a fost sprijinită de E. Jones şi G. Howell. 
Totuşi, reprezentanţii burgheziei, care aveau majoritatea la conferinţă, au res
pins cu 95 de voturi contra 50 propunerea lui Cremer. Ca urmare a şovăielilor 
lui Taylor, Beales şi ale altor radicali burghezi a fost adoptată revendicarea 
de a se acorda dreptul la vot numai proprietarilor şi chiriaşilor care plătesc 
taxele comunale în folosul săracilor. Raportul cu privire la Conferinţa de la 
Manchester a fost publicat în „Bee-Hive Newspaper• nr.  1 88 din 20 mai 
1 865. - 1 1 1 .  

144 L a  începutul lunii mai 1865, Camera comunelor a respins bill-ul liberal-moderat 
al lui G. Baines, care prevedea reducerea censului electoral la oraşe de la 
1 O la 6 I. st. Respingerea acestui bill reflecta starea de spirit a burgheziei 
engleze, speriată de mişcar'a clasei muncitoare pentru votul universal. La 2 
mai 1 865, cu puţin timp înainte de Conferinţa de la Manchester, comitetul 
executiv al Ligii pentru reformă a adresat clasei muncitoare din Anglia un 
manifest în care chema la luptă pentru acordarea votului universal intregii 
populaţii adulte de sex bărbătesc. - 1 1 1 .  

145 Este vorba d e  scandalul provocat d e  înfrîngerea suferită d e  Fazy la alegerile 
din consiliul cantonului Geneva în august 1 864, după demascarea maşina
ţiilor financiare la care s-a dedat el în calitate de director al Băncii generale 
elveţiene. După alegeri, adepţii lui Fazy au săvîrşit un atac armat împotriva 
unei părţi a alegătorilor care au votat contra lui. De aceea, după intrarea în 
Geneva a trupelor guvenamentale. Fazy a fost nevoit să fugă în Franta. -
1 1 1, 135, 174. 
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146 Este vorba de corespondenţa lui Le Lubez, n calitate de secretar-corespondent 
pentru Franţa, cu E. Lefebvre, corespondentul Intenaţionalei la Neufchâteau, 
în perioada conflictului din cadrul secţiei de la Paris a Intenaţionalei (vezi 
adnotarea 51) .  In scrisorile sale, Le Lubez a încercat să-l instige e Lefebvre 
împotriva conducerii Consiliului General şi a conducerii de la Paris. - 1 1 1 .  

1 4 7  Din mai pînă în august 1865, î n  cadrul Consiliului General a u  avut loc discuţii 
cu privire la problemele economice ridicate de J. Weston. In afară de cuvin
tarea rostită în şedinţa extraordinară a Consiliului General din 20 mai 1 865, 
al cărei proces-verbal nu s-a păstrat, Marx a prezentat o prelegere pe această 
temă la şedinţele Consiliului din 20 (prima parte) şi 27 iunie 1865 (a doua 
parte) , cunoscută sub titlul „Salariu, preţ, pofit" (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 16, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 109-162). - 113, 1 15. 

1 48 Este vorba de declaraţia unei serii de sectii ale Uniunii generale a muncitorilor 
germani îndreptată împotriva cuvîntării lui B. Becker (vezi adnotarea 128). 
Declaraţia a fost publicată în ziarul „Nordsten• nr. 313 din 24 iunie 1 865. -
1 14, 125. 

149 Prelegerea lui Marx „Salariu, preţ, profit• (vezi adnotarea 1 47) nu a fost 
publicată în timpul vieţii lui Marx şi Engels. Textul prelegerii a fost publicat 
pentru prima oară la Londra în 1898 de Eleanor, fiica lui Marx, sub titlul 
„Value, price and profit• („Valoare, preţ, profit"),  cu o prefaţă scrisă de 
E. Aeling. - 1 16. 

150 Uniunea na/ionaJă a fost creată la 1 5-1 6 septembrie 1859 în cadrul Congresului 
de la Frankfurt pe Main al burghezilor liberali din statele germane. Orga
nizatorii Uniunii naţionale, care reprezentau interesele burgheziei germane, îşi 
puneau ca scop unificarea întregii Germanii, fără Austria, sub hgemonia Pru
siei. După războiul austro-prusian şi formarea Uniunii Germaniei de nord, la 
1 1  noiembrie 1 867, Uniunea naţională s-a autodizolvat. - 116, 147, 150, 190, 
203, 248, 266, 270, 273, 414. 

151  Blll-ul cu privire la Jicen/e (Permissive Bill) - proiect de lege care transmitea 
comitatelor dreptul de a acorda brevete pentru vînzarea băuturilor spirtoase. 
In perioada 1 864-1877 a fost prezentat de mai multe ori în parlamentul 
englez. - 1 19. 

152 Pe Great Windmill Street, în cartierul Soho, în deceniul al 6-lea al secolului 
al XIX-iea se afla sediul Asociaţiei culturale a muncitorilor germani de la 
Londra (vezi adnotarea 99) . - 1 19. 

1 53 Pentru 22-23 iulie 1 865 fusese fixat la Koln un banchet al majorităţii opozi
ţiei progresiste a Camerei de deputaţi organizat de progresiştii renani, în 
frunte cu consilierul municipal Classen-Kappelmann. Şeful poliţiei din Koln, 
Geigel, a interzis organizarea banchetului opoziţiei. Ca urmare a acestei mter
dicţii, la Kăln au venit numai vreo 80 de deputaţi din ei 250 care fuseseră 
invitaţi. Organizatorul banchetului, Classen-Kappelmann, temîndu-se să nu fie 
arestat, a trecut graniţa în Belgia. Intrucît sala destinată banchetului a fost 
închisă de poliţie, deputaţii care au venit la Kăln au vrut să organizeze 
banchetul în grădina zoologică a oraşului, dar au fost imediat alungaţi de 
un pluton de soldaţi. - 120, 132, 166. 

154 Este vorba de campania de banchete în favoarea reformei electorale care au 
fost organizae în Franţa din iulie 1 847 pînă în ianuarie 1 848 şi care au 
constituit preludiul revoluţiei burghezo-democratice din februarie 1 848.- 120. 
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1 55 După terminarea lucrului Ia manuscrisele sale economice, 1 861-1863, Marx 
a început să se pregateasca pentru a da Ia tipar pnmul volum al „Capitalu
lui" .  In august 1 863, el a început să trdnscrie şi sa stilizeze partea respectivă 
a manuscriselor, operaţie pe care Engels a craclerizat-o mai tîrziu ca repre
zentînd „prima redactare independentă„. a cărţii" (vezi K. Max şi F. Engels. 
Opere, voi. 24, Bucureşti, Editura politică, 1 967, p .  1 1 ) .  In timp ce lucra la 
această carte, Marx s-a hotarît să scrie măcar în ciornă şi celelalte trei cărţi 
ale „Capitalului" .  Aici, comunicindu-i lui Engels că „au mai rămas de scris 
încă trei capitole pentru a termina partea economică", Marx are în vedere, 
evident, terminarea lucrului la volumul al treilea al „Capitalului" .  Prima 
varianta, numita aici a patra, a ultimei cărţi a „Capitalului" era deja scrisa 
de Marx ; sub titlul „Teorii asupra plusvalorii " ,  el a inclus o mare parte 
dm manuscrisele economice din anii 1 861-1 863. In textul scrisorii de faţă, 
Marx îi comunică lui Engels intenţia sa de a prelucra această parte a ma
nuscrisului pentru a o pregăti de tipcr. 

In continuare, terminîRd elaborarea cărţilor întîi, a doua şi a treia ale 
„Capitalului" ,  Marx a re\ enit la prima carte. La sfatul lui Engels, el a hotărî! 
să editeze mai întîi aceasta carte. Redactarea definitivă pentru tipar a pri
mei cărţi a „Capitalului" a durat tot cursul anului 1 866 şi a fost terminată 
la 27 martie 1 867 ; de fapt, este o prelucrare nouă şi minuţioasă a variantei 
preedente. Prima editie germană a primei cărţi a apărut în septembrie 1 867, 
sub forma volumului I al „Capitalului" . Potrivit planului ediţiei pus de acord 
cu editorul Meissner, cărţile a doua şi a treia ale „Capitalului" trebmau să 
apară în volumul al  II-iea, iar cartea a patra, consacrata „istoriei teoriei 
Pconomice" ,  ca al treilea volum al „Capitalului" (vezi K.  Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 23, Bucureşti, Editura politică, 1967, p .  17) . 

Din păcate, Marx nu a reuşit să termine pregătirea pentru tipar a ulti
melor cărţi din „Capitalul" .  După moartea lui, Engels a pregătit pentru tipar 
şi a publicat manuscrisul lui Marx care cuprindea cartea a doua şi a treia, sub 
forma volumului al II-iea şi al III-iea ale „Capitalului" .  Engels intenţiona de 
asemenea sa pregalească şi să publice sub forma volumului ai  IV-iea al 
„Capitalului• manuscrisul pomenit mai sus al cărţii a patra, dar nu a reuşit 
să-şi realizeze intenţia în timpul vieţii. - 122, 272, 288, 296, 297, 299, 309, 326, 
472, 484, 491 ,  492, 507. 

156 Marx se referă la metoda comparativ-istorică inductivă aplicată pe scara largă 
de J. Grimm în domeniul germanisticii. In „Capitalul" lui Marx, metodele 
inductivă şi deductivă sint subordonate metodei materialist-dialectice. In cer
cetările sale, mergînd de la concret la abstract, Marx dezmembrează în mod 
dialectic întregul mod de prcducţte capitalist, iar în expunerea sa, ponind 
de la abstract la concret, reface acest întreg dezmembrat în mod dialectic 
în toată unitatea şi multilateralitatea lui concretă. - 122. 

157 Traducerea primului volum din „Capitalul" în limba engleză a apărut abia 
după moartea lui Marx, în 1 886. La pregătirea acestei traduceri au lud! parte 
Engels, Samuel Mame, Edward şi Eleanor Aveling. - 122, 291 . 

1 58 La sfirşitul lunii iulie 1 865, proprietarul ziarului „The Miner and Workman's 
Advocate• ,  J. B. Leno, a oferit acest ziar pentru a fi pus la dispoziţia Consi
liului General în calitate de organ oficial. In legatură cu aceasta a apărut 
necesitatea de a se crea o societate pe acţmni pentru editarea la Londra a 
ziarului, care era organul Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor. Problema 
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a fost dezbatută în şedinţele Consiliului General din 8 şi 15 august. La 22 
august 1865, după încheierea şedinţei curente a Cons1hului General, a aut 
loc adunarea const;tutivă a Asociaţiei acţionarilor pentru finanţarea ziarului 
muncitorilor, care a primit numele de Industrial Newspaper Company. Adu
narea, la care a participat şi Marx, a aprobat textul apelului catre muncitori 
şi prospectul companiei. La 25 septembrie 1865, Conferinţa internaţională de 
la Londra a declarat ziarul, care din 8 septembrie a luat denumirea de „The 
Workman's Advocate",  organul oficial al Internaţionalei. lncepînd din noiem
brie 1865, ziarul a trecut în proprietatea deplină . acţionarilor lui Industrial 
Newspaper Company. - 123, 149. 

1 59 Este vorba de campania de pregătire a expoziţiei industriale anglo-franceze 
care urma să marcheze aniversarea a 50 de ani de la încheierea păcii dintre 
Anglia şi Franţa şi care s-a deschis în august I 865. 

ln şedinţa sa din 30 mai 1865, Consiliul General a condamnat această mă
sură, socotind că această expoziţie abate atenţia muncitorilor de la lupta 
politică şi slabeşte influenţa Internaţionalei. - 123. 

160 Motivele oficiale ale amînării congresului au fost expuse în „Raportul Co
mitetului Permanent cu privire la congres şi la conferinţă", întocmit pe baza 
hotărîrii Consiliului General din 13 iunie 1865 şi aprobat la şedinţa din 25 iulie 
1865 a congresului (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 6, Bucuresti, 
Editura politică, 1 963, p. 548-550). Raportul era rezultatul activitaţii intense 
depuse de Marx, care a reuşit să-i convingă pe membrii Consiliului General 
de necesitatea convocării unei conferinţe preliminare. 

Legea cu privire la expulzarea din Belgia a străinilor suspecţi a fost 
adoptată în 1835. Legea era reînnoită din trei în t�ei ani. ln pofida campaniei 
largi de protest care s-a desfăşurat în presa belgiană şi în cadrul întrunirilor 
şi mitingurilor publice, la sfîrşitul lunii iunie 1865 acţiunea legii a fost pre
lungită pentru a zecea oară. - 123, 128. 

161 Potrivit înţelegerii prealabile dintre Marx şi O. Meissner, editorul din Ham
burg, tot „Capitalul" trebuia să apară o dată în două volume care să nu 
depăşească 60 de coli de tipar. Ulterior, Meissner a acceptat să schimbe 
aceste condiţii (vezi volumul de faţă, p. 263). - 124, 162, 250, 257, 395, 452. 

162 Este vorba de broşura lui C. Schilling, scrisă sub influenţa Sophlei von 
Hatzfeldt, „D1e Ausstossung des Prasidenten Bernhard Becker aus dem Allge
meinen Deutschen Arbeiter-Verein und der < Social-Demokrat•" („Excluderea 
preşedintelui Bernhard Becker din Uniunea generală a muncitorilor germani 
şi aSocial-Demokrat»"), Berlin, 1865. Broşura cuprindea un raport cu privire 
la adunările filialelor din Berlin ale Uniunii care au avut loc la 27 şi 30 mar
tie 1865. La aceste adunări, Liebknecht s-a ridicat în apărarea lui Marx împo
triva calomniilor lui B. Becker. ln raport s-au strecurat o serie de denaturări 
pe care Liebknecht şi alţi adepţi ai lui Marx (T. Metzner şi A. Vogt) Ie-au 
combătut în declaraţia din 22 iunie 1865, publicată în „Volks-Zeitung• nr. 145 
din 24 iunie 1865. - 126, 130, 440. 

163 Raportul cu privire la festivitatea societăţilor de gimnastică de Ia Paris a fost 
publicat în numerele 315 şi 316 ale ziarului „Nordstern" din 8 şi 15 iulie 
1865. - 127. 

1 64 Este vorba de persecuţiile la care guvenul belgian i-a supus pe Marx, 
Engals şi pe alţi membri ai Ligii comuniştilor tn perioada în care aceştia au 
stat la Bruxelles. ln special est. vorba de ordinul regal cu privire la expulza
rea h:� Marx la începutul lunii martie 1 848, la arestarea lui Marx şi a soţiei 
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sale, la arestarea la începutul lunii octombrie 1 848 şi apoi la expulzarea lui 
Engels. 128, 334. 

165 La 18 iulie 1865 între guvernul lui Bismarck şi direcţia societăţii pe acţiuni 
a căilor ferate Kiln-Minden s-a încheiat o convenţie potrivit căreia se acorda 
direcţiei societăţii dreptul de a cumpăra acţiuni, drept pe care înainte ii avea 

numai guvenul. Datorită acesei convenţii, guvernul lui Bismarck a primit 
suma de aproape 30 OOO OO de taleri. Această convenţie trebuia să fie apro
bată de Landtagul prusian. Dar la 28 august 1865, adunarea generală a socie
tăţii pe acţiuni a aprobat în unanimitate convenţia, fără ca ea să fie confir
mată de Landtag. - 129, 132, 154, 209. 

16 Rotten Row - stradă din Londra, loc de promenadă a publicului distins. - 130. 

1 61 Engels a făcut o călătorie prin Germania, Elveţia şi Italia de la sfîrşitul lunii 
august şi pînă la mijlocul lunii septembrie 1 865. - 132, 139, 440. 

168 In scrisoarea către Marx din 4 august 1865, Siebold ii informa despre existenţa 
la Copenhaga a unei Asociaţii muncitoreşti, condusă de Rimestad, şi ii sfătuia 
pe Marx să ia legătura cu aceasta. Engels a făcut obiecţia că această asociaţie 
se află sub influenţa Partidului liberal danez (adepţii Danemarcii pînă la Eider) , 
care acţiona sub lozinca „Danemarca pînă la Eider 1• .  Adepţii DanemarcÎI 
pînă la Eider cereau alipirea ducatului Schleswig, a cărui populaţie era alcă
tuită în cea mai mare pare din germani şi care era despărţit de regiunile 
germane din vecinitate prin fluviul Eider. In momentul cînd a fost scrisă 
această scrisoare, Schleswig şi Holstein se aflau sub administraţia comună a 
Prusiei şi Austriei (vezi adnotarea 3) . - 132. 

169 Este vorba de prelegerea lui Hegel în domeniul filozofiei naturii : G. W. F. 
Hegel. Werke. Bd. VII. Erste Abeilung. „Vorlesungen iber die Naturphilo
sophie als der Encyclopadie der philosophischen Wissenschaft im Grundrisse. 
Zweiter Theil • („Prelegeri de filozofia naturii ca enciclopedie a ştiinţei 
filozofice. Principii fundamentale. Partea a doua") ,  Berlin, 1842, § 
210. - 135. 

110 Este vorba de articolul lui E. Beasly „Catiline as a Party Leader• („Catilina 
ca lider al partidului" )  şi de articolul lui F. Harrison „The Limits of Politica! 
Economy• („Limitele economiei politice") ,  publicate în „The Fortnightly Re

view•, voi. I din 15 mai-1 august 1865. - 135. 

111 Este vorba de „Report from the Select Committee on Bank Acts ; together 
with the Proceedings of the Committee, Minutes of Evidence, Appendix and 
Index. Ordered, by the House of Commons, to be printed, 30 July 1851" 

(„Raportul comitetului ales în legătură cu legislaţia bancară ; lucrările comi
tetului, procese-erbale, consemnarea depoziţiilor, anexe şi index. Publicat 
din ordinul Camerei comunelor la 30 iulie 1851") şi de „Report from the 
Select Committee on the Bank Acts ; together with the Proceedings of the 

Committee, Minutes of Evidence, Appendix and Index. Orderet, by the 
House of Commons, to be prlnted, 1 July 1858" („Raportul comitetului ales 
în legătură cu legislaţia bancară ; lucrările comitetului, procesele-verbale, con
semnarea depoziţiilor, anexe şi index. Publicat din ordinul Camerei comunelor 
la 1 iulie 1858") .  - 135. 
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1 72 Marx a analizat şi a criticat documentele parlamentare cu privire la problema 
bănciior din 1 857-1858 în volumul al III-iea al „Capitalului• ,  sectiunea a V-1 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 25, partea I şi a II-a). - 136. 

l 73 Marx a stat la Manchester la Engels din 20 octombrie pină la începutul lunii 
noiembrie .1865. - 140, 151, 444, 448. 

174 Broker - în Anglia functionar împuternicit cu dreptul de a evalua sau vinde 
averea personală pusă sub sechestru pentru datorii. - 141.  

175 Este vorba e scrisoarea muncitorilor germani T. Metzner, S. Meyer şi A. Vogt 
către Ma� din 13 noiembrie 1865, în care aceştia ii relatau pe larg despre 
mişcarea muncitorilor dm Germania, despre sciziunea din cadrul Uniunii 
generale a muncitorilor germani şi ii chemau pe Marx să vină la Berlin pentru 
a conduce Uniunea. 143, 145, 444. 

176 In octombrie 1865, în Jamaica, colonie engleză din Indiile occidentale 
a izbucnit o răscoală a populatiei negre, care era supusă unei exploatări 
cumplite de către colonialiştii englezi, deşi formal sclavia era abolită e msula 
lncă din 1 833. Guvernatorul din Jamaica, Eyre, a înăbuşit cu sălbăticie ras
coala : aproximativ 2 OO de negri au fost spinzurati, împuşcati şi biciuiti, 
multe sate au fost arse şi distruse. Actiunea lui Eyre a trezit o vie indignare în 
Anglia, iar guvernul englez a fost constrîns să-l demită pe Eyre din functia 
de guvernator. - 144, 145. 147. 

177 Prin amnistia acordată la 12 ianuarie 1861 în Prusia, cu prilejul urcării pe 
tron a lui Wilhelm I, se permitea în mod demagogic „reîntoarcerea liberă 
pe pămintul statului prusian• a emigrantilor politici. In primăvara anului 
1861 , în timpul cit a stat la Berlin, Marx a făcut demersuri pentru a fi re
integrat în drepturile sale de cetătean prusian ; cererea sa a fost însă res
pinsă de autoritătile prusiene pe motivul formal că în 1845 el a renuntat „de 
bunăvoie" la cetătenia prusiană şi „din această cauză" nu poate fi considerat 
„decit ca străin" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 5, Bucureşti, Edi
tura politică, 1963, p. 668) . - 145, 416, 444. 

178 Raportul delegatilor francezi cu privire la Conferinta de la Londra din 1 865 
a fost publicat în ziarele franceze „L'Opinion national" din 8 octombrie 1 865, 
„L'Avenir national" din 12 octombrie 1865, „Le Siecle" din 14 octombrie 1865 
şi altele. 

Conferin/a de la Londra a avut loc intre 25 şi 29 septembrie 1 865. La 
lucrările ei au luat parte membrii Consiliului General şi conducătorii diferite
lor sectii. 

Conferinţa a ascultat raportul Consiliului General, a aprobat raportul lui 
financiar şi ordinea de zi a apropiatului congres. Marx, cu toată împotrivirea 
întimpinată din partea proudhoniştilor, a euşit să facă în aşa fel incit e or
dinea de zi a congresului să fie înscrisă, ca o revendicare, restaurarea Poloniei. 
Conferinţa de la Londra, a cărei pregătire şi desfăşurare au fost conduse de 
Marx, a jucat un rol dosebit de important în perioada de formare şi de întă
rire organizatorică a Intenaţionalei. - 145, 438, 444, 448. 

1 79 In nr. 141 a! ziarului „Workman's Advocate• din 1 8  noiembrie 1 65 a apărut 
raportul cu privire la şedinta Consiliului General din 14 noiembrie 1865 întoc
mit de P. Fox (vezi „onsiliul General al Intenaţionalei I din 1 864-1866. 
Conferinţa de la ondra din 1 865. Procese-verbale". Moscova, 1 961 , p. 89-92). 
La aeastă şedinţă, secretarul-corespondent pentru Franţa, Dupont, a dat citire 
extului introductiv la raportul delegaţiei franceze cu privire la Conlerin\a 
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de la Londra, publicat în „Siecle" din 14 octombrie 1865. Autorul introducerii, 
un istoric francez, membru al Internaţionalei, Henri Martin, şi-a exprimat 
înalta apreciere cu privire la Intenaţ1onală, Ia prima ei conferinţă şi Ia pro
gramul viitorului congres, fixat pentru anul 1866. 

Henri Martin, enumerînd o serie de probleme sociale importante cu
prinse în program, a subliniat în mod deosebit punctul 9 al programului, în 
care se spunea : „Necesitatea înlăturării influentei moscovite în Europa prin 
aplicarea principiului dreptului naţiunilor la autodeterminare şi prin restau
rarea Poloniei pe o bază democratică şi socialistă" (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 19, Bucureşti, Editura politică, 1964, p. 154). lmpotriva acestui 
punct au protestat vehement în timpul conferinţei şi după acee' proudhoniştii 
francezi H. Tolain şi E. Fribourg, care propovăduiau abţinerea proletariatului 
de la orice activitate politică. - 145, 445. 

180 Este vorba de articolul de fond publicat în „Times• nr. 25 347 din 20 noiem-
brie 1865. 146. 

181 La sfîrşitul deceniului al 6-lea al secolului al XIX-iea, în rîndurile emigranţilor 
irlandezi din America, iar ulterior în Irlanda, a luat fiinţă organizaţia secretă a 
fenienilor Fraţia revoluţionară (sau republicana) irlandeză, care lupta pentru in
dependenţa Irlandei şi pentru crearea unei republici irlandeze. Reflectînd în 
mod obiectiv interesele ţărănimii irlandeze, fenienii, prin compoziţia lor so
cială, făceau parte mai ales din mica burghezie de !a oraşe şi intelectualitatea 
cu vederi democratice. Ca urmare a tacticii lor complotiste şi a greşelilor 
lor sectare şi burghezo-naţionaliste, fenienii s-au rupt de masele largi ale 
poporului irlandez şi nu au împletit activitatea lor cu mişcarea general-demo
crată care pătrunsese în Anglia. Marx şi Engels, care în repetate rînduri au 
subliniat laturile slabe ale mişcării fenienilor, au apreciat în mod deosebit 
caracterul revoluţionar al acestei mişcări şi au căutat so orienteze pe făgaşul 
luptei de masă şi al unor acţiuni organizate în comun cu clasa muncitoare 
engleză. ln 1865 fenienii au pregătit o insuecţie armată, dar în septembrie 
acelaşi an guvernul englez a reuşit să arestere pe conducătorii mişcării feniene 
(C. Luby, O'Leary, O'Donovan Rossa etc.) , ziarele feniene au fost interzise, 
acţiunea legii Habeas Corpus-Act suspendată. Consiliul General al Intenaţio
nalei I a sprijinit campania dusă în Anglia în apărarea fenienilor condam
naţi. - 146, 514. 

182 Pregătirea pentru tipar a primului volum al „Capitalului", Marx a înolput-o, 
pare-se, prin redactarea primelor trei caiete ale manuscrielor sale economice 
din anii 1861-1863 ; el a folosit textul acestor caiete, care tratează despre 
„Transformarea banilor în capital• şi despre „Plusvaloarea absolută•,  la cap1-
tolul al doilea şi al treilea din prima ediţie a volumului întîi. Datele pomenite 
în textul scrisorii primite de \. Engels au fost incluse de Marx în capitolul 
al treilea din prima ediţie. ln ediţia a doua a volumului, aceste date au fost 
precizate (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 23, Bucureşti, Editura poli
tică, 1966, p. 230-231) .  - 146. 

183 La 24 noiembrie 1865, Schweitzer a fost condamnat la un an închisoare pen
tru publicarea unor articole politice în „Social-Demokrat•, dar a fost pus 
provizoriu în libertate în mai 1866 şi amnistiat după războiul austro-prusian 
din 1866. - 147. • 

184 Mitingul de masă menţionat a fost organizat de Liga pentru reformă Ia Lon
dra, în St. Martin's Hali, la 12 decembrie 1865. ln comitetul entru pregătirea 
mitingului au intrat membrii Consiliului General Odger, Leno, Longmaid, Dell, 



Adnotari 579 

Stamsby, Howell şi Hartwell. Majoritatea participanţilor erau muncitori, 
membri ai trade-unionurilor ; la miting a fost adoptată rezoluţia prin care se 
cerea dreptul la vot universal. - 149, 449, 451. 

185 Dm ianuarie 1 866 a aparul la Geneva în limba germană, sub conducerea 
redacţională a lui J. Ph. Becker, revista lunară „Der Vorbote" ca organ oficial 
al secţiei germane a Asociaţiei Intenaţionale a Muncitorilor. In general, 
revista a promovat linia lui Marx şi a Consiliului General, publicînd docu
mente ale Intenaţionalei şi date despre activitatea secţiilor Asociaţiei în di
ferite ţari. Revista şi-a încetat apariţia în decembrie 1 871 .  - 149. 

186 Din decembrie 1 865 pînă în ianuarie 1 866 au avut loc în Franţa dezordini 
studenţeşti provocate de hotărîrea luată de consiliul Academiei din Paris 
de a-i exclude pe studenţii ca1 e au participat la Congresul internaţional al 
studenţilor de la Liege (Belgia) de la sfîrşitul lunii octombrie 1 865. Cea mai 
numeroasă delegaţie de la congres, la care au fost reprezentaţi studenţii 
dm multe ţări europene, a fost delegaţia studenţilor francezi (P. Lafargue, Ch. 
Longuet, Ch. V. Jaclard, A. Regnier şi alţii). In declaraţiile lor majoritatea 
oratonlor la congres au exprimat protestul spontan al tineretului revoluţionar 
împotriva regimului celui de-al doilea Imperiu. 

Vorbind de afacerea mexicană, Marx se referă la intervenţia armată a 
Franţei în Mexic, începută în decembrie 1 861 ,  cu scopul de a răstuna gu
vernul progresist al lui Juarez şi de a transforma Republica mexicană într-o 
colonie a marilor puteri europene. Intervenţioniştii intenţionau, de asemenea, 
să folosească teritoriul Mexicului ca bază de atac pentru intervenţia lor în 
razboiul civil din S.U.A. de partea statelor sclavagiste. Iniţial la intervenţie 
au luat parte Anglia şi Spania, dar, din cauza unor contradicţii cu Franţa, 
acestea şi-au retras trupele din Mexic în aprilie 1 862. Intervenţioniştii francezi 
şi-au continuat acţiunile expansioniste, ocupînd în vara anului 1 863 oraşul 
Mexico, au proclamat Mexicul imperiu, mstalînd pe tronul ţarii e protejatul 
lui Napoleon al III-iea, arhiducele Maximilian al Austriei. Poporul mexican 
a luptat cu curaj şi dîrzenie împotriva intervenţioniştilor francezi, provocîn
du-le o serie de înfrîngeri hotăritoare. In martie 1867, intervenţioniştii au 
fost nevoiţi să părăsească Mexicul. La eşecul aventuri! lui Napoleon al III-iea 
în Mexic au contribuit totala lipsă de popularitate a acestei acţiuni în Frnţa, 
precum şi schimbările survenite în situaţia internaţională ca urmare a victo
ne1 obţinute de statele din Nord în războiul civil din 1861-1865. - 150, 
154, 227, 246, 450, 471. 

187 Fragmentul de faţă intitulat , .Anexe• a fost adăugat, pare-se, de Marx la  una 
din scrisorile adresate Im Engels. - 151. 

188 Engels se referă la  broşura apărută anonim „Die Gesch!chte der social
demokratischen Partei in Deutschland seit dem Tode Ferdinand Lassalle's" 
(„Istoria partidului social-democrat în Germania de la moartea lui Ferdinand 
Lassalle") .  2. Aufl., Berlin, 1 865. Autorul broşurii era E. Richier. 

In „Allgemeine Zeitung" din Augsburg de la 1 ianuarie 1 866, Schulze
Delitzsch a publicat declaraţia cu privire la apariţia noii lui opere „Die 
Abschaffung des geschdft!ichen Risico durch Herrn Lassalle. Ein neues Capitel 
zum deutschen Arbeiterkatechismus" („Desfiinţarea riscului comercial de că
tre d-l Lassalle. Un nou capitol în catehismul muncitorilor germani") .  AcPastă 
lucrare, care era un răspuns la cartea lui Lassalle „Herr Bastiat - Schulze 
von Delitzsch, der ikonomische Julian, ader : Capital und Arbeit" („D-l 
Bastiat - Schulze von Delitzsch, Iulianul economic, sau : Capital şi muncă" ) ,  
a apărut curînd după aceea la  Berlin. - 154. 
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1 89 Este vorba de cuvîntarea rostită de J. Bright la mitingul de la Rochdale din 
3 ianuarie 1866 consacrată problemei reformei electorale. O dare de eamă 
u privire la această cuvîntare a apăut în „Times• nr. 25 6 din 4 ianuarie 
166. - 154. 

190 Secţia franceză e la Londra a fost creată în toamna anului 1865. tn afară 
de reprezentanţii elementelor proletare (E. Dupont, A. Jung, P. Lafargue etc.) , 
din ea făceau parte şi emigranţi mic-burghezi (Le Lubez şi ulterior Pyat). In 
168, după ce, la p1 opunerea lui Marx, Consiliul General a adoptat rezoluţia 
din 1 iulie 1868 prin care se dezaproba cuvîntarea provocatoare a lui F. Pyat 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 16, Bucureşti, Editura politică, 1 963, 
p. 335), secţia s-a scindat, reprezentanţii elementelor proletare s-au retras, 
iar secţia a rupt efectiv legăturile cu Internationala. - 155. 

1 91 Articolul calomnios al republicanului mic-burghez francez Vesinier a apăut 
în numerele 293 şi 294 ale ziarului burghezo-democrat elgian „L"Echo de 
Verviers• din 16 şi 18 decembrie 1865. In acest articol, activitaea Consiliului 
General şi lucrările Conferinţei de la Londra erau denaturate în mod calom
nios. Articolul a fost discutat în şedinţele de la 6 decembrie 1865, 2 şi 9 ia
nuarie 1866. Marx, cae a participat la aceste şedinţe, a luate parte activă la 
discuţii şi a insistat ca Vesinier să fie exclus din Intenaţională dacă nu va 
prezenta dovezi în sprijinul acuzaţiilor sale. Această hotărîe a fost adoptată 
de Consiliul General la şedinţa din 9 ianuarie 1 866. Pe baza hotărîrii Consi
liului General, răspunsul la articolul anonim a fost scris de Jung şi redactat 
de Marx (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 16, Bucureşti, Editura politică, 
1 963, p. 55261). 

Proiectul noului statut menţionat de Marx, alcătuit de Le Lubez, a fost 
publicat în , ,Echo de Verviers• din 27 decembrie 1865. Acest proiect, care 
reflecta conepţiile ederaliste ale unor democraţi mic-burghezi, membri ai 
secţiei franceze de la Londra, reducea la zero rolul conducător al Consiliului 
General, transfonîndu-1 într-o simplă reprezentanţă cu functii pur tehnice 
1e informaţie şi statistică. - 156, 157, 178, 44g_ 

192 Este vorba de o serie de articole ale proudhonistului H. Denis cu privire 
la problema poloneză publicate în ziarul belgian „La Tribune du Peuple" din 
martie pînă în iunie 1864 sub titlul „La Qestion polonaise et la democratie" 
(„Problema poloneză şi democraţia"). 

La rugămintea lui Marx, între sfîrşitul lunii ianuarie şi începutul lunii 
aprilie 1866 Engels a scris o serie de articole sub titlul „De ce poartă clasa 
muncitoare interes Poloniei 1•, în ca1 e  a fundamentat - în opoziţie cu nihi
lismul naţionalist al proudhoniştilor ş1 cu „principiul naţionalităţilor• lansat în 
scopuri demagogice de cercurile bonapartiste - poziţia adoptată de Interna
ţională în problema naţională (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 16, 
Bucureşti, Editura politică, 163, p. 163-174). - 156, 159. 

1 93 Marx i-a trimis lui Engels scrisoarea din 2 ianuarie 1866 a lui Anold Hilberg 
din Viena, în care acesta îi propunea lui Marx să colaboreze la publi
caţia proiectată „Intenationale Revue•. După cum reiese din scrisoarea lui 
Hilberg către Marx din 18 ianuarie 1866, Marx a consimţit să colaboreze la 
această revistă. Dar, fiind foarte ocupat cu munca în cadrul Intenaţionalei Şi 
lucrul la „Capitalul" , se pare că Marx nu a putut să-şi realizeze această do
rinţă. - 156, 165. 

1 94 Este vorba de punctul 9 al ordinii de zi a Conferinţei de la Londra din 1865 : 
„Pericolul moscovit care ameninţă Europa şi restabilirea unei Polonii indepen-
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dente şi unite• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 16, Bucureşti, Editura 
politică, 1 963, p. 550). - 157. 

195 Intrunirea în cinstea celei de-a treia aniversări a insurecţiei poloneze din 
1 86--1864 a avut loc la 22 ianuarie 1 866 la Londra, în St. Martin"s Hali, sub 
preşedinţia cunoscutului emigrant polonez, democratul L. Oborski. Potrivit 
informaţiei apărute în organul aripii democratice a emigranţilor polonezi, ziarul 
„Glos Wolny• ,  întrunirea a fst convocată din iniţiatLva Asociaţiei Intena
ţionale a Muncitorilor şi a emigranţilor polonezi din Londra. La întrunire a 
fost adoptată în unanimitate rezoluţia propusă de Fox şi susţinută de Marx, 
care exprima solidaritatea clasei muncitoare şi a cercurilor democrate din 
Anglia şi din alte ţări din Europa cu lupta pentru eliberarea naţională a 
Poloniei. 

O dare de seama cu privire la întrunire a fost publicată în „Glos Wolny" 
nr. 93 din 31 ianuarie, în „Bee-Hive Newspaper• nr. 225 din 3 februarie şi în 
„Workman·s Advocate• nr. 151 din 27 ianuarie 1 866. - 158. 

196 Este vorba, pare-se, de Denis de Châteaugiron, autorul cărţii „L'Anti-Proudhon•,  
în care concepţiile lui Proudhon erau criticate de pe poziţiile bisericii cato
lice. Cartea lui Denis de Châteaugiron constituie un răspuns la lucrarea lui 
Proudhon „De la Justice dans la Revolution et dans l"Eglise• („Despre echitate 
în revoluţie şi biserică•) ,  apărută la Paris în 1858 în 3 volume. - 158. 

197 Vezi nota lui Marx în : K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 23, Bucureşti, Edi
tura politică, 1966, p. 25-251.  

Marx se referă la  secţiunea sau paragraful intitulat „Ziua de muncă", 
care în prima ediţie a primului volum al „Capitalului• a intrat în capitolul 
al treilea, iar în ediţia a doua şi în ediţiile germane următoare ale acestui 
volum în capitolul al optulea al secţiunii a treia (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 23, Bucureşti, Editura politică, 1 966, p. 242-313). - 160. 

198 Este vorba de următoarele documente oficiale : „Reports of the Inspectors of 
Factories to Her Majesty's Principal Secretary of State for the Home Depar
tment• („Rapoartele inspectorilor de fabrică către Ministrul de Intene al 
maiestăţii sale"), „Children"s Employment Commission. Report (I-IV) of the 
commissioners• („Comisia de cercetare a condiţiilor de muncă ale copiilor. 
Raportul membrilor comisiei") şi „Public Health. Reports of the Medical 
Officer of the Privy Council" („Sănătatea publică. Raportul inspectorului 
sanitar al Consiliului secret"). - 160. 

19 Ziarul „Workman's Advocate• (vezi adnotarea 158), care a apărut din 10 fe
bruarie 1 866 sub numele „The Commonwealth", a rămas, în pofida reorgani
zării redacţiei, organul oficial al Asociaţiei Intenaţionale a Muncitorilor, pu
blicind rapoarte cu privire la şedinţele Consiliului General şi alte documente 
ale Internaţionalei. Max a făcut parte din colegiul de redacţie pînă în 9 iunie 
1 866. Liderii oportunişti i trade-unionurilor au reuşit totuşi să paralizeze în 
asemenea măsură influenţa adepţilor lui Max, incit din aprilie 1 86 în postul 
de redactor-şef a fost numit Odger. Incepind cu nr. 183 din 8 septembrie 186, 
ziarul s-a declarat organ al Ligii pentru reformă, de fapt a trecut complet 
sub influenţa burgheziei radicale. Ziarul şi-a încetat apariţia la 20 iulie 
1 867. - 161, 444, 534. 

20 Mar se referă la broşura : J. Watts. „Trade societies and strikes. Machinery. 
Co-operative societies• („Sindicate şi greve. Maşini. Uniuni cooperatiste•). 
Mancheser, 1 865. Marx a făcut o critică nimicitoare acestei lucrări în volumul 
intîi al „Capitalului" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 23, Bucureşti, 
Editura politică, 1966, p. 558, notele 45 şi 51) .  - 161.  
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201 In scrisoarea către Marx din 18 ianuarie 1866, Liebknecht i-a comunicat că 
unul dintre redactorii ziarului „Social-Demokrat", Hofstetten, a încercat din 
nou să-i coopteze pe Marx, Engels şi Liebknecht în calitate de colaboratori 
ai ziarului şi a propus ca acesta să fie folosit pentru propagarea ideilor In
tenaţionalei. Marx a proestat vehement împotriva încercărilor lassalleenilor 
de a-i folosi numele pentru a îndrepta situaţia desperată a ziarului şi l-a 
mustrat pe Liebknecht pentru atitudinea sa împăciuitoristă. - 1 61 .  

202 Tribunalul suprem prusian a luat l a  2 9  ianuarie 1866 hotărirea d e  a-i acţiona 
în judecată pe Twesten şi Frenzel, membri ai Camerei deputaţilor, pentru 
cuvîntările ţinute în 1 865 în Cameră, în care criticau organele guvernamen
tale. Această decizie a Tlibunalului suprem a constituit o eludare a articolului 
84 din Constituţia prusiană, potrivit căruia membrii Landtagului raspundeau 
pentru părerile exprimate în Camere numai pe baza regulamentelor Camerelor 
respective. Această decizie a Tribunalului suprem, care încălca principiul 
inviolabilităţii deputaţilor, a fost respinsă de Camera deputaţilor. 

Prima şi a doua instanţă judecătorească au respins cererea procuraturii 
de a intenta o acţiune împotriva lui Twesten şi Frenzel încă înainte de această 
decizie a Tribunalului suprem. Dar, în pofida hotăririi Landtagului şi pe baza 
hotăririi Tribunalului suprem, procesul lui Twesten s-a judecat în faţa tribu
nalului din Berlin în mai 186. A fost achitat. - 163. 

203 Este vorba de tratativele care s-au dus intre cercurile conducătoare din 
Austria şi opoziţi& burghezo-moşierească moderată din Ungaria, condusă de 
Ferencz Deak, cu privire la reforma structurii statale a imperiului habsburgic. 
Tratativele s-au încheiat în primăvara anului 1 867 printr-o in�!egere austro
ungară potrivit căreia imperiul austriac s-a transformat într-un stat dualist -
Austro-Ungaria. 

Acest compromis a fost încheiat intre clasele conducătoare din Austria şi 
cele din Ungaria cu scopul de a înăbuşi mişcarea de eliberare naţională a 
celorlalte popoare din cadrul imperiului. Concesiile făcute de cercurile con
ducătoare austriece Ungariei au fost determinate şi de înfrîngerea Austriei 
în războiul austro-prusian din 1 866. - 1 63, 220. 

204 Teoria rentei funciare a fost expusă de Marx în capitolul al şaselea al ma
nuscrisului cărţii a treia a „Capitalului" .  1n volumul al treilea al „Capitalului", 

scos de Engels, ii corespunde întreaga secţiune a şasea : „Transformarea 
profitului suplimentar în rentă funciară" (vezi K. Marx, „Capitalu! " ,  voi. III, 
partea a II-a, Bucureşti, E.S.P.L.P. 1955, p. 588-765) . - 164. 

205 Sistemul schimburilor (Relaissystem) - sistem de muncă aplicat de fabricanţii 
englezi pentru a eluda legea cu privire la limitarea zilei de muncă pentru copii 
şi adolescenţi. Potrivit acestui sistem, după citeva ore de muncă copiii şi ado
lescenţii erau transportaţi în aceeaşi zi în altă secţie sau fabrică, cu scopul de 
a-i înşela pe inspectorii de fabrică. Aceasta făcea ca, în ultimă instanţă, ziua 
de lucru să nu fie mai scurtă, ci adesea chiar mai lungă decit pină la promul
garea legii cu privire la limitarea zilei de muncă (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 23, Bucureşti, Editura politică, 1 966, p. 268-302). - 164. 

206 Este vorba de secţiunea a 4-a a capitolului al şaselea din prima ediţie a vo
lumului I al „Capitalului". ln ediţia a doua şi în ediţiile următoare ii cores
punde capitolul al XIII-iea : „Maşinile şi marea industrie" (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 23, Bucureşti, Editura politică, 1966, p. 380-51 2). - l64. 
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207 La 6 ianuarie 1 866, potrivit hotărîrii Consiliului General, în nr. 148 l zia
rului „Workman·s Advocate" a fost reprodus apelul publicat în ziarul „Cork 
Daily Herald" al doamnelor O"Donovan Rossa şi Clarke Luby, intitulat „The 
State Prisoners.An Appeal to the Women of Ireland" („Situaţia prizonierilor. 
Apel către femeile din Irlanda"), în legătură cu o colecta în ajutorul fenienilor 
condamnaţi (vezi adnotarea 181) .  

La şedinţa Consiliului General din 16 ianuarie 1 866, Marx a relatat că Fox 
a primit o scrisoare de la d-na O'Donovan Rossa, care mulţumeşte pentru 
reproducerea apelului şi pentru articolele lui Fox, publicate în octombrie 1 865 
în acelaşi ziar, cu privire la problema irlandeză : „The British coup d"etat in 
Ireland" („Lovitura de stat a englezilor în Irlanda") (nr. 1 36) , „The Influence 
of Irish National Feeling upon the Relations between Great Britain and the 
United States" („Influenţa spiritului naţional irlandez în relaţiile dintre Marea 
Britanie şi Statele Unite") (nr. 137) şi „The Irish Difficulty continued" („Difi
cultăţile din Irlanda continuă") (nr. 138). - 165. 

208 In ianuarie-februarie 1 866, în timpul sesiunii Landtagului prusian, opo
ziţia majorităţii progresiste a Camerei deputaţilor împotriva politicii gu
vernului Bismarck s-a manifestat în toate problemele. Camera a respins decizia 
Tribunalului suprem de a intenta o acţiune judecătorească deputaţilor Twesten 
şi Frenzel (vezi adnotarea 202) , s-a ridicat împotriva alipirii la Prusia a 
ducatului Lauenburg fară a fi sancţionată de ambele Camere ale Landtagului, 
a condamnat interzicerea de către poliţie a organizării banchetului de la 
Kăln (vezi adnotarea 153). Comisia Camerei s-a declarat împotriva creşterii 
bugetului militar pe 1866 şi împotriy, convenţiei dintre guven şi societatea 
p� acţiuni a căilor ferate din Koln (vezi adnotarea 1 65). 

Ca răspuns la aceste acţiuni ale opoziţiei burgheze, guvernul prusian a 
dispus închiderea înainte de termen, la 23 februarie 1866, a sesiunii Landtagu
lui, Ir la 9 mai 1 866 dizolvarea lui. - 166. 

209 lntre 14 şi 18 februarie 1866, Engels a fost la Marx, la Londra. - 166. 

210 Este vorba de articolul lui Fox „The Irish Questlon• („Problema irlandeză"), 
publicat în ziarul „Commonwealth" nr. 153 şi 154 din 1 0  şi 17  februarie 
1866. - 166. 

2 1 1  J. Liebig. „Die Chemie în ihrer Anwendung auf Agricultur und Physiologie" 
(„Chimia aplicată în agricultură şi fiziologie"). 7. Aufl . ,  h. I, Braunschweig, 
1862, s. 72-73. - 169. 

212 Este vorba de publicarea materialelor comisiei pentru cercetaea lmprejură• 
rilor legate de înăbuşirea răscoalei populaţiei negre din insula Jamaica (vezi 
adnotarea 176). Comisia a înfierat cruzimea armatei engleze. Silit să ţină seama 
de opinia publică, ziarul „Times" , care la început dădea dreptate colonialiştilor, 
în zilele de 3 şi 5 martie 1 866 a publicat articole de fond şi rapoarte ale 
corespondentului lui în care înfiera ororile săvîrşite de „oameni purtînd uni
forma armatei engleze". 

Ştirea cu privire la demisia lui J. Russell s-a dovedit de data aceasta a fi 
falsă. Guvernul Russell a demisionat in iunie 1866, după ce a căzut bill-ul lui 
Gladstone cu privire la reformă (vezi adnotarea 216) . - 172. 

213 Problema înţelegerii dintre guvernul Bismarck şi direcţia societăţii pe acţiuni a 
căilor ferate Kăln-Minden (vezi adnotarea 165) din 21 februarie 1866 a devenit 
obiectul unor dezbateri în cadrul comisiei Camerei deputaţilor din Landtag, 
care a considerat-o „anticonstituţională şi neavenită". Camera însă, ca ur-
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mare a închiderii ei înainte de termen (vezi adnotarea 208) . nu a examinat 
această problemă. Curînd după aceasta a apărut o declaraţie, provenind, după 
cum se pretindea, de la diecţia societăţii, u privire la anularea convenţiei. 
La 28 februarie 1 866, direcţia societăţii a dezminţit oficial acest zvon. - 112. 

214 In clădirea de pe Fleet Street, Bouvery Street nr. 18 s-au ţinut din decembrie 
1865 pină la 25 iunie 1867 şedinţele Consiliului General al Asociaţiei Inter
naţionale a Muncitorilor. - 1 75. 

215 La şedinla Consiliului General din 6 martie 1866, Le Lubez şi Wolff, suslinuţi 
de trade-unioniştii englezi Odger, Howell, Cremer şi alţii, profitînd de ab
senţa de Ja şedinţă a lui Marx şi a multor adepţi ai acestuia, au făcut să se 
adopte o rezoluţie cu privire Ia răspunsul dat de Consiliul General articolului 
calomnios publicat de Vesinier în „�cho de Verviers•. In rezoluţie se spnea 
că Consiliul retractează cele afirmate în acest răspuns referitor la „eminenţii 
scriitori de rasă latină", edică la Mazzini şi adepţii săi, cu alte cuvinte se 
dezavua contesta1ea versiunii false puse în circulaţie de Vesinier, potrivit 
căreia Mazzini ar fi fost autorul documentelor-program ale Intenaţionalei, 
şi în primul rînd al Statutului. La şedinţa din 13 martie 1866, Marx şi adepţii 
săi au obţinut anularea acestei rezoluţii, respingînd astfel noile încercări ale 
elementelor mic-burgheze de a ocupa o poziţie conducătoare în Intenaţio
nală. - 179, 209, 459. 

216 La Conferinţa naţională convocată de Liga pentru reformă la Londra în St. 
Martin's Hall, între 28 februarie şi 1 martie 1 866, delegaţii diferitelor organi
zaţii care militau pentru reforma electorală în Anglia (printre care o delegaţie 
numeroasă a Consiliului General alcătuită din Fox, Carter, Jung, Lessner şi 
alţii) s-au pconunţat pentru acordarea dreptului de vot întregii populaţii adulte 
de sex bărbătesc din Anglia. La conferinţă au fost prezenţi şi militanţi ai 
trade-unionurilor a căror activitate era în contradicţie cu politica Ligii pentru 
1eformă şi a Consiliului General şi care au provocat o sciziune în mişcarea 
pentru reforma electorală. Ei au declarat că se mulţumesc ca scop apropiat u 
acordarea dreptului de vot chiriaşilor. 

La 12 martie 1 86, guvernul liberal Russell-Gladstone a prezentat în Ca
mera comunelor bill-ul cu privire Ia reforma electorală. In acest bill, în care 
erau folosite principalele teze ale bill-ului lui Russell cu privire la refomă 
respins în 1860, se prevedea reducerea censului pe avere pentu alegătorii din 
comitate pînă la 10 1. st., iar pentru cei din oraşe pînă Ia 7 I .  st. Adoptarea 
acestui bill ar fi însemnat o oarecare creştere a numărului de alegători prin 
includerea muncitorilor mai înstăriţi. 

Sub Influenta radicalilor burghezi şi a liderilor trade-unionurilor cu ten
dinţe împăcmitoriste, consiliul Ligii pentru reformă a susţinut oficial în 
dinţele lui din 16 şi 20 martie 1866 acest bill extrem de moderat al lui 

Gladstone, care a provocat o putenică opoziţie printre tory şi o parte a li
beralilor. - 1 82, 185, 475. 

217 Este vorba de agravarea în primăvara anului 1 866 a conflic�ului dintre Prusia 
şi Austria în legătură cu primejdia ca Prusia să violeze acordul cu privire la 
edministrarea în comun a ducatelor Schleswig şi Holstein. Austria a adresat 
o cirulară Prusiei, iar ulterior, la 16 martie 1 866, unei serii de state germane 
membre ale Confederaţiei germane (uniune a statelor germane, realizată in 1815 
la Congesul de la Viena), cu rugămintea de a-şi asuma rolul de mediator 
în conflictul austro-pusin sau de a-i da ajutor militar împotriva Prusiei. 
Prusia a încercat mal întîi să-şi asigure sprijinul statelor din Confederaţia 
germană, ac2înd în mod demagogic Austria de pregătirea unui război, La 
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24 martie 1866, guvernul prusian a trimis o notă statelor germane ln care 
propunea efectuarea unei reforme a instituţiilor politice şi militare ale Confe
deraţiei germane. - 182, 185, 186, 188. 

218 La Olmiilz (astăzi Olomouc) a avut loc la 29 noiembrie 1850 întîlnirea dintre 
primul ministru al Prusiei, von Manteuffel, şi primul ministru austriac, prinţul 
Schwarzenberg, în perioada cînd Prusia, sµb presiunile lui Nicolaie I, a fost 
nevoită în mod ruşinos să renunţe în favoarea Austriei la pretenţiile sale de 
a interveni în problema înăbuşirii răscoalei din electoratul Hessen. - 182. 

219 Este vorba de detronarea, în februarie 1866, a domnitorului Alexandru Ioan 
Cuza de către o conjuraţie a „monstruoasei coaliţii" .  Această coaliţie era ne
mulţumită de politica internă dusă de Cuza, care, sub presiunea maselor popu
lare, a efectuat o serie de reforme burgheze, lovind în orînduirea feudală. Lo
vitura de stat a fost înfăptuită cu încuviinţarea Rusiei şi Franţei şi cu sprijinul 
Prusiei. ln mai 1866 coaliţia burghezo-moşierească a adus pe tronul ţării pe 
prinţul Carol von Hohenzollen-Sigmaringen, rudă cu regele Prusiei. Noul 
domnitor a dus o politică de subordonare a României faţă de interesele eco
nomice şi politice ale Germaniei. - 185, 186. 

220 Este vorbd de articolul al III-iea al lui Mazade „La Russie sous l 'empereur 
Alexandre II.  - La Societe et le Gouvernement russes depuis I'insurrection 
polonaise• („Rusia în timpul împăratului Alexandru al II-iea. - Societatea 
şi guvenul rus după insurecţia poloneză") ,  publicat în „Revue des deux Mon
des•,  t. 62, 15 martie 1866, p. 273-31 1 .  - 185. 

221 Este vorba de broşura „Congres ouvrier• („Congresul muncitorilor"), scoasă 
de sectia de la Paris a Intenalionalei la începutul anului 1866. Broşura con
ţinea traducerea în limba franceză a Statutului provizoriu I Asociaţiei, cu 
denaturaea grosolană a unor pasaje, apelul secţiei de la Parls către membri 
Asociatiei Internaţionale, apărut în vara anului 1865, raportul delegaţilor fran
cezi cu privire la Conferinta de Ia Londra din 1865, programul confirmat de 
Conferinta de la Londra, al Congresului de la Geneva din 1866 şi alte ma
teriale. - 17. 

222 Este vorba de nota guvernului austriac din 16 martie 1866 (vezi adnota
rea 2171. 

La 9 aprilie 1866 guvenul prusian i propus în Cddrul d1ete1 Co11federatie1 
convocarea parlamentului întregii Germanii pe baza votului univenal pen
tru rezolvarea problemei Confederatie1 statelor qermane. Prezentîndu-se !n 
mod demagogic ca apărător al intereselor întregii Germanii, guvernul Bismarck 
căuta să-şi asigure sprijinul maselor în războiul împotnva Austriei pe care ii 
pregătea. - 188. 

223 In tratatul de la Viena din 1864, prin care s-a încheiat războiul Prusiei şi Aus
triei împotriva Danemarcii (vezi adnotarea 3) . se mentiona că toate tratatele 
şi convenţiile anterioare cu privire la Schleswig şi Holstein rămîneau în vi
goare în punctele care nu contraveneau conţinutului principal al tratatului 
respectiv (cu privire la trecerea ducatelor în administrarea comună a Prusiei 
şi Austriei) , rămîneau valabile unele articole ale tratatului încheiat la Londra 
în 1852 de puterile europene, în special punctele esenţiale care se refereau 
la problema succesiunii la tronul Danemarcii. ln tratat, ţarul Rusiei era indicat 
ca unul dintre pretendenţii legali la tronul Danemarcii (Karl Peter Ulrich, ln 
calitate de urmaş al ducelui de Holstein-Gottorp, a domnit în Rusia sub nu 



mele de Petru al III-iea) care a renunţat la dreptul său în folosul ducelui 
Christian Sonderburg-Gllcksburg, declarat urmaş al regelui Friedrich al VII-iea. 
Aeasta a constituit un precedent pentru pretenţiile ţarului rus la tronul Da
nemarcii pe viitor, in cazul stingerii dinastiei Glicksburg. - 191.  

224 Marx s-a întors din Margate la Londra în jurul datei de 1 0  aprilie 1866. - 192. 

225 In martie 1866 croitorii de la Londra au cerut mărirea salariului. Deşi majo
ritatea intreprinderilor au căzut de acord, o serie de proprietari de mari 
ateliere de croitorie, drept răspuns la revendicările croitorilor, au recurs la 
lock-out. 1 5  OO de muncitori croitori erau ameninţaţi de lock-out. La 27 mar
tie a început greva tuturor croitorilor din Londra. Comitetul executiv al 
Asociaţiei pentru sprijinirea muncitorilor croitori, creat la conferinţa ge
m.raia a croitorilor din Manchester, care a avut loc intre 12 şi 17 mar
tie 1866, s-a adresat tuturor croitorilor din Anglia cu rugămintea de a 
sprijini greva. La şedinţa Consiliului General din 27 martie 1866 a fost 
adoptată hotărirea de a adresa prin intermediul secretarilor-corespondenţi de 
pe continent un apel către muncitorii croitori de a nu veni in Anglia. Acest 
avertisment a fost publicat, în numele Consiliului General, într-o serie de 
organe ale Internaţionalei. Sprijinirea grevei de către Consiliul General a 
avut un rol hotăritor in victoria cr01torilor londonezi din aprilie 1866 şi a 
contribuit la creşterea popularităţii şi prestigiului Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor in rindurile clasei muncitoare. La 17 aprilie Asociaţia pentru 
sprijinirea muncitorilor croitori s-a afiliat la Internaţională. - 192. 

226 Max se referă la rezistenta pe care a întimpinat-o bill-ul lui Russell-Gladstone 
cu privire la reforma electorală (vezi adnotarea 216) din partea conservatorilor 
şi a unei părţi a liberalilor (Marx ii numeşte whigii lui Palmerston, referin
du-se la opoziţia de dreapta din partidul whigilor pe care la timpul său a 
condus-o Palmerston) in frunte cu Horsmann şi Loy, care au primit porecla 
de adullami\i, după expresia lui I. Bright, care a comparat despărţirea acestei 
părţi a liberalilor de întregul partid cu retragerea, potrivit legendei biblice, 
a regelui David in peştera Adullama, unde s-a ascuns de urmărirea lui 
Sau!. 193, 195. 

227 La 1 mai 1866, în şedinţa Consiliului Gene1al s-a discutat problema opunerii 
la aducerea in Scoţia, in legătură cu greva croitorilor de la Edinburgh din 
26 martie 1866, a unor muncitori croitori germani şi danezi in calitate de 
spărgători de grevă. Croitorii germani de la Londra au format un comitet 
în frunte cu Lessner şi Haufe şi au hotărit să zădărnicească împreună cu 
Consiliul General planuril: patronilor şi ale agenţilor lor din Germania. 
La rugămintea lui Marx, la 3 mai Lessner şi Haufe i-au trimis informaţii 
amănunţite in legătură cu evenimentele de la Edinburgh, in vederea întocmirii 
unei informaţii pentru presa germană. La 4 mai Marx a scris şi a trimis in 
numele Consiliului General articolul „Avertisment", care a fost publicat într-o 
serie de ziare germane (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 6, Bucureşti, 
Editura politică, 193, p. 175-176). Totodată, Lessner şi Haufe au scos la 
Londra o foaie volantă, in care erau expuse scopurile şi sarcinile comitetului 
de la Londra al croitorilor germani şi se apela la muncitorii germani din 
Londra să organizeze o colectă ; in afară de aceasta Consiliul General i-a tri
mis pe Haufe şi Hansen la Edinburgh pentru a zădărnici planurile patronilor. 
In iulie 1866 comitetul a soos o a doua foaie volantă adresată muncitorlor 
croitori din Germania. Acţiunile Consiliului General au contribuit la succesul 
grevei, precum şi la creşterea influentei Internaţionalei in Anglia. - 194, 
198, 469. 
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228 Este vorba de măsurile faate de Bismarck pentru a-şi atrage aliaţi în războiul 
cu Austria dezlănţuit de el. La 8 aprilie 186 Prusia şi Italia au încheiat în 
secret un tratat de alianţă, în care se angajau să ducă împreună războiul 
împotriva Austriei pină cind Italia va primi Veneţia, iar Prusia - teritorii 
echivalente în Germania. - 194, 205, 211 .  

229 La 7 mai 1866 studentul F.  Cohen, fiul vitreg al lui K. Blind, a orgamzat un 
atentat împotriva lui Bismarck, care a eşuat. Cohen a fost arestat şi în în
chisoare s-a sinucis. - 196. 198. 

230 Marx se referă la infringerea suferită de Austria în războiul cu Franţa şi 
Piemont din 1859. - 197. 

231 Pregătind războiul împotriva Austriei, guvenul Bismarck s-a străduit să-şi 
asigure neutralitatea amicală a Franţei. La 6 mai 1866, împăratul Napoleon 
al 111-lea a ţinut o cuvintare la o serbare cimpenească în Auxerre, în care 
a declarat că „tratatele din 1815 din care unele partide din zilele noastre 
vor să facă unica bază a politicii noastre interne ii sint la fel de odioase 
şi lui ca şi majorităţii poporului francez". Această declaraţie a lui Napoleon 
l 111-lea a fost considerată ca o incurajare directă a agresiunii prusiene şi, 
în primul rind, a intenţiei lui B ismarck de a reorganiza Confederaţia germană, 
creată pe baza hotăririi Congresului de la Viena din 1815. - 1 97. 

232 In egătură cu reforma constituţională a Confederaţiei germane propusă, vezi 
adnotarea 222. 

„Drepturile fundamentale ale poporli german• („Grundrechte des 
deutschen Volkes"),  adoptate de Adunarea naţională de la Frankfurt spre 
sfirşitul anului 1 848, conţinea, ca şi „Declaraţia drepturilor omului şi cetăţea
nului",  formularea principalelor libertăţi burgheze ; au intrat în consti· 
tuţia imperiului din 1849, formind secţiunea a VI-a. Cele mai importante 
puncte ale „Drepturilor fundamentale ale poporului german• au fost incluse 
in constituţiile majorităţii statelor germane ; ulterior, pe baza hotărirh Dietei 
unite din 23 august 1851, au fost eliminate sau revizuite. - 199. 

233 Seria de articole ale lui Engels „De ce poartă clasa muncitoare interes Po
loniei 1" a rămas neterminată din cauză că ziarul „Commonwealth" în care 
apărea şi-a încetat apariţia. - 201, 203. 

234 La şedinţa Consiliului General din 8 mai 1 866, P. Fox şi-a mărturisit intenţia 
de a se pronunţa la următoarea şedinţă a Consiliului împotriva unui pasaj 
din articolul lui Engels „Doctrina naţionalitiţilor aplicată la Polonia• din 
seria de articole „De ce poartă clasa muncitoare interes Poloniei 1" (vezi K.  
Marx şi F.  Engels. Opere, voi. 1 6, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 1 63-174). 
Judecind după scrisoarea de faţă a lui Marx, Fox a luat cuvintul în şedinţa 
Consiliului General din 15 mai 1866. Totuşi, în procesul-verbal al acestei şe
dinţe nu au fost consemnate nici cuvintarea lui Fox şi nici replica lui 
Marx. - 201 . 

235 In nr. 1 65 al ziarului „Commonwealth" din 5 mai 1866 a fost publicată decla
raţia redacţiei în care se spune că aceasta nu-şi asumă răspunderea pentu 
articolele inserate sub o anumită linie, răspunderea pentru aceste articole 
revenind autorilor. Această declaraţie era îndreptată, în primul rind, împo· 
triva conţinutului seriei de articole scrise de Engels „De ce poartă clasa 
muncitoare interes Poloniei 1",  publicate de ziar sub linia menţionată de 
redacţie. - 203. 
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236 n nr. 15 al ziaului „Le Courrier fra;ais" din 20 mai 1 866 a fost publicat 
apelul „Aux etudiants des universites d'Allemagne et d'Italie, Ies etudiants 
de Paris" („Apelul studenţilor din Paris adresat studenţilor din universităţile 
din Germania şi Italia") în legătură cu pericolul izbucnirii unui război intre 
Pusia şi Austria. Acest apel a fost întocmit sub putenica influenţă a ideilor 
proudhoniste. La şedinţa Consiliului General din 5 iunie 1 866, în lipsa lui 
Marx, a fost pus in discuţie apelul de răspuns către studenţii din Paris şi către 
studenţii şi tinerii din toate ţările, întocmit de secţia franceză de la Londra 
fn numele muncitorilor din toate ţările (vezi „Consiliul General al Intena
ţionalei I 1 864-1866. Conferinţa de la Londra din 1865. Procese-verbale" .  
Moscova, 1 961 , p. 258-260) . Marx a fost nemuitumit d e  conţinutul acestui 
apel. In cadrul discuţiilor purtate in şedinţa Consiliului General din 19 iunie 
1866, Marx a făcut o critică amplă poziţiei proudhoniste in problema naţională 
(vezi volumul de faţă, p. 2 1 0) .  - 204. 

231 Ese vorba de atentatul nereuşit împotriva lui Alexandu al II-iea, din 4 aprilie 
1866, al căui autor era revoluţ10naul-erorist us Karakozov. - 205. 

238 La şedinţa din 4 iunie 1 866 a Camerei comunelor, Disraeli a criticat în cu
vintarea sa activitatea desfăşurată de Clarendon în postul de ministu de 
extene, îndeosebi atitudinea, chipurile, insuficient de fenă a acestuia în 
timpul războiului din Crimeea şi la Congresul pentu pace de la Paris din 
1856. - 205. 

239 Este vorba de intenţia lui Engels de a scrie pentu ziaul „Manchester Guar
dian • unele articole despre războiul austro-pusian, început la sfîtşitul lunii 
iunie 1 866. Engels a scris 5 articole, care au apăut in ziar sub titlul „Insem
nări despre războiul din Germania" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi 1 6, 
Bucureşti, Editura politică, 1 963, p. 111-201 ) .  - 210, 219. 

240 Dezbaterile cu privire la războiul austro-pusian din 1866 au avut loc în 
cadul şedinţelor Consiliului General din 19, 26 iunie şi 1 1  Iulie 1 866. La 
şedinţa din 26 iunie au fost propuse tei rezoluţii : una de către Bobczynski 
şi Carter, a doua de către Cremer şi Dutton şi a treia de către Fox. lnainte 
ca aceste rezoluţii să fie puse la vot, în şedinţa Consiliului din 11 iulie 1866, 
Marx a criticat aceste rezoluţii ; după aceea rezoluţia lui Cremer şi Dutton, 
ln care, alături de condamnarea principial justă a războaielor de cotropire, 
nu se trasa sarcina principală a proletariatului - necesitatea de a se organiza 
fn vederea luptei pentu eliberarea sa politică şi socială -, şi rezoluţia lui 
Fox, care avea aceleaşi lipsuri şi, in afară de aceasta, nu reflecta atitudinea 
proletariatului faţă de război, au fost retrase. După unele rectificări, Consiliul 
General a adoptat în unanimitate următoarea rezoluţie propusă de Bobczynski 
şi Carter : „Consiliul General al Asociaţiei Intenaţionale a Muncitorilor 
consideră că conflictul care a izbucnit pe continent este un conflict intre gu
verne şi recomandă muncitorilor să rămină neutri şi să se unească, pentu 
ca prin unire să ajungi la forţa necesară pentu eliberarea lor socială şi po
litică" (vezi „Consiliul General al Intenaţionalei I 1864-1 866. Conferinţa de 
la Londra. 1 865. Procese-verbale" , Moscova, 1961,  p. 151). - 210. 

241 Este vorba de bătălia decisivă din timpul războiului austro-prusian, care a 
avut loc la 3 iulie 1 866 Ungă oraşul Koniggrătz (astlzi Hradec-Krălove) , 
nu departe de satul Sadova. Bătălia s-a încheiat printr-o înfringere totală a 
armatei austriece. - 21 1 .  
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242 La sfîrşitul anului 1 865 şi începutul anului 1 86, Bismarck a dus tratative .u 
Napoleon al III-iea, în cursul cărora, dorind să-şi asigure neutralitatea Fran
ţei în războiul pe care îl pregătea, s-a străduit să-i lase lui Napoleon al 
III-iea impresia că războiul va fi extrem de epuizant pentu Pusia şi, într-o 
formă vagă, a făcut aluzie la posibilitatea extinderii teritoriale a Franţei pe 
seama Belgiei şi Luxemburgului, precum şi a cîtorva posesiuni pusiene de 
la Rin. - 212. 

243 n legătură cu demisia guvernului liberal ş1 m semn de protest împotriva 
guvenului conservator, la 21 iunie şi 2 iulie 1 866 au avut loc la Londra, 
în Trafalgar Square, mitinguri de masă spontane, în care a fost din nou 
revendicat votul universal (în martie 1 866 Liga pentru reformă, sub influenţa 
radicalilor burgezi, a respins aceste revendicări) (vezi adnotarea 216). Orga
nizatoul de fapt al acestor mitinguri, care au marcat începutul unei noi 
etape în lupta pentu a doua reformă electorală în Anglia, a fost Consiliul 
General al Intenaţionalei I. - 213. 

244 La 6 iulie 1866 guvenul lui Napoleon al III-iea a supus discuţiilor n senatul 
francez un proiect de senatus-consult, potrivit căuia numai senatul avea drep
l de a dezbate problemele privind revizuirea constituţiei, se interzicea discu
tarea acestor probleme în presă, paragraful din constituţia din 1 852 care 
stabilea termenul de 3 lni pentu o sesine ordinară a corpului legislativ a 
fost abrogat. Aest senatus-consult a fost adoptat de senat la 1 4  iulie 1 86. 

La 1 4  iunie 1 866, în timpul dezbaterilor pentu bugetul pe 1 861, unul 
dintre liderii opoziţiei burghezo-republicane, Jules Favre, a criticat în cadrul 
corpului legislativ politica extenă a Franţei, îndeosebi în ceea ce priveşte 
problema mexicană (vezi adnotarea 1 86), care a reclamat cheltuieli băneşti 
uriaşe. In aceeaşi şedinţă, deputatul Glais-Bizoin, de asemenea membu al 
opoziţiei burghezo-republican�. a apărat sistemul parlamentar. Enumerînd po
poaele care se aflau sub dominaţia despotismului, el i-a inclus şi pe francezi, 
fapt pentu care a fost imediat chemat la ordine de preşedintele Corpului 
legislativ, Walewski. - 213. 

245 La 4 iulie 1 866, după înfrîngerea armatei austriece lingă Sadova (vezi adno
tarea 241), împăratul Austriei, Franz Joseph, i-a trimis lui Napoleon al III-iea 
o telegramă în care îi  comnica că îi  cedează Veneţia cu condiţia ca ea să 
fie redată Italiei şi îl  uga pe Napoleon al III-iea să accepte rolul de me
diator între puterile beligerante. Italia şi Pusia au acceptat medierea lui 
Napoleon al III-iea, cu condiţia să respecte tratatul cu privire la neînchelerea 
nei păci separate şi la excluderea Austriei din Confederaţia germană. Po
trivit tratatului de pace cu Austria încheiat la Viena la 3 octombrie 1866, 
Veneţia a fost redată Italiei. - 214. 

246 Este vorba de bulbii de flori pe care Jenny, fiica lui Marx, 1-a primit de la 
J. C. Juta din Kapstadt (Capul Bunei Speranţe) şi  i-a trimis lui Engels u 
indicaţii amănunţite în ce priveşte îngrijirea lor. - 214, 217. 

241 „OJd Bess• sau „Brown Bess• („Bătrîna Bess• sau „Brna Bess')  - astfel 
era numită în armata engleză în secolul al XVIII-iea şi la lnceputul secolului 
al XIX-iea puşca cu ţeavă lisă. - 214. 

248 Ese vorba de anexarea de c.tre Pusia a regatului Hannover, a electoratului 
Hessen-Kassel, a marelui ducat Nassau şi a altor teritorii ln urma victoriei 
el ln războiul austro-pusian din 1 866. - 216. 

249 O serie de state din sudul Germaniei (Hannover, Sxonia, Bavaria şi altele) 
au participat la războiul austro-pusian din 1 86 de partea Austriei. - 216, 218. 
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250 Este vorba de proiectul cu pnv1re la reglementarea conflictului austro-prusian 
adoptat de guvenul lui Napoleon al III-iea la 1 1  iulie 1866. Acest proiect, 
luind în consideraţie condiţiile prezentate de Prusia, ii dadea lui Napoleon al 
III-iea posibilitatea de a deveni protectorul Germaniei de sud prin crearea 
unei uniuni independente a Germaniei de sud din statele situate la sud de 
Main, asemănătoare cu fosta Uniune enană. 

Uniunea renand - uniunea statelor din sudul şi vestul Germaniei, înte
meiată sub protectoratul lui Napoleon I în iulie 1806. Napoleon a reuşit să-şi 
creeze in Germania acest bastion politic-militar datorită zdrobirii Austriei în 
1805, In această Uniune au intrat iniţial 16 state (Bavaria, Wirttemburg, Ba
den etc.), iar apoi incă 5 state (Saxonia, Westfalia etc.) care au devenit de 
fapt vasale Franţei. Uniunea s-a destrămat în 1813, cind a fost infrintă ar
mata napoleoneană. - 218. 

251 Ese vorba de războaiele din secolele al XVII-iea şi al XVIII-iea duse de 
Franţa împotriva Sfintului imperiu roman de naţiune germană. - 218. 

252 Cdr/ile albastre (Blue Books) - denumirea generică a publicaţiilor care con
ţin materiale ale parlamentului englez şi documente diplomatice ale Ministe
rului de Extene. Cărţile albastre, a căror denumire vine de la coperta lor 
albastră, sint editate în Anglia din secolul al XVII-iea şi constitme principala 
sursă oficială de studiere a istoriei economice şi diplomatice a acestei ţări. 

In cazul de faţă este vorba de 5 rapoarte „Children's Employment Com
mission (1862) " („Comisia de cercetare a condiţiilor de muncă a copiilor (1 862) " )  
ş i  „Al 8-lea raport al inspectorului medical a l  Consiliului intim" ; l a  anexe 
era publicat raportul doctorului Hunter cu privire la condiţiile de locuit ale 
muncitorilor, mult folosit de Marx în capitolul al XXIII-lea al volumului I al 
„Capitalului" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 23, Bucureşti, Editura 
politică, 1966, p. 622-718). - 219, 224, 280, 299. 

253 Planul Germaniei Mici - este planul de unificare a Germaniei sub conducerea 
Prusiei, fără Austria. - 220. 

254 In scrisorile sale către Marx din 30 iunie şi 10 iulie 1866 şi către Engels 
din 16 iulie 1866, P. Stumpf, care locuia în oraşul Mamz, ruga sa i se dea 
instrucţiuni cu privire la „linia de conduită" a membrilor din Mainz a1 Inter
naţionalei, în legătură cu evenimentele războiului din 1866 dintre Austria şi 
Prusia. - 222. 

255 La 1 6  iulie 1866, în timpul războiului austro-prusian, Frankfurt pe Main a fost 
ocupat de armata prusiană şi impus la o contribuţie de 6 OOO OOO de guldeni ; 
senatul a fost dizolvat, ganizoanele şi organizaţiile militare au fost dezarmate. 

La 19 iulie prusienii au majorat contribuţia la 25 OOO OOO de guldeni şi au 
cerut primarului, Fellner, o listă a celor mai influenţi şi mai înstăriţi cetăţeni, 
indicindu-se averea lor drept garanţie că oraşul va plăti contribuţia. In 
noaptea de 23 spre 24 iulie, Fellner s-a sinucis în semn de protest. - 222, 
224, 242. 

256 Eschenheimer Gasse - stradă în Frankfurt pe Main unde în anii 1816-1866 
a fost sediul Dietei germane. - 222. 

257 Este vorba de Congresul slavilor, care s-a lntunit la 2 iunie 1848 la Praga ; 
la congres a ieşit la iveală lupta dintre cele două curente în mişcarea naţională 
a popoarelor slave subjugate de imperiul habsburgic. Curentul de dreapta, libe
ral-moderat, în care se încadrau şi conducătorii congresului (Palacky, Safafikl. a 
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încercat să rezolve problema naţională prin menţinerea şi consolidarea mo
narhiei habsburgice. Curentul de stinga, democratic (Sabina, Fric, Libet etc. ) ,  
s-a ridicat cu hotărire împotriva acestui lucru şi a căutat să întreprindă acţiuni 
comune cu mişcarea democrat-revolutionară din Germania şi din Ungaria. Unii 
dintre delegaţii la congres din aripa radicală, care au prticipat activ Ia re
volutia de la Praga din iunie 1848, au fost supuşi unor crunte represalii. La 
1 6  iunie reprezentanţii aripii liberal-moderate rămaşi la Praga au aminat fără 
termen lucrările conqresului. - 222. 

258 La Vlllairanca Austria şi Franţa au semnat separat, la 1 1  iulie 1 859, n tratat 
de pace preliminar, prin care se încheia războiul Franţei Şi Piemontului împo
triva Austriei. ln virtutea acestui tratat, Franţa ob�inea Lombardia, pe care 
Napoleon al  III-iea a cedat-o ulterior Piemontului în schimbul Savoiei şi Nisei, 
Veneţia raminea în posesiunea Austriei, iar ducii de Toscana şi Modena ur
mau să-şi recapete tronurile. Desi unele puncte ale tratatului preliminar au 
ramas pe hirtie (de pildă punctul cu privire la ducii de Toscana şi Modena 
etc.) sau au fost modificate. în ansamblul lor condiţiile prevăzute în acest 
tratat au stat la  baza tratatului de pace definitiv, încheiat la Ziirich la 10 no
iembrie 1859. 

Tratatul de pace dintre Austria şi Prusia a fost încheiat la Praga la 23 au
gust 1 866. Potrivit stipulaţiilor acestui tratat, Austna ceoa în favoarea Prusiei 
drepturHe sale asupra Schleswig-Holsteinului, ii plătea o mica contribuţie şi 
dadea Veneţia regatului Italiei ; Confederaţia germană şi-a încetat existenţa 
şi în locul ei a fost creată Confederaţia Germaniei de nord, fără participarea 
Austriei şi sub suprematia Prusiei. Tratatul de pace dintre Austria şi Italia 
a fost încheiat la Viena la 3 octombrie 1 866. Conform condiţiilor stipulate 
în tratat, Italiei ii revenea Venetia ; pretenţiile ei asupra sudului Tirolului 
şi Triestului nu au fost satisfăcute din cauza împotrivirii Prusiei. - 223, 252. 

259 In iulie 1 866, în timpul mişcării pentru reforma electorală din Anglia, mun
citorii londonezi au fost siliţi să lupte pentru dreptul de a ţine mitinguri în 
parcurile capitalei. La 23 iulie Liga pentru reformă a organizat în Hyde Park 
un miting în apărarea dezideratului lor - votul universal. Cu toată interdicţia 
guvernului, mitingul a avut loc şi s-a ajuns la o ciocnire a participanţ1lor 
cu poliţia ; ci\iva zeci de muncitori au fost arestaţi. La 24 şi 25 iulie, în îm
prejurimile lui Hyde Park au avut loc mitinguri spontane ale muncitorilor ; 
mulţi dintre ei erau înarmaţi. lmpotriva muncitorilor au fost din nou trimise 
poliţia şi armata regulată. ln oraş a fost efectiv introdusă starea de asediu. 
Plana primejdia unor ciocniri ale poporului cu poliţia şi armata. In aceste 
condiţii, liderii Ligii pentru reformă au acceptat o înţelegere cu guvenul. La 
25 iulie o delegaţie a Ligii, în frunte cu preşedintele ei, Beales, l-a vizitat 
pe ministrul de interne S. Walpole şi a promis să-i determine pe demonstranţi 
să se împrăştie dacă armata şi poliţia vor fi retrase din parcurile Londrei. 
Sub presiunea maselor populare, Walpole a acceptat această propunere şi a 
consimţit la orgnizarea de către Liga pentru reformă, în Hyde Park, la 30 
iulie, a unui nou miting. Dar în timp ce se pregătea acest miting, ministrul 
afacerilor interne a dat o declaraţie, susţinută de un membru al consiliului 
Ligii, Holyoake, în care spunea că el nu a dat permisiunea directă pentru 
ţinerea unor mitinguri în Hyde Park. Consiliul Ligii, temindu-se de creşterea 
1ctivităţii revoluţionare a maselor, a hotărit ca în general să nu mai fie 
convocate mitinguri in aer liber. - 223. 

260 „Balonetele inteligente• („baionnettes intelligentes") expresie atribuită ge-
neralului monarhist francez Changamier. Cînd, în 1849, preşedintele Adunării 
naţionale constituante francee, republicanul burghez Marrast, simţind că bona-



52 Adnotăti 

partiştii reprezintă o primejdie, s-a ad1esat lui Changamier, cerindu-i trupe 
pentru apărarea Adunării naţionale, acesta a refuzat, dclartnd că nu-i plac 
„baionetele inteligente•. Prin aceasta, Changanier lăsa să se înţeleagă i 
armata nu trebme să se conducă în acţiunile ei după considerente poli

tie. - 225. 

261 P. Tremaux. „Origine et transformations de I 'homme et des autres etres• 
(„Originea şi transformarea omului şi a altor fiinţe").  Paris, 1 865, p. 402, 420. 
421 . - 228. 

262 Este vorba de nota ministrului de extene francez înm!nată lui Bismarck la 
6 august 1866, care cuprindea pretenţia Franţei ca pentru neutralitatea păs
trată în timpul războiului austro-prusian să i se dea o compensaţie sub forma 
restabilirii graniţelor din 1814 (care coincideau cu graniţele Franţei din 1 792, 
înainte de începutul războaielor ei împotriva coalitiilor europene) . Aceasta 
r i însemnat ca Franţei să i se dea bazinul Saar, Palatinatul cu fortul 
Schneier, partea renană a Hessen-Darmstadtului cu fortul Mainz. In notă se 
propunea retragerea ganizoanei prusiene din Luxemburg. La 7 august Bismarck 
a respins categoric cererile guvenului francez. Pretentiile lui Napoleon al 
III-iea se întemeiau pe promisiunile secrete pe care i le-a făcut Bismarck 
înainte de războiul austro-prusian, în sensul că nu se va opune cedării terito
riului german dintre Rin şi Mosela în caz că Franta nu va împiedica consti
tuirea unei coalitii prusiano-italiene şi distrugerea Austriei. Dar după înfrînge
rea Austriei, Bismarck, care intenţiona să ponească n război împotriva 
Franţei, şi-a schimbat poziţia. - 229, 259, 343. 

263 Engels b menţionat ulterior acest fapt în lucrarea sa rămasă nerermmată 
„Rolul violentei în istorie" , scrisă în 1 887-1888 (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 21, Bucureşti, Editura politică, 1965, p. 405-460) . - 229. 

264 Max îi trimite lui Engels scrisoarea primită de la Liebknecht, purtînd data 
10 august 1866, împreună cu cîteva numere din „Mitteldeutsche Volkszeitung• .  
Ziarul a fost fondat î n  1 862 d e  liberali, dar în 1866, întrucît şi-a pierclnt 
majoritatea abonaţilor, proprietarii i I-au vîndut lui Liebknecht. Incercările lui 
Liebknecht de a transforma „Mitteldeutsche Volkszeitung• într-un organ de
mocratic nu au fost încununate de succes. - 231.  

265 La şedinla Consiliului General din 25 septembrie 1 866 Max a comunicat că 
membul Intenaţionalei Samuel Moore din Manchester plăteşte o contribuţie 
anuală de 5 I. st. Chitanţa pentru această sumă eliberată lui S. Moore de 
casierul Consiliului General, Dell, a fost trimisă de Max lui Engels îm
preună cu scrisoarea de fată. - 232. 

266 Incă din martie 1865, tn rezoluţia cu pnv1re la conflictul din cadrul secţiei 
de la Paris, Consiliul General s-a ridicat împotriva concepţiei proudhoniste, 
greşite, potrivit căreia într-o organizaţie muncitorească n-ar putea ocupa funcţii 
de răspundere decit un muncitor (vezi K. Max şi F. Engels. Opere, voi. 1 6, 
Bucureşti , Editura politică, 1963, p. 87). La Congresul de Ia Geneva, în timpul 
discutării Statutului şi Regulamentului, delegatul francez Tolain a adus un 
amendament Ia punctul 1 1 ,  în care se spunea că „fiecae membru al Asociaţiei 
Intenaţionale a Muncitorilor are dreptul să aleagă şi să fie ales•, declarînd 
că delegatul la congres trebuie să fie neapărat un om care efectuează nemij
locit o muncă fizică. Declaraţia lui Tolain a întimpinat o rezistenţă hotărîtă 
din partea celorlalţi delegaţi. In cuvîntările lor, Cremer şi Carter au subliniat 
că Intenaţionala însăşi îşi datorează existenţa multor cetăteni care nu efec
tuează muncă fizică. Ei au relevat îndeosebi serviciile lui Max, care, aşa cum 



Adnotări 593 

spunea Cremer, şi-a închinat întreaga sa viaţă triumfului cauzei clasei munci
toare. Amendamentul lui Tolain a fost respins. 

Congresul de la Geneva este primul congres l Asociaţiei Intenaţionale 
a Muncitorilor ; a avut loc intre 3 şi 8 eptembrie 1866. La congres au parti
cipat 60 de delegaţi din partea Consiliului General, a diferitelor secţii ale 
Internaţionalei şi a asociaţiilor muncitoreşti din Anglia, Franţa, Germania şi 
Elveţia. Preşedinte al congresului a fost H. Jung. „Instrucţiunile" întocmite 
de Marx au fost citite ca raport oficial al Consiliului General la congres 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 16, Bucureşti, Editura politică, 1963, 
p. 202-203). lntr-un raport separat, proudhoniştii, care dispuneau la congres 
de o treime din voturi, au opus „Instrucţiunilor" un program în cae erau 
trecute toate punctele de pe ordinea de zi. 

Din cele nouă puncte ale „Instrucţiunilor• formulate de Marx, şase au 
fost adoptate ca rezoluţii ale congresului : cu privire la unitatea intenaţională 
de acţiune, la limitarea zilei de muncă, la munca copiilor şi femeilor, la 
munca cooperativizată, la sindicate, la armatele permanente. ln problema 
poloneză a fost adoptată rezoluţia de compromis a lui J. Ph. Becker. Congresul 
de la Geneva a aprobat Statutul şi Regulamentul Asociaţiei Intenaţionale a 
Muncitorilor. - 232, 451, 454, 469, 472, 474, 479, 492, 534. 

267 La propunerea delegatilor francezi Tolain şi Fribourg, Congresul de la Geneva 
l-a exclus pe Le Lubez din Consiliul General pentru intrigi şi calomnie. La 
seditta Consiliului din 16 octombrie 1866, la cererea lui Le Lubez, problema 
.Xcluderii lui din congres a fost transmisă spre cercetare Comitetului per
manent, care în şedinţa Consiliului din 23 octombrie 1866 a confirmat, pe 
baza proceselor-verbale ale congresului, justeţea informaţiilor apărute în presă 
cu privire la excluderea în unanimitate a lui Le Lubez (vezi „Consiliul Ge
neral l Intemationalei I 186--1868. Proese-verbale" .  Moscova, 1963, p. 
20-21 ) .  - 233. 

268 Pentru a confirma justeţea teoriei sale, Tremaux a invocat afirmaţiile m1S10-
narului senegalez, negrul Santa Maria, în sensul că negrii provin din 
albi. - 235. 

269 Code penal - codul penal adoptat în Franţa în 1810 şi introdus în 1811 în 
Franţa şi în regiunlle din Germania de vest şl de sud-vest cucerite de fran
cezi. In articolul 2 din acest cod se spune : „Orice tentativă de infracţiune 
care s-a manifestat în actiunl exterioare şi a fost însoţită de un Jncepul de 
execu tare, dacă a fost întreruptă sau a eşuat numai din motive independente 
de voinţa executantului, este considerată echivalentă cu infracţiunea propriu
zisă". - 242. 

270 La începutul lunii septembrie 1 866 Camea deputaţilor din Prusia a adoptat 
proiectul de lege prezentat de Bismarck cu privire Ia indemnitate, respectiv 
la elierarea guvenului de obligaţia de a răspunde pentru fondurile chel
tuite, eliberare care nu fusese sancţionată pe cale legislativă în perioada con
flictului constituţional (vezi adnotarea 56). Totuşi conflictul s-a încheiat prin 
capitularea totală a opoziţiei burgheze fn faţa guvenului Bismarck. Deputaţii 
Twesten şi Frenzel, care erau membri i opoziţiei şi în repetate rînduri au 
criticat politica guvenului, de data aceasta au fost de acord cu această lege. 
Cu toate acestea, la începutul lunii noiembrie 1866, pe baza hotărîrli Tribu
nalului suprem din 29 ianuarie 1866 (vezi adnotrea 202), el au fost din nou 
daţi în judecată pentru cuvintările ţinute anterier în Landtag, d1r achitaU şi 
e data aceasta. - 242. 
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271 ln numerele 52 şi 53 ale săptăminalului satiric „Kladderadatsch" din 18 noiem
brie 1866, democratul german mic-burghez H. Bettziech, care semna cu pseudo
nimul Beta, a publicat un pamflet intitulat „Die Frau in Weiss. Drama in 5 
Acten mit freier Benutzung von Wilkie Colii ns" ,  care conţinea atacuri la 
adresa lui Marx şi a adepţilor săi. 

„Banda pucioasei• - denumire dată iniţial, în deceniul al 8-lea al secolu
lui al XVIII-iea, unei societăţi studenţeşti de la Universitatea din Jena, care 
avea o proastă reputaţie din pricina scandalurilor provocate de membni ei. 
Ulterior, expresia „banda pucioasei" a devenit un nume comun pentru de
semnarea oricărei adunături de derbedei şi de elemente suspecte. 

ln 1859, K. Vogt, democrat mic-burghez şi agent bonapartist, a publicat 
broşura „Mein Prozess gegen die uAllgemeine Zeitung»" („Procesul intentat 
de mine lui uAllgemeine Zeitung»").  în care ii numeşte pe Marx şi pe adepţii 
săi „banda pucioasei" .  ln realitate, sub denumirea hazlie de „banda pucioa
sei" era cunoscut la Geneva în anii 1 849-1850 un cerc de emigranţi germani 
cu care Marx şi tovarăşii săi de idei nu aveau absolut nici o legâtură. 

Marx i-a dat o ripostă nimicitoare lui Vogt în pamfletul sau „Domnul 
Vogt•, scris în 1860 (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14, Bucureşti, 
Editura politică, 1963, p. 421-738) 1 o dată cu aceasta, el a destrămat re
ţeaua de minciuni ţesută de Vogt în legătură cu „banda pucioasei" .  

Wilhelm Liebknecht a fost arestat la Berlin l a  2 octombrie 1866, după 
ce a rostit un discurs antiguvenamental la Uniunea tipografilor din Berlm, 
şi condamnat la trei luni închisoare. - 243. 

272 Este vorba de scrisoarea emigrantului Hossfeld către Engels din 6 decembrie 
1866 în care-I ruga să-i împrumute nişte bani. - 244. 

273 Este vorba de articolele publiciştilor burghezi Louis Reybaud „L'!conomie 
politique des ouvriers• („Economia politică a muncitorilor") din „Revue des 
deux Mondes• ,  voi. 66 din 1 noiembrie 1866, şi J. E. Alaux, „Une forme 
nouvelle du socialisme. Le Congres ouvrier de Geneve" („O nouă formă de 
socialism. Congresul muncitorilor de la Geneva") .  din „Revue Contempo
raine", voi. 53 din 15 octombrie 1866, precum şi de articolul redacţional din 
„Fortnightly Review" nr. 37 din deembrie 1 866. - 245, 248. 

274 Este vorba despre faptul că autorităţile franceze reţineau scrisorile membrilor 
Intenaţionalei şi au confiscat Statutul Asociaţiei şi alte materiale ale Con
gresului de Ia Geneva, precum şi de presiunea exercitată de cercurile 
bonapartiste asupra guvernului englez cu scopul de a împiedica publicarea 
în ziarul „Le Courrier intemational" a materialelor Congresului de la Ge
neva (vezi rapoartele Consiliului General prezentate Ia congresele de la 
Lausanne şi Bruxelles în : K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 16, Bucureşti, 
Editura politică, 1963, p. 342-344 şi 574-576). La începutul lunii ianuarie 
1 867, Consiliul General a întocmit o declaraţie : „Guvernul francez şi Asociaţia 
Internaţională a Muncitorilor• (vezi „Consiliul General al Intemaţ10nalei I 
1866--188. Procese-verbale". Moscova, 1963, p. 1 99-203) ,  în care a demascat 
acţinile cercurilor conducătoare ale celui de-al doilea Imperiu împotriva Inter
naţionalei. - 245, 488. 

275 Head centre (Centru principal) se numea în structura frăţiei revoluţionare a 
fenienilor conducătorul organizaţiei secrete a fenienilor (vezi adnotarea 
181).  - 246. 

276 La 6 decembrie 1 866 papa Pius al IX-iea a ţinut un discurs în faţa corpului 
de ofiţeri ai armatei regulate franceze înainte de evacuarea lor din statul 
papal, ca urmare a ordinului Jui Napoleon al III-iea. ln cuvintarea sa, papa 
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a rugat să i se transmită lui Napoleon l III-iea că el , „ca bun creştin şi şef 
al unui stat creştin" , trebuie să ia măsuri energice pentru a împiedica inclu
derea statului papal în regatul Italiei. - 246. 

211 ln capitolele al XIII-lea şi al XXIV-lea din volumul I al „Capitalului",  Ma: 
a folosit cartea lui J. Rogers „A history of agriculture and prices in England" 
(„Istoria agriculturii şi a preţurilor în Anglia") (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 23, Bucureşti, Editura politică, 1966, p. 681 , 686, 728) . - 246. 

278 Pretorieni - în Roma antică garda personală întreţinută de împărat sau de 
comandanţii de oşti. Ulterior, cuvintul „pretorieni" a devenit simbolul vena
lităţii şi samavolniciei clicii militari�te. - 247. 

279 Sistemul înlocuirii în armată a fost multă vreme larg răspindit în Franţa şi 
reprezenta unul din privilegiile claselor avute, intrucit permitea oamenilor 
cu stae să scape de serviciul militar şi să-şi găsească, în schimbul unei anu
mite sume, un înlocuitor. ln perioada revoluţiei franceze de la sfirşitul seco
lului al XVIII-iea, sistemul înlocuirii a fost interzis, dar Napoleon I l-a legifo
rat din nou. ln aprilie 1855, în sistemul înlocuirii în armată au survenit modi
ficări : potrivit noii legi, înlocuitorii, dacă nu erau rude apropiate cu recrutul, 
erau aleşi de către organele de stat, iar sumele de bani depuse pentru inlocu1Te 
se vărsau la fondul special destinat „dotării armatei" .  Legea din 1 868 a 
sancţionat sistemul înlouirii. ln 1872 sistemul înlocuirii în armată în Franţa 
a fost desfiin ta t. - 247 

280 La 30 septembrie 1 866, supusului britanic Jules Gottraux, membru al Inter
naţionalei, cu prilejul plecării de la Geneva spre Londra, i s·au confiscat 
la frontiera franceză scrisori şi documente destinate Consiliului General. 
Consiliul General, neprimind răspuns de la ministrul de intene în legătură 
cu demersurile făcute pentru a i se înapoia documentele, a cerut sprijinul 
ministrului de externe britanic, lordul Stanlev, în această chestiune. Stanley, 
prin intermediul ambasadorului englez la Paris ,  Cowley, a reuşit să obţină 
restituired documentelor Consiliului. ln şedinţa de la 1 ianuarie 1867, Consiliul 
General a adoptat o rezolu!ie prin care îi muHumea lordului Stanley pentru 
sprijinul acordat. - 249. 

281 Slegu/ negru-alb-roşu era steagul Confederaţiei Germaniei de nord, creată în 
1 867 sub hegemonia Prusiei (în momentul cind era scrisă această scrisoare 
aveau loc lucrările pregătitoare pentru crearea Confederaţiei), iar ulterior 
a devenit steagul Imperiului german. - 251. 

282 Prezenta informaţie a lui Engels a fost folosită de Marx în volumul I al 
„Capitalului" (vezi K. Max şi F. Engles. Opere, voi. 23, Bucuresti , Editura 
politică, 1966, p. 443, adnotarea 207) . - 252. 

283 Este vorba de articolul 4 din tratatul de pace de la Praga (vezi adnotarea 
258) , care se referă la situaţia statelor germane situate la sud de Main. nein
cluse în Confederaţia Germaniei de nord. Recunoscîndu-le dreptul de a forma 
separat o Confederaţie a Germaniei de sud (lucru pe care l-a realizat Napoleon 
al III-iea), articolul din tratat menţiona totodată existenţa unei legături naţio
nale intre statele nord-germane şi cele sud-germane şi prevedea posibilitatea 
aderării acestora la Confederaţia Germaniei de nord. - 252. 

284 ln scrisoarea către Max din 15 februarie 1867, L. Kugelmann a trimis o notă, 
apărută în nr. 5 522 al ziarului liberal din Hannover, „Zeitung flir Nord
deutschland •, în care era vorba de intenţia lui Marx de a pleca pe continent, 
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chipurile, pentru a pregăti revolutia poloneză. La 18 februarie 1867, Marx 
i-a trimis lui Kugelmann textul unei dezminţiri (vezi volumul de fată, p. 488, 
precum şi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 16, Bucureşti, Editura politică, 
1 963, p. 219) şi l-a rugat să caute s-o publice în „Zeltung fir Norddeutschland' 
sau în oricare alt ziar local. Publicarea ei era cu atit mal necesară cu cit 
Marx intentiona într-adevăr să plece pentru citeva s ăptămînl în Germania ca 
să-i ducă lui O. Meissner manuscrisul primului volum al „Capitalului ' şi să se 
înteleagă cu el în privinta conditiilor de editare a operei sale. (Această 
călătorie a avut loc la 10 aprilie 1867, şi Max a fost la Hamburg, iar apoi 
la Hannover la Kugelmann, unde a rămas pină la mijlocul lunii mai. La 
întoarcerea de la Hannover, în drum spre Londra, în zilele de 16 şi 17 mai 
a trecut din nou prin Hamburg pentru a discuta cu O. Meissner). 

La 21 februarie 1867 „Zeitung fir Norddeutschland • a fost constrîns s ă  
dezmintă zvonul cu privire l a  intentia lui Marx „de a participa activ l a  pre
gătirea apropiatei răscoale din Polonia' .  - 253, 258, 488. 

285 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 16, Bucureşti, Editura politică, 1963, 
p. 77-80. - 255. 

286 Este vorba de convocarea Reichstagulul din Germania de nord, pe baza votului 
universal proclamat de Bismarck ; şedinţele au avut loc între 24 februarie şi 
1 7  aprilie 1867. Reichstagul a aprobat crearea Confederatiel Germaniei de nord 
şi a adoptat constitutia ei. - 255. 

287 In urma victoriei obtinute în războiul austro-prusian din 1866, Prusia, în afară 
de anexarea directă a unei serii de teritorii (vezi adnotarea 248), a constrîns 
Austria să consimtă la dizolvarea Confederaţiei Germane şi la crearea unei noi 
forme de unificare a statelor germane de la nord de Maln şi, fără participarea 
Austriei, a reuşit să obtină semnarea tratatelor de unificare cu 17 mici state 
din nordul Germaniei care au dus războiul de partea Prusiei şi la care ulterior 
au aderat Saxonia şi alte citeva state germane. Această formă de unificare a 
pregătit formarea Confederatiei Germaniei de nord. - 255, 343, 413. 

288 In săptămînalul „Hermann • din 2 martie 1867 a fost reprodusă din „ Volks
Zeitung• declaratia lui Stieber, care dezmintea ştirea apărută în nr. 424 al 
săptăm!nalului „Hermann' din 1 867, în care se spunea că în ianuarie 1860 el 
a încercat să cumpere redactia săptăminalului pentru a preintimpina publi
carea în continuare a materialelor în care era demascată activitatea lui de 
spion şi provocator în timpul procesului comuniştilor de la Koln. Sub această 
declaratie a lui Stleber, redactia a publicat declaratla lui R. Hirschfeld, pro
prietarul tipografiei în care se tipărea pe atunci săptăminalul. In declaraţia lui 
Hirschfeld, acesta dădea date concrete cu privire la încercările din ianuarie 
1 860 ale lui Stieber de a cumpăra redactia săptăminalului. - 255. 

289 Prin intermediul ambasadorului saxon la Paris, baronul Seebach, care avea 
relatii importante la curtea ţarului, s-au purtat în 1 855 tratative secrete de pace 
intre Frant1 şi Rusia. - 256. 

290 In legătură cu războiul danez vezi adnotarea 3. - 256. 

291 In scrisoarea către Marx din 1 aprilie 167, S. Borkheim relata că „unul dintre 
prietenii de pe continent ' i-a scris despre situaţia materială precară a lui Marx 
şi despre faptul că ar avea nevoie de sprijinul partidului. - 257, 258. 

292 In februarie 1 867, la firma Barbedlenne din Paris a început greva muncitorilor 
în bronz, cae cereau stabilirea unor tarife fixe. La 5 ianuarie, societatea de 
ajutor reciproc de la Paris a muncitorilor în bronz (Societe de credit et de 



Adnotări 597 

solidarite des ouvriers du bronze) a adresat membrilor ei o circular! n ce 
i chema să se pregătească pentu o grevă generală de solidaritate. Ca răs
puns la aceasta, în şedinţa din 14 februarie, proprietarii a 120 de firme au 
adoptat o rezoluţie în care, sub ameninlarea lock-outului, cereau dizolvarea 
societăţii de ajutor reciproc pînă la 25 februarie. Adunarea generală din 24 
februarie a muncitorilor în bronz, la care au participat aproape 3 OOO de mun
citori, a hotărît să pornească lupta cu patronii. Consiliul General a fost in
format imediat asupra celor întimplate de către o delegaţie a Asociaţiei mun
citorilor în bronz, trimisă special la Londra, alcătuită din Kamelin, Kene şi 
Bolden, la care s-au alăturat Tolain şi Fribourg. Din iniţiativa membrilor Con
siliului General, Jung, Dupont şi alţii, s-a făcut o olectă pentu ajutorarea 
muncitorilor parizieni. Ampla mişcare de solidaritate cu muncitorii în bronz 
din Paris, organizată de Consiliul General, a stimulat spiritul de luptă al gre
viştilor şi a subminat poziţia patronilor. O deosebită impresie a făcut raportul 
prezentat la adunarea generală săptămînală din 17 martie 1867 de Kamelin şi 
ceilalţi cu privire la călătoria făcută de ei la Londra. După această adunare, 
la unele firme au început tratative intre patroni şi muncitori, iar la 24 martie 
reprezentanţii corporaţiei patronilor au căzut de acord să introducă tarife fixe 
pentru diferite lucrări. - 257. 

293 Ca răspuns la protestul deputaţilor polonezi în Reichstagul Germaniei de nord 
lmpotriva includerii forţae în Confederaţia Germaniei de nord a principatului 
Posen şi a altor teritorii poloneze, Bismarck a rostit în Reichstag la 1 8  mar
tie 1867 o cuvîntare demagogică, ostilă poporului polonez, în care a declarat, 
printre altele, că ţăranii polonezi au mai mare încredere în prusieni şi n 
autorităţile prusiene decît în nobilimea lor. - 251, 275. 

294 Potrivit noului plan de editare a „Capitalului •, Marx proiecta ca, după apa
riţia primului volum, să scoată cartea a 2-a şi a 3-a sub forma volumului al 
doilea, iar cartea a 4-a, care cuprinde istoria teoriilor economice, sub forma 
volumului al treilea şi ultimul {vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 23, Bucu
reşti, Editura politică, 1966, p. 1 7) . 

După moartea lui Max, Engels a pregătit pentru tipar şi a editat manu
scrisele care cuprindeau cartea a 2-a şi a 3-a sub forma volumului al doilea şi 
al treilea al „Capitalului" .  Engels nu a izbutit să pregătească pentru tipar ş1 
să editeze cartea a 4-a - „Teorii asupra plusvalorii" (volumul al IV-iea al 
„Capitalului")  (vezi şi adnotaea 155). - 264. 

295 Este vorba de partidul separatist, care s-a format după 1866 la Hannover din 
adepţii restabilirii unei monarhii saxone autonome, în frunte cu dinastia Wel
filor, care se afla la tron pînă la alipirea Hannovrei la Prusia, în 1866. 
266, 369. 

296 „Ha�p�·CheJ• aşa l-a numit, la procesul de la K5ln din 1852 al Ligii co-
muniştilor, unul dintre funcţionarii poliţiei Pusiei, Stieber, pe agentul pro
vocator Che1val, căutînd să-l atribuie în scop provocator rolul de conducător 
a

.
I Ligii şi s� creeze astfel apaenţa că acesta ar fi întreţinut legături cu Marx 

ş1 cu ac�zaţ1i de la proces (ezi, în legătură u aceasta, pamfletul lui Marx 
„Dezvălmri asupra procesului comuniştilor de la Colonia•, în K. Marx şi F. 
Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 443-457) . - 266. 

291 Este vorba de colecta organizată în primăvara anului 1 867 de admiratorii lui 
F. Freiligrath în rindurile populaţiei Germaniei pentru a oferi o „dotaţie popu
lară" poetului ruinat de falimentul băncii elveţiene. In acest scop, în Anglia, 
Germania şi S.U.A. au fost formate comitete care organizau colecta. In ziarul 
„Hermann • de la Londra se publicau cu regularitate rapoarte u privire la si
tuaţia colectei. - 267, 277, 283, 316, 353. 
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298 Este vorba dspre vîlva pe care s-a priceput s-o trezească Lassalle în jurul 
carţii sale „Filozofia lui Heraclit obscurul din Efes • ,  apărută în 1858, făcindu-i 
propagandă cu ajutorul prietenilor şi luînd cuvintul oficial în acest scop în 
cadrul societăţii f1lozofilor germani vechi-hegelieni. - 268. 

299 Cartea lui K. Vogt „Studien zur gegenwărtigen Lage Europas• („Studii asupra 
situaţiei actuale a Europei") . apărută în martie 1859, în ajunul războiului Fran
ţei şi Piemontului împotriva Austriei, a constituit de fapt o compilare de ar
ticole şi broşuri de propagandă bonapartistă. Marx a criticat necruţător această 
carte a agentului bonapartist Vogt în pamfletul său „Domnul Vogt• (vezi K. 
Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 4, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 533-584) . 
- 269. 

300 „Principiul naţionalităţilor• a fost lansat de cercurile guvenante ale celui de-al 
doilea Imperiu şi folosit de ele pe scară largă ca un paravan ideologic pentru 
planurile lor expansioniste şi pentru aventurile lor în politica externă. Erijin
du-se în „apărător al naţionalităţilor• ,  Napoleon al III-iea a speculat intere
sele naţionale ale popoarelor asuprite, cu scopul de a consolida hegemonia 
Franţei şi de a extinde graniţele ei. „Principiul naţionalităţilor• nu avea nimic 
comun cu recunoaşterea dreptului naţiunilor la autodeterminare, ci, dimpotrivă, 
urmarea sa provoace învrăjbirea naţională, să transforme mişcarea naţională, 
ln special aceea a popoarelor mici, într-un instrument al politicii contrarevo
luţionare a marilor state, care rivalizau intre ele. Acest principiu a fost folosit 
şi de diplomaţia Rusiei ţariste în scopul răspindirii influenţei ţariste în Bal
cani printre popoarele slave din Europa centrală etc. „Principiul naţionalităţi
lor•, folosit demagogic de cercurile conducătoare •ontrarevoluţionare din sta· 
tele europene, a fost demascat de K. Marx în pamfletul său „Domnul Vogt• 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14, Bucureşti. Editura politică, 1963, 
p. 533-584) şi de F. Engels în articolul său „De ce poartă clasa muncitoare 
interes Poloniei ?"  (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 6, Bucureşti, Edi· 
tura politică, 1 963, p. 1 63-174). - 269. 

301 In 1867, sub presiunea mişcării muncitoreşti de masă, a fost înfăptuită în 
Anglia a doua reformă electorală. Consiliul Generl l Intenaţionalei I 1 
participat activ la mişcarea pentru reformă (vezi adnotarea 104). Potrivit n01i 
legi, censul pe avere pentru alegătorii din comitale a fost redus pentru aren
daşi pină la 12 I. st. arendă anuală ; în oraşe dreptul de vot a fost acordat 
tuturor proprietarilor de imobile şi celor care d.u cu chirie locuinţe, precum 
şi chiriaşilor care ocupă o anumi tă locuinţă e mai bine de un an şi nu plă
tesc mai puţin de 10 I. st. chirie. In urma reformei din 1867, numărul alegă
torilor din Anglia s-a dublat, acordindu-sa dreptul la vot şi unui însemnat 
numar de muncitori calificaţi. - 270, 281, 513. 

302 Maniheii - adepţii doctrinei religioase apărute ln secolul al III-iea în Orien· 
tul Apropiat care propovăduia ascetismul şi celibatul. ln jargonul studenţesc 
german, cuvintul „maniheu• însemna creditor neînduplecat, prin asociaţie u 
expresia germană „mahnender Glăubiger• (creditor care somează) . - 272, 326. 

303 Naţional-liberalii - partid al burgheziei germane, şi în primul rind al celei 
prusiene, care a fost înfiinţat în toamna anului 186 în urma scindării partidu
lui burghez al progresiştilor. Naţional-liberalii renunţau la pretenţiile bur
gheziei asupra dominaţiei politice de dragul satisfacerii intereselor economice 
ale acestei clase şi îşi propuneau ca principal scop unificarea statelor germane 
sub conducerea Prusiei ; politica lor reflecta capitularea burgheziei liberale 
germane în fata lui Bismarck. După unificarea Germaniei, partidul naţional· 
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liberal a luat definitiv forma unui partid al marii burghezii şi al magnaţilor 
industriali. Politica internă a national-liberalilor a capătat un caracter tot 
mai docil, naţional-liberalii renuntind în fapt Ia revendicările lor liberale 
anterioare, printre care revendicarea programului din 1 866 cu privire la ne
cesitatea „de a susţine în primul rind dreptul bugetar•. - 273, 312, 371. 

304 Partidul din Gotha a fost întemeiat în iunie 1 849 la Gotha de către liberalii 
de dreapta, reprezentanţii mari ai burgheziei contrarevoluţionare, care au 
părăsit Adunarea naţională de la Frankfurt după ce regele Prusiei, Frederic 
Wilhelm al IV-iea, a refuzat să primească din mîinile Adunării naţionale co
roana imperială şi după ce majoritatea de stinga din Adunare a hotărit să 
instituie o regenţă a imperiului. Partidul din Gotha, temindu·se de victoria 
revoluţiei, şi-a pus ca scop unificarea întregii Germanii - fără Austria - sub 
hegemonia Prusiei hohenzollermene. Intre partidul naţional-liberal şi partidul 
din Gotha au existat leqaturi conlmue. - 273. 

305 Din mai pînă în iulie 1 846 s-au dus tratative prin intermediul lui Weytle
meyer, în vederea edită1ii manuscrisului lui Marx şi Engels „Ideologia ger
mană" în Westfalia cu sprijinul unor editori dm localitate - „adevaraţii so
cialişti" J. Meyer şi R. Rempel. După multe tergiversări şi subterfugii, Rem
pel şi Meyer au refuzat sa finanţeze tipărirea „Ideologiei germane" ,  precum 
şi a oricdrei alte literaturi socialiste, sub pretextul lipsei de bani. Adevăratul 
motiv al refuzului însa era ca editorii înşişi reprezentau curentul comb.tut 
de Marx şi Engels în lucrarea lor. - 274. 

306 Este vorba despre discursul rostit de M1quel în Reichstagul Germaniei de nord 
la 9 martie 1 867 ; în discursul sau, Miquel a cerut să se creeze Confederaţia 
Germaniei de nord ca stat unit, centralizat sub hegemonia Prusiei, chemind 
celelalte state germ�ne să-şi j ertfească libertatea de dragul unităţii şi desă· 
virşirii unificarii Germaniei prin „foc şi sabie". - 274. 

307 Aproximativ din 22 mai pînă la 2 iunie 1 867 Marx s-a aflat la Engels la 
Manchester. - 276, 497. 

308 Este vorba despre publicarea, în urma dispoziţiei parlamentului, a unui raport 
al judecătorului de poliţie Knox şi al medicului militar Pollock cu privire la 
felul în care sint trataţi deţinuţii politici (inclusiv fenienii irlandezi) din în
chisorile engleze „Report of Commissioners on the Treatment of the Treason· 
Felony Con> icts in the English Convict Prisons" („Raportul membrilor comi· 
sici cu privire la felul în care sint trataţi tradătorii de patrie m închisorile 
engleze" ) .  Londra, 1 867. - 277, 280, 287, 291 .  

309 Este vorba d e  corespondenţa d e  Ia Paris, publicată l a  3 iunie 1 867 î n  ziarul 
„Times" , în care se spune că în timpul vizitei ţarului Rusiei, Alexandru al 
II-iea, la Paris, din mulţime s·au auzit strigăte : „Traiască Paloma I" In şe
dinţa sa din 1 8  iunie 1 867, Consiliul General al Internaţionalei I a adoptat 
o rezoluţie în care era salutată atitudinea maselor populare pariziene în timpul 
vizitei lui Alexandru al 11-lea la Paris şi îndeosebi a aprobat demonstraţia de 
solidaritate cu polonezii aflaţi sub jugul ţarismului rus. Textul rezoluţiei Con· 
siliului a fost publicat în ziarul „Commonwealth" nr. 224 dm 22 iunie 1867 
(vezi „Consiliul General al  Internaţionalei I 1 866-1868. Procese-verbale" .  
Mcscova, 1963, p.  82). - 278. 

310  Potrivit terminologiei lui Hegel, „puncte nodale• sint anumite momente ale 
mişcării ,  cind, ca urmare a unor schimbări cantitative treptate, apare pe neaş
teptate transformarea calitativă, saltul calitativ. Vezi Hegel. „Ştiinţa logicii" ,  



600 Adnotări 

partea I, secţiunea a lll-a, cap. 2, Nota cu pnv1re la exemplele de linii n
dale ale raporturilor de măsură şi cu privire la faptul că în natură nu ar exist
salturi. - 279. 

31 1 1n februarie 1867 a fost insti tuită o com1S1e regală pentru cercetarea activi
tăţii trade-unionurilor engleze. O asemenea cercetare, care a fost determinat. 
de activitatea crescîndă a trade-unionurilor, avea drept scop să pună aceste 
organizaţii în afara legii sau cel puţin să le impună unele îngrădiri. Drept 
răspuns la această măsură a guvenului ,  trade-unionurile au organizat mi
tinguri şi adunări în toată ţara şi au convocat o confermţă naţională, care a 
avut loc la Londra între 5 şi 8 martie 1867. 1n urma cercetării întreprinse d
comisia regală, împotriva trade-unionurilor n-au putut fi formulate nici un fe? 
de acuzaţii. - 281, 284, 317. 

312 1n urma noilor cercetări ale condiţiilor de muncă efectuate în 1867 a apărut" 
legea din 15 august 1867 cu privire la extinderea sferei de acţiune a legilor 
de fabrică asupra unor noi ramuri de producţie ; potrivit acestei legi, ni 
numai în industria de fabrică, dar şi î. micile intreprinderi dintr-o erie de· 
ramuri şi în industria casnică, durata maxnn1 a zilei de muncă pentru feme
şi copiii pînă la 18 i era limitată la 10 ore şi jumătate. - 281 . 

313 Anexa scrisă de Marx la primul capitol al volumului I al „Capitalului" şi pu
blicată la sfîrşitul volumului („Forma valoare") în ediţia a doua şi în cele
ialte ediţii germane ale acestui volum a fost inclusă în textul de bază > 
unele modificări (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 23, Bucureşti, Edi
tura politică, 1966, p. 62-85) ; totodată a fost scos din prefaţa la prima edi
ţie a volumului paragraful care se referea la această anexă. - 281, 289, 297. 

314 Marx se referă Ia capitolul al lll-lea al ediţiei intii a primului volum at 
„Capitalului " ; în ediţia a doua şi în celelalte ediţii acestuia ii corespund
capitolul al cincilea (V-IX) . secţiunea a treia (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere. 
voi. 23, Bucureşti, Editura politică, 1 966, p. 190-322). 

1n notele la extul din ediţia intii menţionate aici se spune că Wurtz oo 
fost primul care a dezvoltat ştiinţific teoria moleculară. După studierea amă
nunţită a aestei probleme, Marx, în ediţia a doua a volumului I al „Capita
lului " (1872) . nu a mai amintit de Wurtz ; în ediţia a treia a acestui volu. 
Engels a precizat şi aprecierea făcută despre Laurent şi Gerhardt (vezi K
Marx şi F. Engels. Opere, voi. 23, Bucureşti, Editura politică, 196, p. 320-321. 
nota 205a). - 282. 

315 I.ucraea lui F. Engels „Situaţia clasei muncitoare din Anglia" a apărut în 
pnmăvara anului 1845. O parte din t1raj care a rămas nevîndută a fost pusă
pe piaţă mai tîrziu cu o nouă copertă interioară, pe care era tipărit anul 
1848. - 282. 

316 Engels se referă la capitolul al doilea („Transformarea banilor în capital ") şi· 
al treilea („Producţia plusvalorii absolute") din prima ediţie a volumului I al' 
„Capitalului " ,  1n ediţia a doua şi în celelalte ediţii germane, aceste capitole· 
corespund secţiunii a doua şi a treia (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 
23, Bucureşti, Editura politică, 196, p, 1 60-322). - 283. 

317 Comisia regală pentru cercetarea activităţii trade-unionurilor (vezi adnotarea-
31 1)  a examinat, prmtre altele, şi aşa-numitele „excee• care au aut loc Ia 
Sheffield, adică cazurile de răfuială cu spărgătorii de grevă Ia care s-au dedat 
unii membri ai trade-unionurilor în 186--1866. Dat fiind caracterul particular 
şi episodic al acestor cazuri, comisia nu a reuşit să le folosească pentru a 
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confirma vinovăţia trade-unionurilor în aplicarea violentei în general şi de 
aceea acuzatia a fost retrasă. - 284. 

318 Marx se referă la ultima secliune a capitolului al cincilea din prima edilie a 
volumului I al „Capitalului" .  In edilia a doua şi în celelalte edilii ale acestui 
volum îi corespunde capitolul al XVII-iea al secliunii a şasea (vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 23, Bucureşti, Editura politică, 1966, p. 541-548) . 
- 281. 

319 „Paragrafele" mentionate în textul scrisorii au apărut în prima edilie a volu
mului I al „Capitalului •, în capitolul al III-iea. In edili a a doua şi în cele
!alte edilii germane ale acestui volum îi corespund capitolele al VII-iea şi al 
VlII-lea din ecliunea a treia ; critica făcută de Marx teoriei emise de econo
mistul burghez vulgar Senior se află la punctul 3 al capitolului al VII-iea, iar 
introducerea la analiza zilei de muncă a fost transformată într-un punct spe
cial despre „Limitele zilei de muncă" (vezi K. Marx şl F. Engels. Opere, voi. 
23, Bucureşti, Editura politică, 1966, p. 235-240, 242-246) . - 288, 289. 

-120 Este vorba despre seria de articole ale lui Eccarius intitulată „A Working 
Man's Refutation of some Points of Politica! Economy endorsed and advo
r.ated by John Stuart Mill" („Dezminţirea de către muncitori a unor teze din 
economia politică dezvoltate şi apărate de John Stuart Mill") .  Articolele au 
fost publicate în numerele 192-21 1.  din noiembrie 1866 pină în martie 1867, 
ale ziarului „Commonwealth". In 1869 aceste articole au apărut în edilie se
parată în limba germană. - 291 . 

321 Este vorba de aprecierea pozitivă făcută în declaraţiile lui Stanley din 14 
iunie în Camera comunelor şi a lui Derby din 20 iunie 1 867 în Camera lorzi
lor asupra tratatului de la Londra cu privire la neutralitatea Luxemburgului, 
încheiat la 1 1  mai 1867 între Austria, Belgia, Franţa, Anqlia, Italia, Ţările de 

Jos, Luxemburgul, Prusia şi  Rusia. Prin semnarea tratatului de la Londra s-a 
încheiat aşa-numita criză a Luxemburgului, provocată de încercările lui Na· 
poleon al III-iea de a obtine de la Prusia încuviinţarea de a anexa Luxem
burgul la Franţa drept compensaţie pentru păstrarea neutralităţii în timpul 
războiului austro-prusian din 1866. Potrivit tratatului, Luxemburgul a fost de
clarat un stat în permanentă neutru ; neutralitatea sa era garantată de statele 
care au semnat tratatul. - 292. 

·322 De la 5 iulie pînă la începutul lunii august 1867 Engels a făcut o călătorie 
prin Suedia, Danemarca şi Germania, unde i-a făcut o vizită lui L. Kugelmann 
la Hannover. - 292, 499, 509, 514. 

"323 In volumul I al „Capitalului" Marx a criticat direct teori. profitului lui Ri
cardo în capitolele : „Rata şi masa plusvalorii" ,  „Plusvaloare absolută şi 
plusvaloare relativă", „Variaţiile mărimii pretului forţei de muncă şi ale mă
rimii plusvalorii" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 23, Bucureşti, Editura 
politică, 1 96, p. 31 22, 51�0) .  O critică mai amănunţită a teoriei profi
tului emisă de Ricardo a făcut Marx în volumul al III-iea al „Capitalului" şi 
în „Teorii asupra plusvalorii" (volumul al IV-iea al „Capitalului ") (vezi K. 
Max şi F. Engels. Opere, voi. 25, Bucureşti, Editura politică, 1969, şi K. Marx. 
„Teorii asupra plusvalorii" ,  partea a II-a) . - 296. 

24 Pentru pregătiea ediţiei a doua germane a volumului I al „Capitalului" ,  
apăut fn 1872, Max a prelucrat temeinic şi a completat textul, făcînd şi 
schimbări esenţiale în structura volumului. Totodată a ţinut seama şi de do
rinlele expuse în scrisoarea de faţă de către Engels. In locul împărlirii în 
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şase capitole, în ediţia a doua şi în celelalte ediţii germane există şapte sec
ţiuni, cuprinzind 5 de capitole. Capitolul al IV-iea, despre care este vorba 
în scrisoarea de faţă, a devenit secţiunea a patra cu 4 capitole, unul dintre 
aceste capitole, al XII-iea, fiind împărţit în cinci secţiuni, iar capitolul al 
XIII-iea în zece sectiuni (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 23, Bucu
reşti, Editura politică, 1966, p. 347-512) . - 298. 

325 Engels se referă la ultimul capitol, al şaselea, „Procesul de acumulare a ca
pitalului•, din prima ediţie a volumului I al „Capitalului • ; în ediţia a doua 
şi în următoarele, acest capitol alcătuieşte secţiunea a şaptea (vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 23, Bucureşti, Editura politică, 1966, p. 57--776). -
298, 301. 

326 Partea introductivă la volumul I al „Capitalului" lui Marx a apărut curind 
într-o serie de ziare germane : „Die Zukunft" din 4 septembrie 1867, „Beo
bachter" din 7 septembrie 1867, precum şi în numerele 9-1 1 ale revistei 
„Vorbote• din 1867 : textul englez al părţii introductive, în traducerea lui 
Eccarius, a fost publicat în „Bee-Hive Newspaper" nr. 308 din 7 septem
brie 1 867 ; textul francez, în traducerea lui Paul Lafargue şi a fiicei lui 
Marx Laura, a fost publicat în ziarul „Courrier fra:ais"  nr. 106 din 1 octom
brie 1 867 şi în ziarul belgian „La Liberte" nr. 15 din 13 octombrie 1867. -
299, 320, 334, 371, 510. 

327 A doua editie germană a volumului I al „Capitalului " a apărut în 1872 în 
editura lui O. Meissner la Hamburg (vezi şi  adnotarea 324) . - 299, 327. 

328 Marx se referă la prima variantă a cărţii a doua a „Capitalului " ,  consacrata 
analizei „Procesului de circulaţie a capitalului " .  Acestă variantă a cărţii a 
doua, din care cea mai mare parte a fost scrisă de Marx, după cum se pre
supune, în 1 865, s-a păstrat sub formă de manuscris. La pregătirea pentru 
tipar a manuscriselor lui Marx care se refereau la cartea a doua a „Capita
lului •, Engels nu a folosit acest prim manuscris,  intru cit dispunea de varian
tele ulterioare (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 24, Bucureşti, Editura 
politică, 1967, p. 8-1 1 ) .  - 300. 

329 Este vorba de scrisoarea lui Marx către Engels din 20 august 1862 şi scrisoarea 
de răspuns a lui Engels din 9 septembrie 1 862 (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 30, Bucureşti, Editura politică, 1969, p. 219-251 ,  252-253). - 300. 

330 Mult mai amănunţit vorbeşte Marx despre acest lucru în „Teorii asupra plus
valorii" (volumul al IV-iea al „Capitalului") (vezi K. Marx. „Teorii asupra 
plusvalorii" ,  pa1tea a II-a, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 410). - 300. 

331 Congresul de la Lausanne al Internaţionalei a avut loc intre 2 şi 8 septem
brie 1867. Marx, fiind ocupat cu corectura la primul volum al „Capitalului" ,  
nu a participat l a  congres. L a  congres a u  fost prezentate raportul Consiliului 
General (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 16, Bucureşti, Editura politică, 
1963, p. 57-594) şi dări de seamă din diferite ţări care dovedeau întărirea 
poziţiilor Internaţionalei în ţarile respective. Deşi Consiliul General s-a 
împotrivit, proudhoniştii au impus congresului ordinea lor de zi : au fost dis
cutate pentru a doua oară problemele cooperaţiei, muncii femeilor, învăţă
mintului, precum şi o serie de alte probleme care au distras atenţia con
gresului de Ia discutarea problemelor cu adevărat arzătoare prevăzute pe 
ordinea de zi  propusă de Consiliul General. Proudhoniştii au reuşit să facă să 
fie adoptate citeva din rezoluţiile lor, dar n-au reuşit să acapareze condu-
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cerea Internaţionalei. Congresul a reales Consiliul General în vechea com
ponenţă şi a menţinut sediul acestuia Ia Londra. - 307, 309, 318, 491 . 

332 Este vorba de colile de tipar ale ultimului capitol, al şaselea, al volumului 
al „Capitalului" .  

ln ediţia a doua germană a volumului I al „Capitalului" (1872). Marx a 
ţinut seama de observaţiile lui Engels, a extins considerabil capitolul despre 
Irlanda şi a sris o serie de note în plus (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 23, Bucureşti, Editura politică, 1966, p. 704-718). 

„Rezumatul în legătură cu exproprierea expropriatorilor",  menţionat de 
Engels în ediţia a doua şi în următoarele ediţii germane, se gaseşte Ia sfîr
şitul capitolului al XXIV-lea la punctul intitulat „Tendinţa istorică a acumu
larii capitaliste" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 23, Bucureşti, Editura 
politică, 1966, p. 764-766) . - 308, 323. 

333 Este v01 ba, pare-se, de articolele publicate de Girardin în paginile ziarului 
la Liberte" ,  al cărui proprietar era începînd din iunie 1 866, în care făcea o 
analogie între situaţia din acea vreme din Franţa cu cea din perioada dmamte 
de revoluţie, din 1 829 şi din 1847. - 309. 

334 La 27 august 1867, în timpul călătoriei făcute în partea franceză a Flandrei 
cu prilejul aniversării alipirii acesteia la Franţa, Napoleon al III-iea a ţinut 
o cuvîntare la Lille, în care a caracterizat cu destul pesimism situaţia intenă 
şi externă, precum şi viitorul celui de-al doilea Imperiu, spunînd că Ia ori
zontul Franţei au apărut unele „puncte negre" .  - 309. 

335 Dupa terminarea razboiului civil din S.U.A., mişcarea pentru introducerea pe 
cale legislativă a zilei de muncă de 8 ore s-a intensificat. In întreaga ţară 
au fost create ligi avînd ca obiect lupta pentru ziua de muncă de 8 ore ; nu
mai în statul Califonia au existat mai mult de 50. In această mişcare a fost 
inclusă şi Uniunea naţională a muncitorilor care la Congresul general de la 
Baltimore (vezi adnotarea 488) din august 1866 a declarat că revendicarea zilei 
de muncă de 8 orc este o condiţie indispensabilă pentru eliberarea muncii de 
robia capitalistă. Marx, care acorda o mare importanţă mişcării pentru ziua 
de muncă de 8 ore, a pus această problemă pe ordinea de zi a Congresulm 
Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor de la Geneva, arătînd în „Instruc
ţiunile" catre delegaţii Consiliului General necesitatea de a face din reven
dicarea zilei de muncă de 8 ore „platforma comună a clasei muncitoare dm 
întreaga lume" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 16, Bucureşti, Editura 
politică, 1963, p. 204). Acest punct formulat de Marx a fost adoptat în una
nimitate ca rezoluţie a Congresului de la Geneva. 

Revendicarea zilei de muncă de 8 ore a întimpinat o împotrivire îndîr
jită din partea capitaliştilor americani, dar congresul american a fost nevoit 
să ţină seama de mişcarea de masă şi la 25 iunie 1 868 a adoptat legea cu 
privire Ia introducerea zilei de muncă de 8 ore pentru toţi cei ce lucrează 
în intreprinderi de stat şi în instituţii federale. - 309, 5 1 1 .  

336 L a  5 septembrie 1867 a fost convocat l a  Geneva Congresul constitutiv al Ligii 
pentru pace şi libertate - organizaţie pacifistă burgheză creată de o serie de 
republicani şi liberali mic-burghezi şi burghezi, cu participarea activă a lui 
V. Hugo, G. Garibaldi etc. In perioada 1 867-188 la activitatea Ligii a luat 
parte şi Bakunin. Comitetul organizatoric al Ligii, căutînd să-şi asigure spri
jinul organizaţiei intenaţionale a proletariatului, a adresat o invitaţie la 
congres secţiilor Internaţionalei, precum şi personal conducătorilor ei, inclusiv 
lui K. Marx. Totodată s-a luat hotărîrea de a se amina deschiderea Con
gresului Ligii pentru pace şi libertate de la 5 la 9 septembrie, pentru a da 



64 Adnotări 

posibilitate delegaţiilor la Congresul de la Lausanne al Intenaţionalei să par
ticipe şi ei. La propunerea lui Marx, Consiliul General al Asociaţiei Interna
ţionale a Muncitorilor a luat încă la 13 august 1861 hotărîrea oficială de a 
nu participa la Congresul Ligii pentru pae şi libertate (pentru organizaţie 
participarea ar fi constituit, în condiţiile de atunci, pericolul de a-şi pierde 
caracterul proletar, de sine stătător, şi ar fi făcut Intenaţionala răspunză
toare pentru iluziile pacifiste răspîndite de Ligă). Dar, avînd în vedere ca
racterul progresist al luptei Ligii pentru pace, membrilor Internaţionalei li s·a 
recomandat să participe în mod individual la Congresul Ligii (vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opee, voi. 1 6, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 220, 513-514). 

Marx a îndeplinit rugămintea lui Borkheim, făcind o serie de observaţii 
serioase cu privire la conţinutul şi la forma de prezentare a cuvîntării pre
gătite de acesta în vederea Congresului Ligii pentru pace şi libertate. Cuvîn
tarea lui Borkheim a fost publicată la scurt timp după aceea sub titlul „Ma 
Perle devant le Congres de Geneve• ,  precum şi în traducere în limbile ger
mană, engleză şi rusă. - 310, 315, 324, 325, 328, 355, 502. 

331 In textul din prima ediţie germană a volumului I al „Capitalului",  în afară 
de notele obişnuite de la subsol, Marx a mai scris 9 note suplimentare, în 
care a folosit cele mai noi date faptice din diferite surse. La pregătirea edi
ţiei a doua germane (1812). aceste note suplimentare au fost parţial modifi
cate şi mutate la locurile respective din text. 

In legătură cu anexa la capitolul întîi vezi adnotarea 313. - 3 1 1 .  

338 Este vorba despre cuvîntarea rostită d e  Marx î n  legătură cu atitudinea Aso
ciaţiei Internaţionale a Muncitorilor faţă de Congresul Ligii pentru pac' ş1 
libertate şi cu proiectul de rezoluţie propus de el referitor la aceeaşi problemă 
în şedinţa Consiliului General din 13 august 1 861 (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 1 6, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 220, 513-514). Scurta in
formare u privire la şedinţa Consiliului din 13 august 1 861 a fost publicată 
de Eccarius în „Bee-Hive Newspaper• nr. 305 din 11 august 1 861 şi în ziarul 
„Courrier fran;ais" din 2 septembrie 1 861 în articolul lui L. Dubois „Les con
ditlons de la paix" („Condiţiile de pace") .  - 3 1 1 .  

339 I n  n r .  2 din ziarul democrat italian „Libertâ e Giustizia" din 2 4  august 161 
a fost publicat un articol intitulat „La Questione romana• („Problema ro
mană").  în care erau criticate dogmele lui Mazzini. - 3 1 1 .  

340 Este vorba de publicarea în „Times" nr. 25 909 din 6 septembrie 1 861 a pri
mului articol al lui Eccarius din seria de articole în legătură cu Congresul 
de la Lausanne al Intenaţionalei I. Celelalte articole din această serie au fost 
publicate în ziarul „Times• numerele 25 91 1 ,  25 912 şi 25 913 din 9, 10 şi 1 1  
septembrie 1 861. I n  articolele sale, Eccarius făcea remarci ironice cu privire la 
confuziile din concepţiile delegaţilor francezi premdhonişti şi la vorbăria lor. -
313, 3 1 6, 319, 325. 

341 „Le Courrier fran;ais", ziarul lui Vermoel, a început din S septembrie 1861 
să publice articolele lui A. Tolain cu privire la Congresul ie la Lausanne, ln 
care elogia poziţia delegaţilor francezi la congres. - 313. 

342 In ziarul „Bee·Hie Newspaper" nr. 308 din 1 septembrie 1 861 a fost publicată 
partea introductivă a volumului I al „Capitalului" lui K. Marx. Traducerea ln 
limba engleză a fost făcută de Eccarius. - 314. 
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343 Este vorba despre alegerea, la Congresul de ta Lausanne al Asociaţiei Inter
naţionale a Muncitorilor, a lui Marx şi a majorităţii foştilor membri ai Con
siliului în componenţa noului Consiliu General. Spiritul activ al proudhonişti
lor Ia Congresul de la Lausanne şi taptul că au reuşit să strecoare acolo o 
parte din rezoluţiile lor au făcut ca lupta pentru introducerea principiilor pro-
1ramatie de bază ale comunismului ştiinţific pentru a contracara doctrinele 
proudhoniste mic-burgheze să fie inevitabilă. Această sarcină, după părerea lui 
Marx, trebuia s-o îndeplinească următorul congres al Intenaţionalei, care 
a fost convocat la Bruxelles în septembrie 1 868. Datorită energicei munci de 

pregătire desfăşurate, Marx şi tovarăşii săi de idei au introdus la Congresul 
de Ia Bruxelles hotărîrile lor (îndeosebi cu privire la proprietatea colectivă 
asupra pămîntului) , dind o lovitură influenţei proudhoniştilor din Asociaţia 
Interna!ională a Muncitorilor. - 315. 319. 

344 Uninea muncitorească de la Berlin a fost înfiinţată în ianuarie 1863 cu parti
ciparea activă a lui Schulze-Delitzsch şi se afla sub influenţa progresiştilor, 
care propagau ideile trade-unionismului şi cooperativismului burghez. De la 
întemeierea Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor, tot mai multe elemente 
înaintate din cadrul Uniunii muncitorilor de la Berlin s-au siml1t atrase de 
Internaţională. In octombrie 1 868, în Uniunea muncitorilor de la Berlin 
a avut loc o sciziune ; partea cu orientare radicală a format Uniunea de
mocrată muncitorească, care a aderat la organizaţia din Nirnberg condusă de 
Bebe) şi Liebknecht, adoptînd programul acesteia, bazat pe principiile In
ternaţionalei I. Aproape toţi membrii Uniunii erau în acelaşi timp şi membri 
ai Asociaţiei Intenaţionale a Muncitorilor (în Germania oficial se putea intra 
în organizaţii internaţionale numai în mod individual). Pentru a sublinia ca
racteul ei proletar, Uniunea a ales ca preşedinţi doi muncitori - Wilche şi 
Kămmerer. 

Uniunea democrată muncitorească a dus o luptă activă împotriva lassal
leenilor. ln 1869 Uniunea a aderat la Partidul muncitoresc social-democrat, 
înfiinţat la Congresul de la Eisenach. - 315, 359. 

345 Este vorba de pozilia greşită pe care s-a situat J. Ph. Becker şi alţi membri ai 
secţiei de la Geneva a Intenaţionalei faţă de Liga pentru pace şi libertate 
(în legătură cu atitudinea Consiliului General faţă de aceasta vezi adnotarea 
336) . La 9 iulie 1 867, adunarea generală a membrilor secţiei Intenaţionalei de 
la Geneva a hotărît să adere la programul burghez-pacifist al Ligi! pentru 
pace şi libertate şi să arate organizatorilor ei deplină încredere ; cîţ1va 
membri ai secţiei de la Geneva, printre care J. Ph. Becker şi F. Dupleix, au 
intrat în comitetul de constituire al Ligii. - 316, 319. 

346 Este vorba despre articolul lui Vermorel „La prochaine campagne de la 
Prusse• („Viitoarea campanie a Prusiei"), publicat în gazeta „Courrier fran
;ais" nr. 4 din 9 septembrie 1867. - 311. 

347 Pentu a rupe conspiraţia tăcerii ţesută de ştiinţa burgheză oficială ln jurul 
volumului I al „Capitalului" lui K. Marx, Engels a recurs la o „stratagemă 
militari", scriind în ziarele burgheze o serie de recenzii n care făcea „Capi
talului" o critică din punct de vedere burghez. Recenziile au fost publicate 
în „Rheinische Zeitung• ,  „Elberfelder Zeitung", „Disseldorfer Zeitung• ,  
„Staats-Anzeiger fir Wirttemberg• ş i  î n  alte ziare (vezi K. Marx ş i  P .  Engels, 
Opere, voi. 16, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 221-223, 242-258). - 318. 

348 In scrisoarea sa către Marx din 9 septembrie 1867, Eccarius îl informa că un 
grup de membri ai Ligii pentru pace şi libertate (vezi adnotarea 336) , Simon, 
Venedey şi alţii, au protestat împotriva unui paragraf al apelului adresat de 
Congresul de la Lausanne al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor către 
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Congresul Ligii păcii de la Geneva, în care se precizează caracterul de clasă 
al societăţii contemporane. - 320. 

349 Engels se referă la comunicatele publicate în „Courrier fra:ais" ,  numerele 
85 şi 86 din 10 şi 1 1  septembrie 1 861. - 322. 

350 lncepind de la 13 septembrie 1 861, Marx şi P. Lafargue au petrecut citeva zile 
la Engels la Manchester. - 322. 

351 Greşeala de tipar menţionată de Marx („C" în loc de „B") s-a menţinut în a 
doua şi în toate ediţiile germane următoare ale volumului I al „Capitalului" 
apărute în timpul vieţii lui Marx şi Engels. n afară de aceasta, în calculul 
lui Marx, reprodus de el în tabelul B menţionat aici, s-a strecurat o inexac
titate : în loc de „101 984 de acri" trebuia să fie „108 193 de acri" (vezi K. 
Marx şi F. Engels. Opere, voi. 23, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 106) . 
- 323. 

352 Hotărîrea cu pnv1re la desfiinţarea funcţiei de preşedinte al Consiliului Ge
neral a fost adoptată la şedinţa din 24 septembrie 1861 pe baza propunerii 
făcute de Heils din iniţiativa lui Marx. Desfiinţarea acestei funcţii, care din 
1 864 a fost fără întrerupere ocupată de Odger, unul dintre liderii trade-unto
nurilor engleze, reflecta lupta lui Marx şi a adepţilor lui pentru a-i izola pe 
liderii oportunişti ai trade-unionurilor şi a le slăbi poziţiile în conducerea In
ternaţionalei. - 325. 

353 Scrisoarea despre care vorbeşte Marx a fost trimisă de Fox lui J. Ph. Becker 
la Geneva în ajunul Congresului de la Lausanne din 29 august 1 861, cu men
ţiunea „personal şi confidenţial• .  Pentru a argumenta propunerea lui ca sediul 
Consiliului General să fie mutat la Geneva, Fox invoca faptul că activitatea 
de conducere a mişcării muncitoreşti internaţionale ii distrage pe membrii 
englezi ai Consiliului General de la Conducerea mai activă a organizaţiei 
din Anglia a Internaţionalei. - 325. 

354 In articolul de fond al ziarului „Times• nr. 25 911 din 16 septembrie 1 861, 
consacrat Congresului păcii de la Geneva, alături de expunerea conţinutului 
cuvîntărilor lui Garibaldi, Quinet, Dupont, Bakunin etc., este menţionată ş1 
cuvîntarea lui Borkheim, care, după cum scria „Times " ,  a propus „desfiin
ţarea claselor" .  - 325. 

355 Anunţul editorului O. Meissner cu pnv1re la apariţia volumulu< I al „Ca
pitalului" lui K. Marx a fost publicat în „Allgemeine Zeitung" nr. 213 dm 
30 septembrie 1 861. Institutul de marxism-1eninism nu dispune în momentul 
de faţă de colecţia din 1 861 a lui „Kilnische Zeitung" .  327. 

356 Titlul acestui articol, publicat în „Courrier fra:ais" nr. 1 1 3  din 8 octombrie 
1 861, cuprinde o aluzie la fabula lui La Fontaine „Măgarul şi tîlharii" .  

Cu privie l a  intervenţia î n  Mexic vezi adnotarea 1 86. - 328. 

357 In scrisoarea sa către Marx din 8 octombrie 1861, Kugelmann se oferea să 
publice scurte recenzii Ia volumul I al „Capitalului" ,  adaugînd că Warne
bold şi-a oferit sprijinul în vederea publicării lor într-o serie de ziare bur
gheze şi cerea să i se dea indicaţii în privinţa felului în care urma să scrie 
aceste recenzii. 

In legătură cu activitatea desfăşurată de Engels pentru a populariza vo
lumul I al „Capitalului" şi a zădănici „conspiraţia tăcerii" ţesută în jurnl 
cărţii lui Marx de cercurile burgheze, vezi adnotarea 341. -329. 
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358 Legea cu pr1vire la libertatea de deplasare şi de domiciliere a fost adoptată 
de Reichstagul Confederaţiei Germaniei de nord la 22 octombrie 1867 şi ac
ţrnnea ei s-a extins asupra tuturor statelor supuse Confederaţiei. Această lege 
era una din verigile unei serii în !regi de acte legislative adoptate de Reichstag
ul ConfederaUei Germaniei de nord din 1867 pină în 1870 şi orientate spre 
mlăturarea obstacolelor moştenite din perioada de fărim1ţare feudală în vede
rea dezvoltarii libere a capitalismului în Germania. - 331 .  

359 Este vorba d e  tratatele c u  privire l a  extrudarea criminali/or încheiate intre 
diferite state, care au luat o largă răspindire în a doua jumătate a secolului 
al XIX-lea. Tratatele se refereau numai la criminalii de drept comun ; potnvit 
dreptului intenaţional, acţiunea acestor tratate nu se extindea asupra per
soanelor învinuite de delicte politice. - 332. 

360 Este vorba despre încheierea printr-un succes al Prusiei a razboiului austro
prusian din 1866, în urma căruia o serie de state mici germane au fost anexate 
la Prusia, iar trupele acestora au fost incluse în efectivul armatei prusiene. 
- 333. 

361 Un mic fragment din scnsoarea de faţă a fost publicat pentru pruna oara în 
cartea „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx•,  Bd. !II, Stuttgart, 
1913. - 333. 

362 Este vorba de „Illustrierter Familien-Kalender", scos de A. H. Payne în fie
care an, începînd din 1857, la Leipzig ; în această publicaţie a apărut arti
colul lui Bettziech „Germanii la Londra". - 334. 

363 In scrisoarea sa către Marx din 20 septembne 1867, Nahmer, emigrant ger
man în AmericI, îşi oferea serviciile în calitate de traducător în limba engleză 
a volumului I tl „Capitalului" lui Marx. Marx a cerut informaţii despre Nah· 
mer de la ciţiva prieteni, dar, după cum a reieşit, nimeni nu-l cunoştea 
Acesta a fost motivul pentru care Marx i-a respins serviciile. - 334, 510. 

364 In scrisoarea din 8 octombrie 1867, Liebknecht îl informa pe Marx că inten
ţ10neaza sa propună împreună cu alt deputat în Reichstag, Remcke, numirea 
unei comisii de cercetare a situaţiei muncitorilor din Prusia. Pentru a funda
menta această propunere, el voia să afle tare sînt împuternicirile acestor 
comisii în Anglia. De aceea Liebknecht l-a rugat pe Marx să-i trimită legile 
engleze cu privire la aceste comisii. Marx i-a îndeplinit dorinţa. 

Este vorba de următoarele documente : „An Act for facilitating in certain 
Cases the Proceedings of the Commissioners appomted to make Inquiry res
pecting Trades Unions and other Associations of Employers or Workmen" 
{„Decret cu privire la înlesnirea, în anumite cazuri, a muncii membrilor co
misiei numiţi pentru cercetarea trade-unionurilor şi a altor organizaţii al
patronilor sau ale muncitorilor") ,  adoptat de parlamentul englez Ia 5 aprilie 
1867, şi „An Act to extend the uTrades Union Commission Act, 1867»" {„De· 
cret cu privire la extinderea •Decretului cu privire la problemele trade-unio
nurilor, 1867» ") ,  adoptat de parlamentul englez la 12 august 1867. - 334, l40. 

365 La 14 octombrie 1867, în timpul discutării în Reichstagul Confederaţiei Ger
maniei de nord a proiectului de lege cu privire la abrogarea leg1lor în vigoare 
împotriva întunirilor, proiect propus de progresistul Schulze-Delitzsch, 
Schweitzer a ţinut o lungă cuvintare demagogică. Susţinind proiectul de lege 
prezentat de Schulze-Delitzsch, Schweitzer chema Reichstagul iuncherist
burJhez să abroge legile împotriva grevelor şi întrunirilor, acordind acestor. 
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un cadru legal, paşnic şi a peîntîmpina posibilitatea unor acţiuni revoluţio
nare ale proletariatului. Totodată, în cuvîntarea sa, în spiritul concepţiilor lui 
Lassalle, nega importanţa grevelor şi a întrunirilor în lupta muncitorilor îm
potriva exploatării capitaliste. Schweitzer a încercat de aemenea ln cuvin
tarea sa să expună citeva teze ale economiei politice marxiste, dar într-o 
formă simplistă şi denaturilă. - 336. 

366 Este vorba, pare-e, de nişte tăieturi din ziarul „Hermann• ,  în care au fost 
publicate rapoartele comitetului de la Londra cu privire la desfăşurarea colec
tei în sprijinul lui Freiligrath (vezi adnotarea 297) , în special despre nr. 459 
al ziarului „Hermann• din 1 9  octombrie 1867, în care a apărut apelul comi
tetului în legătură cu colecta pentru Freiligrath. Pe tăietura din acest num.r 
al ziarului, care s-a păstrat printre materialele lui Marx, acesta a scris ur
mătorul vers : „Dacă asta nu e bună pentru ploşniţe, atunci nu mai ştiu ce e 
bun" (proverb răspîndit în Regiunea renană). - 338. 

367 Este vorba de următoarele articole publicate în „Courrier fran;ais" în oc
tombrie 1867 : L. Nougues. „L'Art militaire et le progres• („Arta militară şi 
progresul") şi „Lettres inediles de P. J. Proudhon sur Ies generations spon
tanees• {„Scrisori inedite ale lui P. J. Proudhon cu privire la generaţiile 
spontanee"). - 338. 

368 Recenzia la volumul I ai „Capitalului" lui Marx pentru „Fortnightly Review• 
a fost scrisă de Engels mai tîrziu, in mai-iunie 1868. După cum se vede din 
corespondenţa ulterioară dintre Marx şi Engels, ei au avut în repetate rîn
duri schimburi de păreri cu privire la conţinutul şi torma articolului. Unele 
pasaje din scrisorile lui Marx au fost incluse ln întregime de Engels în textul 
recenziei sale. 

Recenzia a fost respinsă de redacţia ziarului şi s-a păstrat sub formă 
de manuscris ; a fost publicată pentru prima oară în revista „Letopisi mark
sizma • nr. 1, 1 926 (vezi K. Marx şi F. Engels. Oere, voi. 16, Bucureşti, Edi
tura politică, 1 963, p. 31-333). - 338, 341, 347, 350. 

369 Este vorba de articolul lui W. T. Thornton „Stray Chapters from a forth
coming Work on Labour• („Unele capitole dintr-o viitoare lucrare despre 
muncă"), publicat în revista „Fortnightly Review•,  voi. II, nr. 10 din 1 octom
brie 1867. - 339. 

370 ln scrisorile lor dm 7, 14 şi 16 octombrie 1867, J. Ph. Becker şi Eccarius îl 
informau pe Marx despre situaţia lor materială precară şi despre preocuparea 
lor de a găsi o posibilitate de ciştig, fapt care avea repercusiuni asupra 
muncii lor de zi cu zi în cadrnl partidului. Astfel Becker era pus în situaţia 
de a părăsi postul de preşedinte al Comitetului Central al secUei germane 
de la Geneva şi redacţia „Vorbo te" .  Eccarius, căutîndu-şi de lucru, a părăsit 
pentru un timp Londra. - 339, 510. 

371 La 17 octombrie 1867, în timpul dezbaterilor din Reichstagul Confederaţiei 
germane în juul proiectului de lege cu privire la serviciul militar, Liebknecht, 
Bebe! etc. au propus desfiinţarea armatelor permanente şi înlocuirea lor cu 
înarmarea poporului. In încheierea cuvîntării sale, Liebknecht a numit 
Reichstagul Confederaţiei germane „frunza de viţă a absolutismli". 

La 21 octombrie 1867, în timpul discutării în Reichstagul Confederaţiei 
Germaniei de nord a proiectului de lege cu privire la întruniri, Liebknecht, 
Bebe! etc. au intrdus un amendament la paragraful 2 din proiectul de lege 
care dădea drept patronilor să angajeze în producţie muncitori de orice pro
fesiune, în număr nelimitat. ln amendamentul lor, reprezentanţii clasei munci-
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toare propuneau ca paragraful 2 să nu anuleze legile existente cu privire la 
limitarea şi protecţia muncii copiilor în producţie. Acest amendament a fost 
adoptat de Reichstag. - 340, 509. 

372 După alipirea, in 1866, a Veneţiei la regatul Italiei, pentru desăvîrşirea uni
ficării ţării mai rămînea doar ca statul papal să fie inclus în componenţa rega
tului, Cercurile conducătoare din Italia nu s-au hotărît la acest pas de teama 
unui conflict cu Franţa napoleoneană, care i1 susţinea pe papă. lm\iatorul 
luptei pentru alipirea Romei a fost Garibaldi, care a început pregătirile pen
tru o ofensivă asupra Romei. Guvernul lui Victor Emmanuel, care Ia început 
a trecut intenţionat cu vederea aceste pregătiri, în ajunul ofensivei l-a arestat 
pe Garibaldi. Totuşi, voluntarii săi au reuşit să pătrundă în statul papal. 
Intre timp, la Roma patrioţii pregătiseră o răscoală împotriva puterii papale 
sub lozinca unificării întregii !talii. La 17 octombrie 1867, papa Pius al IX-iea 
a adresat o enciclică către episcopi, în care-i anunţa ce pericol Ii ameninţă. 
Guvernul lui Napoleon al III-lea încă la 18 octombrie a promis că-l va ajuta 
pe papă, şi în acest scop a pregătit n corp expediţionar pentru a-I trimite 
în Italia. Cînd trupele lui Garibaldi, sub conducerea acestuia (la 14 octom
brie Garibaldi a evadat din închisoare) . s·au apropiat de Roma, trupele fran
ceze au ponit spre Italia şi la 30 octombrie au ajuns la Roma. Numai cu 
ajutorul interven!ioniştilor francezi au reuşit armatele papei, la 3 noiembrie 
1867, să-i înfrîngă la Mentana pe voluntarii lui Garibaldi. Problema Romei 
a rămas nerezolvată pînă în 1 870. - 340, 343, 373, 513. 

373 Legile cu privire la dreptul primului ndscul şi la majorat (Laws of primoge
niture and entail), care se păstrează în Anglia încă din secolul al XIX-lea, 
sînt legi feudale cu privire la succesiune, potrivit cărora titlul şi proprietatea 
funciară treteau în proprietatea fiului cel mai mare, care nu avea dreptul de 
a le înstrăina. - 341 .  

374 Este vorba d e  scrisoarea d e  mulţumire adresată lui Marx d e  către Speyer Ia 
6 octombrie 1867, în numele Asociaţiei culturale a muncitorilor comunişti ger
mani de la Londra, drept răspuns la primirea volumului I al „Capitalului• 
din partea lui Marx. 

Despre Asocia/ia culturală a muncitorilor comunişti germani de la Lon
dra vezi adnotarea 99. - 342. 

375 Jn deceniul al 7-lea al secolului al XIX-iea, societatea ateistă a liber-cugetă
torilor desfăşura o activitate intensă în Anglia. O mare influenţă asupra miş
cării liber-cugetătorilor a avut-o radicalul burghez Ch. Bradlaugh şi alţii, 
care erau grupali în jurul ziarului „The National Reformer• şi făceau pro
pagandă burghezo-reformistă printre muncitori. ln octombrie 1867 grupul liber
cugetătorilor aflaţi sub influenta lui Bradlaugh şi a politicienilor burghezo
radicali apropiaţi lui au hotărîl să convoace o conferinţă în scopul crearii 
unei Asociaţii centrale a liber-cugetătorilor pentru desfăşurarea unei propa
gande pur ateiste. Aceasta a constituit un prilej pentru separarea de Brad
laugh şi de ceilalţi radicali, întrucit agitaţia politică era exclusă din pro
gramul de activitate al proiectatei asociaţii. Pentru realizarea acestui plan a 
fost creat un comitet de pregătire ; Marx a fost şi el propus să candideze în 
alegerea membrilor acestui comitet, dar el a refuzat propunerea. - 342. 

376 Marx foloseşte aici în mod ironic o expresie a lui K. Vogt din cartea „Mein 
Prozess gegen die < Allgemeine Zeitung»" („Procesul Intentat de mine lui 
•Allgemeine Zeitung»" ) .  Genf, 1859 (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 
14, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 473). - 343. 



610 Adnotări 

377 ?n octombrie 1867 Bismarck trimite ambasadorului prusian la Florenţa, con
telui von Usedom, instrucţiuni în care îi face cnoscute trataivee care aveau 
loc intre Franţa şi Italia cu privire la revizuirea acordului lor din 15 septem
brie 1 864, prin care se garanta inviolabilitatea statului papal, recomandîndu-i 
să păstreze „o atitudine de simplu observator• în conflictul franco-italian în 
problema romană şi să aştepte evoluţia evenimentelor. - 343, 350. 

378 Este vorba despre intilnirea de la Salzburg din 1 8-21 august 1867 dintre 
Napoleon al III-iea şi Franz Joseph, împăratul Austriei. In timpul întrevederii, 
Napoleon al III-iea a încercat să încheie un acord cu Austria împotriva Pru
siei şi Rusiei. Dar, întrucit Austria nu voia să intre într-un nou conflict cu 
Prusia şi din pricina neîncrederii reciproce a părţilor, acest acord nu a fost 
încheiat. - 343. 

379 Este vorba de o scrisoare adresată de Dupanloup lui Rattazzi la 15 septem
brie 1 867, ziua aniversării acordului franco-italian din 15 septembrie 1864, prin 
care se garanta inviolabilitatea statului papal ; în această scrisoare se cerea 
guvenului italian să se ridice împotriva mişcării lui Garibaldi pentru inelu· 
derea statului papal în Italia unificată. Cîteva zile mai tirziu, scrisoarea a fost 
publicată în „La Gazzette de France• şi curînd după aceea a apărut în broşură 
sub titlul : „Lettre a M. Rattazzi, president du conseil des ministres du roi 
d"ltalie, sur Ies entreprises de Garibaldi" („Scrisoare către M. Rattazzi, pte· 
şedintele Consiliului de Miniştri al regelui Italiei, în legătură cu acţiunea 
Garibaldi") .  Paris, 1867. - 343. 

380 La 18 septembrie, la Manchester, asupra dubei închisorii s-a produs un atac 
armat pentru eliberarea a doi conducători ai fenienilor (vezi adnotarea 1 8 1 ) ,  
Kelly ş i  9easy, arestaţi în urma infringerii răscoalei organizate d e  fenieni 
în martie 1867. Evadarea lui Kelly şi Deasy a reuşit, dar în timpul incăieTării 
a fost ucis un poliţist. Cinci oameni arestaţi la faţa locului şi acuzaţi de 
crimă au fost condamnaţi la moarte. Intre 1 şi 23 noiembrie a avut loc la 
Manchester procesul feniienilor arestaţi, în timpul căruia acuzarea, pentru a 
dovedi vinovăţia fenienilor, a recurs la mărturii mincinoase şi la alte procedee 
necinstite. Cu toate eforturile depuse de E. Jones, prietenu! şi tovarăşul de 
idei al lui Marx şi  Engels, tribunalul i-a condamnat la moarte. Unul dintre ei 
(Maguire) a fost ulterior graţiat, altuia (Condon) i s-a comutat pedeapsa cu 
moartea în închisoare pe viaţă, iar ceilalţi (Larkin, Allen şi O'Brien) au fost 
executaţi la 23 noiembrie 1 867 la Manchester. 

In timpul anchetei şi a procesului fenienilor, Consiliul General al Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor, din iniţiativa lui Marx, a desfăşurat printre 
muncitorii englezi o largă campanie în sprijinul mişcării irlandeze de elibe
rare naţională (vezi volumul de faţă, p. 344, 348-349). - 344, 347, 350, 355, 

358, 509. 

381 La şedinţa consiliului Ligii pentru reformă din 23 octombrie 1867, cu prilejul 
discutării scrisorii peşedintelui Ligii, radicalul burghez Beales, in care miş
carea feniană era condamnată cu vehemenţă, liderii trade-unionurilor en
gleze Odger şi Lucraft, membri ai consiliului Ligii, s-au pronunţat împotriva 
publicării acestei scrisori şi şi-au exprimat simpatia faţă de mişcarea de eli· 
berare irlandeză. Această cuvintare era rezultatul direct al influentei în spi· 
rit intenaţionalist exercitate de Marx şi de cei mai apropiaţi tovarăşi ai IU1 
de idei asupra liderilor trade-unionurilor în cadrul Consiliului General al Aso
ciaţiei Internaţionale a Muncitorilor. Dar la ultimele şedinţe ale consiliului 
Ligii pentru reformă din 30 octombrie şi 1 noiembrie, Odger şi Lucraft, în 
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urma presiunilor exercitate de radicalii burghezi, au renunţat Ia poziţia lor 
iniţială, declarînd că nu au înţeles bine. - 344. 

382 Este vorba de „Agricultural Statistics , Ireland. Tables showing the E>limated 
Average Produce of the Crops for the Year 1866 ; and the Emigration from 
lrish Ports , from ist January to 31St December, 1866 ; alsa the number of 

Mills for scutching flax in each County and Province• („Statistica agrară, 
Irlanda. Tabele care indică evaluarea producţiei medii Ia hectar pe anul 1866 ; 
şi emigrarea din porturile irlandeze de la 1 ianuarie pină Ia 31 decembrie 
166 ; acelaşi număr de fabrici de prelucrare a inului în fiecare comitat şi 
provincie").  Dublin, 1867. - 344. 

383 După cum 'eiese din scrisoarea de faţă, la 5 noiembrie 1867 Engels încă nu 
ştia dacă Kugelmann a reuşit să plaseze a doua recenzie a sa la volumul I 
al , ,Capitalului" .  Din corespondenţa lui Kugelmann, precum şi din scrisoarea 
lui Engels către Marx din 12 decembrie (vezi volumul de faţă, p. 374) se 
vede că Kugelmann a trimis acest al doilea articol fostului membru al Ligii 
comuniştilor, Biirgers, unul dintre redactorii lui „Rheinische Zeitung • .  Biirgers 
a refuzat să-l publice, şi în răspunsul dat lui Kugelmann la 4 noiembrie 1867 
scria că apreciază lucrarea lui Marx ca avînd o importanţă pur ştiinţifică, dar 
neindicată pentru agitaţia practică. Totodată Biirgers, invocind nivelul nu prea 
ridicat al muncitorilor, care, chipurile, nu erau capabili să înţeleagă conţi
nutul „Capitalului" ,  contesta idea expusă în recenzia lui Engels în sensul că 
„Capitalul" va deveni o „bibhe teoretică" a partidului social-democrat (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 16, Bucureşti, Editura politică, 1 963, p. 224, 
şi volumul de faţă, p. 374). 

Textul acestei recenzii s-a păstrat sub formă de manuscris şi a fost pu
blicat pentru prima oară în 1 927, în „Marx-Engels-Archiv" ,  Bd. 2. 

ntrucît nu şia că Kugelmann a trimis recenzia la „Rheinische Zeitung•, 
Engels intenţiona să se adreseze lui Klein cu rugămintea de a o publica în 
acest ziar. - 346, 353, 370, 514. 

384 La 1 noiembrie 1867 ministrul de externe al Franţei, Moustier, a trimis gu
venului italian o notă în legătură cu pătrunderea armatei il aliene în Ţinutul 
papal, în care se arăta că guvernul francez nu poate fi în nici un caz de 
acord cu acţiumle de acest fel ale Italiei. La 4 noiembrie a apărut în ziarul 
franez „La Presse• ştirea că Napole�n al Iii-lea ar fi prezentat gu�rnului 
italian un ultimatum, cerind ca trupele să fie retrase din Statul papal ; dar 

această ştire a fost dezminţită chiar în ziua următoare. - 346. 

385 La 1 noiembrie 1867, în ziua sărbătorii tuturor sfinţilor, la cimitirul Mont
martre din Paris a avut loc o demonstraţie a adepţilor independenţei Italiei şi 
a republicanilor francezi. Pe mormintele patriotului italian Manin şi ale re
publicanilor francezi H. şi L. E. Cavaignac au fost depuse coroane de flori. 
Pentru a preintimpina manifestaţii ale republicanilor în capitală, poliţia a fă
cut arestări printre demonstranţi. - 346. 

386 Este vorba de declaraţia comună a Rusiei, Franţei , Prusiei şi Italiei adresată 
la 29 octombrie 1 867 guvenului turc ca răspuns la repetatele cereri de ajutor 
şi protecţie ale populaţiei din Creta împotriva reprimărilor singeroase la care 
Turcia a supus populaţia greacă din insula Creta ; populaţia greacă din Creta 
s-a ridicat la luptă pentru eliberarea naţională împotriva Turciei şi pentru 
alipire Ia Grecia. Marile puteri, preferînd să vadă Creta sub dominaţia turc! 
şi, totodată, temîndu-se de intensificarea mişcării de eliberare naţională din 
Orient, au sfătuit în această declaraţie Turcia să pună capăt reprimărilor 
sîngeroase din Creta. - 349. 
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387 Bileţelul de faţă al lui Marx, precum şi post-scriptumul fiicei sale Laura a. 
fost scrise pe scrisoarea lui Kugelmann către Marx din 6 noiembrie 1867. 
- 351 .  

388 Căutind o posibilitate pentru a publica recenziile l a  volumul I a l  „Capitalului• 
lui Marx, L. Kugelmann s-a adresât lui Warnebold, care, după cum s-a aflat 
ulterior, era informatorul lui Bismarck, precum şi naţional-liberalului Miquer 
- persoane vădit ostile lui Marx. Marx şi Engels l-au criticat pe Kugelmann 
pentru această dovadă de lipsă de simţ politic. - 352, 361 . 

389 Recenzia lui F. Engels la volumul I al „Capitalului" lui K. Marx a fost pu
blicată prin intermediul lui K. Siebel, fără semnătură, în „Diisseldorfer 
Zeitunq• nr. 316 din 16 noiembrie 1 867 (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 
16, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 231-233) . - 353. 

390 „Barmer Zeilung• din 19 decembrie 1 867 a publicat o recenzie la volumul I at 
„Capitalului" .  - 353. 

391 Este vorba de scrisoarea filozofulm autodidact german Joseph Dietzgen tri
misă din Petersburg lui Marx la 24 octombrie 1867. In scrisoarea sa, Dietzgen.. 
care lucra pe atunci ca maistru la fabrica de piele „Vladimir" din Peters
burg, îşi exprima recunoştinţa pentru serviciile aduse de Marx „atît ştiinţei •. 
cit şi clasei muncitoare" .  El spunea că cunoaşte o serie de lucrări ale lui• 
Marx, îndeosebi lucrarea „Contribuţii la critica economiei politice•. In seri· 
soare Dietzgen a expus principiile concepţiei sale materialiste, declarînd prin
tle altele că, după păre�ea lui, „sarcina ştiinţei nu e numai de a studia fap
tele, ci şi de a le explica•.  Scrisoarea lui Dietzgen către Marx a pus bazel

unei prietenii intre filozoful autodidact proletar german şi întemeietorul c
munismului ştiinţific. - 354, 521 .  

392 L a  1 6  octombrie 1859, John Brown, luptătorul pentru eliberarea negrilor di
S.U.A., a înce1cat să răscoale populaţia neagră din statele sclavagiste. Cu u. 
mic detaşament de partizani, el a ocupat arsenalul statului în Harpers Feir
din statul Virginia. Dar Brown nu a reuşit să provoace o răscoală de mau 
mari proporţii. Aproape toţi participanţii la această acţiune (22 de oameni.. 
dintre care 5 negri) care au opus rezistenţă trupelor guvernamentale au fost 
ucişi. John Brown şi cinci dintre tovarăşii săi au fost executaţi. - 355. 

393 In 1840, în timpul tentativei nereuşite de lovitură de stat de la Boulogne, Lu
dovic Napoleon a rănit un ofiţer din trupele guvernamentale. - 355. 

394 In scrisoarea către Marx din 19 noiembrie 1867, Meissner i-a trimis două1 
taieturi din ziare în care se anunţa apariţia volumului I al „Capitalului• (mr 
se ştie din care ziare) . ln primul anunţ sint enumerate momentele principal
ale conţinutului volumului, cel de-al doilea cuprinde citate din recenzia lur 
F. Engels la volumul I al „Capitalului" publicată în „Zukunft" ,  în suplimentu" 
nr. 254 din 30 octombrie 1 867 (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 16.. 
Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 221-223) . - 356. 

395 Primul anunţ al editorului O. Meissner în legătură cu apariţia volumului ! 
al „Capitalului" lui K. Marx a fost publicat în „Bărsenblatt fiir den Deutschen• 
Buchhandel und die mit ihm verwandten Geschăftszweige• nr. 214 din 11 
septembrie 1867. 

Anunţul Im O. Meissner în legătură cu cartea lui F. Engels „Problem. 
militara în Prusia ş1 partidul muncitoresc german• a fost publicat tot în aces� 
7.iar, nr. 27 din 3 martie 1865. - 356. 
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36 Este vorba de ziaul muncitorilor germani care a apărut sub titlul „Demo
kratisches Wochenblatt• , redactor fiind W. Liebknecht, din ianuarie 1 868 la 
Leipzig. lncepînd din decembrie 1 868, ziarul a devenit organul de presă al 
Uniunii asociaţiilor muncitorilor germani, condusă de A. Bebe!. Iniţial, ziarul 
s-a aflat într-o anumită măsură sub influenţa ideilor mic-burgheze ale parti
dului popular, dar după puţin timp, datorită eforturilor lui Marx şi Engels, a 

inceput să ducă lupta împotriva lassalleanismulm, să propage ideile Inter
naţionalei, publicînd principalele documente ale acesteia. Ziarul a jucat un 
rol de seamă în crearea Partidului muncitoresc social-democrat german. La 
Congresul de la Eisenach din 1 869, ziarul a fost declarat organul central al 
Partidului muncitoresc social-democrat, schimbîndu-şi denumirea în „Volks
staat". - 359, 361 .  

397 Este vorba d e  scrisoarea I m  Schily către Marx din 2 7  noiembrie 1 867, î n  care 
Schily îi comunica aprecierea favorabilă făcută de Hess cu privire la „Capi
talul" lui Marx şi intentia acestuia de a scrie pentru „Courrier fran;ais" un 
articol consacrat acestei opere. Totodată Schily transmitea şi propunerea lui 
Hess de a traduce, împreună cu E. Reclus, volumul I al „Capitalului" în 
limba franceză şi a-l publica. Marx acorda o mae importanţă publicării „Ca
pitalului • în traducerea franceză. El spera, printre altele, ca în felul acesta 
„francezii să fie eliberaţi de concepţiile greşite în care l-a ferecat Proudhon • 
(vezi volumul de faţă, p. 492). Marx nu a obiectat împotriva participării 

lui Reclus, dar tratativele s-au prelungit aproape trei ani şi nu au dus la nici 
un rezultat. Ulterior, cînd s-a dovedit că Reclus era unul dintre conducătorii 
Alianţei democraţiei socialiste a lui Bakunin, candidatura lui la calitatea de 
traducător al „Capitalului • a căzut. Traducerea în limba franceză a „Capi
talului" a fost făcuti de J. Roy şi redactată de Marx însuşi şi s-a tipărit la 
Paris în fascicule separate, din 1 872 pînă în 1875. - 360, 363, 511, 520. 

398 Este vorba de articolul lui Fr. Gentz „Essai historique et politique sur Ies 
rapports entre la Porte Ottomane et Ies principales puissances de l'Europe• 
(„Eseu istoric şi politic cu privire la relaţiile dintre Poarta Otomană şi prin
cipalele puteri europene"),  publicat în cartea „Aus dem Nachlasse Friedrich 
von Gentz" („Din moştenirea literară a lui Friedrich von Gentz"). Bd. I-II, 
Viena, 1 867. - 360. 

399 Este vorba de cadoul primit de Jenny (fiica lui Marx) de ziua ei de naştere, 
o cruce poloneză asemănătoare acelora pe care o purtau luptătorii pentru 
eliberarea naţională a poporului polopez. lncepînd de la sflrşitul anului 1867, 
Jenny a purtat această cruce cu o panglică verde fn semn de doliu pentru 
fenienii executaţi în noiembrie 1 867 (culoarea verde era considerată simbolul 
luptei de eliberare naţională din Irlanda). - 360, 363, 494. 

40 Scrisoarea de faţă constituie un adaos al lui Marx la scrisoarea lm Kugel
mann către Engels din 25 noiembrie 1867. - 362. 

401 Este vorba de adresa „Fenienii întemnlţali la Manchester şi Asociaţia Inter
naţională a Muncitorilor•, care a fost întocmită de Marx şi aprobată de Con
siliul General la şedinţa extraordinară din 20 noiembrie 1 867 (vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 16, Bucureşti, Editura politică, 1 963, p. 23-235). 
Această adresă a Consiliului General către ministrul de intene englez Gat
home-Hardy a onstituit un moment important în campania amplă organizată 
de Marx în toamna anului 1 867 printre muncitorii englezi pentru sprijinirea 
mişcării irlandeze de eliberare naţională. Scopul direct al adresei a fost de 
a preîntfmpina răfuiala judecătorească care se pregătea pentru acuzaţii din 
procesul fenienilor de la Manchester (vezi adnotarea 380). - 365. 
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402 Este vorba de articolul „London Meetings• („Mitingurile de Ia Londra " ) .  pu
blicat în „Times" nr. 25 974 di. 21 noiembrie 1867. - 365. 

403 La şedinţa Consiliului General din 5 noiembrie 1867, P. Fox a declarat că in
tenţioneaza să renunţe la postul său de secretar-corespondent pentru Ame
rica şi să treacă la o muncă remunerată la ziarul „Bee-Hive Newspaper" .  
Conducătorul şedinţei, Jung, a condamnat această intenţie a lui Fox, care la 
şedinţa urmatoare, din 12 noiembrie, a trimis o scrisoare în care comunica 
oficial că renunţă la funcţia sa şi ii ataca pe Jung, învinuindu-I că ar tinde 
să-i înlăture pe englezi din Consiliu. Cei prezenţi la şedinţă I-au sprijinit pe 
Jung şi au luat hotărirea de a înainta cererea lui Fox Comitetului perma
nent. - 365. 

404 Rezoluţia propusă de Fox glăsuia : „Această adunare îşi exprimă dorinţa ca 
intre naţiunea engleză şi cea irlandeză să se instaureze o pace trainică şi 
prietenie care să ia locul războiului de şapte sute de ani ; în acest scop 
adunarea cheamă prietenii naţiunii irlandeze să pună această problemă în faţa 
poporului englez şi ii sfatuieşte pe acesta să asculte fară pareri preconcepute 
argumentele prezentate în favoarea dreptului Irlandei la autonomie" (vez; 
„Consiliul General al Internaţionalei I 1866--1868. Procese-verbale". Mos
cova, 1963, p. 1 23). - 366. 

405 In 1849 a fost instituită în Anglia o com1s1e regală specială pentru accele
rarea şi smplificarea vinzării moşiilor împovărate de datorii la preţuri pri
vilegiate. Introducer0.i acestei masuri a fost determinată de faptul că recol
tele proaste generale din Irlanda au dus, pe la mijlocul deceniului al 5-lea, la 
ruinarea multor proprietari funciari irlandezi care erau înglodaţi în datorii 
şi nu mai aveau posibilitatea de a conduce o gospodărie rentabilă. Legea 
din 1849, adoptată iniţial ca o măsură temporară, iar ulterior prelungită şi 
completată de legile din 1852, 1853, 1 854 şi 1858, a contribuit la trecerea pă
mintului din mina proprietarilor funciari nobili în mina elementelor burgheze
cămătăreşti şi a marilor latifundiari, precum şi la dezvoltarea capitalismului 
în agricultura din Irlanda. - 366. 

406 In condiţiile avintului naţional din Irlanda, determinat de infrîngerea Angliei 
în războiul coloniilor americane pentru independenţă, parlamentul englez, sub 
presiunea maselor largi ale populaţiei irlandeze, a adoptat în 1782 un act cu 
privire Ia abrogarea dreptului parlamentului englez de a emite legi pentru 
Irlanda şi Ia transmiterea acestui drept parlamentului irlandez. Acest act a 
fost confirm t încă o dată de parlamentul englez în 1783 sub forma unui nou 
„act de renunţare " ,  ceea ce însemna instaurarea autonomiei Irlandei în do
meniul leg1slativ. Dar, după înăbuşirea răscoalei irlandeze de eliberare na
ţională din 1798, guvernul englez a anulat de fapt aceste concesii făcute Ir
landei, impunindu-i uniunea anglo-irlandeză. Uniunea, care a intrat în vigoare 
de Ia 1 ianuarie 1801 , a nimicit ultimele urme de autonomie ale Irlandei şi a 
desfiinţat parlamentul irlandez. Uniunea a contribuit la întărirea dominaţiei 
colonialiste a Angliei în Irlanda. Una dintre ultimele ei realizări a fost, prin
tre altele, desfiinţarea taxelor vamale protecţioniste stabilite la sfirşitul se
colului al XVIII-iea de parlamentul irlandez pentru protejarea industriei 
irlandeze care se năştea, ceea ce a adus după sine un declin total. - 367. 

407 In a doua jumătate a anului 1867, Kugelmann, străduindu-se să găsească o 
cale pentru a lupta împotriva „conspiraţiei tăcerii" din jurul volumului I al 

.Capitalului" lui K. Marx, a expediat extrase din recenzia scrisă de el la acest 
volum pentru „Deutsche Volkszeitung" , precum şi din recenzia lui F. Engels 
pentru „Zukunft" (vezi K. Marx şi F. Engels Opere, voi. 1 6, Bucureşti, Edi-
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tura politică, 1 963, p. 221-223) unei serii de economişti şi filozofi germani 
- Faucher, Schulze-Delitzsch, Dlring, Roscher, Hildebrand, Rau ; acest lucru 
i l-a comunicat lui Marx în scrisoarea din 23 noiembrie 1 867. - 368. 

408 La 4 noiembrie 1 867, A. Macdonald, care a aderat la mişcarea fenienilor, ' 
săvîrşit un atentat împotriva pazei poliţieneşti instalate în faţa locuinţei unu� 
martor care la procesul fenienilor de la Manchester (vezi adnotarea 80) & 
depus martune împotriva lui W. Allen, unul dintre acuzaţi ; A. Macdonald a 
fost arestată şi predată justiţiei, care a condamnat-o Ia 5 ani muncă sil
nică. - 369. 

49 Planul recenziei pentru „Beobachter• , întocmit de Marx în erisoarea de fată. 
1 fost în întregime preluat de Engels, care în recenzia sa a folosit şi textu? 
acestei scrisori a lui Marx. Recenzia a fost publicată, fără semnătură, prin 
intermediul lui Kugelmann, în „Beobachter" nr. 303 din 27 decembrie 1867 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 16, Bucureşti, Editura politică, 1 963. 
p. 242-244).  

Pasajul din edi\ia I a volumului I al „Capitalului" menţionat aici se gă
seşte la sfîrşitul volumului într-o notă suplimentară separată din secţiunew 
intîi a capitolului VI. La pregătirea celei de-a două ediţii germane (1872) 
Marx a omis această notă. - 371 . 

410 Este vorba de nr. 139 din „Social-Demokrat• din 29 noiembrie 1867 cu două 
suplimente, în care a fost publicat un raport amănunţit cu privire la adu
narea generală a Uniunii generale a muncitorilor germani din 24 noiembrie 
1 867. Printre participanţi era şi unul dintre editorii ziarului „Social-Demokrat•" 
lassalleanul Hofstetten, care în cuvîntarea sa a luat unele pasaje din „Capi
talul" lui K. Mae, denaturîndu-le sensul şi neindicind nici lu:rarea, nici1 
numele autorului. - 372, 373. 

41 t Est� vorba de articolul lui Marx „Plagiatorii" ,  care constituie un răspuns la
cuvîntarea rostită de Hofstetten la adunarea generală a Uniunii generale . 
muncitorilor germani din 24 noiembrie 1 67 şi publicată fără semnătură Î' 
suplimentul Ia nr. 291 din 12 decembrie 1 867 al ziarului „Zukunft" (vezi K. 
Mae şi F. Engels. Opere, voi. 16, Bucureşti, Editura politică, 1 963, p. 23--
241) .  372. 

412 Mae se referă la secţiunea a patra a capitolului al III-iea din edii;a întîi r 
volumului I al „Capitalului" .  Jn ediţiile a doua şi în celelalte ediţii ger
mane ii corespunde capitolul VIII din secţiunea a treia (vezi K. Marx şi F. 
Engels. Oere, voi.  23, Bucureşti, Editura politică, 1966, p. 242-313) . - 372. 

413 Vezi K. Mae şi F. Engels. Opere, voi. 23, Bucureşti, Editura politică, 1966, P-
224. - 374. 

414 Este vorba de propunerea făcută de Kugelmann, în scrisoarea sa către Marx 
din 1 decembrie 1867, de a recurge la naţional-liberalul Bucher, adept al lui 
Bismarck, pentru publicarea recenziei lui Engels la volumul I al „Capitalului
in „Norddeutsche Allgemeine Zeitung• ,  oficios al guvenului B1smarck_ 
Această propunere a fost respinsă de Marx şi Engels. - 374. 

415 Este vorba de explozia de la închisoarea Clerkenwell din Londra provocati 
de un grup de fenieni la 13 decembrie 1 867 cu scopul de a-i elibera pe fe
nienii arestaţi. Acţiunea de eliberare a liderilor fenieni nu a reuşit. In urma 
exploziei, care a provocat distrugerea citova imobile de locuit plasate ÎP 
vecinătate, citPva persoane au fost ucise şi 120 rănite. Atentatul fenienilor 
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a fost folosit de presa burgheza pentru a difuza nascociri calomnioase în legă
tura cu mişcarea irlandeza de eliberare naţională şi pentru a provoca o stare 
de spirit şo1inistă antiirlandeză în rîndurile populaţiei engleze. 315, 379. 

416 Aceasta recenzie a lui F. Engels la volumul I al „Capitalului" lui K. Marx 
a fost publicata prin intermediul lui Kugelmann, fară semnătura, în ziarul 
„Staats-Anzeiger fiir Wiirttemberg• nr. 306 din 27 decembrie 1 867. - 376, 523. 

417 Este vorba de raportul lui Marx cu privire la problema irlandeză prezentat 
la 16 decembrie 1 867 în adunarea Asociaţiei culturale a muncitorilor comunişti 
germani de la Londra ; la adunare au participat şi reprezentanţii unei serii de 
nite asociaţii muncitoreşti de la Londra şi ciţiva membri ai Consiliului Ge
neral al Internaţionalei. S-a păstrat schiţa am.nunţită a acestui raport, scrisă 
rle Marx, şi rezumatul continutului lui, facut de Eccarius (vezi K. Marx şi F. 
Engels. Opere, voi 16, Bucuresti, Editura politică, 1963, p. 47-493, 59-

598!. - 378. 

418 Par/ame'llu/ vamal - organ conducător al Uniunii vamale, reorganizat după 
războiul din 1 866 şi după încheierea, la 8 iulie 1 867, a tratatului dintre Prusia 
si statele din sudul Germaniei, în baza căruia a fost creat acest organ. Par
lamentul vamal era alcătuit din membri ai Reichstagului Confederaţiei Ger
maniei de nord şi din deputaţi special aleşi din partea statelor din sudul Ger
maniei : Bavaria, Baden, Wiirttemberg şi Hessen. El trebuia să se ocupe ex
clusiv de problemele comerţului şi ale politicii vamale. Tendinţa lui Bismarck 
dP a lărgi treptat competenţa acestui parlament, extinzind-o şi asupra altor 
probleme de ordin politic, s-a lovit de împotrivirea înverşunată a reprezen
tantilor Germaniei de sud. - 379 

419 Este vorba de articolul publicat în ziarul „Russkii invalid• nr. 336 din 5 de
cembrie 1 867 la rubrica „Otdel neofiţialnii".  - 379. 

420 La 6 decembrie 1 867 guvernul lui Bismarck a supus discuţiei Camerei depu
taţilor prusieni proiectul de tratat cu privire la despăgubirea regelui Hanno
verului şi a ducelui de Nassau, ale căror posesiuni au fost alipite la Prusia în 
urma razboiului austro-prusian din 1 866. Pentru a-şi asigura sprijinul Camerei 
deputaţilor, guvernul a luat hotărîrea de a destitui pe ministrul de justiţie, 
Lippe, care era o unealtă docilă a lui Bismarck în introducerea unor măsuri 
anticonstituţionale ş1 era antipatizat de majoritatea deputaţilor. 1n locul lui 
L1ppe a fost numit ministru de justiţie Leonhardt, fost ministru de justiţie la 
Hannover, unul dintre primii care a recunoscut alipirea Hannovcrului la Pru
sia, cu scopul de a atrage de partea guvernului e naţional-liberalii şi depu
taţii de pe teritoriile alipite la Prusia. Calculul lui Bismarck a reuşit. Ca
mera d0putaţilor din Prusia a aprobat tratatele cu privire la despăgubiri. 

- 379. 

421 In scrisoarea către Marx dm 28 septembrie 1 864 K. Klings amintea despre 
viitorul congre� al Uniunii generale a muncitorilor germani, la care trebuia 
să fie ales preşedintele Uniunii, precum şi despre faptul că pentru acest post au 
depu5 candidatura B. Becker şi M. Hess. - 383. 

422 Este vorba de lupta armată a forţelor contrarevoluţionare, în frunte cu fostul 
rege al Neapolului Francisc al II-iea, împotriva regatului Italiei, creat în martie 
1 86 1 .  Acţiunile contrarevolutionarilor napolitani au avut cara'terul unor atacuri 
banditeşti. - 381 
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423 Fragmente din scrboarea de fa\a a iui Engels au fost publicate pentru prima 
oară în revista „Die Neue Zeit" , Bd. 2, nr. 33, 190--1907, în articolul lui F. 
Mehring „Noi materiale pentru biografiile lui K. Marx şi F. Engels".  388. 

424 Razboiul carlist - razboiul civil din Spania ,  dezlănţuit în 1833-1840 de gru
parea carlistă-reacţionara, clericală-absolutista, care susţinea pe p1etendentul 
la tronul spaniol don Carlos, fratele Im Ferdinand al VII-iea. Carlişlli s-au 
bazat pe clica militaristă şi pe clerul catolic, precum şi pe ţaranimea ina
pmată din unele regiuni ale Spaniei. Războiul carlist s-a transformat de fapt 
într-o luptă intre elementele catolice-feudale şi cele burgheze-liberale şi a 
dus la o a treia revoluţie burgheză. 

Dspre evenimen tele de la Neapole vezi adnotarea 422. - 390. 

425 Sonderburg (denumirea actuală Sănnerborg) - unul din punctele liniei forti
ficae Diippel, care acoperea trecerea spre insula Alsen ş1 care a fo t luată 
de truele prusiene la 18 aprilie 1 864 în timpul 1 azboiului dus de Prusia şi 
Austria împotriva Danemarcii în 1864 (vezi adnotarea 3) . - 391. 

426 Fragmente din aceasta scrisoare a lui Marx au fost publicate pentru prima 
oară în revista „Die Neue -eit" , Bd. 2, nr. 33, 190--1907, în arhcolul lui F. 
Mehring „Noi materiale pentlU biografiile lui K. Marx şi F. Engels" .  - 393. 

427 Scrisoarea lui Blind catre poporul american este prezentată şi citată în ziarul 
„Beobachter• nr. 245 din 21 octombrie 1864 într-un articol intitulat „Beschei
denheit - ein Ehrenkleid" („Modestia - o haină de sarbatoare" ) .  - 394. 

428 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 30, Bucureşti, Editura politică, 1969, 
p. 59 1-592. - 396. 

429 Ştirea despre Congresul de la Neapole al asociaţiilor muncitoreşti italiene 
(vezi adnotarea 1 5) a fo�t publicata în „Times" nr. 25 021 din 4 noiembrie 
1 864. - 397. 

430 Marx citează scnsoarea lui J. We) demeyer catre Engels sc1isă în octombrie 
1 864.- 397. 

431 Este vorba de cuvintarea lui Disraeli din 25 noiembrie 1 864, al cărei conţinut 
a fost publicat în „Times" nr. 25 040 dm 26 noiembrie 1864. 

High church - curent în sinul bisericii anglicane care avea adppţi mai 
ales în rindurile aristocraţiei ; pistrl vechile ritualuri fastuoase, subliniind 
astfel înrudirea sa cu catolicismul. - 398. 

432 Este vorba de intenţia Sophiei von Hatzfeldt de a reedita lucrarea lui K. Marx 
„Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte" .  Această intenţie nu a fost 
înfăptuită ; !ntenţia Im W. Liebknecht de a scoate o nouă ediţie a acestei 
lucrări a lui Marx �-a infaptuit abia în 1 869. - 399, 428, 435. 

433 Anunţul că Marx şi Engels vor colabora la ziarul „Social-Demokrat• a fost 
publicat în primul numar, numărul de probă, al ziarului, la 15 decembrie 

1 864. - 400. 

34 Congresul Uniunii generale a muncitorilor germani de la Diisseldorf nu a 
adoptat rezoluţia privind afilierea la Asociaţia Internaţională a Muncitori
lor. - 400. 

45 Din 7 pină în 14 ianuarie 1865 Marx s-a aflat la MaJchester la Engels. - 402 
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436 La 29 decembrie 1 864 Consiliul General a hotărî! să invite la serata orga
nizată în 16 imuarie 1 865 in cinstea întemeierii Asociaţiei pe radicalii bur
ghezi Beesly, Beales şi Harrison şi această hotărîre a fost consemnată în 
procesul-verbal (vezi „Consiliul General al Intenationalei I din 1 864-1866. 
Conferinţa de la Londra din 1865. Procese-verbale".  Mosco'a, 1 961 , p. 23) ; ra
portul asupra acestei şedinţe nu a fost publicat şi Cremer, trimi tind la ziar ra
portul cu privire la şedinţa din 3 ianuarie 1 865, a inclus în el hotărirea respec
tivă şi din nou a consemnat-o în cartea cu procese-verbale. ln afară de aceasta, 
lin propne iniţiativă, el a introdus în hotărîre numele lui Grossmith, membru 
al Consiliului General şi care nu avea nevoie de o invitaţie specială. Raportul 
a apărut la 7 ianuare în „Bee-Hive Newspaper" nr. 169 şi „Miner and Work
man"s Advocate• nr. 97. După cum reiese din scrisoarea de răspuns a lui 
Jung din 1 1  ianuarie 1 65, în şedinţa Consiliului General din 10 ianuarie s-a 
dat citire protestului lui Marx. Cremer şi-a recunoscut greşeala şi numele lui 
Grossmith a fost şters din procesul-verbal întocmit la 3 ianuarie. - 403. 

437 Este vorba de acţiunile militare din nordul Virginiei din vara anului 1 863. 
- 403. 

438 După cit se pare, este vorba de o serie de articole publicate în noiembrie
decembrie 1 864 în „Neue Zircher-Zeitung" sub titlul „James Fazy. Sein Leben 
und Ţreiben •. - 405. 

439 Primele trei numere ale ziarului „Social-Demokrat• au fost de probă. Nr. 4 al 
ziarului „Social-Demokrat• din 4 ianuarie 1865 a fost primul număr pentru 
abonaţi. In legătură cu confiscarea ziarulm, Marx l-a felicitat pe Schweitzer, 
subliniind ecesitatea unei rupturi făţişe cu guvernul Bismarck (vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 16, Bucureşh, Editura polillcă, 1 963, p. 92). - 406. 

-440 Este vorba de trucurile cu care s-au prezentat în deeniul al 7-lea al secolu
lui al XIX-iea doi scamatori americani, fraţii Dawenport. - 406. 

-441 Este vorba de mesajul preşedintelui Uniunii generale a muncitorilor germani 
B. Becker către delegaţii la primul congres al Uniunii, care a avut loc în de
cembrie 1 864 la Diisseldorf (vezi adnotarea 7). publicat în nr. 3 al ziarului 
„Social-Demokrat• din 30 deembrie 1 64. In apel se făcea aluzie la faptul că 
Uniunea nu poate mira în relaţii mai strfose cu Asociaţia Internaţională a 
Muncitorilor, întrucît aceste relaţii ar putea dăuna organizaţiei Uniunii şi nu 
ar aduce foloase practice. - 407. 

442 Această scrisoare s-a păstrat numai sub formă de fragment, citat de Marx în 
scrisoarea către Engels din 18 februarie 1 865 (vezi volumul de faţă, p. 69-71) .  

- 401. 

443 Fragmentul de faţă din scrisoare a fost păstrat în caietul de însemnări ale 
lui Marx pe anul 165 şi a fost citat de el şi in scrisoarea sa către Engels din 
25 februarie 1 865 (vezi volumul de faţă, p. 76). Institutul de marxism-leni-
nism nu dispune de textul în întregime al scrisorii. 412. 

444 „Preussische Spitze• (textual - „Prusia în frunte") expresie folosită de re• 
gele Prusiei Frederic Wilhelm al IV-iea într-un discurs rostit la 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 
Germaniei, prin această expresie se înţelegea tendinţa Prusiei de a unifica 
Germania sub hegemonia ei. - 414. 
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445 Engels se referă la tăcerea păstrată de presa germană la apariţia, fără sem· 
nătură, a pamfletelor sale „Padul şi Rinul" (1 859) şi „Savoia, Nisa şi Rinul" 
(1860) . - 4 1 8. 

446 Un fragment din această scrisoare a lui Engels a fost publicat pentru prima 
oară în revista „Die Neue Zeit", Bd. 2, nr. 33, 19-1907, în articolul lui F. 
Mehring „Noi materiale pentru biografiile lui K. Marx şi F. Engels" .  - 418. 

447 Missunde - unul dintre punctele fortificate daneze ocupate de trupele pru
siene la 2 februarie 1 864 în timpul războiului danez (vezi adnotarea 3). - 4 1 9. 

446 Este vorba de rezoluţiile cu privire la conflictul din cadrul secţiei de la Paris 
(vezi adnotarea 51) ,  adoptate de Consiliul General la 7 martie 1 865. - 423. 

449 Consiliul General l-a însărcinat pe Jung să întocmească un scurt istoric al 
conflictului din cadrul secţiei de la Paris pentru a informa pe membrii Inter· 
naţionalei din Franţa. Jung i·a adus la cunoştinţă aceasta lui Marx în seri· 
soarea din 1 2  martie 1865, rugindu-l să·I ajute in această problemă. La 18  
martie Marx s-a întilnit cu  Jung, căruia i·a transmis observaţiile sale scrise 
pentru acest document. Textul observaţiilor, intitulat „Memoriu pentru H. 
Jung cu privire la conflictul din cadrul secţiei de la Paris• ,  a fost publicat 
în cartea „ConsiliI General al Inernaţionalei I din 1 64-166. Conferinţa de 
la Londra din 1 865. Procese-verbale".  Moscova, 1 961 , p. 1 9--1 99. - 424. 

450 La începutul lunii martie 1 65 C. Siebel i·a trimis lui Engels o scrisoare din 
partea lui Dresemann adresată lui, care conţinea propunerea făcută lui Marx 
şi Engels de a colabora la ziarul „Sphinx" ,  pe care F. A. Lange intenţiona să-l 
fondeze. - 425. 

451 Marx a criticat „legea populaţiei" formulată de Ricardo (vezi K. Marx şi F. 
Engels. Opere, voi. 23, Bucureşti, Editura politică, 1966, p. 640-641 , nota 
79). - 426. 

452 Despre plagiatul lui Malthus în lucrarea sa „Incercări în legătură cu legea 
populaţiei• vorbeşte Marx mai amănunţit în volumul I al „Capitalului" (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 23, Bucureşti, Editura politică, 1966, p. 626, 
nota 75). - 426. 

453 Formula : „Caveant consu/es ne quid respublica detrimenti capia!" („Consulii 
să poarte de grijă ca republica să fie pusă la adăpost") era folosită de senatul 
din Roma antică atunci cînd statul era ameninţat de vreo primejdie intenă 
sau externă ; în asemenea cazuri consulii primeau împuterniciri dictatoriale. 
- 427. 

454 Este vorba de propaganda făcută e economistul burghez german Schulze· 
Delitzsch, unul dintre liderii partidului progresist, caselor de împrumut, 
cooperativelor de consum şi de producţie organizate cu mijloacele muncitorilor 
înşişi. Agitaţia lui Schulze·Delitzsch „pentu puşculiţă" era o încercare de a 
abate pe muncitori de la lupta revoluţionară împotriva capitalului. Schulze
Delitzsch predica armonia de interese între capitalişti şi muncitori, sus\inlnd 
că prin crearea societăţilor cooperatiste se poate îmbunătăţi radical situaţia 
clasei muncitoare in cadrul capitalismului şi pot fi salvaţi de la pieire micii 
meseriaşi. - 427. 

455 Opera lui Hegel „Ştiinţa logicii" cuprinde trei cărU : I) logic: obiectivă, teori: 
fiinţării : 2) logica obiectivă, teoria esenţei : 3) logica subiectivă, sau teoria 
conceptului. - 428. 
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456 Este vorba de cartea lui W. R. Grave „The Correlation of Physical Forces". 
Prima cdiţ,e n cărţii a apărut Ia Londra în 1846. - 428. 

457 Marx a utăturat la scrisoarea de faţă textul notei destinate ziarului din Ziirich 
„Der we:�se Adler•, care a reprodus un raport denaturat din ziarele engleze 
cu privire Ia mitingul polonez de la 1 martie 1865 (vezi adnotarea 1 1 3) .  Pen
tru întocmirea acestei note Marx a folosit raportul complet asupra mitingului, 
aparul în „Bee-Hive Newspaper• nr. 177 din 4 martie 1865. Sub titlul „Recti
ficare•, nota a aparul cu mici modificari în ziarul „Der weisse Adler• nr. 48 
din 22 aprilie 1 865 cu semnatura lui H. Jung (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 1 6, Bucureşti, Editura politica, 1963, p. 101-102). - 429. 

458 Scrisoarea de faţă s-a păstrat sub formă de ciornă în caietul de note al lui 
Marx pe anul 1865. La scrisoare s-a adaugat următorul pasaj din procesul
verbal al Consiliului General din 1 1  aprilie 1865 : „La şedinţa Consiliului 
Central din l i  aprilie a.c. cetăţeanul Marx a fost ales în unanimitate secretar
corespondent temporar pentru Belgia în locul cetaţeanului Le Lubez, care a 
renunţat Ia acest post•.  ln caietul sau de note Marx a mai !acut următoarea 
însemnare : „Scrisoarea a fost expedia tă luni 17 aprilie 1865" .  - 430. 

�59 Una dintre rezoluţiile Consiliului General cu privire la conflictul din cadrul 
sectiei din Paris p1 evedea introducerea în efectivul conducerii secţiei din 
Paris a veteranului revoluţiei de la 1848, muncitorul-publicist Pierre Vin:ard. 
Marx considera ca participarea lui Vin:ard la  conducerea secţiei din Paris va 
contribui la iniţierea membrilor Internaţionalei din Franţa în tradiţiile revolu
ţionare şi socialiste ale mişcarii muncitoreşti franceze din deceniul al 5-lea. 
Vin:ard însă, sub pretextul că e bolnav şi ocupat, nu a acceptat acest 
post. - 433. 

460 Este vorba de traducerea în limba germană a adresei întocmite de Marx din 
însărcinarea Consiliului General şi intitulate „Adresa Asociaţiei Internaţionale 
a Muncitorilor către p1 eşedintele Johnson• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
yol. 1 6, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 103-105) în legatura cu asasinarea, 
la 14 aprilie 1865, a preşedinlPIUI S.U.A.  Abraham Lincoln. - 434. 

461 In scrisoarea către Marx din 27 mai 1865, Liebknecht scria că doctorul Ku
gelmann din HannoYer ar fi prieten cu Pieper şi că acesta I-a convertit Ia 
„comunism•. - 435. 

462 Marx ironizează aici asigurările cuprinse în scrisorile lui Liebknecht cu pri
vire la sprijinul larg acordat Internaţionalei în Germania. - 435. 

463 Este vorba de procesul dintre contesa S. Hatzfeldt şi mama lui F. LassallP, 
care a contestat testamentul lăsat de Lassalle. - 435. 

464 Această scri�oare a fost scrisă de Marx după ce a aflat starea de lucruri din 
Belgia din scrisoarea lui Ch. Limousin, un francez membru al Internaţionalei 
care fusese acolo, către secretarul-corespondent al Consiliului General pentru 
Franţa, E. Dupont, la 6 iulie 1865. In vara anului 1865, un grup de muncitori 
din Bruxelles, nemulţumiţi de lipsa de activitate a lui L. Fontaine, au făcut 
demersuri pentru organizarea unei secţii a Internaţionalei în Belgia. El s-au 

izbit însa de împotrivirea lui Fontaine, care, bazîndu-se pe numirea sa de 
catre Consiliul General în calitate de corespondent la Bruxelles, a cerut re
cunoaşterea sa ca unic reprezentant şi verigă de legătură cu Consiliul. La 
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17 iulie a fost conslituită organizatoric secţia belgiană cu participarea activă 
a lui Cesar De Paepe. Secţia a stabilit o legătură directa cu Marx. Fontaine 
nu a jucat un rol activ în secţie. Textul scrisorii s-a păstrat în ciorna în 
caietul de însemnări al lui Marx pe anul 1 865. - 437. 

465 Din 20 octombrie şi aproximativ pină în 2 noiembrie 1 865 Marx s-a aflat la 
Manchester la Engels. - 442. 

466 O parte considerabilă din această scrisoare (textul programului Congresului 
de la Geneva, adoptat la Conferinţa de la Londra, citat mai jos de Marx) l 
fost publicata pentru prima oară în cartea lui G. Jaeck „Die Internationale".  
Leipzig, 1 904. - 443. 

467 Un raport amănunţit asupra lucrarilor Conferinţei de la Londra a A,ociaţ1ei 
Internaţionale a Muncitorilor, intitulat „Great International Conference ol 
Working Men " ,  a fost publicat în „Workman·s Advocate" nr. lJ4 din 30 sep
tembrie 1 865. ln acest raport unele momente sini expuse mult mai amanunţit 
decît în procesele-verbale care s-au pastrat, întocmite de Cremer, Le Lubez 
ii Howell (vezi „Consiliul General al Internaţionalei I din 1864-1866. Con
ferinţa de la Londra din 1 865. Procese-verbale". Moscova, 1 96 1 ,  1 65-1 82). 
- 443. 

46: Este vorba de „Raport asupra mişcării muncitoreşti din Germania", întocmit 
de Liebknecht pentru Conferinţa de la Londra. Păstrat printre hîrtiile lui Marx, 
manuscrisul raportului a fost publicat pentru prima oară în : „Consiliul Ge
neral al Internaţionalei I din 1864-1866. Conferinţa de la Londra din 1 865 
Procese-verbale". MoscoYa, 196 1 ,  p. 1 83-190. - 444. 

469 lntr-o scrisoare către Marx scrisă pe la mijlocul lunii noiembrie 1 865, Lieb
knecht aducea la cunoştinţă că un oarecare Quenstedt din Berlin se pregătea 
să-şi ofere lui Marx în scris serviciile de a publica în revistele ştiinţifice 
articole critice despre „Capitalul" .  415. 

470 Este vorba de scrisoarea lui Marx cah e Kugelmann din 23 februarie 1 865 (vezi 
volumu] de faţa, p. 41241 7) , la care Kugelmann a răspuns abia la 2 decem
brie 1 865 (vezi răspunsul lui Marx în scrisoarea din 1 5  ianuarie 1 866, volumul 
de fată, p. 450452). - 446. 

471 Scrisoarea de faţă a lui Marx a fost citită de De Paepe în cadrul şedinţei 
din 25 noiembrie 1 865 a secţiei de la Bruxelles a Internaţionalei. ln procesul
verbal al acestei şedinţe era trecut numai conţinutul acelei părţi din scrisoare 
în care se enumerau unele puncte ale programului congresului. Ceea ce a fost 
notat se deosebeşte întrucîtva de textul citat de Marx în scrisoarea către 
Jung din 20 noiembrie 1 865 (vezi volumu! de fată, p. 443-444). - 446. 

472 Este vorba de „Rundschreiben der deutschen Abtheilung des Zentral Komites 
der Internationalen Arbeiterassociation fiir die Schweiz an die Arbeiter" . 
Genf, 1 865, publicată în noiembrie, care îndemna la intrarea în Internaţională 
şi anunţa aparilia unor organe de presă ale Asociaţiei : „Vorbote" în limba 
germană şi „Journal de ! 'Association Intenationale des Travailleurs" în 
limba franceză. 

Traducerea engleză a cîtorva pasaje din acest apel a fost publicat în 
„Workman's Advocate" nr. 1 45 din 16 decembrie 1 865. 

Raportul asupra activităţii Internaţionalei in Elveţia a fost publicat în 
primul număr al revistei „Vorbote" sub titlul „Entwickelungsgang unserer 

Association".  - 448. 



473 Este vorba de raportul asupra mitingului, publicat în ziarul „Times• nr. 5 367 
din 1 3  decembrie 1 865, şi de articolul de fond din nr. 25 38 din 1 4  decem
brie 1865. - 449, 451 .  

474 Comitetul Central al secţiei germane pentru Elveţia, in  frunte cu J. Ph. 
Becker, a servit din noiembrie 1865 drept centru organizatoric pentru secţiile 
care au unit pe toţi muncitorii germani nu numai în Elveţia, dar şi în Ger
mania, Austria şi în toate ţările unde existau muncitori-emigranţi germani. 
Activitatea lui J. Ph. Becker, în special editarea săptămînalului „Vorbote•, . 
contribuit serios Ia răspîndirea ideilor lnternaţionale1 printre muncitorii ger
mani în perioada cind încă lipseau condiţiile pentru crearea unei organizaţii 
ln Germania. - 450. 

475 ln 1865 guvernul francez a căutat zadarnic să obţină de la guvernul englez 
extinderea tratatului franco-englez din 1 843 cu privire la extrădarea reciproc. 
a infractorilor (vezi adnotarea 359) şi asupra ersoanelor învinuite de infrac
ţiuni politice. - 450. 

476 ln această scrisoare Marx se referă la însemnarea făcută de F, Lessner : „De 
la Karl Marx şi F. Lessner, Londra, ianuarie 1 0 1 " .  - 455. 

477 Din 15 martie şi aproximativ pînă la 10 aprilie 1866 Marx urmeaza un trala
ment şi e odihneşte la Margate. - 455, 534. 

478 Este vorba de dezbaterile furtunoase care au început la 6 februarie 1 866 la 
deschide�ea sesiunii parlamentului englez, cu prilejul prezentării proiectului 
de lege cu privie la despăgubirea în bani a posesorilor de vite în caz de 
epizootie. Dezbaterile s-au încheiat la 20 februarie cu adoptarea legii. -
458, 461 . 

479 Patriotul italian Felice Orsini a fost executat în martie 1858 pentru organi
zuren unui atentat împotriva lui Napoleon al III-iea. Dupi are�tarea lui Orsini, 
Venta superioară a asociaţiei revoluţionare secrete a carbonarilor, la care în 
1831 ,  aflîndu-se in Italia, a aderat Ludovic Bonaparte, i-a trimis o scrisoare 
in care i se reamintea jurămintul de a lupta pentru eliberarea Italiei de străini, 
pe care el I-a făcut cind a luat cuvîntul în cadrul asociaţiei. După moarte. 
lui Orsini, Venta a dat sentinţa oficială de condamnare la moarte a lui Na
poleon al III-iea. - 458. 

480 A. Rogeard. „Les Propos de Labienus• ,  pamflet incisiv apărut în 1865, în 
care, sub forma criticii făcute Imeriului roman din timpul lui Cezar, era 
criticat imperiului lui Napoleon al III-iea. - 459. 

481 La şedinţa Consiliului General din 13 martie 1 866, Cesare Orsini a combătut 
declaraţia lui L. Wolf că în Italia nu ar exista, chipurile, socialism şi so
cialişti în concepţia franceză şi a subliniat atitudinea lui Mazzini ostilă so
cialismului, precum şi concepţiile reacţionare ale acestuia despre ştiinţă. 
- 459. 

482 Fiind membră a secţiei olandeze a Internaţionalei, Antoinette Philips, in 
scrisorile sale, I-a informat in amănunţime pe Marx despre evenimentele din 
Olanda ; de aceea Marx a numit-o în glumă secretarul pentru Olanda. - 459. 

483 Scrisoarea de faţă a fost publicată pentru prima oară în original (limba en
gleză) în culegerea „Annali" ,  an. I, Milano, 1958. - 460. 
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484 Marx face aici un joc de cuvinte, întemeiat pe consonanţa numelui lui Gracb 
şi al fraţilor Gracchi, tribuni ai popornlui în Roma antică. Soţia lui Marx, 
Jenny, depusese l 300 de taleri la banca lui Grach din Trier, care a ascuns 
clienţilor săi că a dat faliment. La rugămintea soţiei lui Grach, care a promi• 
să restituie banii cum îşi va primi o moştenire, Jenny Marx nu a intentat 
acţiune împotriva lui Grach (vezi in legătură cu aceasta scrisoarea lui Marx 
către Engels din 8 martie 1 855, în K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 23, Bucu
reşti, Editura politică, 1 967, p. 391-393). Din corespondenţa lui Marx însă 
nu mai reiese dacă aceasta a achitat datoria soţului ei sau nu. Probabil că 
Marx se referă Ia vreo veste încurajatoare în această problemă. - 460. 

485 Despre greva croitori/or de la Londra vezi adnotarea 225. 
La 23 aprilie 1 866 muncitorii londonezi din industria sirmei au declarai 

grevă, cerind majorarea salariului cu 10o. In aceeaşi zi, comitetul de grevă 
a expediat scrisori în toate oraşele din Anglia, Scoţia şi Irlanda în care ii 
ruga pe muncitorii din ramura de producţie respectivă să nu se angajeze Ia 
lucru Ia Londra în timpul grevei. Cu sprijinul Consiliului General, scrisori 
asemănătoare au fost trimise şi în Franţa şi Germania. La şedinţa Consiliului 
General din 24 aprilie 1 866, un membru al Asociaţiei de la Londra a munci
torilor din industria sirmei, Patice, şi-a exprimat recunoştinţa faţă de Con
siliu pentru sprijinul dat greviştilor şi a declarat că intenUa muncitorilor din 
industria sirmei este de a adera la Internaţională. - 469. 

486 Este vorba de colaborarea regulată a lui Marx la ziarul american „New York 
Daily Tribune• ,  care a durat mai mult de 10 ani, din auust 1851 pină în 
martie 1 862. - 47Z. 

487 De Ia sfirşitul lunii august şi pină la mijlocul lunii septembrie 1 866 Jenny 
Marx s-a aflat l. mare. - 474. 

488 Congresul muncitorilor americani a avut loc Ia Baltimore intre 20 şi 5 auust 
1 866. La congres au par ticipat 0 de delegaţi, reprezentind peste 60 OOO de 
muncitori organizaţi în trade-unionuri. Congresul a dezbătut probleme ca · 
legiferarea zilei de lucru de 8 ore, activitatea politică a muncitonlor, asocia
ţiile cooperatiste, cuprinderea tuturor muncitorilor în trade-unionuri , grevele, 
condiţiile de locuit etc. La congres a fost adoptată hotărirea de a se crea Na
tional Labour Union. - 480. 

489 După cum s-a constatat ulterior, scrisoarea lui Marx către Kugelmann din 
23 august 1 866 (vezi volumul de faţă, p. 412-473) a fost primită abia la 27 
noiembrie 1 866. - 483. 

490 In capitolul întii din ediţia intii a volumului I al „Capitalului" ,  Marx a rezu
mat conţinutul lucrării „ ,Contribuţii la critica economiei politice• ,  editată în 
1 859 (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura politică, 
1962, p. 3-1 75) . In ediţia a doua şi în celelalte ediţii germane ale „Capita
lului" ,  acest capitol - „Marfa şi banii" - constituie secţiunea intii din vo
lumul I (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 23, Bucureşti, Editura politică, 
1966, p. 49-159). - 484. 

491 Scrisoarea de faţă a lui Marx este răspunsul la scrisoarea lui Kugelmann 
din 23 decembrie 1866, în care acesta îl sfătuia pe Marx să se adreseze lui 
Engels pentru împrumut sau renumitului medic A. Jacoby la New York, în 
trecut unul dintre militanţii Ligii comuniştilor. - 485. 

492 Totă! lui Marx, Heinrich Marx, avea o mică vie în regiunea Moselel. - 486. 
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4�3 Este vorba de tratatul comercial încheiat la 23 ianuarie 1 860 intre Anglia şi 
'ranta. Prin acest tratat Franţa renunţa la taxele vamale extrem de ud1cate 
„„ntru exportul mirfurilor englezeşti, înlocuindu-le cu taxe vamale care nu 
puteau să depaşească 30% din valoarea acestor mărfuri. Franţa capăta dreptul 
de a-şi exporta majoritatea mărfurilor în Anglia lara taxă vamală. După 
încheierea acestui tratat s-a intensificat concurenta pe piaţa internă a Franţei 
ca urmare a afluentei de marturi din Anglia, ceea ce a trezit nemultumirea 
industriaşilor francezi. - 486. 

494 Este vorba de infringerea partidului democrat, din care facea parte şi pre
şedintele S.U.A. E. Johnson, în alegerile pentru Congres în noiembrie-decem
brie 1 866. Johnson a dus o politică de conciliere fată de plantatorii din sta
tele din sud şi s-a ridicat 1mpotnva acordarii de drepturi electorale negrilor. 
Victoria în alegeri a revenit republicanilor, care au primit în Congres dou. 
treimi din voturi. 486. 

495 Raportul cu privire Ia Congresul de Ia Geneva al Internaţionalei I (vezi ad
notarea 266) a fost publicat în limba engleză în „The Internationdl Courier" 
din 20 februarie, 13, 20 şi 27 martie, 3, 10 şi 17  aprilie 1867, iar în limba 
franceză în „Le Courrier internationale"  din 9, 16, 23 şi 30 martie, 6, 1 3, 20 
şi 27 aprilie 1 867. - 488. 

496 ln ianuarie 1 845, la cererea guvernului prusian, Marx a fost expulzat prima 
oară din Franţa de către guvernul Guizot. Drept pretext pentru expulzare a 
servit participarea lui Marx la redactarea ziarului „Vorwărts I " ,  care criticase 
vehement orinduirea reacţionară din Prusia. La începutul lunii februarie Marx 
a trebuit să plece în Belgia. 

La 19 iulie 1 849 Marx, care se afla la Paris dupa infringerea revoluţiei 
din Germania, a fost înştiinţat de autorităţile franceze ca trebuie să pără
sească Parisul şi să se stabilească în Morbihan, o regiune mlăştinoasa, nesă
nătoasă din Bretagne. Această hotărire l-a determinat ca la 24 august 1 84S 
sa plee de la Paris la Londra. - 492. 

497 Tratativele lui Marx pentru traducerea „Capitalului " în limba fratceză nu 
au avut succes. ln ceea ce priveşte traducerea în limba franceză a „Cap1ta

lului" vezi adnotarea 397. - 492. 

498 Cremorne-Gardens - în deceniile 6-7 ale secolului al XIX-iea parc în Lon
dra ; în 1 877 a fost închis. - 496. 

499 Negru şi alb - culorile drapelului de stat al Prusiei. - 497. 

500 Un fragment din scrisoarea de fată a fost publicat pentru pnma oară în „Die 
Neue Zeit" ,  Bd. 2, nr. 3, 1901-1902. - 499. 

5'1 Kugelmann i-a trimis Im Ma1x fotografia fiicei sale Franziska şi un portret 
al lui Hegel. - 499. 

502 Kugelmann l-a convins pe Marx să scrie anexa despre forma-valoare în timp 
ce Marx se afla în vizită la el, în perioada aprilie-mai 1 867 (vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 23, Bucureşti, Editura politica, 1966, p. 18) .  - 500. 

503 Este vorba de primirea în rindurile Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor 
a Gertrudei Kugelmann şi a d-nei Tenge. - 500. 

504 ln scrisoarea sa de răspuns, Freiligrath a evitat să dea un răspuns direct la 
intrebar�a lui Marx. - 501. 
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505 Este vorba despre : 1 )  „East India (Bengal and Orissa Famine) . Papers and 
Correspondence relative to the Famine în Bengal and Orissa, including the 
Report of the Famine Commission and the Minutes of the Lieutenant Governor 
of Bengal and the Governor General of India. Ordered, by the House of Com
mons, to be pnnted, 31 May 1867" („Indiile Orientale (foametea din Bengal 
şi Orissa) . Documente şi corespondenţa cu privire la foametea din Bengal 
şi Orissa, inclusiv raportul comisiei pentru lupta împotriva foametei şi pro
cesele-verbale ale viceguvernatorului Bengalului şi guvernatorului general al 
Indiei. Publicat din ordinul Camerei comunelor din 31 mai 1867") ; 

2) „East India (Madras and Orissa Famine) . Refurn to an Address of the 
honourable the House of Commons, dated 4 July 1867. Ordered, by the House 
of Commons, to be printed, 30 July 1867" („Indiile Orientale (foametea din 
Madras şi Orissa). Raport întocmit la cererea înaltei Camere a comunelor din 
4 iulie 1867. Publicat din ordinul Camerei comunelor din 30 iulie 1867") ; 

3) „An Act for regulating the Hours of Labour for Children, Young Per
sons, and Women employed in Workshops, 21st August 1867" („Legea cu pri
vire la munca copiilor, adolescenţilor şi femeilor care lucează în fabrici, 
21 august 1867") .  - 501 .  

506 Este vorba de  locul din Manchester unde la 16  septembrie 1 867 a avut loc 
atacul armat al fenienilor irlandezi asupra dubei închisorii cu scopul de d 
elibera doi conducători ai fenienilor (vezi adnotarea 380). - 504. 

507 In februarie 1 660, Marx, care incepusP să lucreze la pamfletul „Domnul Vogt•, 
s-a adresat lui S. Borkheim, pe care nu-l cunoşea pe atunci personal, cu ru
gămintea de a-i comunica tot ce ştie despre .şa-numita „bandă a pucioasei " ,  
care acţionase î n  1849-1850 l a  Geneva (vezi adnotarea 271 ) .  Borkheim a în
deplinit rugămintea lui Marx şi la 12 februarie i-a trimis o scrisoare în care 
ii dădea date amănunţite cu privire la „banda pucioasei" ; Marx le-a folosit 
în „Domnul Vogt• pentru a demasca afirmaţiile calomniatoare ale lui K. Vogt 
la adresa sa şi a adepţilor săi. Din acel moment Borkheim a devenit unul 
dintre prietenii lui Marx şi Engels. - 506. 

508 Este vorba de articolul scris de K. Vogt despre Congresul Ligii păcii ş1 liber
tăţii din 1867, pe care acesta l-a publicat în „Neue Zircher-Zeitung" nr. 254 
din 13 septembrie 1867. ln articol Vogt declară că cuvintarea rostită de Bork
heim la congres (vezi adnotarea 336) a fost scrisă de Marx. - 506. 

509 Este vorba de lupta care s-a dat la Congresul Ligii pacii şi libertăţii de la 
Geneva intre adepţii lui Vogt şi cei ai lui Kugelmann, J. Ph. Becker, Ecca
rius etc. în jurul alegerii vicepreşedinţilor congresului. In cele din urmă, 
patru vicepreşedinţi din cinci erau adepţi ai lui Marx (vezi volumul de faţa, 
p. 323-324). - 506. 

5 1 0  Caracterizarea „peonajului' în Mexic ş1 m Principatele Române ca formă 
camuflata a sclaviei a fost făcută de Marx în volumul I al „Capitalului "  (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 23, Bucureşti, Editura politică, 1966, p. 
180-1 81 ,  nota 40) . - 507. 

5 1 1  Este vorba de recenziile lui Engels la volumul I al „Capitalului" lui K. Marx, 
dintre care una a fost publicată în „Zukunft • (vezi adnotarea 394) cu ajutorul 
lui Kugelmann, iar cealaltă, trimisă de Engels la „Rheinische Zeitung ' ,  a ră
mas nepublicată (vezi adnotarea 383) . - 508, 510. 

512 Rindurile respective au fost scrise de Marx pe exemplarul din volumul I al 
„Capitalului" pe care l-a oferit lui Siebel. - 515. 
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513 Este vorba de anexa la broşura lui W. Liebknecht „Ce am spus în cReichsla
gub de Ia Berlin' ; aici a fost citat un fragment din cuvîntarea rostită de :I 
în octombrie 167 la Uniunea muncitorilor din Berlin, pentru care a fost aspru 
criticat de Marx şi Engels, întrucit a propus suspendarea temporară a agitatiei 
sociale (vezi volumul de fată, p. 361 ,  368-369). - 518, 523. 

514 Marx se referă la capitolele din editia întii a volumului al „Capitalului ' .  In 
editia a doua şi în celelalte edi�ii germane ale acestui volum ele corespund 
capitolelor VIII, XI, XII, XIII şi XXIV (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 

voi. 23, Bucureşti, Editura politică, 1966, p. 242-313, 333-346, 347-379, 
38--512, 71 9-766) . - 520. 

515 Locotenent-colonelul Seubert, scriitor şi functionar Ia Ministerul de Război al 
Wiirttembergului, căruia Kugelmann i s-a adresat pentru a obtine publicarea 
unor recenzii la volumul I al „Capitalului" lui K. Marx, a promis, după cum 
reiese din scrisoarea lui Kugelmann către Engels din 30 noiembrie 1 867 şi 
scrisoarea locotenent-colonelului Seubert din 28 noiembrie 1 867, care a fost 
anexată la prima, să ajute la publicarea acestor recenzii într-o serie de ziare 
ca „Beobachter ' ,  „Schwăbischer Merkur" ,  „Staats-Anzeiger fiir Wiirttemberg' 
şi altele. Recenziile pentru „Beobachter" (vezi adnotarea 409) şi „Staats-Anzei
ger fiir Wiirttemberg• (vezi adnotarea 416) au fost scrise de Engels. - 523. 

516  Este vorba de procesul intentat de firma „Schulze-Siebenmark • unei lucrătoare 
de la fabrica de lină din Berlin pe la sfirşitul anului 1 867, învinuind-o că a 
sustras lină. ln timpul procesului s-au demascat maşinatiile proprietarilor fir
mei, care dădeau muncitorilor lină jilavă, care în timpul prelucrării pierdea 
din greutate ; din această cauză muncitorii plăteau amenzi mari în folosul 
firmei. Procesul a avut un mare răsunet atit în rîndurile muncitorilor, cit şi 
in cercurile burgheze. - 524. 

517 Este vorba de cuvîntarea lui W. Liebknecht la adunarea Uniunii generale 
a muncitorilor de la Berlin din 27 şi 30 martie 1 865 (vezi adnotările 128 şi 162) . 

Despre călătoria lui Marx în Olanda vezi adnotarea 120. - 528. 

518 Straubingeri - calfe drumete din Germania. Marx, Engels şi adeptii lor ii 
numeau astfel pe meseriaşii germam ca�e se mai aflau în mare măsură sub 
puterea înapoiatelor conceptii de breaslă şi a prejudecătilor. Ei foloseau 
această poreclă şi pentru unii dintre participantii la mişcarea muncitorească 
germană din acea vreme care manifestau tendinte sectariste şi în special pen· 
Iru membrii Uniunii generale a muncitorilor a lui Lassalle. - 528. 

519  Luat din declaratia li K. Marx „Scrisoare către redactorul ziarului «Beobach
ter» din Stuttgart• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 16, Bucureşti, 
Editura politică, 1963, p. 26) . - 529. 

520 Varianta de fată a „Mărturisirilor• lui K. Marx, care a fost publicată îm
preună cu scrisorile lui Leon şi Nannette Philips în „lnternational Review of 
Social History' din 1956, se deosebeşte de alte două variante ale acesteia : 
de manuscrisul păstrat în albumul fiicei lui Marx Jenny, al cărui facsimil 
este publicat în volumul de fa�i, şi de textul scris de Laura Marx (vezi „Amin
tiri despre Marx şi Engels' ,  Moscova, 1956, p. 274-275). - 529. 

521 Mai jos este una dintre variantele „Mărturisirilor' lui K. Marx păstrată în 
albumul fiicei sale celei mai mari, Jenny (vezi adnotarea anterioară) : 



1nsuşirea pe care o 
Ia oameni , 
la bărbat . 
la femeie . 

Adnotări 

preţuiţi cel mai mult 
�implitatea 

forţa 
slăbiciunea 

distinctivă . Trăsătura dumneavoastră 
în urmărirea telului 

Concepţia dumneavoastră despre fericire 
răspuns) 

Concepţia dumneavoastră despre nefericire 
răspuns) 

Viciul e care ii scuzaţi cel mai mult . 

627 

perseverenta 

(fără 

(fără 

. credulitatea 
Viciul pe care ii detestaţi cel mai mult 
Ce aversiuni aveti . 

. slugărnicia 
. Martin Tupper, pudra de 

violete 
lndeletnicirea dumneavoastră preferată 

afund în cărţi 
Poetul dumneavoastră preferat . 

kespeare, Goethe 
Prozatorul dumneavoastră preferat 

sing, Hegel, Balzac 
Eroul dumneavoastră preferat . 
Eroina dumneavoastră preferată 
Floarea dumneavoastră preferată 
Culoarea dumneavoastră preferată 
Culoarea dumneavoastră preferată pentru ochi şi păr 
Numele dumneavoastră preferat 
Mîncarea dumneavoastră preferată 
Ce personalităţi istorice vă dezgustă cel mai mult 

răspuns) 

, să mi 

Dante, Eschil ,  Sha-

. Diderot, Les-

Spartakus, Kepler 
Gretchen 

laurul 
roşu 

negru 
Jenny, Laura 

peştele 
(fără 

Maxima dumneavoastră preferată . 
me alienum puto (nimic din ceea ce-i omenesc 

Deviza dumneavoastră preferată . 

Nihil humani a 
nu-mi este străin) 

De omnibus du-
bitandum (a te îndoi de totul) . - Facsimil între p. 530-53 1 .  

522 U n  fragment mare din scrisoarea d e  faţă a fost publicat d e  J .  Ph. Becker în 
„Vorbote" , Jg. I, nr. 2,  februarie 1866 (vezi traducerea acestui fragment iD 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 6, Bucureşti , Editura politică, 1963, p. 551-
552) . - 530. 

523 Aluzie la festivitatea care a avut loc la St. Martin's Hali la 28 septembrie 
1 865 consacrată aniversării întemeierii Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor
La festivitatea la care a participat şi Marx cu fiicele sale, cuvîntările partici
panţilor alternau cu numere muzicale, cîntece şi dansuri. - 531 .  

524 Este vorba d e  Liga pentru reformă (vezi adnotarea 104). - 534. 

525 Jenny Marx se referă la călătoria sa în Germania în 1 856, cînd de la 22 mai 
şi aproximativ pînă Ia 10 septembrie 1 856 ea a stat împreună cu cele trei fiice 
ale sale la îrier. Scopul călătoriei ei era să viziteze pe mama ei bolnavă, 
care a decedat Ia 23 iulie 1 856. - 538. 

526 Ambele „Circulare ale Casei Schiller din Manchester" , editate în 1 866 şi 1 867 
sub formă de foi separate şi p,ublicate pentru prima oară în limba rusă, repre
zintă documente la a căror întocmire a participat Engels, fostul preşedinte al 
Casei Schiller (ezi adnotarea 21).  Aceste „Circulare" dezvăluie una dintre la
turile vastei sale activităţi pe plan soci11. - 539. 
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Indice de lucrări şi articole 
ale lui K. Marx şi F. Engels 

citate sau menţionate 

- Adresa Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor către preşedintele Johnson 
(vezi K. Marx şi F. Engels. OpePe, voi. 1 6, Bucureşti, Editura politică, 1 963, 
p. 10--105.) (Vezi şi adnotarea 1 39.) 

- Address from the Working Men's Intemational Association to President John
son. ln : „The Bee-Hive Newspap0r" din 20 mai 1865. - 108, 1 12, 434. 

- Avertisment (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 16, Bucureşti, Editura 
politică, 1 963, p, 1 75-176). In : „Oberrheinischer Courier" din 15 mai 1866. 
Londra, 5 mai (Avertisment). - 1 98, 469. 

- Capitalul. Critica economiei politice, cartea I, voi. I : Procesul de producţie 
a cap1talulu1 (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 23, Bucureşti, Editura po
litica, 1 966). 

- Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie. Bd. I, Buch I : Der Produk
t10nsprocess des Kapilals. Hamburg 1867. - 19, 52, 92, 105, J OB, 1 1 --1 1 4 ,  1 26, 
1 39, 1 60-1 64, 1 70, 1 94, 2 12, 218 ,  240-242, 246, 251 , 253, 256, 264, 267, 277, 278, 
283, 287-291 ,  308, 310, 314-315, 318, 329-331 ,  334, 341 , 342, 352, 363, 
370, 376, 377, 445, 448, 454, 467, 479, 483, 490, 491 ,  493, 498, 500, 50--508, 
519 ,  522, 525, 533, 534. 

- Capitalul. Critica economiei politice, voi. II ,  cartea a II-a : Procesul de circu
laţie a capitelului. Editat sub îngrijirea lui Friedrich Engels (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 24, Bucureşti, Editura politică, 1 967). 

- Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie. Bd. 2, Buch 2 : der Cirkula
lionsprocess des Kapitals. Hrsg. von Friedrich Engels. Hamburg 1885. - 1 62, 
250, 263, 271 , 288, 299, 472, 479, 484, 489-402, 503, 509, 533. 

- Capitalul. Cntica economiei politice, voi. III, cartea a III-a : Procesul de an
samblu al producţiei capitaliste. Editat sub îngrijirea lui Friedrich Engels (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 25, Bucureşti, Editura politică, 1969). 

- Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie. Bd. 3, Buch 3 : Der Gesammt
process der Kap1talishschen Produktion. Hrsg. von Friedrich Engels. Hamburg 
1 894, - 1 35, 1 64, 263, 288, 472. 479, 486 489-492, 503. 
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- Către Abraham Lincoln, preşedintele Statelor Unite ale Americii (vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 16, Bucureşti, Editura politica, 1963, p. 20-22). In : 
„Berliner Reform" din 5 ianuarie 1865. - 31 ,  405, 434. 
In : „Hermann" din 7 1anuane 1865. - 31 ,  405. 

Contribuţii Ia critica economiei politice (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 13, Bucureşti, Editura politica, 1962, p. 7-1 75) . 

- Zur Kritik der Politischen Oekonomie. Erstes Heft. Berlin 1859. - 279, 281 , 
484, 499. 

- Declaraţie cu privire la motivele care au dus la hotarirea de a nu mai colabora 
la ziarul „Social-Demokrat• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 16, Bucu
reşti, Editura politică, 1963, p. 91-94). - 91 , 94, 96. 

Declaraţie, ln : „Berliner Reform • din 19 martie 1865. - 91 ,  96. ln : „Dussel
âorfer Zeitung• din 20 marile 1865. - 91 , 94, 96. In : „Hermann• dm 25 mar
tie 1865. - 96. 

Despre Proudhon (Scrisoare catre J. B. Schweitzer) (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 16, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 28-35). In : „Der Social
Demokrat• din 1, 3 şi 5 februarie 1865. - 411, 4 1 ,  50, 54, 413. 

- Destăinuirile lui Hirsch (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 9, Bucureşti, 
Editura politică, 1959, p. 4245). In : „Belletristisches Journal und New-Yorker 
Criminal Zeitung" din 5 mai 1853. - 85. 

- Dezminţire (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 16, Bucureşti, Editura poli
tică, 1963, p. 219) .  - 488. 

- Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia. Base! 1853 (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8. Bucureşl!, Editura politică, 1960, p. 429-
501 ) .  - 126. 

- Domnul Vogt. Londra 1860 (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14, Bucu
reşti, Editura politică, 1963, p. 421-738). - 30, 34, 85, 126, 332, 394, 440, 
523, 526-527. 

[Extras din prefaţa la „Capitalul" .] In : „Der Beobachter• din 7 .eptembrie 
1867. - 372. 

[Extras din prefaţa la „Capitalul " . ]  In : „Le Courrier fra:ais" din 1 octombrie 
1867. Le socialisme en Europe. - 299, 320, 334, 336, 510. 

[Extras din prefaţa la „Capitalul " ) .  In : „Die Zukunft" dii1 4 sept!mbrie 1867. 
- 314. 

- [Extras din prefaţa la „Cap1talul " ) .  In : „La Liberte• din 13 octombrie 1867. 
Du Capital. Critique d'economie politique. - 334, 510. 

[Extras din prefaţa Ia „Capitalul " .] In : „The Bee-Hive Newspaper" din 7 sep

tembrie 1867. Literature. A new work on politica! economy. - 299, 314. 

Fenienii intemniţaţi Ia Manchester şi Asociaţia Internaţională a Muncitorilor 

(vezi K. Marx şi  F. Engels. Opere, voi. 16, Bucureşti, Editura polil!că, 1963, 

p. 234--235). 

- A.M.G. Hardy, secrelaire d'Etat de Sa Majeste. In : „Le Courrier fran�ais" 

din 24 noiembrie 1867. - 365. 
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lnstructiuni pentru delegatii Consiliului Central provizoriu în legătură cu dife
nte probleme (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 16 ,  Bucureşti, Editura 
politică, 1 963, p 202-212).  

- Instructions for the delegates of the Provisional General Council. ln : „The 
lnternational Courer• din 20 februarie 1 67. - 475, 477, 479. 

- Manifestul constitutiv al Asociatiei Internationale a Muncitorilor, înfiintată la 
28 septembrie 1 864 in adunarea publică tinută la St. Martin's Hali, Long Acre, 
Londra (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 6, Bucureşti, Editura politică, 
l S3, p. -1 4). 

- Address. ln : Address and provisional rules of the Working Men"s Intcr
national Association, estabJishd September 28, 1 864, at a ublic meeting 
held at St. Martin"s Hali, Long Acre, London. [London] 1 864. - 14,  1 7, 20, 
23, 28, 36, 37, 48, 79, 1 08 ,  393, 395, 396, 417,  430, 530. 

- ln :  „The Miner and Workman"s Advocate'" din 10 decembrie 1 864. \Vor
king Men's International Association. - 36. 

Şi o contribuţie la problema muncitoreasca. ln : „Mainzer Journal" din 3 
şi 4 ianuarie 1 865 - 405. 

Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1 960, p. 1 1 5-21 7) .  

- Der 1 8te Brumaire des Louis Napoleon. ln : „Die Revolution. Eine Zeit
schrift in zwanglosen Heften", New York, 1 852, Erstes Heft. - 268, 399, 
428, 435. 

Plagiatorii (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 6, Bucureşti, Edituru poli
tică, 1 963, p. 236-24 1 ) .  ln : „Die Zukunft" din 12 decembrie 1 867. - 372, 
373. 376, 378. 

„Preşedintele omenirii "  (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 6, Bucureşti, 
Editura politică, 1 963, p. 96-100). Jn : „Berliner Reform" din 13 aprilie 1 865. 

- 97, 1 05. 

- RPcenzie a broşurii „Problema militară în Prusia şi partidul muncitoresc ger
man• de Friedrich Engels (vezi K. Marx şi F. Engek Opere, voi. 1 6, Bucu
reşti, Editura politică, 1 963, p. 89-90). 

- Die preussische Militărfrage und die deutsche Arbeiterpartei. Von Friedrich 
Engels. (Hamburg, Otto Meissner.) Jn :  „Hermann" din 1 8  martie 1 865. -
8 1 ,  93, 95. 

- Rectifirare. Către redactorul ziarului „Der Weisse Adler" (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 16 ,  Bucureşti, Editura politică, 1 963, p. 1 01-102). - 429. 

- Rezolutii ale Consiliului Central cu privire Ia conflictul din cadrul secUei dm 
Paris (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 6, Bucureşti, Editura politică, 
1 963, p. 8788).  - 77, 86, 93, 424. 

- Rezumatul unei cuvîntări rostite de Karl Marx în legătură cu atitudinea Aso
ciatiei Internationale a Muncitorilor fată de Congresul Ligii păcii şi liber
tălii (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 6, Bucureşti, Editura politică, 
13, p. 573-574). - 310. 
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- Salariu, preţ şi profit (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 16, Bucureşti, 
Editura politică, 1 963, p. 1 07-162). - 1 13, 1 15. 

- Schiţa referatului în problema irlandeză, prezentat la Asociaţia culturală a 
muncitorilor germani de la Londra la 16 decembrie 1 867 (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 1 6, Bucureşti, Editura politică, 1 963, p. 479-493) .  - 378. 

- Schiţa unei cuvîntări care nu a fost rostită în problema irlandeză (vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 16, Bucureşti, Editura politică, 1 963, p. 473-478) . -
365. 

- Scrisoare către redactorul ziarului „Beobachter" din Stuttgart (vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 1 6, Bucureşti, Editura politică, 1 963, p. 24-27). 

- An den Redakteur des „Beobachters" zu Stuttgart. In : „Nordstern" din 
10 decembrie 1 864. - 32, 34, 35, 392, 394, 398, 413. 

- Statutul provizoriu al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor (vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 16 ,  Bucureşti, Editura politică, 1 963, p. 15-18). 

- Provisional rules of the Association. In : Address and provisional rules of 
the Working Men's International Association, established September 28, 1 864, 
at a public meeting held at St. Martin's Hali, Long Acre, London 1 864. -
1 4-15, 20, 1 23,  397, 448. 

- Teorii asupra plusvalorii (voi. al IV-iea al „Capitalului" ) .  (Werke, Band 26). 
- 1 22, 264, 272, 484, 491 , 492. 

Friodrkh Engeis 

-- De ce poartă clasa muncitoare interes Poloniei ? (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 1 6, Bucureşti , Editura politică, 1 963, p. 1 63-174). 

What have the workmg classes to do with Poland ? In : „The Common
wealth" din 24, 31 martie şi 5 mai 1 866. - 161 , 1 64, 1 7 1 ,  1 72, 1 74, 1 77, 1 83, 
1 85, 1 95, 201 .  

- Domnul Tidmann. Vechi cintec popular danez (vezi K .  Marx ş i  F .  Engels. 
Opere, voi. 1 6, Bucureşti, Editura politică, 1 963, p. 36-37). In : „Der Social
Demokrat• din 5 februarie 1 865. - 42, 55, 8. 

- Insemnări despre războiul din Germania (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 16, Bucureşti, Editura politică, 1 963, p. 177-201 ) .  

- Notes on the war in Germany. In : „The Manchester Guardian• din 20, 
25 şi 28 iunie, 3 şi 6 iulie 1 866. - 219. 

(anonim) Notă în legătu1ă cu broşura „Problema militară în Prusia şi partidui 
muncitoresc german• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 6, Bucureşti, 
Editura politică, 1 963, p. 85). In : „Berliner Reform" din 3 martie 1 865. - 86, 
4 1 1 ,  417. 
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- din 1 3  februarie 1865. Telegraphic despatches. Prussia. Berlin, Feb. 1 1 .  - 65, 

70, 408. 
- dm 16 februarie 1 865. The Prussian Legislature. Berlin, Feb. 1 5. - 68. 
- din 28 aprilie 1 865. Address of Germans to the American Nation. - 1 03. 
- din 20 noiembrie 1 865. London, Monday, November 20, 1 865. - 146. 
- din 13 decembrie 1 865. Parliamentary reform. - 449, 451 .  
- din 14 decembrie 1865. [Articol d e  fond]. - 449, 451 . 
- din 4 ianuarie 1 866. Mr. Bright al Rochdale. - 155. 
- din 3 martie 1 866. [Articol de fond] . - 172. 
- dm 3 martie 1 866. The outbreak in Jamaica. - 172. 
- din 5 martie 1 866. [Articol de fond]. - 172. 
- din 10 aprilie 1 866. Prussia. - 1 88. 
- din 1 1  aprilie 1866. Telegraphic despatches. (Reuter's telegrams.) Austria 

and Prussia. Berlin, April 1 0. - 191 .  
- din 8 mai 1 866. France. - 197. 
- din 3 iunie 1867. France. - 278. 
- din 16 septembne 1 867. The Peace Congress. (From aur Special Correspon-

dent.) - 325. 
- din 21 noiembrie 1867. London meetings. - 365. 

Unsere Zeii. Deutsche Revue der Gegenwart. 2. Jg. 2. Halfte. 8166. Preussen în 
Waffen. 1-11. 270. 

Volks-Zeitung, din 26 februarie 1 867. - 255. 

Der weisse Adler, din 1 1  martie 1 865. Ein Meeting zu Gunsten Polens in Lon-
don. 429. 

Zeilung fiir 
peschen. 

Norddeutschland, din 15 februarie 1 867. Telegraphische De-
253. 

Die Zukunfl, din 1 octombrie 1867. - 323, 332. 
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Allgemeine Militir-Zeitung - organ al societăţii ofiţerilor şi angajaţilor civili din 
armată, a apărut din 1826 pînă în 1902 la Darmstadt ş1 Leipzig ; în 1860-1864 
Engels a colaborat la acest ziar. - 210. 

Allgemeine Zeitung - cotidian conservator fondat în 1798 de J. Fr. Cotta, a apă
rut din 1810 pînă în 1882 la Augsburg ; înainte de evenimentele din martie, 
principalul organ de presă al mani burghezii liberale germane ; în deceniul 
l 6-lea şi al 7-lea a sprijinit planul unificării Germaniei sub hegemonia 
Austriei. 33, 109, 327, 350. 

L'Associalion revistă, a apărut la început lunar, apoi săptămînal din 1864 pîna 
în 1866 la Paris şi Bruxelles ; organ al asociaţiilor cooperatiste ale muncito
rilor, care se aflau sub influenţa republicanilor burghezi. - 39, 40, 55, 61 ,  98. 

The Athenaeum, Journal of Literature, Science, and the Fine Aris - săptămînal 
literar, a apărut din 1837 pînă în 1921 la Londra. - 213. 

Augsburger - vezi Allgemeine Zeitung. 

Augsburger Abendzeitung - cotidian naţional-liberal, a apărut sub acest titlu 
din 1826 pînă in 1912. - 350. 

L'Avenir national - cotidian democrat, apărut din 1865 pînă în 1873 la Paris ; 
din iunie pînă în august 1865 a publicat informaţii cu privire la activitatea 
desfăşurată de conducătorii de la Paris ai Asociaţiei Internaţionale a Mun
citorilor. - 61. 

Barmer-Zeitung - cotidian liberal, apărut din 1834 la Barmen. - 75, 353. 

The Bee-Hlve Newspaper - săptămînal al trade-unionurilor, apărut din 1861 pînă 
în 1876 la Londra. S-a aflat sub influenţa radicalil' burghezi şi a reformişti
lor 1 în noiembrie 1864 a devenit organul de presă al Asociaţiei Internaţio
nale a Muncitorilor. Marx a protestat în repetate rinduri împotriva faptului 
că acest săptămînal publica doar într-o formă incompletă sau denaturată 
documente ale Asociaţiei Inernaţionale a Muncitorilor. Din 1869 acesta a 
devenit un organ de presă burghez. In aprilie 1870, la propunerea lui Marx, 
Consiliul General a rupt orice legături cu „Bee-Hiv-e• .  - 15,31 , 107, 1 13, 122, 
299, 31 1 ,  314, 402, 429 
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3elletrislisches Journal und New-Yorker Criminal-Zeitung - săptamînal fondat 
de emigranţii germani mic-burghezi în 1852 la New York, a aparul sub acest 
titlu din 18 martie 1 853 pînă la 10 martie 1854. - 85. 

Der Beobachter - cotidian, a apărut sub acest titlu din 1833 la Stuttgart ; în 
deceniul al 7-lea al secolului l XlX-lea organul democraţiei mic-burgheze 
avînd subtitlul „o gazetă populară din Suabia" .  - 24, 29, 30, 34, 369, 370, 392, 
394, 523 . 

Berliner Reform - cotidian al democraţiei mic-burgheze, a apărut din 1861 pînă 
în 1868 ; în 1865 a publicat unele declaraţii şi articole ale lui Marx şi En
gels. - 76, 96, 1 07, 130, 405, 434 . 

Bonner Zeitung - cotidian, a apărut sub acest titlu din 1850 ; organ de presă 
al naţional-liberalilor. - 66. 

Borsenblatt Iir den Deulschen Buchhandel und die mii ihm vermandten Ge
schăitszweige - organ de presă al Uniunii librarilor germani, a apărut dm 
1834 pînă în 1926 la Leipzig. - 336, 509. 

Der Bolschafler - cotidian, apărut din 1 862 pma în 1865 la Viena ; organ de 
presa oficial al guvernului austriac. - 126. 

3romberger-Zeitung - cotidian naţional-liberal, apărut din 1843. - 191 .  

The Chronicle 
dra. - 348. 

săptămînal catolic, apărut din 1867 pînă în 1868 la Lan-

Le Courrier Iran;ais - cotidian politic, din 18 iunie 1867 cotidian al republicanilor 
de stînga, a apărut diJl 861 pînă în 1868 la Paris ; organ al Asociatiei In
ternaţionale a Munc1torilor în Franţa ; a publicat, printre altele, pr>faţa la 
volumul întÎl al „Capitalului" lui Marx tradus de Paul şi Laura Lafargue. 
Redactor al ziarului a fost, cu începere din mai 1866, proudhonistul A. Ver
morel. - 204, 294, 299, 31 1 ,  313-314, 320, 322, 328, 334, 336, 338, 363, 
373, 502, 5 10, 517, 520. 

.e Courrier intenational - vezi The lnternational Courier. 

Dagbladet 
haga. 

cotidian conservator, apărut din 1851 p înă în 1933 la Copen-
6, 18, 132. 

The Daily News - cotidian liberal, a apărut sub acest titlu din 1846 pînă în 1930 
la Londra ; organ de presă al burgheziei industriale. 47, 61 , 429. 

The Daily Telegraph - cotidian, a apărut sub acest titlu din 1855 pînă în 1 937 
la Londra ; la început a avut o orientare liberală, din deceniul al 9-lea -
conservatoare ; după fu:ionarea, în 1937, cu „The Morning Post" apare sub 
titlul „Daily Telegraph and Morning Post" .  - 1 44. 

Darmstădter Milităr-Zeilung - vezi A//gemeine Milităr-Zeilung. 

Demokratisches Wochenblall - a apărut la Leipzig din ianuarie 1868, fiind re
dactat de Wilhelm Liebknecht, - vezi adn. 396. - 359, 361 ,  364, 369, 379. 

Deutsche-Briisseler-Zeilung - cotidian fondat de emigranţii germani la Bruxelles ; 
din ianuarie 1847 pînă în februarie 1 848 bisăptămînal ; începînd din septem
brie 1847, Marx şi Engels au devenit colaboratori permanenţi la acest ziar ; 
sub influenţa lor, ziarul a devenit organul de presă al primului partid revo-
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luţ10nar independent al proletariatului care lua fiinţă atunci - Liga co
munişhlor. - 70. 

Der deutsche Eidgenosse - publicaţie bilunară a democraţilor mic-burghezi , a 
apărut din 1865 pină in 1867 la Londra şi Hamburg. 7 1 ,  87-89, 196. 

Deutsche Volkszeitung - cotidian, a apărut din 1866 la Hannover ; organ al 
partidului de dreapta germano-hannovrez. - 354. 

Deutsches Museum. Zeitschrilt iir Literatur, Kunst und ollentliches Leben 
săptaminal democrat ; din 1851 pină in 1867 a apărut la Leipzig ; din 1852 
pmă in 1865 a fost editat de Robert Prutz. - 364. 

Deutsclles Wochenblatt - a apărut din 1865 pină in 1867 la Mannheim ; di. 
septembrie 1865 organ al partidului popular german. - 145. 

The Diplomatic Review - revistă de politică externă,  a apărut sub acest litiu 
ca o continuare a lui „The Free Press" din iunie 1866 pină in 1877 ; pini 
in iulie 1870 lunar, apoi trimestrial ; redactor a fost David Urquhart. - 256. 

294, 310, 313,  318,  325, 348. 

Dusseldorfer Zeitung - cotidian, a apărut sub acest titlu dm 1826 pină in 1 926 
din deceniul al 5-lea pină in deceniul al 7-lea a avut o orientare libe
rală. - 60, 76, 8 1 ,  86, 91, 94, 96, 97, 353, 417. 

L Echo de Verviers - cotidian belgian burghezo-democrat, a apărut din 1864 
pină in 1 866 ; purtător de cuvin! al elementelor mic-burgheze in secpa fran
ceză a Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor de la Londra. - 1 55, 157, 449. 

Elberlelder Zeilung - cotidian, apărut din 1834 pină in 1904 ; in deceniul at 
7-lea organ al burgheziei liberale. - 81 , 345. 

Les Etats-Unis d'Europe - organ al Ligii păcii şi libertaţii, a apărut din 1867 
pină in 1870 şi din 1872 pină in 19 19, mai intii la Berna, din 1870 la Genevi 
şi din 1896 din nou la Berna ; a apărut pe rind in limbile germană şi fran
ceză sau concomitent in limbile germană, franceză şi italiană. - 362, 522. 

Evening Star - vezi The Morning Star. 

The Express - ziar de seară liberal, a aparul din 1846 pină in 1 869 la Lon
dra. - 6 1 .  

The Fortnightly Review - publicaţie lunară p e  teme d e  istorie, filozofie ş i  lite
ratură, a apărut sub acest titlu din mai 1865 pină in iunie 1 934 şi din 1934 
pină in 1954 sub titlul „The Fortnightly" la Londra ; a fost fondată de un gru> 
de radicali burghezi. - 1 35, 245, 248, 338, 341 ,  347, 350. 

Franklurter Zeilung und Handelsblalt - cotidian democrat mic-burghez, a apărut 
din 1856 (din 1866 sub acest titlu) pină in 1943 la Frankfurt pe Main. - 353. 

The Free Press - ziar burghez, apărut din 1855 pină în 1866 la Londra ; s-a 

�ituat pe o poziţie opoziţionistă faţă de guvernul Palmerston ; a fost editat 
de David Urquhart ; in acest ziar au apărut unele lucrări ale lui Marx. - 34, 
107, 1 28,  1 55, 242. 

Die Gartenlaube. Illuslrierles Familienblall - săptăminal literar de orientare mic
burgheză ; a apărut din 1853 pină in 1903 la Leipzig şi din 1903 pină in 1 94: 
la Berlin. - 270, 334. 



Indice de reviste şi ziare menţionate 653 

Gazelle de France - a apărut dm 1631 pini în 1914 la Paris (din 1762 sub acest 
titlu, din 1792 ca cotidian) ; a promovat concepţii regaliste. - 315. 

Gazelle de Lausanne el  Journal Suisse - gazetă liberal-democrată, a fost fondată 
în 1798 la Lausanne ; din 1816 apare sub acest titlu. - 313. 

Gewerbeblall  aus Wilrltemberg - saptaminal ; a apărut din 1849 pina în 1921 ca 
supliment la „Staats-Anzeiger fiir Wiirttemberg" ; organ al cercurilor comer
ciale şi industriale germane. - 376. 

Guardian - vezi The Manchester Guardian. 

Hermann. Deutsches Wochenblat l  aus London - a apărut din ianuarie 1859 la 
Londra ; organ al emigraţiei democrate mic-burgheze. - 9, 29, 32, 6, 82, 4, 
255, 277, 316. 333, 405. 

Bow do You do ? săptăminal umoristic, apărut la Londra în limba germană 
avînd ca redactor pe Beltziech, iar ca editor pe Louis Drucker. - 334. 

ll/ustrierler Familien-Kalender - din 1857 pină în 1874 a fost editat anual la Leipzig 
de A. Payne. - 334. 

.'lndependance belge - cotidian fondat în 1831 la Bruxelles, a apărut sub acest 
titlu din 1843 ; organ al liberalilor. - 450. 

The lnternational Courier - saptăminal ; a apărut din noiembrie 1864 pină în 
iulie 1867 în limbile engleza şi franceza Ia Londra ; editia franceză a apărut 
sub titlul „Le Courrier international " .  In 1867 gazeta a fost organ al 
Asociatiei Internationale a Muncitorilor. - 488. 

lnternalionale Revue - publicatie lunară austriacă de orientare burghezo-demo
crată ; a apărut dm 1866 pină în 1867 la Viena. - 166, 348, 364, 365. 

The lrishman - săptăminal burghez nationalist ; a apărut din 1858 pină în 1885 
mai întîi la Belfa�t. apoi la Dublin ; a luat apărarea fenienilor. 348, 
365, 378. 

Journal de }'Association lnternationale des Travail/eurs - a apărut lunar ca or· 
gan al Asociaţiei lnternationale a Muncitorilor în Elvetia romandă, din de
cembrie 1865 pină în septembrie 1866 la Geneva. - 149, 150, 449, 451, 3. 

Journal des Debats po/iliques el  litteraires - cotidian fondat în 1789 la Paris ; în 
timpul monarhiei din iulie - organ oficial. Organ al burgheziei orleaniste ; 
în timpul revolutiei dm 1848 a adoptat orientarea burgheziei contrarevolutio
nare ; după lovitura de stat din 2 decembrie 1851 - organ al opozitiei orlea
niste moderate. - 77. 

Journal de St. -Petersbourg - a apărut sub acest titlu din 1825 pină în 1914, de 
trei ori pe săptămină, în limba franceză, la Petersburg ; organ oficial al Mi
nisterului Afacerilor Externe din Rusia. - 216. 

Kladderadatsch - săptăminal satiric iiustrat, a apărut din 1848 pină în 1944 Ia 
Berlin ; initial de orientare liberală de stinga, ulterior s-a pus în slujba 
reactiunii. - 243. 

Kălnische Zeitung - cotidian, apărut din 1802 pină în 1945 ; organ al marii 
burghezii renane şi .al partidului national-liberal ; în deceniul al 8-lea purtător 
de cuvin! al lui B1smarck. - 84, 129, 188, 191 ,  225, 259, 321 ,  327, 332, 350, 361. 



65:4._ _________ In_d_ic
_
e_d_e_r

_
eviste şi ziare menţionate 

Konig/ich Preussischer Staats-Anzeiger - cotidian, a apărut sub acest titlu di11 
1 851 pină in 1 871 la Berlin ; organ oficial al guvernului prusian. - 445, 521 . 

Kreuz-Zeilung - vezi Neue Preussische Zeilung. 

Libertâ e Giustizia - săptăminal democrat, apărut din 1867 pni în 1 868 I. 
Neapole ; organ al societăţii ,.Libertâ e Giustizia" ,  afiliată la Asociaţia lnter
naţ1onală a Mncitorilor. - 31 1 .  

L a  Liberte - ziar democrat, apărut din 1 865 pină i n  1 87l l a  Bruxelles ; din 1 86' 
organ al  Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor in Belgia. - 334, 338, 520. 

La Liberte - ziar de seară conservator, apărut din 1 865 pină in 1 944 la Paris ; 
organ al marii burghezii ; din 1 866 pină in 1 872 :mile de Girardin a fost 
proprietarul ziarului ; a sprijinit politica celui de-al doilea Imperiu şi s-& 
pronunţat in favoarea unui război împotriva Prusiei. - 3t5. 

La Liberte de penser - revistă pe teme de filozofie şi literatură, apărută dill 
1 848 pină in 1 851 la Paris. - 40. 

Londoner Anzeiger - săptăminal, apărut din 1864 pină in 1867 ; organ de >resi 
al emigranţilor germani mic-burghezi de la Londra. - 32, 44, 82, 93, 95. 

Mainzer Journal - cotidian catolic, apărut dm 1 847. - 405. 

Manchester Daily Examiner & Times - ziar liberal fondat in 1848 prin fuzionarea 
lui „Manchester Times• şi a lui „Manchester Examiner" ; in deceniul al 5-lea 
şi al 6-lea i-a susţinut pe adepţii liberului schimb (fretrad'ri) ; pină in 1 894 
a apărut sub diverse lltluri. - 321 .  

The Manchester Guardian - ziar fondat i n  1821 , organ al adepţilor liberulu! 
schimb (freetraderi) ; ulterior organ al partidului liberal. - 18, 20, 30, 1 47. 
203, 219. 221 .  

The Miner and Workman's Advoca te - săptăminal muncitoresc, apărut din 1 863 
pină in 1 865 la Londra ; organ al lui National Union of Miners of the United 
Kingdom. ln 1 865, J. B. Leno, membru al Consiliului General al Asociaţiei In
ternaţionale a Muncitorilor, a obţinut dreptul de a edita această gazetă şi a 
devenit redactorul ei. ln acest timp gazeta a devenit organul oficial al Asocia
ţiei Internaţinale a Muncitorilor. - 36, 123, 127, 402. 

Missouri Democrat - cotidian, a apărut sub acest titlu dm 1 853 pină in 1 875 
la St. Louis (S.U.A.) ; organ al parhdului republican. - 33. 

M1lle/deutsche Vo/ks·Zeilung - gazetă liberală, a apărut din 1862 pină în 1 86& 
la Leipzig ; in 1 866 redactorul gazetei era Wilhelm Liebknecht. - 231 . 

Le Monileur universe/ - cotidian, apărut din 1789 pina in 1901 Ia Paris ; din 
1 799 pină in 1 814 şi din 1816 pină in 1869 - organ oficial al guvernului. - 213. 

The Morning Star - cotidian, apărut din 1 856 pină in 1 869 la Londra ; organ 
al adepţilor liberului schimb (freetraderi) . - 24, 47, 79, 104, 315. 

Moskovskie Vedomosti - unul dintre cele mai vechi ziare ruseşti, apărut din 175& 
pină in 1 917 ; in deceniul al 6·1ea şi al 7-Iea a avut o orientare reacţio
nară. - 60, 337. 
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The Nalion - săptămînal irlandez, apărut sub acest titlu din 1 842 pînă în 1 891 
şi din 1896 pînă în 1 897 la Dublin ; a luat apărarea fenienilor. 365. 

'he National Re/ormer - săptămînal, apărut din 1 860 pînă în 1 893 la Londra ; 
organ al radicalilor burghezi. - 20. 

Neue Frankfurter Zeitung - cotidian democrat, a apărut sub acest titlu din 1859 
pînă în 166 la Frankfurt pe Main şi din 1866 sub titlul „Frankfurter Zeitung 
und Handelsblatt". - 29, 81 , 87, 89, 91 ,  92, 221 . 

Neue Preussiche Zeilung - cotidian, apărut din 1848 pînă în 1938 la Berlin ; 
organ de piesă extrem de reacţionar al iuncherimii prusiene şi al marh 
nobilimi ; în epoca lui Bismarck principalul organ de presă al conservatori
lor ; dnmit $i „Kreuz-Zeitung• deoarece purta pe frontispiciu Crucea de 
fier. - 200, 203, 216,  414,  422. 

Neue Rheinische Zeilung. Organ der Demokratie - cotidian editat sub conducerea 
redacţională a lui Kad Marx de la 1 iunie 1848 pînă la 19 mai 1849 la Koln. 
Din redacţie făceau parte - în afară de Karl Marx ca redactor-şef -
Friedrich Engels, Wilhelm Wolff, Georg Weerth, Ferdinand Wolff, Ernst 
Uronke, Heinrich Birgers şi, din octombrie 1 848, Ferdinand Freiligrath. Ca 
organ de presa combativ al aripii proletare a democraţiei, ziarul a avut rolul 
de educator al masellr populare, ridicîndu-le la luptă împotriva contrarevolu
ţiei. 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. Expulzarea lui Marx de către guvernul prusian Şi repre
saliile pornite împotriva celorlalţi redactori au silit redacţia să suspende 
apariţia ziarului. „Neue Rheinische Zeitung• a fost „organul de presâ cel 
mai bun, neîntrecut, al proletariatului revoluţionar• (Lenin). - 83, 85, 268, 418. 

Neue Rheinische Zeilung. Polilisch-okonomische Revue - revistă editată de Marx 
şi Engels din decembrie 1849 pînă în noiembrie 1 850. A fost organul teoretic 
şi politic al Ligii c>muniştilor, o continuare a lui „Neue Rheinische Zeitung•, 
editat de Marx şi Egels la Koln în llmpul revoluţiei din 1 848-1849. Din 
marUe 'Şi pînă în noiembrie 1850 au apărut în total şase numere, dintre 
care un llUmăr dublu {-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 revisla va fi răspindită printre emigranţii germani dm Ame
rica. - 319. 

Neue Zircher-Zeilung - z1dr burghez elveţian, a apărut în limba germană la 
Zurih din 1 821 ; în deceniile al 6-lea ş1 al 7-lea ale secolului al XIX-iea s-a 
situat pe o poziţie probonapartistă - 506. 

New Yorker Crimiral-Zeilang - vezi Bel/elrislisches Journal und New-Yorker Cri
minal-Zeilung. 

'fhe Nonconformist - săptăminal burghez-radical, a apărut sub acest litiu dm 
1 841 pin� în 1 879 la Londra. - 161 ,  1 83. 

Norddeutsche Al/gemeine Zeilung - cotidian, apărut din 1861 pînă în 1918 la 
Berlin ; din deceniul al  7-lea pină în deceniul al  9-lea organ oficial al  guver
nului Bismarck. - 74, 274. 

Nordstern - cotidian, apărut din 1860 pină în 1866 la Hamburg ; din 1863 a avut 
o orientare lassalleeană. - 3, 77, 93, 96, 97, 100, 105, 107, 109, 1 1 4, 123, 

1127, '1l9, 413, 45 
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Notes to the Peop/e - publica\ie săptăminală, apărută din I B51 pină în '1 B52 la 
Londra sub conducerea 1 edacţionala a lui Ernest Jones. Marx şi Erigels au 
sprijinit această revistă a cartiştilor ; au participat la  redactarea şi e.ditarea 
ei şi din iunie I B51 pină in aprihe I B52 au publicat in ea mai multe arti
cole. - 9. 

Oslsee-Zeilung und Borsennachrichten der Oslsee - cotidian, apărut din 183S 
la Stettin, din I B4B sub acest titlu. - 191 .  

The Owl - săptaminal, apărut din I B64 pină in IB69 la Londra. - 259. 

Petersburger Zeitung - vezi Sl .-Pe!ersburger Zeitung. 

Preussischer Staats-Anzeiger - vezi Konig/ich Preussischer Staats-Anzeiger. 

Revue Conlempoiaine - revistă bilunară, apărută din I B51 pină in I B70 Ia Paris ; 
in timpul celei de-a doua Republici organ al Partidului ordinii ; după lovitura 
de stat de la 2 decembrie I B51 - organ al bonapartiştilor. - 245, 24B. 

Revue des deux Mondes - revistă bilunară pe teme de istorie, politică, litera
tură şi arta, apărută din I B29 pină in 1944 la Paris. - I B5, 245, 24B. 

Rheinische Zeitung - cotidian burghez, apărut din I B63 pină in I B66 la Dilsseldorf 
şi din I B67 pină in I B74 la Kiln. - 34, 50, 60, 76, 79, B I ,  8, 96, 97, 101 . 
150, 346, 41B ,  434, 514. 

Rheinischer Beobachter - cotidian, apărut din I B44 pma la începutul anului 164� 
la Kiln ; a avut o orientare conservatoare. - 7 1 .  

L a  Rive gauche - săptăminal democrat, apărut din octombrie I B64 pină i n  august 
I B66, la început la Bruxelles, apoi la Londra ; a fost editat de un grup de-

emigranţi francezi , republicam de stinga, sub conducerea redacţionala a lut 
Charles Longuet. Unul dintre colaboratori a fost Paul Lafargue. ln aceast
Jd:etă au fost publicate documente ale Asoc1aţ1ei Internaţionale a Munci-

torilor. - 155, 157, 449. 

Ruskii invalid - gazetă pe teme militare, apărută din I B l 3  pină in 1917 la St. 
Petersburg ; din I B l 6  zilnic ; in I B62-1863 organ oficial al Ministerului de 
Război. - 379. 

Schwăbischer Merkur - cotidian liberal, apărut din I 7B5 pină în I BB5 la 
Stuttgart. - 523. 

Le Siec/e - cotidian, apărut din I B36 pină in 1939 la Paris ; în deceniul al 7-lea 
organ al republicanilor moderaţi. 315. 

Der Social-Demokral - a apărut de trei ori pe săptămină din 15 decembrie 
I B64 pină in I B71 Ia  Berlin ca organ al Asociaţiei generare a muncitorilor 
germani, sub conducerea redacţională a lui Schweitzer i Hofstetten. - 21 ,  24. 
3-45, 50, 51 , 53, 54-57, 5B, 0, 64-66, 70-71 ,  74, B I ,  B4, 92, 96, 99, 
101 , 103, 105, 107, 109, 1 1 0, I I I ,  120, 123, 1 25,  145, l7, 1 5), 161. 372. 
400, 40�07, 414, 415, 422, 425, 439. 

Staats-Anzeiger Jar Wurllemberg - cotidian conserfator, apărut din I B50 lm
preună cu suplimentul săptăminal „Gewerbebratt aus Wiirtl!berg" I. 
Stuttgart ; organ al guvernului wiirttemburghez. - 2: 

Star - vezi The Morning Star. 
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S timmen der Zeit - revistă lunară mic-burgheză, editată de A. Kolatschek ; a 
apărut din 1 858 pînă în 1 862 la Gotha, mai tîrziu paralel la Weimar, Leipzig, 
Heidelberg şi Viena. - 98. 

St.-Louis Dai/y Press - gazetă muncitorească americană, a apărut din 1864. - 47. 

Sl.-Petersburger Zeitung - cotidian, apărut din 1727 pină în 1914 în limba 
germană. - 60. 

'he T:/egraph - vezi The Dai/y Telegraph. 

.e Temps - cotidian conservator, a apărut din 1 861 pma m 1 943 la Paris ; organ 
al marii burghezii ; a avut o atitudine opozitionistă fată de cel de-al doilea 
Imperiu. - 1 94. 

The Times - cotidian fondat la 1 ianuarie 1785 la Londra sub titlul „Daily Uni
versei Register• ; de la 1 ianuarie 1788 apare sub titlul „The Times• ; cel 
mai ma1e ziar englez de orientare conservatoare. - 31 , 47, 55, 61 , 65, 68, 70, 
1 04, 1 46, 1 88,  1 91 ,  210, 223, 278, 307, 313,  316, 319, 325, 365, 397, 408, 
449, 451 . 

Lu Tribune du Peuple - ziar democrat şi muncitoresc, apărut din mai 1 861 pînă 
în aprilie 1 869 la Bruxelles. A fost fondat de muncitori şi de reprezentant1 
ii intelectualitălii mic-burgheze, adepti ai socialismului utopic ş1 membri ai 
isociatiei muncitoreşti „Le Peuple" .  Din august 1 865 - organ oficial, iar din 
ianuarie 1866 - organ al Asociatiei Internationale a Muncitorilor din Belgia. 
Colaboratori ai acestui ziar au fost De Paepe, Lafargue şi altii. - 156, 159, 
451 , 453. 

.a T1ibune ouvriere - săptămînal muncitoresc, apărut în iunie 1 865 la Paris, 
după aparitia celui de-al 4-lea număr gazeta a fost interzisă ; în iulie 1 865 
a apărut un număr la Bruxelles ; din redactie făceau parte membri ai 
sectiei de la Paris a Asociaţiei Internationale a Muncitorilor - Tolain, Fn
bourg, Varlin şi altii. Editor era Charles Limousin. - 437. 

Vnsere Zeit. Deutsche Revue der Gegenwarl. Monatsschrifl zum Conversations
Lexikon - a fost editat din 1 857 pînă în 1 891 la Leipzig de către Brockhaus ; 
dm 1 857 pînă în 1864 purta următorul subtitlu : „Jahrbuch zum Conversations
Lexikon• ; revistă liberală pentru literatură şi politică. - 270. 

Das Volk - săptămînal, a apărut în limba germană la Londra din 7 mai pînă 
în 20 august 1 859. A fost fondat ca organ al Asociatiei culturale a munci
torilor 'germani de la Londra şi al altor asocialii muncitoreşti germane ; in
cepînd cu nr. 2 Marx a fost colaboratorul lui, iar din iulie a preluat condu
cerea muncii redactionale. - 32. 

Volks-Zeitung - cotidian, a apărut dm 1853 pină în 1 889 la Berlin. - 130. 

Der Vorbole - publicatie lunară politică şi social-economică, apărută dm ianuarie 
1 86 pînă in decembrie 1 871 la Geneva. - 16, 449-451 ,  453, 489, 529. 

De1 weisse Adler - a apărut din februarie 1 864 pînă în iunie 1 865 de trei on 
e săptămînă 1a Ziirich ; a promovat conceptii liberale. - 429. 

Weser-Zeitung - a apărut din 1 844 pînă în 1 930 la Bremen ; a promovat conceptu 
liberale. - .353. 
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Die Westliche Post - cotidian german, apărut din 1 857 pină in 1 938 la St. Loui. 
(S.U.A.) ; in deceniul al 7-lea organ al emigranţilor democraţi mic-burghez< 
in America. - 399. 

Wochenblatt - vezi Deutsches Wochenblatt. 

The Working Man - săptăminaJ reformist, apărut din 1866 pină în 1867 la
Londra. - 480. 

The Workman"s Advocate - săptăminal muncitoresc londonez. Continuatorul lui 
„The Miner and Workman"s Advocate• ; din septembrie 1 865 organ oficial al 
Consiliului General al Asocia�iei Internaţionale a Muncitorilor. Pe lingă alţi 
membri ai Consiliului General, Marx a făcut parte din consiliul de adminis
traţie al gazetei. ln februarie 1 866 săptăminalul a fost reorganizat şi i s-a 
schimbat titlul in : „The Commonwealth".  - 1 45, 1 47,  1 9 ,  1 55-1 56, 1 6 1 ,  440, 
443, 444, 448, 449, 451 ,  452, 453, 467, 528. 

Zeitung lir Norddeutschland - a apărut din 1 848 pină în 1 872 la Hanover ; a avut 
o orientare liberală. - 488. 

D1e Zukunlt - gazetă burgheză-democrată fondată de Johann Jacoby, a apărut 
dm 1 66 pină in 1 871  la Berlin ; organ al partidului popular ; a publicat pre� 
faţa şi recenzia lui Engels Ia volumul intii al „Capitalului". - 274, 31 2, 321 � 
323, 332, 345, 356, 372, 374, 375, 51 1 ,  520. 523. 
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Abercorn, James 
( 181 1-1 885) 
(1 866-1 868 

Hamilton, duce de 
vicerege al lrlande1 

şi 1 874-1876) . - 344, 
347, 348. 

Ac/and - burghez radical englez, în 
deceniul al 7-lea al secolului al 
XIX-iea membru al comitetului 
executiv al Ligii pentru reformă. -
349. 

Adams, Charles-Francis (1 807-1 886) -
diplomat şi om politic american, 
membru al partidului republican, am
basador al S.U.A. la Londra (1861-
1 868) . - 31 . 

Adolf (1817-1905) - duce de Nassau 
(1 839-1866), mare duce de Luxem
burg (1 890-1905) . - 380. 

A/coti, Louisa May (1832-1888) - scri
itoare americană, autoarea unor ro
mane pentru tineret. - 494. 

Alexandru I (1777-1825) - \ar al Ru
siei (1801-1 825) . - 205. 

Alexandru al 11-lea (1818-1881) - \ar 
al Rusiei (1 855-1881 ) .  - 159,  205, 
214,  275, 278, 389. 

Alexandru cel Mare 
dru Macedon. 

vezi Alexan-

A 

Alexandru Macedon (356-323 î.e.n.) -
comandant de oşti şi om de stat din 
antichitate. - 214.  

Allen - medic englez, I-a tratat e 
Marx şi pe membrii familiei sale. 
- 21 ,  33, 130, 1 33, 167, 169, 204, 26. 

A//en, William Philipp (aprox. 184-
1 867) - fenian irlandez, executat din 
ordinul autorită\ilor irlandeze penlll 
participare la tentativa de eliberare 
a conducătorilor fenieni Kelly şi 
Deasy în toamna anului 1867. - 55, 
356, 363, 369, 379. 

Andra}, Gabriel (1 797-1876) - medic 
francez, profesor de patologie şi te
rapeutică, autorul unor lucrări de m
dicină. - 24 . 

Ana (1 665-1714) regină a Angliei 
(1702-1714) . - 367. 

Anneke, Friedrich (aprox. 181 8  - a
prox. 1 872) - ofiţer de artilerie pu
sian, scos din cadrele armatei în 1846 
din cauza activităţii sale revolu\io
nare ; membru al comunităii din 
Koln a Ligii comuniştilor ; în 1848 
unul dintre fondatorii Uniunii munci-

• torilor de la Koln, redactor Ia „Neue 
Kolnische Zeitung•, membru al comi
tetului districtual renan al democra-

• Cu asterisc sînt notate numele celor cărora Marx şi Engels le-au adres1t 
sc.isorile cuprinse în volumul de faţă. - Nota red. 
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ţilor, în 1 849 locotenent-colonel în 
armata revoluţionară din Baden-Pala
tinat ; în timpul războiului civil dm 
S.U.A. colonel în armata statelor 
aboliţioniste din nord. - 391 .  

Anrooy, A. van - medic din Zalt
Bommel. - 398. 

Anrooy, Henriette (Jellchen) van -
vara lui Karl Marx, fiica lui Lion 
Philips, soţia lui A. van Anrooy. -
398. 

Arago, Dominique-Fram;ois (1786-
1853) - astronom, fizician şi mate
matician francez ; om politic burghez. 
- 25. 

Arminius (17 î.e.n. - 21 e.n.) - con
ducător al heruscilor, a condus lupta 
triburilor germanice împotriva roma
nilor. ln anul 9 i.e.n. a zdrobit în Pă
durea Teutoburgică armata romană 
condusă de Varus. - 274. 

August (Gaius Iulius Caesar Octavianus 
Augustus) (63 î.e.n. - 14 e.n.) - om 
de stat roman, împărat (27 î.e.n. -
14 e.n.). - 248. 

B 
Bacon, Francis, viconte de Saint Al

bans şi baron de Verulam (Bacon de 
Verulam) (1561-1626) - om politic 
şi filozof englez, considerat de Marx 
„adevăratul părinte al materialismu
lui englez şi al întregii ştiinţe expe
rimentale moderne" .  - 285. 

Badinguet - vezi Napoleon al III-lea. 

Baer, Wilhelm (m. 1872) - chimist şi 
fizician german. - 25. 

Baines, sir Edward (1800-1890) - eco
nomist burghez englez, liberal, mem
bru al parlamentului ( 1 859-1874). 
- 1 1 1.  

Bakunin Mihail Aleksandrovici ( 1814-
1876) - publicist şi revolulionar ru.s .  
a participat la  revoluţia din 1848-
1849 din Germania ; unul dintre ideo
logii anarhismului ; membru al Aso
ciaţiei Intenaţionale a Muncitorilor, 
din care a fost exclus în 1 872, la 
Congresul de la Haga, din pricina 

activităţii sale dezorganizatoare şi a 
ideilor sale anarhiste. - 1 5, 98, 103, 
31 1 ,  325, 534. 

Balzac, Honore de (1799-1 850) - scri
itor realist francez. - 254. 

Bangya, Janos ( 1817-1868) - ziarist şi 
ofi�er ungur, participant la revolutia 
din 1848-1 849 din Ungaria, după în
frîngerea revoluliei emisar al lui 
Kossuth în străinătate şi, în acelaşi 
timp, agent de politie ; mai tîrzm, 
sub numele de Mehmed-bey, a intrat 
în armata turcă ; agent al Turciei în 
Caucaz în timpul războiului cerkezi
lor împotriva Rusiei (1855-1858).  -
85, 1 26, 440. 

Bauer, Edgar ( 1820-1886) - publicist 
german, tînăr hegelian ; după revo
luţia din 1848-1849 a emigrat în An
glia ; redactor al ziarului londonez 
„Neue Zeit" ; după amnistia din 1861  
funcţionar prusian. - 36 ,  222, 435. 

Beales, Edmond (1 803-1 881 )  - jurist 
englez şi radical burghez ; preşedinte 
al Ligii naţionale engleze pentru in
dependenta Poloniei ; membru al u
nei asocialii engleze pentru eliberarea 
sclavilor ; în timpul războiului civil 
din S.U.A. a luat atitudine în favoa
rea statelor din Nord ; preşedinte al 
Ligii pentru reformă (1 865-1 869) . -
78-79, 1 1 1 ,  223, 402, 409, 4 1 0. 

Beauregard, Pierre-Gustave Toutant 
( 1818-1 893) - general american, a 
luat parte la războiul împotriva Me
xicului (1 846-1848) ; în timpul răz
boiului civil din S.U.A. a comandat 
trupele statelor din Sud. - 18 ,  420. 

Bebei, August ( 1840-1 913) - militant 
de seamă al mişcaru muncitoreşti 
germane şi internaţionale, de profesi
une strungar în lemn ; membru al In
ternaţionalei I ; din 1867 deputat în 
Reichstag ; unul dintre întemeietorii 
şi conducătorii social-democraţiei 
germane ; a luptat împotriva lassal
leanismului ; în timpul războiului 
franco-prusian s-a situat pe poziţiile 
internaţionalismului proletar, a mili
tat pentru sprijinirea Comunei din 
Paris ; delegat la congresele intena
ţionale muncitoreşti socialiste din 
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I 889, I 891 şi I 893 ;. prieten şi cola
borator al , lui M!rX şi Engels ; mili
tant al Internaţionalei a II-a ; in ul
timul deceniu al secolului trecut ş1 
la începutul secolului al XX-iea a 
luat atitudine împotriva reformismu
lui şi revizrnnismului, dar în ultima 
perioadă a activltaţii sale a făcut o 
serie de greşeli cu caracter centrist. 
- 369. 

Becker, Bernha1d (182--1882) - publi
cist german lassallean ; mai tirziu a 
aderat la eisenachieni ; preşedinte al 
Uniunii generale a muncitorilor ger
mani (1864-1865) ; în 1872 delegat 
la Congresul de Ia Haga al Asocia
ţiei Internaţionale a Muncitorilor. -
9, 33, 49, 57, 65, B I ,  97, 104, 107, 1 1 2, 
1 1 4, 1 24-126, 128, 1 47,  383, 399, 400, 
407, 415,  428, 435, 440, 446, 526. 

Becker, Hermann Heinrich („Becker cel 
Roşu") (1 820-1 885) - jurist şi pu
blicist german ; unul dintre condu
cătorii Uniunii muncitorilor şi patro
nilor de la Koln, membru al comite
tului districtual renan al democraţi
lor, editorul lui „Westdeutsche Zei
tung" (mai 1849 - iulie 1850) ; din 
1 850 membru al Ligii comuniştilor. 
Unul dintre inculpaţi în procesul co
muniştilor de la Koln (1 852) , condam
nat la cinci ani închisoare ; în de
ceniul al 7-Iea progresist, mai tirzrn 
naţional-liberal, membru al Camerei 
deputaţilor din Prusia (1 862-1 866) , 
apoi al Reichstagului (1 867-1 874) ; 
din 1 875 primar general al Kolnului. 
- 34, 35, 50, 55, 68. 

Becker, Johann Philipp (I 809-1 886) -
perier, militant de seamă al mişcării 
muncitoreşti germane internaţionale, 
a participat la mişcarea democratică 
din deceniul al 4-lea şi al 5-Iea din 
Germania şi Elveţia ; a participat ac
tiv la revoluţia din 1 848-1849 ; după 
înfrîngerea revoluţiei a emigrat din 
Germania ; în deceniul al 7-Iea -
unul dintre conducătorii de seamă ai 
Asociaţiei Internaţionale a Muncito
nlor, organizator al sectiilor germane 
ale Internaţionalei în Elveţia, dele
gat la Conferinţa de la Londra (1865) 
şi Ia toate congresele Internaţionalei. 

A corespondat cu Carol Farcaş, unul 
dm conducatorii secţiei din Timişoara 
a Internaţionalei I,  căruia Ia 1 ia
nuarie 1869 i-a trimis carnetul de 
pnmire în Internaţională, împre
una cu alte zece documente de pri
mire a noi membri ; redactor al re
vistei „Der Vorbote• (186--1871) ; 
prieten şi tovaraş de luptă al Im 
Marx şi Engels. - 28, 1 1 6, 150, 3 16, 
31 9, 325, 339, 440, 441 , 445, 448-450, 
453, 474, 489, 510, 528-530, 534. 

Beesly, Edward Spencer (1831-1915) -
istoric şi politician englez, pozitivist, 
profesor la Universitatea din Londra ; 
participant la adunarea din 28 sep
tembrie 1864 de la St. Martin"s Hali, 
a luat parte activă la mişcarea pen
tru reforma electorală din 1867 ; în 
1870-1 871 a militat în presa engle
za în apărarea Asociaţiei Internaţio
nale a Muncitorilor şi a Comunei din 
Paris ; a întreţinut relaţii de priete
nie cu Marx. - 37, 1 15, 135, 206, 214, 
299, 314 ,  323, 338, 402. 

Beethoven, Ludwig van (1770-1 827) -
cel mai de seamă compozitor ger
man. - 529. 

Beluze, Jean-Pierre (1821-1908) - tîm
plar de mobila fină, socialist mic
burghez, discipol şi adept al lui Ca
bet ; director al băncii „Credit au 
Travail" (1 862-1 868), unul dintre fon
datorii revistei „L'Association" ,  organ 
al miscării cooperatiste ; membru al 
Asociaţiei Internationale a Muncito
rilor ; mai tîrziu s-a retras din miş
carea muncitorească. - 86. 

Bender - librar din Londra, a editat 
„Londoner Anzeiger" ,  organul emi
graţiei mic-burgheze germane (1 864-
1 867) . - 32, 39, 57, 82, 93-96, 333, 
405, 448. 

Benedek, Ludwig August (1804-1 881) 
- general austriac, comandant su
prem al armatei austriece în răz
boiul austro-prusian din 1866. - 184, 
203, 21 1 .  

Bennigsen, Rudoll von (1824-1 902) -
om politic, adept al unificării Ger
maniei sub hegemonia Prusiei ; pre
şedintele Uniunii naţionale (1 859-
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I 867), apoi lider al aripii d' dreapta 
a partidului naţional liberal, care re
prezenta interesele marii burghezii : 
deputat in Reichstagul german ( IB71-
IB3 şi I BB7-I B9B) . - 248, 266. 

•erghaus, Heinrich (17�7-IBB4) 
geograf şi cartograf german, autorul 
unor atlase geografice. - 26. 

Berndes - democrat mic-burghez ger
man, in deceniul al 7-lea al secolului 
al XIX-iea - emigrant la Londra. 
- 103. 

lernstorll, Albrecht ,  conte de (I B09-
I B73) - diplomat prusian, ministru 
plenipotentiar la Londra (I 857-1 861 ) ,  
ministru d e  externe ( IB61-I B62) . am
basador la Londra (I B62-I B73). -
259. 

leta, Heinrich (pseudonimul lui Bett
ziech) (1813-1 876) - scriitor şi pu
blicist german, democrat mic-burghez, 
emigrant la Londra. - 243, 333, 334, 
336. 

Bettziech - vezi Beta. 

Beust, Friedrich Ferdinand, conte de 
(1809-I BB6) - om de stat reactionar 
din Saxonia, adversar al unificării 
Germaniei sub hegemonia Prusiei şi 
adept al independenţei micilor state 
germane ; intre anii 1849 şi 1 866 a 
ocupat mai multe posturi ministeriale 
in guvenul Saxoniei ; ministru de 
externe (I B66-I B71 )  şi cancelar al 
Austro-Ungariei (I B67-I B71 ) .  amba
sador al Austro-Ungariei la Londra 
( IB71-IB7B) şi la Paris (I B7B-IBB2). 
- 150, 256, 326. 

Beust, Friedrich von (IBl7-IB99) - o· 
fiţer prusian, din cauza convingerllor 
sale politice a trecut in rezervă ; in 
1849 a luat parte la insu�ectia din 
Bden-Palatinat, apoi a emigrat in 
Elveţia, unde a fost profesor de pe
dagogie ; a participat la congresul 
burghezo-pacifist al Ligii păcii şi li
bertălii de la Geneva ( 1867). - 324. 

8il/e, Car/ Steen Andersen (I B2B-I B9B) 
- ziarist şi om politic danez, a făcut 
parte din partidul national-liberal, 
dactor şi proprietar al ziarului 

„Dagbladet• ,  membru al Camerei in
ferioare a Folkething-ului. - 6. 

Biskamp, Elard - ziarist democrat ger
man ; a luat parte la revoluţia de la 
I B-IB49 din Germania ; după in
fringerea revolutiei a emigrat şi a fă
cut parte din redacţia organului emi
granţilor germani de la Londra, „Das 
Volk" , la care a colaborat Marx. 
- 97. 

Bismarck, Otto, print de (IBI--I B9B) 
- om de stat şi diplomat al Prusiei 
ş1 Germaniei, reprezentant al iunche
rimii prusiene ; ambasador la Peters
burg (I B59-IB62) şi la Paris (1 862) ; 
prim-ministru al Prusiei (I B62-I B71 ) ; 
cancelar al Imperiului german ( IB71-
I B90) ; a realizat unificarea Germa
niei pe cale contrarevoluţionară ; 
duşman inveterat al mişcării munci
toreşti, autorul legii excep\ionale îm
potriva socialiştilor ( IB7B). - 6, 5, 
43, 50-53, 57-59, 65, 69, 70, BI , 89, 
1 1 4,  120, 129, 132, 154, 163, 166,  1 82, 
I B3-I B6, I BB-191 , 194, 21--221 , 224, 
225, 229, 245248, 252, 255, 257, 258, 
259, 266, 269, 272-274, 308, 312, 317,  
326, 340, 343, 344, 346, 350, 361 , 371 , 
379, 3B, 389, 409, 412,  416 ,  417 ,  422, 
444, 498, 526. 

Blackburn, Francis (17B2-IB67) - ju
rist şi om de stat irlandez ; a detinut 
posturi de răspundere in administra
tia juridică irlandeză. - 346, 350. 

Blanc, Jean-Joseph-Louis (IBl l-I BB2) 
- socialist mic-burghez, ziarist şi is
toric francez ; in I B4B membru al 
guvernului provizoriu şi preşedinte al 
comisiei de la Luxemburg ; s-a si
tuat e o pozitie de conciliere intre 
clase şi de pactizare cu burghezia ; 
in august I B4B a emigrat in Anglia, 
unde a fost unul dintre conducătorii 
emigrat iei mic-burgheze. - 37, 194, 
3 1 1 ,  320. 

Blank, Emil - nepotul lui Friedrich 
Engels, fiul lui Karl Emil Blank. 
- 244. 

Blank, Karl Emil (IBl7-1 B93l - ne
gustor german, in deceniul al 5-lea 
şi al 6-lea s-a apropiat de concep
ţ1ile socialiste ; cumnatul lui Frie· 
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drich Engles,  cu a cărui soră, Marie, 
era căsătorit. - 52, 54. 

Blank, Marie - nepoată a lui Friedrich 
Engels, fiica lui Karl Emil Blank. 
- 473. 

Blind, Friederike - soţia lui Karl Blind. 
- 1 97. 

Blind, Karl { 1 82-1907) scriitor şi 
ziarist german, democrat mic-burghez, 
a participat la mişcarea revoluţiona
ră din 1848-1849 din Baden ; în de
ceniul al 6-lea a fost unul dintre con
ducătorii emigranţilor mic-burghezi 
germani de la Londra ; ulterior na
ţional-liberal ; în timpul războiului 
franco-pusian, şovinist înveterat. -
24, 27-30, 2, 33, 46, 53, 71 , 79, 82, 
87, 89, 9 1 ,  94, 104, 131 , 173, 201 , 209, 
333 , 388, 391-394, 498, 527. 

Blum, Babette (aprox. 1791 - aprox. 
1 865) - sora tatălui lui Karl Marx. 
- 1 4 1 .  

Bobczynskl, Konstantin - participant 
la răscoala din Polonia de la 1 863, 
ulterior emigrant la Londra, membru 
al Consiliului General al Internaţio
nalei ( 1865-1 868) . secretar-corespon
dent pentru Polonia (din mai 1866) . 
participant la Conferinţa de la Lon
dra { 1 865). - 158, 178. 

Boelling, Friedrich (181-1884) - co
merciant german, cumnatul lui Frie
drich Engels, soţul surorii acestuia, 
Hedwig. - 465. 

Băhme, Jacob (1 575-1624) - meseriaş 
german, filozof mistic. - 357, 521 .  

Bol/eter, Heinrich - emigrant german 
la Londra, proprietarul unui mic re
s taurant în Sobo, unde se ţineau 
adesea întruniri muncitoreşti ; mem
bru al Asociaţiei culturale a munci
torilor germani de la Londra, mem
bru în Consiliul General al Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor (no
iembrie 1 864--1865) ; a participat la 
Conferinţa de la Londra din 1865. -
92, 201.  

Bonaparte, Eugene-Louis-Jean-Joseph 
(1 85-1 879) - fiul lui Napoleon al 

111-lea, care la naştere a primit titlul 
de „prinţ imperial " .  - 309. 

Bonaparte, Joseph-Charles-Paul, prin
ţul Napoleon (1 822-1 891) fiul lui 
Jerome Bonaparte, văul lui Napoleon 
al III-iea, după moartea fratelui său 
mai mare a luat numele de Jerome 
( 1 867), în perioada celei de-a doua 
Republici deputat în Adunarea consti
tuantă şi legislativă, cunoscut sub 
porecla Pion-Pion şi prinţul „roşu • .  
- 50, 77. 

Bonaparte, Louis 
lll-lea. 

vezi Napoleon al 

Borchardt, Louis - medic german, cu
noscut al lui Engels la Mancheser. 
- 6, 17,  82, 90, 405. 

Borkheim, Sigismund Ludwig (1 825-
1 885) - publicist democrat german ; 
în 1 849 a luat parte la răscoala din 
Baden-Palatinat ; după înfrîngerea 
acesteia a emigrat din Germania ; dm 
1851 comerciant la Londra : a între
ţinut relaţii de prietenie cu Marx şi 
Engels. - 80, 98, 207 , 257, 287, 293 , 
296, 308, 310, 322-337, 340, 35-
360, 375, 505-51 1 ,  521 , 535. 

Boustrapa - vezi Napoleon al 111-lea. 

Bowring, sir John (1792-1 872) - om 
poli tic, filolog şi scriitor englez, dis
cipol al lui Bentham ; adept al libe
rului schimb ; în deceniul al 6-lea 
funcţionar superior ; a transpus în 
fapt politica colonialistă a Angliei 
în Orientul lndepărtat. - 529 

Bradlaugh, Charles (1 833-1 891 )  - zia
rist şi om politic burghez, radical 
burghez, redactor al gazetei săptă
minale „The National Reformer" ; 
după Comuna din Paris l-a atacat cu 
vehemenţă pe Marx şi Asociaţia In
tenaţională a Muncitorilor. - 176 
342, 348. 

Brass, August ( 1818-1 876) - ziarist 
german ; a luat parte la revoluţi a dm 
1 848-1 849 din Germania ; după în
frîngerea revoluţiei a emigrat în El
veţia ; din deceniul al 7-lea adept 
al lui Bismarck ; editor al lui „Nord
deutsche Allgemeine Zeituny•. - 274, 
292. 
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Breilschwert, Otto Ludwig (pseudonim : 
L. Otto) (1 836-1890) - ziarist ger
man, membru în Consiliul General 
al Internaţionalei (1864) . secretar-co
respondent pentru Spania (1866) . 
32. 

Bridges, John Henry (1 832-1906) -
filozof pozitivist englez, adept al lui 
Comte ; de profesiune medic, cola
borator la „Commonwealth". - 206. 

Bright, John (I 81 1-1889) - fabricant 
englez, adept al liberului schimb, 
unul dintre fondatorii Ligii împotri
va legilor cerealelor ; de la începu
tul deceniului al 7-lea lider al aripii 
de stinga a partidului liberal ; mi
nistru în mai multe guverne liberale. 
- 10, 15, 45, 49, 93, 154, 182, 275, 
393, 397. 

Bronner, Eduard - medic german, de
mocrat mic-burghez ; în 1849 deputat 
în Adunarea constituantă din Baden ; 
ulterior a emigrat în Anglia. - 29, 
33, 394. 

Brown, John (180--1859) - fermier 
american, unul dintre conducătorii de 
seamă ai aripii revoluţionare a miş
cării aboliţioniste ; a luat parte Ia 
lupta armată împotriva proprietarilor 
de sclavi din Kansas (1 854-1856) ; 
în 1859 a încercat să organizeze o 
răscoală a sclavilor negri din Virgi
nia, dar a fost predat instanţelor ju
diciare şi executat. - 355. 

Bruhn, Karl von (n. 1803) - ziarist ger
man, membru al Ligii comuniştilor, 
dm care a fost exclus în 1850 ; adept 
al fracţiunii sectare aventuriste Wil
lich-Schapper ; mai tîrziu adept al 
lui Lassalle, redactor la „Nordstern" 
din Hamburg. - 23, 84-86, 93, 96, 
399, 435. 

Bucher, Lothar (1817-1892) - func
ţionar prusian, publicist ; în 1848 de
putat în Adunarea naţională din Pru
sia (centrul stinga) ; după înfrînge
rea revoluţiei din 1848 a emigrat la 
Londra ; mai tirziu naţional-liberal ; 
partizan al lui Bismarck. - 28, 35, 
257, 258, 374, 435. 44-5, 521 ,  526. 

Buchner, Ludwig (1 824-1899) - me
dic, naturalist şi filozof burghez, re
prezentant al materialismului vulgar 
liberal ; a participat la congresul 
burghezo-pacifist al Ligii păcii şi li
hertatii de la Geneva (1867). - 323, 
491 ,  514. 

Buol-Schauenstein, Karl Ferdinand, 
conte de (1797-1865) - om de stat 
şi diplomat austriac, ministru pleni
potenţiar la Petersburg (1848-1850) , 
apoi la Londra (1851-1852) ; - prim
ministru şi ministru de externe 
(1 852-1859). - 36. 

Burgers, Heinrich (182--1878) - pu
blicist radical german ; în 1842-
1843 colaborator la „Rheinische Zei
tung• ; în 1848 membru al comunităţii 
din Koln a Ligii comuniştilor ; în 
1848-1849 unul dintre redactorii lui 
„Neue Rheinische Zeitung• ; în 1850 
membru al organului central al Ligii 
comuniştilor ; în I 852, fiind unul din
tre principalii acuzaţi în procesul 
comuniştilor de la Koln, a fost con
damnat la şase ani de închisoare ; 
în deceniul al 7-lea membru al Uni
unii naţionale şi redactor la „Rhei
nische Zeitung• din Diisseldorf. - 80, 
ISO, 321 ,  370, 374, 376, 451 .  

Burkhard, A. - emigrant german l a  
Manchester, în deceniul a l  7-lea al 
secolului al XIX-iea secretar al admi
nistraţiei Casei Schiller. - 539. 

Burns, Lydia (Lizzy, Lizzie) (1 827-1878) 
- muncitoare irlandeză, a participat 
la mişcarea irlandeză de eliberare na
ţională ; soţia lui Friedrich Engels. 
- 25, 35, 41, 66, 73, 1 1 1 ,  1 13, 127, 
129, 1 31 ,  1 35, 141 , 148, 165, 174, 179, 
182, 193, 224, 232, 251 , 264, 267, 275, 
277, 283, 28--288, 291 ,  295, 334, 339, 
360, 372. 

Burns, Robert (1759-1796) mare 
poet democrat scoţian. - 66. 

Butler, Benjamin Franklin (1818-1893} 
- om politic şi general american, 
unul dintre liderii aripii de stinga a 
partidului republican ; în timpul răz
boiului civil din S.U.A. a comandat 
armata expediţionară a statelor din 
Nord în luptele pentru cucerirea New 
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Orleansului ; guvernator militar în 
New Orleans. - 146. 

c 
Carnarvon, Henry Howard Molyneux 

Herberl, conte de ( 1 831-1 890) - om 
de stat englez, conservator, ministru 
al coloniilor ( 1 866-1867 şi 1 874-
1 878) . - 343. 

Carnal, Lazare-Hippolyte ( 1 801-1 888) 
- publicist şi om politic francez, re
publican burghez moderat ; în 1 848 
membru al guvernului provizoriu ; în 
perioada celei de-a doua Republici 
deputat în Adunarea constituantă şi 
legislativă, după 1 851 - unul dintre 
liderii opoziţiei republicane a regi
mului bonapartist. - 397. 

Carol al V-lea ( 1 500-1558) - rege al 
Spaniei sub numele de Carol 
( 1516-1556) şi împărat al Sfintului 
imperiu roman de naţiune germană 
( 1519-1556) ; figura lui Carol al 
V-lea apare în drama lui Lassalle 
.�ranz von Sickingen• .  - 40. 

Carpenter, William Benjamin ( 1 813-
1 885) - naturalist şi fiziolog englez. 
- 529. 

Carrere - emigrant francez la Londra, 
profesor de matematică, fizică şi chi
mie. - 227. 

Ca tilina, Lucius Sergius (aprox. 108-62 
i.e.n.) - om politic roman, patrician ; 
organizator al conjuraţiei care îi 
poartă numele împotriva republicii 
aristocrate. - 135. 

Cavaignac, Louis-Eugene ( 1802-1857) 
- general şi om politic reacţionar 
francez, republican burghez moderat ; 
în deceniul al 4-lea şi al 5-lea a luat 
parte la cucerirea Algeriei ; ministru 
de război în mai-iunie 1 848 ; investit 
cu puteri dictatoriale, a înăbuşit cu 
cruzime insurecţia din iunie 1 848 a 
proletariatului parizian ; prim-ministru 
(iunie-decembrie 1 848) . - 320. 

Caesar, Caius fulius (aprox. 10-44 
î .e.n.) - mare general şi om de stat 
roman. - 1 35. 

Chassepot, Antoine-Alphonse ( 1 833-
1905) - inventator francez în dome
niul armamentului. - 317. 

Chaucer, Geotfroy ( 1340-1400) - poet 
englez, unul dintre fondatorii litera
turii engleze. - 461 . 

Cicero, Marcus Tullius ( 1 06-43 i.e.n.) 
- celebru orator şi om politic ro
man ; filozof eclectic. - 425. 

Clarendon, George William Frederick, 
Villiers, conte de (1 800-1 870) - om 
de stat englez, whig, mai tîrziu libe
ral ; vicerege al Irlandei ( 1 847-1 852), 
a înăbuşit răscoala din 1 848 din Ir
landa ; ministru de externe ( 1 853-
1 858, 186,1866 şi 1 868-1870). -
205. 

Classen-Kappelmann, Johann (aprox. 
1 8 1 4-1 879) - fabricant din Koln, 
consilier municipal la Koln, în dece
niul al 7-lea progresist. - 1 32, 135, 
166. 

Clement, Knut Jang Bohn ( 1 803-1873) 
- istoric şi lingvist german, profesor 
la Universitatea din Kiel ; de origine 
danez. - 6, 7. 

Cluserel, Gustave-Paul (1 823-1900) -
om politic francez, a participat la 
războiul Crimeii ( 1 853-1856), a luat 
parte la eliberarea Italiei ( 1860). a 
participat la războiul civil din S.U.A. 
( 1 861-1865) de partea statelor din 
Nord ; a primit gradul de general ; 
membru al Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor ; a aderat la bakunişti ; 
în 1 870 a luat parte la insurecliile din 
Lyon şi Marsilia, membru al Comunei 
din Paris ; în aprilie 1 871 delegat în 
probleme militare ; după infringerea 
Comunei a emigrat în Belgia, s-a în
tors în Franţa după amnistie ; din 
1 888 membru al Camerei deputaţilor, 
a aderat la socialişti ; delegat la Con
gresul socialist muncitoresc intena
ţional din 1 889. - 373. 

Cobden, Richard (1 804-1865) - fabri
cant din Manchester, liberal, unul din
tre liderii adepţilor liberului schimb şi 
unul dintre fondatorii Ligii împotriva 
legilor cerealelor, membru al parla
mentului. - 15, 48. 
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Cohen, Ferdinand (aprox. 1842-1866) 
- student german, fm vitreg al lui K. 
Blind : la  7 mai 1866 a săvirşit un 
atentat nereuşit împotriva lui Bis
marck : in închisoare s-a sinucis. -
195, 197. 

Co/craii - călău englez, la 23 octom
brie 1867 la Manchester a executat 
sentinta de condamnare la moarte a 
fenienilor irlandezi Allen, Larkin ş i  
O 'Brien. - 355. 

Col/el, Charles Dobson - ziarist radi
cal şi om politic englez, redactorul 
organului urquhartist „Free Press ' 
(1 859-1 865) : din 1866 a editat „Di
plomatic Review ' .  - 36, 324, 493. 

Co/lin, Wmiam Wilkie (1824-1889) 
scriitor englez. - 243. 

Comle, lsidore-Auguste-Fran;ois-Marie 
(1798-1857) - matematician, filozof 
şi sociolog francez : întemeietorul po
zitivismului. - 214. 

Connolly, Thomas în deceniul al 
7-lea membru al Asociatiei zidarilor : 
reformist, membru în comitetul exe
cutiv al Ligii pentru reformă - 107. 

Conlzen, Karl Wilhelm economist 
burghez german, adept al lui Roscher, 
docent la Universitatea din Leipzig. -
358, 519. 

Colla, Bernard (1808-1 879) - savant 
german, geolog, autor al unei serii 
de lucrări. - 25. 

Cowper, William Francis (181 1-I BBB) -
om de stat englez, membru al parla
mentului, a ocupat o serie de posturi 
în guverne liberale. - 275. 

Cremer, William Randa/I (1 838-1908) 
- militant în mişcarea trade-unio
nistă şi în cea pacifistă burgheză, re
formist : unul dintre întemeietorii şi 
conducătorii Uniunii dulgherilor şi 
tîmplarilor, membru al Consiliului 
trade-unionurilor din Londra, al Li
gii nationale engleze pentru indepen
denta Poloniei, al Ligii pămîntului şi 
a muncii, al Consiliului General al 
A•ociatiei Internationale a Muncito-

rilor şi secretar generdl al acesteia 
(1864-1866) : în 1865 a participat Ia 
Conferinta de la Londra şi în I 866 
la Congresul de la Geneva ale Aso
ciatiei Internationale a Muncitorilor : 
membru al comitetului executiv al 
Ligii pentru reformă : adversar al 
tacticii revolutionare, a pactizat cu 
burghezia în perioada luptei pentru 
reforma electorală : ulterior liberal : 
membru al parlamentului (1 885-
1895 şi 1900-1 908). - 10, 13, 37, 48, 
102, I I I ,  122, 178, !BI ,  223, 232, 315, 
348, 423, 433, 475. 

Crespe//e - membru al sectiei franceze 
a Internationalei de la Londra, unde 
a sustinut linia Consiliului General, 
membru al Consiliului General al In
ternationalei (1 866-1867). 157, 
449. 

Cromwe//, Oliver (1599-1658) - om de 
stat englez : conducătorul burghezie: 
şi al nobilimii îmburghezite în pe
rioada revolutiei burgheze engleze 
din secolul al XVII-iea : din 1653 pină 
în 1658 lord-protector (şeful statului} 
al Angliei, Scotiei şi Irlandei. - 366. 

Cuvier, Georges (1769-1832) - zoolog 
şi paleontolog francez : autorul teo
riei idealiste antiştiintifice a cataclis
melor. - 236, 238. 

Cuza, Alexandru Ioan - primul dom· 
nitor al Principatelor Unite (1859-
1862) şi al statului national România 
(1 862-1866). A participat activ la 
mişcarea revolutionară de la I 848 din 
Moldova, iar după aceea la mişcarea 
pentru Unirea Principatelor. La 5 io
nuarie 1859 a fost ales domn al Mol
dovei, iar la 24 ianuarie 1 859 şi ar 
Ţării Româneşti, înfăptuinda-se astfel 
unirea celor două tări. A ir.făptuit 
două mari reforme, agrară şi electo
rală, care au îndîrjit e reprezentan
tii boierimii conservatoare şi ai ari
pii de dreapta a burgheziei. Aceştia, 
unindu-se în coalitia cunoscută hub 
numele de monstruoasa coalitie, l-au 
silit să abdice în februarie 1866 şi cu 
adus în locul său pe printul str ăi r 
Carol dP Hohenzollern. - 1 85. 
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Danie, Alighieri (1265-1321 )  - scriitor 
italian, unul dintre cei mai mari poeţi 
ai lumii. - adn. 521 . 

Darwin, Charles Robert ( 1 809-1 882) -
mare naturalist englez, întemeietorul 
biologiei ştiinţifice şi al concepţiei 
despre evoluţia istorică a speciilor 
de plante ş1 animale pe caiea selec
ţiei naturale, cunoscută sub numele 
de darvinism. - 89, 227, 236, 237, 
371 ,  425, 480, 529. 

Davis, Je/Jerson ( 1808-1889) - om po
lihc american, membru al  partidulvi 
democrat ; unul dintre organizatorii 
rebeliunii proprietarilor de sclavi din 
statele din Sud, a luat parte la răz
boiul S.U.A. împotriva Mexicului 
( 1846-1 848) ; ministru de război 
( 1 853-1 857) ; preşedinte al Confede
raţiei statelor din Sud ( 1 861-1865). 
- 421 .  

Davisson, A.  N .  - l a  sfirşitul deceniu
lui al 7-lea al secolului trecut, se
cretar al Casei Schiller din Man
chester. - 545. 

Deasy, Michael - unul dintre condu
cătorii fenienilor irlandezi. - 355. 

Dell, William - militant al mişcării 
muncitoreşti şi democrate engleze, 
tapiţer, membru al Ligii naţionale en
gleze pentru independenţa Poloniei, 
participant la adunarea din 28 sep
tembrie 1 864 de la St. Martm's Hali, 
membru al Consiliului General al In
ternaţionalei ( 1 864-1 869) şi casierul 
ei ( 1 865, 1 866-1 867), participant Ia 
Conferinţa de la Londra din 1 865 ; 
unul dintre conducătorii Ligii pen
tru reformă. - 78, 232, 410. 

Demuth, Helene ( 1823-1890) - mena
jera şi prietena credincioasă a fami
liei Marx. - 230, 406, 496. 

Denis, Chaleaugiron de 
francez. - 151. 

publi' ist 

Denoual, Jules - democrat mic-bur
ghez francez, participant la întruni
rea publică de la St. Martin's Hali 
din 28 septembrie 1 864 ; membn al 

Consiliului General al Asociaţiei In
ternaţionale a Muncitorilor ( 1864-
1 865). - 97. 

De Paepe, Cesar ( 1 842-1 890) - zeţar, 
mai t irziu medic ; unul dintre înte
meietorii secţiei belgiene a Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor ; mem
bru al Consiliului federal belgian ; în 
1 865 delegat la Conferinţa de la 
Londra, în 1 867 delegat la Congresul 
de la Lausanne, în 1 868 la Congresul 
de la Bruxelles, în 1 869 la cel de la 
Base) şi în 1 871 la Conferinţa de Ia 
Londra a Asociaţiei Intenaţionale a 
Muncitorilor ; după Congresul de la 
Haga din 1 872 i-a sprijinit pentru o 
perioadă de timp pe bakunişti ; unul 
dintre întemeietorii Partidului mun
citoresc belgian ( 1 885) . - 441 ,  446. 

Derby, Edward George Geoflrey Smith 
Stanley (din 1 85 1 )  conte de (1799-
1 869) - om de stat englez, whig 
pînă în 1 835, apoi lider al torylor, 
ulterior unul dintre liderÎI partidului 
conservator ; prim-ministru ( 1 852, 
1 858-1 859, 1 86-1 868). - 275, 292, 
355, 494. 

Descartes, (Carlesius) Rene ( 1596-
1 650) - remarcabil filozof francez, 
matematician şi naturalist. - 326. 

Dickson - ofiţer englez, în deceniul 
al 7-lea al secolului al XIX-iea unul 
dintre conducătorii Ligii pentru re
formă. - 348. 

Diderol, Denis ( 1713-1784) - filozof 
francez reprezentant al materialis
mului mecanicist, ateu ; iluminist, u
nul dintre ideologii burgheziei fran
ceze revoluţionare, fondator şi redac
tor principal al Enciclopediei fran
ceze. - 528. 

Dielzgen, Joseph (1 828-1888) - social
democrat german, de profesiune 
muncitor tăbăcar ; filozof autodidact 
„care a descoperit în mod indepen
dent materialismul dialectic" (Lenin). 
- 354, 357, 521 . 

Diogene Laerlius (secolul al III-iea) -
istoric elen, autorul unei vaste lu
crări compilatorii despre vieţile şi o
perele filozofilor antichităţii. - 274. 
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Disraeli, Benjamin (din 1 876) conte de 
Beaconsfield (1804-1881) - om de 
stat şi scriitor englez, unul dintre li
derii torylor ; în a doua jumătate a 
secolului al XIX-iea, unul dintre li
derii partidului conservator ; cance
lar al trezoreriei ( I  852, I 858-1859 
şi 1866-1 868) , prim-ministru (1 868 şi 
1874-1880). - 205, 341, 398, 513. 

Dinniges, Franz Alexander Friedrich 
Wilhelm von (181--1872) - istoric 
şi diplomat german, autorul unor lu
crări de istorie a Germaniei în pe
rioada evului mediu ; în 1862-1864 
ambasador al Bavariei în Elvetia. - 9. 

Donniges, Helene von (1845-1 9 1 1 )  -
fiica lui Friedrich Wilhelm Dinniges, 
sotia boierului român Racovită. - 16, 
1 15, 154. 

Dresemann - în deceniul al 7-lea al se
colului al XIX-iea redactor la „Diissel
dorfer Zeitung". - 95. 

.Dronke, Ernst ( 1822-1891 )  - publicist 
şi scriitor german ; la început „ade
vărat socialist" ,  apoi membru al Li
gii comuniştilor şi unul dintre re
dactorii lui „Neue Rheinische Zei
tung• ; după revolutia din 1848-
1849 a emigrat în Anglia ; după sci
ziunea din Liga comuniştilor - adept 
al lui Marx şi Engels ; ulterior s-a 
retras din viata politică şi s-a ocupat 
cu comertul. - 98, 101 ,  I I I ,  125, 1 44, 
204, 207, 293, 324, 329, 332. 

IDuchinski, Franciszek (1817-1893) 
istoric şi etnograf polonez, după răs
coala din 1830-1831 a emigrat la 
Paris ; a scris o serie de lucrări de 
istorie şi etnografie a Poloniei şi a 
slavilor orientali. - 1 1 6, 1 17, 227. 

Duller, Eduard (1 809-1 853) - scriitor 
german, romantic re9ctionar, autor al 
unor nuvele istorice. - 25. 

Duncker - functionar de politie ger
man. - 222. 

Duncker, Franz Gustav (1 822-1888) -
om politic burghez şi editor german. 
- 279, 281 ,  484, 499. 

'Duncker, Max Wolfgang (181 1-1886) -
istoric german, profesor la Halle, apoi 

la Tiibingen ; din 1859 functionar gu
vernamental prusian, apoi director al 
arhivei de stat prusiene (1867-1874). 
- 25. 

Dupanloup, Felix - Antoine - Philibert 
(1802-1878) - teolog şi om politic 
francez, unul dintre conducătorii par
tidului catolic, din I 849 arhiepiscop 
de Orleans ; deputat în Adunarea 
natională din 1 871 .  - 325, 343. 

Dupleix, Fran:ois - emigrant francez 
în Elvetia, de profesiune legător de 
cărti ; unul dintre organizatori şi pre
şedinte al sectiei franceze a Interna
tionalei de Ia Geneva, delegat Ia 
Conferinta de la Londra (1865), Ia 
congresele de la Geneva (1 866) şi 
Lausanne (1 867) ale Internationalei. 
439, 449, 475. 

Dupont, Eugene (aprox. 1831-1 881) 
militant de seamă al mişcării munci
toreşti internationale, muncitor fran
cez, constructor de instrumente mu· 
zicale ; în I 848 a luat parte la insu
rectia din iunie de la Paris ; din 1862 
a trăit la Londra ; membru al Consi
liului General al Asociaţiei Interna
tionale a Muncitorilor (noiembrie 
I 864-1 872) , secretar-corespondent 
pentru Franta (1 865-1871 )  ; în 1865 
a participat la Conferinta de la Lon
dra şi în 1866 la Congresul de Ia 
Geneva ; în 1867 preşedinte al Con
gresului de Ia Lausanne, în 1868 de
legat la Congresul de Ia Bruxelles, în 
1871 la  Conferinta de la Londra ş i  
în 1872 la Congresul de  la Haga ; 
în Internatională a promovat linia 
lui Marx ; în 1870 a plecat la Man
chester, unde a înfiintat o sectie a 
Asociatiei Internationale a Muncito
rilor ; membru al Consiliului fede
ral britanic al Asociatiei Internatio
nale a Muncitorilor (1 872-1873) ; în 
1874 s-a stabilit în S.U.A. ; prieten 
şi tovarăş de luptă al lui Marx şi En
gels. - 97, 178, 232, 307, 319, 430, 
433, 486. 

E 
Eccarius, Johann Georg ( 1818-1889) -

publicist, militant de seamă al mişcă-
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rÎI muncitoreşti germane şi intena
ţionale, de profesiune croitor ; emi
grant la Londra, membru al Ligii ce
lor drepţi, apm al Ligii comuniştilor ; 
unul dintre conducătorii Asociaţiei 
culturale a muncitorilor germani din 
Londra ; a luat parte la întrunirea de 
la 28 septembrie 1864 de la St. Mar
tin"s Hali ; membru al Consiliului Ge
neral al Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor, secretar general al Con
siliului (1867-1 871 ) ,  secretar-cores
pondent pentru America (187--
1872) ; delegat la toate congresele şi 
conferinţele Asociaţiei ; pînă în 1872 
a susţinut linia lui Marx ; în pri
măvara anului 1872 s-a alăturat li
derilor reformişti ai trade-unionurilor 
engleze. - 10, 13, 1 4, 32, 49, 60, 66, 
74, 76, 82, 96, 102, 1 1 6, 161 ,  178, 
18--181 ,  183, 246, 291 ,  307, 316, 318-
321 ,  325, 328, 339, 345, 412, 449, 452, 
475. 

Eckardl, Ludwig (1827-1871) - publi
cist şi om politic austriac, democrat 
mic-burghez ; a luat parte la revoluţia 
din 1848-1849 din Austria şi Germa
nia, după înfrîngerea revoluţiei a e · 
migrat în Elveţia, apoi în Germania ; 
în 1865 unul dintre conducătorii Parti
dului popular german şi redactor la 
„Deutsches Wochenblatt " ,  s-a mani
festat activ împotriva unificării Ger
maniei sub hegemonia Prusiei, în 1867 
s-a întors în Austria. - 145, 1 46. 

Egli, Johann Jakob ( 182--1896) - geo
graf şi profesor elveţian, din 1883 
profesor la Universitatea din Ziirich, 
autor al unei serii de lucrări. - 25, 
138. 

Eichholl, Karl Wilhelm (183--1895) -
socialist şi publicist german ; la sfir
şitul deceniului al 6-lea a dezvăluit 
în presă activitatea de agent provo
cator a lui Stieber ; în urma acestui 
fapt a fost dat în judecată ; în 1861-
1866 a emigrat la Londra ; din 1 868 
membru al Internaţionalei I, fiind 
unul dintre primii ei istorici ; din 
169 membru al Partidului muncito
esc social-democrat din Germa
nia. - 105, 12i. 128, 207, 255. 

Einhorn - vezi Horn. 

Eisenbarl, Johann Andreas ( 1661-
1727) - medic german, oculist ş1 chi
rurg ; în pofida cunoştinţelor sale de 
medicină, el folosea metode terapeu
tice şarlataneşti ; în literatura popu
lară germană „doctor E1senbart• a 
devenit prototipul medicului şarla
tan. - 340. 

Elcho, Francis Wemyss Charleris Dou
glas, lord ( 1818-1914) - om politic 
englez, conservator, membru al par
lamentului ; în deceniul al 7-lea s-a 
ridicat împotriva reformei electo
rale. - 223. 

Elisabeta I (153--1603) regina a 
Angliei (1558-1603). - 366. 

Enlanlin, Barlhelemy-Prosper (numit 
Pere Enlantin) (1796-1864) - socia
list utopist francez, unul dintre cei 
mai apropiaţi discipoli ai lui Saint
Simon ; după moartea acestuia s-a 
aflat în fruntea şcolii saint-simo
niste. - 158. 

Engel, Ernst ( 1821-1896) - cunoscut 
statistician german, în 186--1888 di
rector al Biroului regal prusian le 
statistică de la Berlin. - 11 O, 266. 

Engels, E/isabeth Franziska Maurilia 
(1797-1873) - mama lui Friedrich 
Engels. - 139, 464, 466, 517.  

Engels, Emil (1 828-1884) - fratele lui 
Friedrich Engels, asociat al firmei 
„Ermen & Engels "  din Manchester. 
- 472. 

Engels, Hermann (1 822-1905) - fratele 
lui Friedrich Engels, fabricant la Bar
men. - 386, 462-466, 515. 

Engels, Rudolf ( 1831-1903) - fratele lui 
Friedrich Engels. - 403. 

Ermen, Anion - unul dintre asociaţii· 
firmei „Ermen & Engels" din Man
chester. - 464, 466, 516.  

Ermen, Franz - unul dintre asoc1aţit 
firmei „Ermen & Engels" din Man
chester. - 1 19.  

Ermen, Gotllried - unul dintre asocia
lii firmei „Ermen & Engels" din 
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Manchester. - 92, 139,  28, 264, 269, 
278, 330, 340, 46-66, 5 1 1 ,  516. 

Ermen, Peter (Pili) - unul dintre aso
ciaţii firmei „Ermen & Engels" din 
Manchester. - 66. 

Eschil (525-456 î.e.n.) - poet tragic 
grec, considerat părintele tragediei 
antice. - 528. 

Eulenburg, Friedrich Albrecht, conte 
( 1815-1 881) - om de stat şi diplo
mat prusian, în I 862-1 878 ministru 
de interne. - 225. 

Eves, Charles - autorul unor ma
nuale şcolare populare din Anglia la 
mijlocul secolului al XIX-iea. - 461 .  

Eyre, Edward John (1815-1901) 
funcţionar englez în erviciul colonial, 
guvernator în Jamaica (I 864-1866), 
în 1 865 a înăbuşit răcoala negri
lor. - 151 . 

F 

Faucher, Julius (I 820-1878) - econo
mist burghez vulgar german, publi
cist, tînăr hegelian ; adept al libe
rului schimb ; în 1 850-1 861 emigrant 
în Anglia ; în 1 86 1  s-a întors în Ger
mania ; membru al Camerei deputa
ţilor din Prusia, progresist ; din 1 866 
naţional-liberal. 355, 415, 508, 
513,  519. 

Favre, Jules (1 809-1 880) - avocat şi 
om politic francez, unul dintre con
ducătorii republicanilor burghezi mo
deraţi ; în 1 848 secretar general la 
Ministerul de Interne, apoi adjunct 
al ministrului de interne, deputat în 
Adunarea constituantă şi legislativă 
(1 848-1851) ; în deceniul al 7-lea de
putat în Corpul legislativ ; în 1 870-
1 871 ministru de externe, unul dintre 
călăii Comunei din Paris şi dintre 
iniţiatorii luptei împotriva Intenaţio
nalei. - 213, 320. 

'azy, Jean Jacques (James) (1794-
1 878) - om de stat şi publicist el
veţian, radical, şef al guvernului can
tonului Geneva (1 846-1853 şi 1 855-
1 861) ; fondatorul Băncii Elveţiei, a 

dus o politică probonapartistă. - 1 1 1 ,  
1 35, 1 74, 405. 

Fellner, Karl Konstanz Viktor (1807-
1 866) - om politic german, comer
ciant ; ultimul primar al oraşului liber 
Frankfurt-pe-Main (I 866). - 222. 

Feuerbach Ludwig (I 804-1 872) - cel 
mai mare filozof materialist german 
din perioada premarxistă. - 266. 

Fichte, Johann Golllieb (1762-1 814) -
filozof idealist subiectiv german, re
prezentant al filozofiei clasice ger
mane. - 337 . 

Figuier, Guillaume Louis ( 18 19-1894) 
- naturalist şi scriitor german. - 25. 

Filip al II-iea (1 527-1598) - rege al 
Spaniei (1 556-1598). - 9, 36, 414. 

Fontaine, Leon - ziarist belgian ; a luat 
parte la mişcarea democrată ; redac
torul ediţiei franceze a publicaţiei 
„Kolokol" a lui Herzen (1 862-
1 865) ; în 1 865 secretar-corespondent 
provizoriu al Consiliului general din 
Belgia ; în 1 868 delegat la Congresul 
de la Bruxelles al Asociaţiei Inter
naţionale a Muncitorilor. 430, 
437, 438. 

Fontana, Giuseppe P. - a luat parte 
la revoluţia din I 848 din Italia, mai 
tîrziu emigrant ; unul dintre condu
cătorii Asociaţiei progresului comun, 
organizaţie a muncitorilor italieni din 
Londra care se afla sub influenta IUJ 
Mazzini ; membru al Consiliului Ge
neral al Asociaţiei Internationale a 
Muncitorilor (octombrie 1 864-1 865) ; 
în 1 865 secretar-corespondent pentru 
Italia. - 1 3-1 5, 79, 82, 98, 430. 

Fourier, Charles (1 772-1837) - mare 
socialist utopist francez. - 210. 479. 

Fox, Peter (numele adevărat Peter Fox 
Andre) (m. 1 869) - militant al mişcă
rii democrate şi muncitoreşti engleze ; 
ziarist, pozitivist ; unul dintre con
ducătorii Ligii naţionale engleze pen
tru independenta Poloniei ; a partici
pat la întrunirea publică de la St. 
Martin's Hal! din 28 septembrie 1 864 · 
membru al Consiliului General al A•a
ciaţiei Internaţionale a Muncitorilur 
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(1 86-1869) ; din 1 865 corespondent 
de presă oficial al Consiliului Gene
ral ; din septembrie pînă în noiem
brie 1866 secretar general al Consi
liului ; secretar-corespondent pentru 
America ( 186--1867) ; în 1 866 unul 
dintre rdactorii publicaţiei „Com
monwealth" ; membru al comitetului 
executiv al Ligii pentru reformă. -
20, 3 1 ,  37, 102, 122, 158 ,  1 6 1 ,  1 65, 
1 66, 193, 195, 2 13, 214, 232, 325, 328, 
348, 365, 424, 433. 

Fowler, Thomas (1736-1801 )  - farma
cist şi medic englez. - 1 62. 

Frankenheim, Morilz Lugwig ( 1801-
1869) - fizician şi filozof german, 
profesor la Universitatea din Breslau. 
- 26. 

Franz Joseph l (1 830-1916) - împărat 
al Austriei ( 1848-1916).  - 36, 184. 

Frederic Wilhelm (1 831-1888) - prinţ 
moştenitor al Prusiei ; în 1 888 rege 
al Prusiei şi împărat german sub nu
mele de Frederic al III-iea ; în timpul 
războiului franco-prusian a comdndat 
Armata a 2-a prusiană. - 203, 248. 

Frederic Wilhelm al IV-lea (1795-1861) 
- rege al Prusiei (1 840-1861) .  
216 ,  275. 

Freiligrath, Ferdinand ( 1810-1 876) 
poet liric german, la începutul acti
vităţii sale - romantic, apoi poet 
revoluţionar ; în 1 848-1849 unul din
tre redactorii lui „Neue Rheinische 
Zeitung",  membru al Ligii comuniş
tilor ; în deceniul al 7-lea funcţionar 
la filiala din Londra a Băncii Elve
ţiei ; în deceniul al 6-lea a părăsit 
lupta revoluţionară. - 46, 71 ,  103, 
135, 15 1 ,  173, 196, 198, 267, 277, 283, 
293, 331 ,  334, 338, 352-354, 405, 446, 
455, 501 .  

Freiligrath, lda ( 1817-1899) - soţia 
lui Ferdinand Freiligrath. - 1 1 7, 277, 
283, 353. 

Freilig:ath, Kăthe (Kălhchen) (1 845-
1904) - fiica lui Ferdinand Freiligrath. 
- 1 17,  2 13, 316,  321 . 

Fremont, John Charles ( 1 8 1 3-1890) -
explorator şi om politic american, 

membru al partidului republican (ari
pa stingă) ; candidat la preşedinţie în 
alegerile din 1856 ; în timpul războiu
lui civil din America a comandat tru
pele statelor din Nord în statul Mis
souri (pînă în n01embrie 1 861 )  şi în 
statul Virginia în 1 862. - 33. 

Frenzel - în deceniul al 7-lea al se
colului l XIX-iea membru al Came
rei deputaţilor din Prusia, progresist. 
- 242. 

Freytag, Gustav ( 1 8 1 6-1895) - scriitor 
burghez german. - 26. 

Fribourg, E. E. - militant al mişcării 
muncitoreşti franceze ; gravor, ma• 
tirziu comerciant ; proudhonist de 
dreapta ; participant la întrunirea din 
8 septembrie 1 864 de la St. Martin's. 
Hali ; unul dintre conducătorii secţiei 
din Paris a Asociaţiei Internaţionale 
a Muncitorilor ; delegat la Conferint. 
de la Londra (1 865) şi la Congresul 
de la Geneva (1 866) ; în 1 871  a pu
blicat cartea „Asociaţia Intenaţio
nală a Muncitorilor", în care a luat 
atitudine împotriva Internaţionalei şi 
a Comunei din Paris. - 61 , 77, 92, 
156, 232, 433. 

Friedrich, Karl Nikolaus, prin/ {1 828-
1 885) - general prusian, ulterior feld
mareşal ; în războiul cu Danemarca 
din 1 864 - comandant suprem al ar
matei prusiene, apoi al armatei aus
tro-prusiene, în războiul aus tro-pru
sian din 1 866 a comandat Armata I 
prusiană. - 7, 1 84, 203, 270, 390, 419. 

Fritzsche, Friedrich Wilhelm (1 825-
1905) - unul dintre militanţii refor
mişti ai mişcării social-democrate ş1 
sindicale germane ; de profesiune 
muncitor în industria tutunului ; par
ticipant la revoluţia din 1 848-1849 ; 
unul dintre fondatorii şi conducătorii 
Uniunii generale a muncitorilor ger
mani, lassallean, deputat în Reichsta
gul Germaniei de nord. - 1 14. 

G 

Garibaldi, Giuseppe (1 807-1882) - re
voluţionar italian, democrat, condu-
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cătorul mişcării de eliberave naţio
nală din Italia ; în deceniul al 6-lea 
şi al 7-lea a condus lupta poporului 
italian pentru eliberarea naţională şi 
unificarea Italiei pe cale revoluţio
nară ; în 1 860 a condus campania re
voluţionară din Italia de sud ; a par
ticipat la războaiele împotriva Aus
triei. - 10, 1 12, 204, 2 16, 270, 325, 
343, 373, 393, 397. 

·Garnier-Pages, Louis-Antoine (1803-
1 878) - om politic francez, republi
can burghez moderat ; în 1 848 
membru al guvernului provizoriu şi 
primar al Pansulu1 ; în perioada ce
lui de-al doilea Imperiu - deputat în 
Corpul legislativ ( 1 864-1871 )  ; mem
bru al guvernului apararii naţionale 
( 1 87--1871) .  - 397. 

•Garrido y Tortosa, Fernando ( l821-
1 883) - republican şi federalist bur
ghez spaniol, socialist utopist şi isto
ric, deputat în Cortesuri ( 1 869-1873), 
autorul unor lucrări de istone a Spa
niei. - 25. 

-Gathorne-Hardy, Gathorne ( 1 8 1 4-1906) 
- om de stat englez, conservator, 
ministru de interne ( 1 867-1868). -
355, 365. 

-Getfcken, Friedrich Heinrich ( 1 83--
1 896) - diplomat şi jurist german, 
în 1 866-1869 .mbasador hanseatic la  
Londra. - 259. 

Geib, August ( 1 842-1879) social-
democrat german, librar din Ham
burg ; membru al Uniunii generale a 
muncitorilor gerllni ; a participat la 
Congresul de la Eisenach din 1 869 ; 
unul dintre intemeietoni Partidului 
muncitoresc social-democrat ; casier 
al partidului (1 872-1 878) ; deputat în 
Reichstag ( 1 874-1876). - 372. 

Genlz, Friedrich ( 1764-1832) - om de 
stat şi publicist reacţionar austriac, 
consilier al lui Metternich ; secretar 
al Congresului de la Viena ( 1814-
1 815) şi al congreselor Sfintei Ali
anţe. - 60. 

George al II-iea (1683-1760) - rege 
al Angliei ( 1727-1760). - 367. 

George al V-lea ( 1819-1 878) - rege al 
Hannover-ului ( 1 851-1866). - 221 , 
380. 

Gerhard!, Charles-Frederic ( 1 8 1 6-1 856) 
chimist francez ; a pvecizat împreună 
cu Laurent noţiunile de moleculă ş1 
atom. - 282, 285. 

Giebel, Christoph Gottfried ( 1 820-
1881)  - zoolog şi paleontolog ger
man, autor al unei serii de lucrări. 
- 26. 

Girardin, Emile de ( 1 806-1881) - pu
blicist şi om politic francez, din d
ceniul al 4-lea pină în deceniul al 
7-lea al secolului trecut a fost, cu 
unele întreruperi, redactorul ziarului 
„La Presse" ; în politică a excelat 
printr-o totală lipsă de principii ; îna
inte de revoluţia dm 1 848 a facut 
opoziţie guvernului Guizot ; în pe
rioada revoluţiei a fost republican 
burghez ; deputat în Adunarea leg.s
lativă ( 1 850-1 851) . ulterior bonapar
tist. - 309, 315. 

Gladstone, William Ewart ( 1 809-1898) 
- om de stat englez, tory, apoi pe
elist ; în a doua jumatate a secolului 
al XIX-iea lider al partidului liberal ; 
ministru de finanţe (1 852-1855 ş i  
1 859-1066) şi prim-ministru ( 1868-
1 874, 1 88--1 885, 1 886 şi 1 892-1894). 
- 193, 275. 

G/ais-Bizoin, Alexandre-Olivier ( 1 800-
1 877) - om politic francez, avocat, 
republican burghez moderat ; deputat 
în Adunarea constituanta (1848-
1 849) ; în deceniul al 7-lea membru 
al Corpului legislativ, membru al 
guvernului apărării naţionale ( 1870-
1 871) .  - 213. 

Gneist, Heinrich Rudolf Hermann Frie
drich ( 1 8 1 6-1 895) - jurist şi om po
litic german, profesor la Universita
tea din Berlin, membru al Camerei 
deputaţilor din Prusia (din 1 858) şi al 
Reichstagului german (din 1 868) ; la 
începutul deceniului al 7-led repre
zentant al opoziţiei liberale, iar di'l 
1 866 naţional-liberal. - 107. 

Goegg, Amand ( 1 82--1 897) - zi arist 
german ; democrat mic-burghez ; în 
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1 849 membru al guvernului provizoriu 
din Baden ; după înfrîngerea revolu
ţiei a emigrat ; in deceniul al 8-lea 
a intrat în rîndurile social-democra
ţiei germane. - 324. 

Goethe, Johann Wal/gang ( 1749-1832) 
- mare scriitor şi gînditor german. 
- 23, 260, 339, 378, 528. 

Gătz, Ferdinand (1 826-1915) - medic 
şi om politic german, participant la 
insurecţia din mai de la Dresden din 
1 849 ; în deceniul al 7-lea progresist, 
apoi naţional-liberal, deputat în 
Reichstagurile Germaniei de nord şi 
Germaniei. - 519. 

Goltz, Robert Heinrich Ludwig ( 1 817-
1 869) - diplomat prusian, ambasador 
la Paris (decembrie 1 862-1 869). -
216. 

Gorceakov Aleksandr Mihailovici, prinţ 
( 1798-1 883) - om de stat şi diplomat 
rus, ambasador la Viena ( 1854-1 856) , 
ministru de externe ( 1 856-1882) . -
379. 

Gounod, Charles-Fran;;ois ( 1 8 1 8-1893) 
compozitor francez. - 529. 

Grach - soţia bancherului Grach din 
1 rier. - 460. 

Gracchus (Caius Sempronius Gracchus) 
( 153-121 i.e.n.) - tribun al poporu
lui în Roma antică, a iniţiat şi a în
făptuit o însemnata reformă agrară 
în interesul ţărănimii ; fratele lui Ti
berius Gracchus. - 460. 

Gracchus, Cornelia - mama lui Caius 
şi Tiberius Gracchus. - 460. 

Gracchus (Tiberius Sempronius Grac
chus) ( 1 63-133 i.e.n.) - tribun al 
poporului ( 133 i .e.n.) în Roma antică, 
a iniţiat şi a înfăptuit o însemnată 
reformă agrară în interesul ţărăni
mii. - 460. 

Grant, Ulysses Simpson ( 1 822-1885) -
general şi om de stat american, mem
bru al partidului republican ; a luat 
parte la războiul civil din America 
( 1 861-1865), din martie 1 864 coman
dant suprem al armatei statelor din 
Nord ; ministru de război ( 1 867-

1 868), preşedinte al S.U.A. ( 1 869-
1 877). - 1 8, 57, 106, 390, 419-421 .  

Greii - ofiţer d e  poliţie prusian, la 
începutul deceniului al 6-lea al seco
lului al XIX-iea - unul dintre con
ducătorii agenturii prusiene de la 
Londra. - 209. 

Grey, George ( 1799-1882) 
stat englez, whig, ministru de 
( 1 846-1852, 1 855-1858 şi 
1 866) şi ministru al coloniilor 
1 855). - 108. 

om de 
interne 

1 861-
(1 854-

Griesheim, Karl Gusta1• ( 1798-1854) -
general prusian, autor al unor lucrări 
pe teme militare. - 226. 

Grimm, Jacob ( 1785-1863) - filolog 
german, profesor la Universitatea dm 
Berlin, rulegiLOr de folclor german. 
- 43, 1 1 9, 122, 143, 274. 

Groote, Alfred (aprox. 1815-1 878) -
om politic şi jurist german, progre
sist, membru al Camerei deput<1ţilor 
din Prusia ( 1862-1866) şi al Reich
stagului Germaniei de nord ( 1867). -
126. 

Grossmith, John - participant la miş
carea democrată ŞI muncitorească en
gleză, membru al Ligii naţionale en
gleze pentru independenţa Poloniei ş. 
al Consiliului General al Internaţio
nalei (noiembrie 1 864-1 865) . - 402. 

Grave. sir William Robert ( 181 1-1896) 
- fizician şi jurist englez. - 428. 

Grube, August Wilhelm ( 18 16-1 884) -
pedagog german, autor al unor ma
nuale şcolare. - 25. 

Gribel - participant la mişcarea mun
citorească germana, membru al Ligii 
comuniştilor de la Hamburg. - 86. 

Grin, Karl ( 1 817-1 887) publicist 
mic-burghez, la mijlocul deceniului al 
5-lea unul dintre principalii repre
zentanţi ai „adevăratului socialism• 
în perioada revoluţiei din 1 848-1849 
- democrat mic-burghez, deputat în 
Adunarea naţională din Prusia (aripa 
de stinga) ; în 1 850-1 861 emigrant 
la Bruxelles, în 1 861  s-a întors în 
Germania, profesor de istoria artei, 
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literaturii şi filozofiei la Şcoala su
perioara de comerţ şi meserii de la 
Frankfurt-pe-Mam ( 1 862-1 865) ; în 
1 871  s-a stabilit la Viena. - 21 ,  28, 
324, 362, 379. 

Guli/, Ernst Karl ( 1819-1 862) cri-
tic de artă german, profesor la Ber
lin. - 26. 

3umpert, Eduard (n. 1 893) - medic 
german la Manchester, unul dintre 
prietenii lui Marx şi Engels. - 8,  25, 
28, 38, 46, 53, 75, 84, 1 09, 127, 1 4 1 ,  
162-164, 166, 1 69, 1 73, 174, 204, 206, 
212, 217,  227, 239, 241 ,  251 , 277, 279, 
332, 377, 405, 533. 

H 

Habsburg - dinastie de împăraţi ai 
Sfîntului imperiu roman de naţiune 
germană (1 273-1438, cu unele în
treruperi, şi 1438-1806). de împăraţi 
a1 Imperiului austriac (1804-1867) şi 
ai Austro-Ungariei (1 867-1918) .  
1 86, 223. 

Ral/, Carl Christian ( 18 12-1888) - om 
politic şi jurist danez, lider al parti
dului naţional-liberal, deputat în 
Rigsdag, în 1 857-1863 prim-ministru, 
a promovat o politică reacţionară. 
- 132. 

liindel, Georg Friedrich (1 685-1759) 
- compozitor ge:man. - 529. 

Hansen, N. P. - membru al Consiliu
lui General al  Internaţionalei (decem
brie 1 864-1867), participant la Con
ferinţa de la Londra a Internaţionalei 
(I 865). secretar-corespondent pentru 
Danemarca (1 866). pentru Danemarca 
şi Olanda (1 867) ; de naţionalitate 
danez. - i8. 

Hardee, William Joseph (181-1873) 
- general american, participant la 
războiul civil din S.U.A. ( 1861-
1 865) de partea statelor din Sud. 
420. 

Hardy vezi Ga thorne-Hardy. 

Harkort, Friedrich Wilhelm (179-
1 880) - industriaş şi om politic ger
man, progresist, membru al Camerei 

deputaţilor din Prusia, apoi deputat 
al  Reichstagului german. - 120. 

Harring, Harro (1 798-1870) - scriitor 
german, radical mic-burghez. - 1 32. 

Harrison, Frederic ( 1831-1923) - j1-
rist şi istoric englez, radical burghez, 
pozitivist, a luat parte activă la miş
carea democratică din deceniul al 
7-lea, membru al  Internaţionalei. -
1 15, 135, 206, 214, 291 ,  299, 402. 

Harting, Pieter ( 1812-1 885) 
!ist olandez. - 25. 

natura-

Hatzfeldt, Sophie, contesa de (1 80-
1881)  - prietenă ş1 adeptă a lui 
Lassalle. - 8, 9, 16, 1 7, 2 1 ,  23, 27, 
35, 6, 45, 49, 53, 55, 57, 89, 97, 1 25, 
1 29, 131 ,  243, 385, 391-394, 393-401 ,  
413,  415, 422, 428, 435, 439, 445, 503, 
504. 

Haufe, Albert - croitor german ; a 
trăit la Londra, membru al Consiliu
lui General al Asociaţiei Internaţio
nale a Muncitorilor. - 198. 

Hebel, Johann Peter (1760-1826) 
poet german ; unul dintre promotorii 
aşa-numitei literaturi pentru popor, a 
idealizat relaţiile patriarhale ale vie
ţii ţăranilor. - 1 38. 

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770--
1 831 )  - filozof german, cel mai de 
seamă reprezentant al filozofiei cla
sice germane ; a elaborat multilate
ral dialectica idealistă ; ideologul 
burgheziei germane. - 134, 135, 1 68 ,  
1 86, 215, 279, 282, 285, 337, 348, 428, 
494, 496, 499. 

Heine, Heinrich (1797-1856) - mare 
poet revoluţionar german. - 34, 247, 
284, 457, 461 .  

Heintzmann, Alexis (n. aprox. 1 812) -
jurist prusian liberal, membru al Co
mitetului de securitate în timpul răs
coalei din Elberfeld din mai 1 849, 
mai tîrziu emigrant la Londra. -
1 03, 334. 

Heinzen, Karl (1 89-1880) - publicist 
radical german, democrat mic-bur
ghez, a luat poziţie împotriva lui 
Marx şi Engels, în 1 849 a luat parte 
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la insurecţia din Baden-Palatinat, apoi 
a emigrat in Elveţia, iar mai tirziu 
în Anglia ; în toamna anului 1850 s-a 
stabilit definitiv în S.U.A. - 3, 448. 

Held, Friedrich Wilhelm Alexander 
( 1813-1812) - publicist german, ra
dical, participant la revoluţia din 
184-1849 din Germania ; din 1863 
redactor la „Staatsbirger-Zeitung•, 
154. 

Hennessy, John Pape (1834-1891) -
om politic irlandez, membru al parla
mentului, conservator ; la începutul 
deceniului al  7-lea a propus in par
lament introducerea nei serii de 
mici reforme în Irlanda. - 366. 

Heraclil, (aprox. 540 - aprox. 480 
i.e.n.) - filozof materialist din anti
chitate, nul dintre întemeietorii dia
lecticii. - 92. 

Herzen, Aleksandr Ivanovici ( 1812-
1870) - democrat-revoluţionar rus, fi
lozof materialist, publicist şi scriitor ; 
in 1847 a emigrat. ln 1 852 a înfiinţat 
la  Londra „Tipografia rusă liberă" şi 
a editat almanahul „Polearnaia Zvez
da" şi ziarul „Kolokol" .  - 156, 534. 

Herwegh, Emma ( 1817-1904) soţia 
lui Georg Herwegh. - 8, 9 ,  16, 2 1 .  

Herwegh, Georg (1 817-1 875) - poet 
revoluţionar german, democrat mic
burghez ; după revoluţia din februa
rie I 848, unul dintre conducătorii So
cietăţii germane democrate de la Pa
ris şi unul dintre organizatorii le
giunii de voluntari formate din rin
durile emigranţilor germani din Paris 
care in aprilie 1 849 a luat parte la 
insurecţia din Baden. Ulterior a ade
rat la lassalleeni. - 8, 9, 1 6, 27, 28, 
87' 88, 97' 100. 

Hess, Moses (1812-1875) - publicist 
mic-burghez german ; pe la mijlocul 
deceniului l 5-lea unul dinte princi
palii reprezentanţi ai „adevăratului 
socialism" ; după sciziunea din Liga 
comuniştilor s-a alăturat fracţiunii 
sectare Willich-Schapper ; în dece
niul al 7-lea lassallean ; participant 
la congresele Intenaţionalei de la 
Bruxelles ( 1868) şi Base! ( 1869). - 27, 

28, 33, 39, 42, 44, 50, 53, 56, 59, 6 1 ,  
66, 69, 7 1 ,  82, 109, 1 1 0, I I I , 360, 
362-365, 383, 407, 439, 517. 

Hess, Sybille (n. Pesch) (1820-1903) -
soţia lui Moses Hess. - 102, 109. 

Heydt, August, baron von der (1801-
1874) - om de stat şi bancher pru
sian, ministru al comerţului, indus
triei şi lucrărllor publice (decembrie 
1848-1 862) ; ministru al finanţelor 
(1 862, iunie 1866 - decembrie 169) . 
- 208. 

Hilberg, Arnold - ziarist austriac, edi
tor şi redactor al revistei „Internatio
nale Revue• (1 86-1868). - 165, 348, 
364. 

Hi/debrand (adevăratul său nume Ni 
kolas Beuts) (1814-1903) - poet şi 
scriitor olandez. - 458. 

Hildebrand Bruno (1812-1 878) - eco
nomist vulgar şi statistician burghez 
german, reprezentant al aşa-numitei 
şcoli istorice în economia poliltcă. 
- 368. 

Hi// - funcţionar la firma „Ermen & 
Engels" din Manchester în deceniul 
al 6·lea al secolului al XIX-iea. -
1 80. 

Hofling, Eugen - poet german nu prea 
cunoscut, autorul cîntecului studen
ţesc „Despre gloria de altădată a stu
denţilor" .  - B I .  

Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus 
(177-1 822) - scriitor german ro
mantic, reacţionar, în a cărui creaţie 
elementele de real se împleteau cu 
fantasticul şi misticul şi cu propaga
rea lipsei de raţiune a cunoaşterii. 
- 1 66, 1 68. 

Holmann, August Wilhelm von (181-
1892) - chimiit german ; studiile sale 
asupra anilinei şi derivaţilor ei au 
avut o mare influenţă asupra dezvol
tării industriei coloranţilor sintetici. -
279, 282. 

Hofstellen, Johann Baptist de (m. 1887) 
- ofiţer bavarez, lassal!ean ; editorul 
şi unul dinte redactorii publicaţiei 
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„Soc1al-Demokrat• ( 1864-1867). 
372. 

Hohenzollern - dinastie de principi 
electori de Brandenburg (1415-1701 ) ,  
d e  regi a i  Prusiei ( 1701-1918) ş i  de 
împaraţi ai Germaniei ( 1871-1918) ; 
o ramură a acestei dinastii, Hohen· 
zollern Sigmaringen, a ocupat tronul 
României din 1866 pînă la procla· 
marea R.P.R. (30 decembrie 1 947). -
1 86, 1 88, 4 16. 

Holloway, Thomas (1 800-1883) - co· 
merciant englez de medicamente, s-a 
îmbogăţit prin reclama zgomotoasă 
fdcută mărfurilor sale. - 87. 

Holtorp, Emile - emigrant polonez la 
Londra, membru al Consiliului Ge· 
neral al Internaţionalei (octombrie 
1 864-1 866) , secretar-corespondent pen· 
tru Polonia ( 1 864-1865) ; în 1865 
a participat la Conferinţa de la Lan· 
dra a Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor ; în 1 866 membru al Co· 
mitetului republican internaţional în· 
fnnţat de Mazzini. - 158, 201 .  

Holyoake, George Jacob (1817-1906) 
- publicist englez, reformist ; din 
deceniul al 4-lea pînă în deceniul al 
5-lea adept al lui Owen, cartist ; 
mai tirziu militant în mişcarea coo· 
peratistă. - 20, 223. 

Hood, John Bell ( 1831-1879) - gene· 
ral american, participant la războiul 
civil din S.U.A. (1861-1865) de par· 
tea statelor din Sud. - 1 8, 390, 403. 

Hora/iu (Quintus-Horatius Flaccus) 
(65-8 i.e.n.) - mare poet latin. - 247. 

Horn, Eduard (lgnâcz) (adevăratul nume 
Einhorn) (1825-1875) - economist şi 
publicist ungar, democrat mic-bur· 
ghez, participant la revoluţia din 
1 848-1849 din Ungaria ; după înfrîn· 
gerea revoluţiei a emigrat în Ger· 
mania, Belgia şi în 1 855 la Paris ; în 
deceniul al 7-lea a colaborat Ia o se· 
rle de reviste franceze ; în 1 869 s-a 
întors în Ungaria. - 40, 50, 55, 6 1 .  

Howell, George (1833-1 910) - zidar, 
unul din liderii reformişti ai trade·u· 
nionurilor engleze, fost cartist, secretar 

al Consiliului trade-unionurilor din 
Londra (1861  şi 1 862) ; a participat la 
adunarea publică de Ia St. Martin's 
Hali din 28 septembrie 1 864 ; membru 
al Consiliului General al Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor (octom· 
brie 1864-1869) ; în 1 865 a partici
pat la Conferinţa de la Londra a Asa· 
ciaţiei Internaţionale a Muncitorilor ; 
secretar al Ligii pentru reformă şi al 
Comitetului parlamentar al Congre· 
sului trade·unionurilor din Anglia. -
1 1 1 ,  1 6 1 ,  178, 179. 

Huber, Victor (1 800-1 869) - publicist 
german şi cercetător al istoriei lite· 
raturii, conservator. - 24. 

Hiibner, Otto ( 1818-1 877) - economist 
şi statistician burghez german, fon· 
dator ( 1849) şi director al arhivei 
centrale de statistică din Berlin, fon· 
dator şi preşedinte al Societăţii de 
asigurări ipotecare ( 1862-1877) . 
312. 

Hughes, Thomas (1 822-1896) - om pa· 
litic şi scriitor englez, liberal, mem· 
bru al parlamentului ; în deceniul al 
7-lea s-a apropiat de mişcarea mun· 
citorească, a luat parte la editarea 
ziarului „Workman's Advocate".  -
1 49. 

Hugo, Victor (1802-1 885) - scriitor 
franez de seamă. - 31 1 .  

Hunter, Henry Julian - medic englez, 
autor al mai multor rapoarte cu pri
vire la condiţiile de viaţă inumane 
ale muncitorilor. - 224. 

Huxley, Thomas Henry (1 825-1 895) -
naturalist englez, cel mai apropiat 
colaborator al lui Darwin ; a popu· 
larizat teoria acestuia ; în filozofie 
materialist incon>ecvent. - 207, 528. 

I 
Imandt, Peter - institutor la Krefeld ; 

democrat, a luat parte la revoluţia 
din 1 848-1849, după înfrîngerea a· 
cesteia a emigrat în Elveţia, apoi la 
Londra ; membru al Ligii comunişti· 
lor, adept al lui Marx şi Engels. -
504. 
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Isabella a li-a (1 830-1904) - regină a 
Spaniei (1 833-1 868). - 326. 

ltzig - vezi Lassalle. 

J 
Jacobi, Abraham (1 830-1919) - medic 

german, membru al Ligii comunişti
lor ; unul dintre inculpaţi în procesul 
comuniştilor de Ia Kiln din 1 852 ; în 
1 853 a emigrat în Anglia, apoi în 
S.U.A„ unde a raspindit în presa 
ideile marxismului şi a participat la 
razboiul civil de partea statelor abo
liţioniste din Nord ; profesor şi pre
şedinte al unor institute de invăţă
mint medical, a scris lucrări de me
dicină. - 277, 485, 512. 

Jacobs, Christian Friedrich Wilhelm 
( 1764-1 847) - filolog german, auto
rul unor Iucrari de istorie a literaturii 
antice. - 26. 

Jacoby, Johann ( 1805-1 877) - publi
cist şi om politic german democrat ; 
în 1 848 unul dintre conducătorii ari
pii de stinga din Adunarea naţională 
prusiană ; în 1 849 deputat de extre
mă stingă în cea de-a doua Cameră, 
în 1 862 membru al Camerei deputaţi
lor din Prusia, fondatorul ziarului 
„Zukunft• (1 865) , în deceniul al 8-lea 
a aderat la social-democraţi. - 274. 

James, Edward (1 807-1867) - jurist 
englez, liberal, membru al parlamen
tului ( 1 865-1867) . - 1 19. 

Johann (1782-1859) - arhiduce al Aus
triei, din iunie 1 848 pină în decem
brie 1 849 regent al Imperiului ger
man. - 62. 

Johnson, Andrew (1808-1875) - om 
de stat american, membru al parti
dului democrat, guvenator al statu
lui Tennessee (1 853-1 857 şi 1 862-
1 865) , senator ( 1 838-1862) ; în 
timpul războiului civil din S.U.A. 
partizan al Nordului ; vicepreşedinte 
( 1 864-aprilie 1 865) şi preşedinte al 
S.U.A. (1865-1869) ; a promovat o 
politică de conciliere cu plantatorii 
din Sud. - 103, 106, 1 12 ,  1 16, 1 18 ,  
1 93, 502. 

Johnston Joseph EgglPslon ( 1 807-
1 891 )  - general american, partjci
pant la războiul împotriva Mexicului 
( 1 846-1 848) , în timpul razboiulul ci
vil din S.U.A. a comandat trupele dm 
Sud în Virginia ( 1861-1 862) , apoi ln 
Tenne5see şi Mississippi. - 106. 

Jones, Ernest Charles ( 1819-1869) 
unul dintre conducatorii aripii de stin
ga a mişcării cartiste, poet proletar 
şi publicist englez, prieten al lui 
Marx şi Engels. - 9, 28, 31 , 43, 48 
49, 67, 77, 80, 89, 93, 1 02, 107, 1 10, 
I I I ,  1 1 8, 1 46,  270, 350, 375, 377, 404, 
433, 506. 

Jones, Mason - radical burghez en
glez, în deceniul al 7-lea al secolului 
al XIX-iea membru al comitetului 
executiv al Ligii pentru reformă. -
1 1 1 .  

Juch, E. - ziarist german, democrat 
mic-burghez, din iulie 1 859 redactor 
al ziarului „Hermann".  - 9, 22, 
94-97, 277, 333, 405. 

Jung, Georg ( 1814-1886) - publicist 
german, democrat mic-burghez, tinar 
hegelian, unul dintre editorii lui 
„ Rheinische Zeitung" ; în 1 848 depu
tat în Adunarea naţională prusiană 
(aripa de stinga) , mai tirziu naţional
Iiberal. - 7. 

Jung, Hermann (1 830-1901 )  de 
profesiune ceasornicar ; militant al 
mişcării muncitoreşti internaţionale şi 
elveţiene, a luat parte la revoluţia 
din 1 848-1849 din Germania ; a emi
grat Ia Londra ; membru al Consiliu
lui General al Asociaţiei Internaţio
nale a Muncitorilor şi secretar-cores
pondent pentru Elveţia (noiembrie 
1 864-1 872), casier al Consiliului Ge
neral ( 1 871-1 872) ; în 1 875 vicepre
şedinte al Conferinţei de la Londra, 
în 1 866 preşedinte al Congresului de 
Ia Geneva, în 1 868 al celui de la 
Bruxelles, în 1 869 al celui de la Ba
se! şi în 1 871  al Conferinţei dl la 
Londra a Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor ; membru al Consiliului 
federal britanic, pină la Congresul de 
l a  Haga din 1 872 a promovat în In
ternaţională linia lui Marx ; în toam-
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na anului 1 872 a aderat la aripa 
reformistă a Consiliului federal bri
tanic, după 1 877 s-a retras din miş
caea muncitorească. - 31, 1 02,  1 78,  
402, 405, 429-433, 442-444, 475. 

Juta, Johan Care/ {n. 1 824) - comer
ciant olandez ; cumnatul lui Karl 
Marx, căsătorit cu sora acestuia, 
Louise. - 82, 85, 1 4 1 .  

JuvenaJ (Decimus Junius JuvenalisJ 
{aprox. 60 - aprox. 1 40) - poet sa
tuic roman. - 377. 

K 
Kant, Immanuel (1 724.1 804) - înte

meietorul filozofiei clasice germane, 
idealist, ideologul burgheziei germa
ne. - 377. 

Kaub, Karl - muncitor german, emi
grant la Londra, după 1 865 la Paris ; 
membru al Asociaţiei culturale a 
muncitorilor germani de la Londra, 
membru al Consiliului General al 
Asociaţiei Intenaţionale a Muncitori
lor (noiembrie 1 864-1865) ; în 1 865 
a participat la Conferinţa de la Lon
dra. - 1 82, 441 ,  444. 

Kekule, Friedrich August ( 1 829-1 896) 
- chimist german, a luc1 at în dome· 
niul chimiei organice şi al chimiei 
teoretice. - 285. 

Kelly, Thomas {n. aprox. 1 831 )  - unul 
dintre conducătorii fenienilor irlan
dezi. - 355. 

Kepler, Johannes (1571-1630) - astro
nom german de seamă, a descoperit 
legile mişcării planetelor. - 1 35, 528. 

Kiesselbach, Wilhelm - istoric şi so
ciolog german din a doua jumătate a 
secolului al XIX-iea. - 26. 

Kinkel, Gollfried ( 1815-1882) - poet 
şi publicist german, democrat mic
burghez, în 1 849 a luat parte la in
surecţia din Baden-Palatinat ; con
damnat de tribunalul prusian la de
tenţiune pe viaţă, a evadat în 1 850 
din închisoare şi a emigrat în Anglia;  
unul dintre liderii emigranţilor mic
burghezi de la Londra, a luptat împo-

triva lui Marx şi Engels. - 22, 1 03, 
121, 201, 201, 208, 219, 229, 334, 398. 

Kirkwood, Daniel {1 81-1 895) - astro
nom şi matematician american. 
134, 136, 137. 

Kiss, Mik16s {n. 1 820) 
democrat, emigrant, 
gături cu cercurile 
1 5 1 .  

- ofiţer ungur, 
a întreţinut le
bonapartiste. -

Klapka, Gyorgy ( 1820-1 892) - gene
ral ungur, în timpul revoluţiei din 
1 848-1 849 a comandat o armată un
gară, în 1 849 a emigrat ; în deceniul 
al 6-Iea a întreţinut legături cu 
cercuri bonapartiste ; în timpul răz
boiului austro-prusian din 1 866 a co
mandat o legiune ungară organizată 
de guvernul prusian în Silezia pentru 
a lua parte la acest război ; amnistiat 
în 1 867, s-a înapoiat în Ungaria. 
1 1 1 .  

Klein, Johann Jacob {n. aprox. 1 81 8) -
medic din Kăln, membru al Ligii co
muniştilor, în 1 862 inculpat în pro
cesul comuniştilor de la Kăln, achitat 
de Curtea cu juri ; la începutul de
ceniului al 7-lea a luat parte la miş
carea muncitorească germană. - 79, 
346, 4 1 8. 

Klings, Carl - muncitor german, mem 
bru al Ligii comuniştilor, ulterior mem
bru al Uniunii generale a muncitori
lor germani ; în 1 865 a emigrat în 
America şi a dus o activitate susţi
nută în cadrul secţiei din Chicago a 
Intenaţionalei. - 1 0, 33, 49, 55, 57, 
1 05, 244, 383, 400. 

Klinke - muncitor german, emigrant 
la Londra, membru al Intenaţionalei, 
unul dintre conducătorii societătii 
„Teutonia", care era o secţie a Aso
ciaţiei culturale a muncitorilor comu
nişti germani de la Londra. - 1 03. 

Klinker A. - membru al Internaţiona
lei, unul dintre conducătorii societăţii 
„Teutonia", care era o secţie a Aso
ciaţiei culturale a muncitorilor comu
nişti germani de la Londra. - 103. 

Knox, Alexander Andrew ( 1 8 1 8-1 891 )  
ziarist, judecător la un tribunal 

de politie, membru al unei comisii 
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speciale care în 1867 a prezentat par
lamentului un raport asupra trata
mentului Ia care sini supuşi deţinu
ţii politici în închisorile engleze. -
292. 

Kolalschek, Adolf (1821-1 889) - zia
rist şi om politic austriac, în 1 848-
1 849 membru al Adunării nationale 
de Ia Frankfurt, democrat mic-bur
ghez, editorul publicaţiilor „Deutsche 
Monatsschrift" (1 850-1 851) şi „Stim
men der Zeit" (1 858-1862), în 1862 a 
fondat ziarul „Der Botschafter". 
98, 1 47. 

Kosel, Eslher (aprox. 178---1865) 
sora tatălui lui Karl Marx. - 1 41 .  

Kossulh, Lajos (Ludovic) (1 802-1 894) 
- conducător al mişcării ungare dP 
eliberare naţională din secolul al 
XIX-iea, în timpul revoluţiei din 
1848-1 849 s-a situat în fruntea ele
mentelor burghezo-democrate ; şeful 
guvernului revoluţionar ungar. Refu
zul guvernului revoluţionar ungar de 
a acorda libertate naţională românilor 
şi acceptarea de către acesta a vo
tului Dietei nemeşeşti din Cluj cu pri
vire la încorporarea Transilvaniei în 
Ungaria au provocat dezbinarea for
ţelor revoluţionare române ş1 maghia
re, fapt de care a profilat Curtea de 
Ia Viena. Una din principalele gre
şeli ale guvernului revoluţionar un
gar, condus de Kossuth, care au con
tribuit la infringerea evoluţiei a fost 
atitudinea faţă de r� ·endicările na
ţionale şi sociale ale români101 şi 
slavilor din Ungaria. După !nfringe
rea revoluţiei, Kossuth a emigrat în 
Anglia. - 421 . 

Kriege, Hermann (1 820-1850) - zia
rist german, reprezentant al „adevă
ratului socialism", în a doua jumă
tate a deceniului al 5-lea a condus 
grupul „adevăraţilor socialişti" ger
mani din New York. - 274. 

Kugelmann. Franziska - fiica lui Lud
wiq Kugclmann. - 265, 498, 500, 51 1 ,  
520, 521 . 536. 

Kuqelmann. Gerlrud - soţia lui Lud
wig Kugelmann. - 265, 272, 493, 498, 
500, 507, 51 1 ,  519, 521 , 536, 537. 

Kugelmann, Ludwig (1 830-1902) - me
dic german, a luat parte la revoluţia 
din 1848-1849, membru al Intena
ţionalei, în 1867 delegat la Congresul 
de Ia Lausanne şi în 1872 la Con
gresul de la Haga ale Asociaţiei In
ternaţionale a Muncitorilor ; din 1862 
pină în 1874 a întreţinut o corespon
dentă permanentă cu Marx, pe care 
ii informa asupra stării de lucruri 
din Germania ; prieten l familiei 
Marx. - 75, 80, 82, 84, 150, 156, 253, 
254, 264-267, 271-273, 286, 309, 
329-332, 341 ,  345, 351 , 354, 359-362. 
368-369, 372, 374, 379, 395, 412, 435, 
446, 449-453, 467-468, 478-480, 
483-485, 488-491 ,  494, 497-500. 
512-515, 51 9-524, 531-533, 535-536. 

L 

Lafargue, Francois (m. 1870 sau 1871 )  
- tatăl lui Paul Lafargue. 226, 
231-232, 292-293, 377, 486, 487, 500, 
536. 

Lafargue, Paul (1 842-1 9 1 1 )  - socialist 
francez, propagandist al marxismului, 
militant al mişcării muncitoreşti fran
ceze şi internaţionale, membru al Con
siliului General al Internaţionalei 1, 
secretar-core5pondent pentru Spania 
(186---1869), a luat parte ll crearea 
de secţii ale Internaţionalei în Franţa 
(1 869-1870), Spania şi Portugalia 
(1871-1872) , delegat Ia Congresul de 
la Haga (1 872) , unul dintre întemeie
torii Partidului muncitoresc francez 
( 1 879), discipol şi tovarăş de luptă al 
lui MarX şi Engels, soţul fiicei lui 
Marx - Laura. - 178, 205, 207, 226, 
227, 231 , 234, 240, 260, 277, 280, 293, 
315, 320, 321 , 32---329, 333, 334, 340, 
347, 364, 374, 375, 377, 462, 468, 469, 
474, 477, 487, 496, 504, 533, 536. 

Lama, Domenico - preşedintele Aso
ciaţiei progresului comun, organizaţie 
a muncitorilor italieni din Londra care 
se afla sub influenţa lui Mazzini ; a 
participat la întrunirea publică de la 
St .  Martin"s Hali din 28 septembrie 
1864, membru al Consiliului General 
al Internaţionalei I (1 864-1 865). - 98. 
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.ange, Christian Konrad Ludwig (1 825-
1885) - filolog german, autor al unor 
lucrări de istorie a Romei antice. - 25. 

.ange, Friedrich Albert (182-1 875) -
filozof burghez, liberal german, neo
kantian, adversar al materialismului 
şi al socialismului. - 84, 86, 89, 375, 
425-428. 

.angiewicz, Marian (1827-1 887) - mi
litant al mişcării poloneze de elibe
rare na\ională, participant la campa
nia lui Garibaldi în Italia de sud 
�1 860) ; unul dintre conducătorii ari
.pii conservatoare a moşienmu în 
timpul insurectiei din 1 63 din Polonia, 

după înfrîngerea răscoalei a fugit în 
Austria, unde a fost arestat şi întem
lli\at pînă în 1 865 ; în 1 865 a emi
grat în Anglia, la Londra s-a apropiat 
ode cercurile mic-burgheze conduse de 
Mazzini, ulterior a emigrat în Fran\a 
.şi Turcia. - 201 . 

ropinski, Teofil (1 827-1886) - militant 
al mişcării poloneze de eliberare na
\ională, emigrant ; a luat parte la re

-volu\ia din 1 84-1849 din Ungaria, 
a intrat în armata turcă sub numele 
•de Tefik-bei, a luptat împotriva Ru
siei \ariste în Cerkezia (1 857-1 858). 
- 1 1 6. 

.aplace, Pierre-Simon (17(-1827) 
astronom, matematician şi fizician 
francez, a formulat independent de 
Kant şi a fundamentat matematic ipo
teza potrivit căreia sistemul solar s-a 
format dintr-o nebuloasă gazoasă. 
1 34, 137. 

.arkin, Michael (m. 1 867) - fenian ir
landez, executat de autorită\ile en
gleze pentru participarea la tentativa 
de a-i elibera pe conducătorii fenie
nilor Kelly şi Deasy în toamna anu
lui 1 867. - 355, 363. 

.assalle, Ferdinand (1 825-1 864) - so
cialist mic-burghez german, avocat, 
în 1 84-1849 a participat la mişcarea 
democratică din Renania ; la începu
tul deceniului al 7-lea a aderat Ia 
mişcarea muncitorească, fiind unul 
dintre întemeietorii Uniunii generale 

a muncitorilor germani prima or
ganizatie muncitorească entralizată 
(163) ; a sprijinit politica unificării 
„de sus• a Germaniei sub hegemo
nia Prusiei ; întemeietorul lassallea• 
nismului, curent oportunist în mişca-

, rea muncitorească germană. - 9, 16, 
17,  21-24, 27-30, 6, 42-46, 49, 51 , 
53, 55, 56, 62, 64, 65, 70, 8 1 ,  8, 9 1 ,  
96, 10, 1 1 2, 1 1 4, 1 25, 1 54, 1 90, 201 , 
308, 333, 370, 371 ,  385, 388, 392-394, 
399-401 , 409, 413-416, 422, 435, 439, 
484, 503, 526, 527. 

Lau, Tadeus (m. 1871) - istoric şi pe
dagog german. - 26. 

Laurent, Auguste (1 807-1 853) - chi
mist francez, a precizat împreună cJ 
Gerhardt no\iunile de moleculă şi 
atom. - 282. 

Law, Harriet (1 832-1897) - militantă 
a mişcării ateiste din Anglia ; mem
bră a Consiliului General (1 867-
1 872) ; în 1 872 membră a sectiei din 
Manchester a Interna\ionalei (1872). 
- 50. 

Ledru-Rollin, Alexandre-Auguste (1 807-
1874) - publicist şi om politic fran
cez, unul dintre conducătorii demo
cra\ilor mic-burghezi, redactor al zia
rului „La Reforme•, în 1 848 ministru 
de interne în guvernul provizoriu, de
putat în Adunarea na\ională consti
tuantă şi în cea legislativă, şeful mon
tagnarzilor : după demonstra\ia de Ia 
13 iunie 1 849 a emigrat în Anglia, 
unde a fost, alături de Mazzini, unul 
dintre ini\iatorii Comitetului central 
democratic european, înfiin\at la Lon
dra în 1 850. - 201 . 

Lee, Robert Eduard (1 807-1870) - ge
neral american, a luat parte la răz
boiul S.U.A. împotriva Mexicului 
(1 846-1848) ; în 1 859 a participat ac
tiv la înăbuşirea răscoalei lui John 
Brown ; în timpul războiului civil din 
S.U.A. a comandat trupele statelor 
din Sud în Virginia (1862 pînă în 
1 865) ; comandant suprem al armatei 
statelor din Sud (februarie pînă in 
aprilie 1 865) . - 18,  57, 80, 101 , 390, 
420, 421. 
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Le/ort, Henri ( 1835-1917) avocat 
francez, ziarist republican, burghez ; 
membru în redacţia revistei „L"Asso
ciation •, a participat la pregătirea în
trunirii publice de la St. Martin"s Hali 
din 28 septembrie 1 864 ; în martie 
I 865 a refuzat să activeze în cadrul 
Internaţionalei. - 61,  77, 86, 98, 424. 

Le Lubez, Victor P. (n. aprox. 1 834) -
emigrant francez la Londra ; a între
ţinut legături cu elementele burgheze
republicane şi radicale din Franţa şi 
Anglia ; a participat la întrunirea 
publică de la St. Martin ·s Hali din 28 
septembrie 1864 ; membru al Consi-
liului General al Internaţionalei 
( 164-1 866) ; secretar-corespondent 
pentru Franţa (1 864-1865) ; în 1 865 
a participat la Conlerinţa de la Lon
dra, în 1 866 la Congresul de la Ge
neva ; a fost exclus din Consiliul Ge
neral din cauza intrigilor şi a calom
niilor sale. - 10, 13-1 5, 31 , 39, 49, 
77, 86, 92, 97, I I I ,  154-159, 179, 233, 
49, 424, 430, 437, 449. 

Le Prince de Beaumonl, Jeanne-Mari> 
(171 1-1780) - scriitoare franceză. -
458. 

Lessing, Golthold Ephraim (1 729-1781) 
- scriitor, critic şi  filozof german, 
unul dintre iluminiştii de seamă ai 
ecolului al XVIII-iea. - adn. 521 .  

Lessner, Friedrich ( 1825-1910) - mili
tant în mişcarea muncitorească ger
mană şi internaţională ; de profesiu
ne croitor, membru al Ligii comunişti
lor ; a participat Ia revoluţia din 
1 848-1849 ; în 1 852, în procesul co
muniştilor de la Koln, a fost con
damnat la trei ani de închisoare ; în 
1856 a emigrat la Londra ; membru al 
Asociaţiei culturale a muncitorilor 
germani de la Londra şi al Consiliu
lui General al Internaţionalei (noiem
brie 1 864-1872) ; participant la Con
ferinta de Ia Londra (1 865) şi la con
gresele de la Lausanne (1 867) . Bru
�elles [ 1868), Base) (1 869) şi Haga 
[1872) ale Internaţionalei, membru l 
Consiliului federal britanic ; a lupldl 
activ pentru promovarea în Interna
tională a liniei lui Marx ; ulte1ior 
unul dintre întemeietorii Partidului la-

burist independent din Anglia ; prie
ten şi tovarăş de luptă al lui Mar. 
şi Engels. - 8, 85, 307, 313, 321 ,  
358, 455, 529. 

Levy, Joseph Moses (1812-188) 
unul dintre întemeietorii şi editorii 
ziarului , ,The Daily Telegraph". - 61.  

Lewes, George Henry (1817-1 878) -
filozof pozitivist burIhez englez, 
adept al lui August Comte, fiziologi 
şi scriitor ; redactor l revistei 
„Fortnightly Review" (1 865-1 866) . 
339. 

Lewis, Leon - ziarist merican ; ÎL 
1 865 la Londra a fost les. membr. 
al Consiliului General al Intenaţio
nalei şi secretar-corespondent pentr: 
America. - 1 1 5. 

Liebig, Johann (1 802-1 870) 
fabricant austriac. - 99. 

mare 

Liebig, Justus (1803-1 873) - om de 
ştiinţă german, unul dintre întemeie
torii agrochimiei. - 14, 18. 

Liebknechl, Alice (n. 1 857) - fiica ceai 
mai mare a lui Wilhelm Liebkncch'. 
- 446. 

Liebknechl, Ernesline (m. 1 867) - pnma1 
soţie a lui Wilhelm Liebknecht. 
34. 54, 6, 125, 446, 468, 494. 

Liebknechl, Wilhelm (1826-1900) 
militant de seamă al mişcării mun
citoreşti germane şi intenaţionale � 
a participat la revoluţia din 1 848-
1 849 ; membru al Ligii comuniştilor ; 
membru al Intenaţionalei I ; dm 1 867 
deputat în Reichstng ; a luptat împo
triva lassalleanismului, pentru prin
cipiile Internaţionalei în mişcarea 
muncitorească germană ; unul dintr: 
întemeietorii şi conducătorii Partidu
lui social-democrat german şi ai I
ternaţionalei a II-a ; în timpul răz. 
baiului franco-prusian s-a situat & 
poziţiile internaţionalismului proletar t 
a militat pentru sprijinirea Comunei 
din Paris ; în unele probleme s-a si
tuat pe o poziţie împăciuitoristă faţ' 
de oportunism ; delegat la Ongresel
intenaţionale muncitoreşti socialiste 
din 1 889, 1 891 şi 193 ; relen şi t.. 
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varaş de luptă al lui Marx şi Engels. 
- 9, 1 9-24, 34, 39-43, 50, 5 1 ,  53-
59, 6--06, 69, 7--77, 79, 86, 89, 
96-99, 1 05, 1 15, 125-132, 14--146, 
1 50, 161 ,  201 , 221 , 231 ,  243, 321 ,  323, 
331 ,  334, 335, 340, 345-348, 358-362, 
364, 368, 372, 376-380, 400, 412, 415, 
422, 428, 434, 438-441 ,  444-446, 449, 
466, 494, 504, 509, 5 10, 512, 518, 519, 
521-523, 525-526. 

Limousin, Charles M. militant în 
mişcarea muncitorească franceză, ti
pograf, mai tirziu ziarist ; secretar al 
comitetului de conducere al revistei 
„L" Association" ,  membru în redacţia 
publicaţiei „Tribune ouvriere " ; în 
1865 delegat la Conferinţa de la Lon
dra a Internaţionalei ; în 1870 mem
bru al Consiliului federal de la Paris ; 
a luat parte la mişcarea cooperatista 
Şi a editat o serie de reviste. - 77, 
437. 

.inco/n, 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 
America, sub presiunea maselor popu
lare, a înfăptuit o serie de importante 
transformari burghezo-democratice şi 
a introdus metode revoluţionare de 
purtare a războiului ; în aprilie 1865 
a fost asasinat de un agent al pro
prietarilor de sclavi. - 3 1 ,  33, 44, 55, 
61 , 1 06, 386, 397, 419,  434. 

t/ppe, Leopold, conte de ( 1815-1889) 
- om de stat prusian, jurist, în 1860 
avocat la Berlin, ministru de justiţie 
(1 862-1867}. - 318,  379, 505. 

Livius, Til (59 l.e.n. - 17 e.n.) - isto
ric roman, autor al „Istoriei Romei 
de la întemeierea oraşului" .  - 1--14,  
34, 219. 

lzzy - vezi Burns, Lydia. 

.ocke, John (1632-1704) filozof 
dualist englez, senzualist ; economist 
burghez, a oscilat intre teoria nomi
nalistă şi cea metalistă a banilor. 
285. 

longslreel, James (1821-1904) - ge
neral oonerican, participant la războiul 

civil din S.U.A. (1861-1 865) de par
tea statelor din Sud. - 403. 

Longuet, Charles (1 839-1 903) - mili
tant in mişcarea muncitorească fran
ceză, proudhonist, de profesiune 
ziarist ; a facut parte din secţia fran
ceză a Internaţionalei de la Londra, 
unde a apărat linia Consiliului Gf'
neral, membru al Consiliului General 
al Internaţionalei (1 866-1867 ş1 
1871-1872) ; secretar-corespondent 
pentru Belgia ( 1866). delegat la con
gresele de la Lausanne (1 867) , 
Bruxelles (1868) ,  la Conferinţa de la 
Londra ( 1871)  şi la Congresul de la 
Haga (1872) ale Internaţionalei ; mem
bru al Comunei din Paris, după in
fringerea Comunei a emigrat în An
glia ; ulterior a aderat la aripa opor
tunistă a mişcării socialiste din Franţa . 
- 1 55, 1 57, 178, 205, 449, 459. 

Lormier - cunoscut al familiei Marx. -
328, 477. 

Lormier, Marie - cunoscută a familiei 
Marx. - 1 67,  477. 

Lucralt, Benjamin (1 809-1897) - unul 
dintre liderii reformişti ai trade-unio
nurilor, de profesiune timplar ; a par
ticipat la adunarea de constituire a 
Internaţionalei I, membru al Consi
liului General al Internaţionalei 
(1 864-1871 ) ,  delegat la congresele de 
la Bruxelles (1 868) şi Base! (1 869) ale 
Internaţionalei ; membru al comitetu
lui executiv al Ligii pentru reformă ; 
în 1871  a luat atitudine împotriva 
Comunei din Paris şi a refuzat să 
semneze adresa Consiliului General 
„Războiul civil din Franţa" ; s-a re
tras din Consiliul General, care l-a 
condamnat ca renegat. - 213. 

Ludovic al 111-/ea (1 806-1877) - mare 
duce de Hessa (1 848-1877). - 221 ,  
225. 

Ludovic al XV-iea (1710-1 774) rege 
al Franţei ( 1715-1774). - 37. 

Ludovic-Filip, duce de Orleans (177--
1850) - rege al Franţei (1830-1848). 
- 1 97, 486, 492. 

Lupus - vezi Wo/ff, Wilhelm. 
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Luther, Martin (1 483-1546) înte· 
meietorul protestantismului (luteranis
mului) în Germania ; ideolog al bur
gheziei germane. In timpul războiului 
ţărănesc, în 152--1525, Luther s-a 
ridicat împotriva ţărănimii răsculate 
şi a sărăcimii oraşelor, siluindu-se 
de partea principilor. - 486. 

.ye/1, Charles (1797-1875) - om de 
ştiinţă englez, geolog. - 47, 529. 

M 

Macaulay, Thomas Babington (1 800-
1 859) - istoric şi om politic burghez 
englez, whig, membru al parlamen
tului . - 26. 

Mac-Clellan, George (1826-1885) 
general american, mare constructor 
de căi ferate, a aderat la partidul de
mocrat, adept al compromisului cu 
statele sclavagiste din Sud ; în timpul 
războiului civil din S.U.A. comandan. 
suprem al armatei Nordului (noiem
brie 1 861 - martie 1 862) şi coman
dant al armatei de la Potomac (mar
tie-noiembrie 1 862) . candidat Ia pre
şedinţie în alegerile din 1 864. - 386. 

Mac-Cu/loch, John Ramsay ( 1789-1 864) 
- economist englez, vulgarizator al 
teoriei lui Ricardo ; apologet al orîn· 
duirii capitaliste. - 20, 136, 300. 

MacDonald - ofiţer englez, arestat la 
Bonn în septembrie 1 860 şi deferi ! 
justiţiei sub acuzaţia de nesupunere 
faţă de autorităţile locale. - 22. 

MacDonald, Adelaide (n. aprox. 1848) 
- participantă la mişcarea fenienilor, 
în 1867 condamnată de autorităţile 
engleze la cinci ani de muncă sil· 
nică. - 369. 

Magendie, Fran;ois (1783-1 855) - me
dic francez, profesor de fiziologie şi 
terapeutică generală la Paris, membru 
al Academiei de ştiinţe de Ia Paris 
(din 1 821)  ; a fost printre primii cam 
au aplicat metoda experimentală în 
f!ziologie. - 227. 

Malthus, Thomas Robert (1766-1834) -
preot englez. economist react!onar, 

ideologul aristocraţiei funciare im· 
burghezite, apologet al capitalismu· 
lui. S-a făcut cunoscut îndeosebi prin· 
tr·o teorie neştiinţifică asupra popu· 
laţiei. - 89, 339, 426. 

Maria (n. 18 18) - regină a Hannover• 
ului (1 851-1 866). - 252. 

Marie, Alexandre-Thomas (1795-1 870) 
- avocat şi om politic francez, repu· 
blican burghez moderat ; în 1 848 mi
nistru al lucrărilor publice în guver· 
nul provizoriu, apoi ministru al jus
tiţiei în guvernul Cavaignac. - 18.  

Marr, Wilhelm ( 1819-1904) - publicist 
mic-burghez german ; în 1865-1 866 
a editat ziarul „Beobachter an der 
Elbe" din Hamburg, în prima jumă
tate a deceniului al 7-lea a sprijinit 
politica lui Bismarck. - 413, 497. 

Martin, Henri ( 181-1 883) - istoric şi 
om politic francez, în 1 865 a devenit 
membru al Asociaţiei Internaţionale 
a Muncitorilor. - 445. 

Martin, John (1 8 12-1 875) - om politic 
irlandez, a luat parte la mişcarea de 
eliberare naţională din deceniul al 
5-lea al secolului al XIX-iea ; în 1864 
unul dintre întemeietorii Ligii naţio
nale ; secretar de onoare al Ligii 
Home Rule. - 346. 

Martin, William (n. aprox. 1 832) - fe
nian irlandez, funcţionar din Man
chester ; în toamna anului 1 867 a fost 
condamnat de autorităţile engleze 
pentru participare Ia tentativa de a-1 
elibera pe conducătorii fenienilor 
Kelly şi Deasy. - 346. 

Marx, Edgar (Musch) (1 847-1 855) 
fiul lui Karl Marx. - 1 96. 

Marx, Eleanor (Tussy) (1 855-1898) 
militantă a mişcării muncitoreşti en
gleze şi internaţionale ; fiica cea mai 
mică a lui Karl Marx ; din 1884 so
ţia socialistului englez Edward Ave
ling. - 131 , 133, 1 67,  171 , 293, 298, 
315, 318,  353, 406, 462, 476, 477, 494, 
496, 499, 500, 520, 529, 530. 

Marx, Henriette (1787-1863) 
lui Karl Marx. - 395. 

mama 
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Marx, Jenny (născută von Westphalen) 
(1814-1881) - soţia lui Karl Marx, 
prietena credincioasă şi tovarăşa lui 
e luptă. - 8, 11, 32, 100, 1 06, 122, 
134, 148, 1 63, 1 95, 200, 230, 245, 276, 
280, 285, 5, 296, 298, 321, 333, 340, 
347, 311, 393, 406, 450, 460, 462, 469, 
478, 6, 499, 52-536. 

Marx, Jenny (1 844-1883) - fiica cea 
mai mare a lui Karl Marx ; militantă 
n mişcarea muncitorească engleză, 
publicistă ; a jucat un rol important 
în lupta dusă de poporul irlandez 
pentru independenţă ; în 1 872 s-a că
sătorit cu Charles Longuet. - 1 02, 
1 04, 1 3 1 ,  133, 136, 1 42, 1 44, 198, 214, 
217, 267, 211, 298, 318, 0, 369, 455, 
460, 474, 476, 49-494, 496, 50. 

Marx Laura (184--1911)  - a doua fiică 
a lui Marx ; n 1 868 soţia lui Paul 
Lafargue ; militantă în mişcarea mun
citorească franceză. - 21 , l Oi, 1 06, 
131 , 136, 1 4 1 ,  198, 226 , 228, 231 , · 239, 
253, 251, 293, 298, 30, 307, 315, 320, 
321, 315, 311, 46, 0, 468, 472-478, 
487, 495496, 497, 00. 

Massol, Marie-Alexandre (1 80-1875) -
ziarist francez, socialist utopist ; în 
1 833-1834 a vizitat Egiptul ş1 Siria ; 
în 1 848-1 850 a colaborat la ziarele 
„Reforme• şi „Voix du peuple" ; prie
ten al lui Proudhon. - 39. 

Malzerall, G. - muncitor german, par
ticipant la revoluţia din 1 848-1849 din 
Germania ; în deceniul al 6-Iea-în
ceputul deceniului al 7-lea emigrant la 
Londra ; membru al Asociaţiei cultu
rale a muncitorilor germani de la 
Londra, ulterior s-a întors în Germa
nia, membru al Uniunii generale a 
muncitorilor germani. - 12. 

Maughan - om politic englez, owenist ; 
participant la mişcarea ateistă a li· 
ber-cugetătorilor. - 342. 

Mazade, Louis-Charles-Jean-Robert (1821 
-1 893) - publicist şi scriitor fran
cez, a colaborat la revista „Revue des 
deux Mondes • .  - 1 85. 

Mazzini, Giuseppe (1 80-1872) - re
voluţionar italian, democrat burghez, 
unul dintre conducătorii mişcării de 

eliberare naţională din Italia ; în 1649 
şeful guvenului provizoriu al Repu
blicii romane ; in 1850 unul dintre or
ganizatorii Comitetului entral demo
cratic european de la Londra ; la în
fiinţarea Internaţionalei I, in 1 864, i 
încercat s-o supună influenţei sale ; 
în 1 671 a luat atitudine împotriva 
Comunei din Paris şi a Internaţiona
lei ; a căutat să împiedice dezvolta
rea unei mişcări muncitoreşti de sine 
stătătoae în Italia. - 13, 14, 1 7, '. 
19, 8, 1 15, 178, 201 , 31 1 ,  315, 43. 
458, 459. 

Mayer, Karl (1 819-1 889) - democrar 
mic-burghez, în 1 84-1 849 membm 
al Adunării naţionale de la Frankfurt ; 
după îefrîngerea revoluţiei a emigrat 
în Elveţia 1 în deceniul al 7-Iea re
dactor al ziarului „Beobachter• din 
Stuttgart. - 3, 31�312, 314, 16, 
392, 394, 523. 

Mayer, Karl Friedrich Harlmann ( 118--
1 870) - poet german, reprezentant 
al şcolii reacţionare-romantice din 
Suabia, de profesiune jurist ; tatăl lui 
Karl Mayer. - 3. 

Mayne, sir Richard (1 79-1868) - şe
ful poliţiei din Londra (din 1 850). -
223. 

Meagher, Thomas Francis (1 823-1867) 
- a luat parte la mişcarea de eli
berare naţională irlandeză din dece
niul al -lea al secolului al XIX-iea ; 
în 1 847 unul dintre întemeietorii Con
federaţiei irlandeze ; în 1 848 a fost 
arestat pentru că a participat la pre
gătirea răscoalei şi condamnat la 
muncă silnică pe viaţă ; în 1 852 a 
fugit în America ; In perioada răz
boiului civil din S.U.A. ( 1862-18651 
a comandat o brigadă de voluntari 
irlandezi care au luptat de partea 
statelor din Nord. - 66. 

Meissner, Otto Karl (1 819-1 902) 
editor din Hamburg, a editat „Capi
talul • şi o sere de alte lucrări ale 
lui Marx şi Engels. - 47, 52, 59, 13, 
15, 19, 80, 84, 86, 95, 1 22, 124, 1 64, 
241, 243, 246, 0, 251 ,  264, 26-268, 
28-288, 99, 31 1 ,  315, 318, 319, 323, 
321, 9, 36, 341 , 346, 348, 352, 356-
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359, 38, 374, 41 1 ,  417, 418, 452, 454, 
483, 489-491 ,  495, 497, 00, 01, 515-
518,  534. 

Mende/ssohn-Barlholdy, Felix (1809-
147) - compozitor şi muzicolog ger· 
man. - 529. 

Menke, Theodor Heinrich - statisti· 
cian german, prieten al lui Kugel· 
mann, a manifestat interes faţă de In
tenaţională şi faţă de lucrările lui 
Karl Marx. - 499. 

Mensdorll-Pouilly, Alexander, conte 
(1813-1871) - general şi om de stat 
austriac ; în 1864-1866 ministru de 
extee. - 6. 

Merkel - funcţionar la un birou de 
statistică din Hannover. - 266. 

Melzner, Theodor (1830-1902) - mili· 
tant în mişcarea muncitorească ger· 
mană, de profesiune cizmar ; unul 
dintre conducătorii Uniunii generale 
a muncitorilor germani, de la mijlo
cul deceniului al 7-lea adept al lui 
W. Llebknecht ; a luat atitudine îm· 
potriva influenţei lassalleanismului în 
mişcarea muncitorească germană, 
membru al Internaţionalei I ; din 1869 
social-democrat. - 129, 449, 453, 466. 

Meyer, Hermann (1821-1875) - mili· 
tant în mişcarea muncitorească ger· 
mană şi în cea aericană, socialist, 
comerciant, participant la revoluţia 
din 1 848-1849 din Germania ; în 
1 852 a emigrat în S.U.A., în deceniul 
al 6-lea - începutul deceniului al 
7-lea a condus lupta pentru eliberarea 
negrilor din statul Alabama, unul din· 
tre organizatorii de secţii ale Inter· 
naţionalei la St. Louis ; prieten al lui 
J. Weydemeyer. - 276, 338, 5 1 1 .  

Meyer, Iulius (m. 1867) - întreprinză
tor şi publicist din Westfalia ; la mij
locul deceniului al 5-Iea „adevărat so· 
cialist". - 274. 

Meyer, Ludwig (1827-1900) - medic 
psihiatru german. - 265. 

Meyer, Siglrid (aprox. 184--1872) -
militant în mişcarea muncitorească 
germană ş1 m cea americană, socia
list, de profesiune inginer, membru 

al Uniunii generale a muncitorilor 
germani ; a luat atitudine împotriva 
influenţei Iassalleanismului în mişca
rea muncitorească germană ; în 1 864 
a editat pe propria lui cheltuială în 
Germania „Manifestul Comunist• ; 
membru al Internaţionalei I ; în 1866 
a emigrat în S.U.A. ; membru al Clu· 
bului comunist de la New York şi 
unul dintre organizatorii secţiilor In
tenaţionalei în S.U.A. ; discipol şi 
tovarăş de luptă al lui Marx şi En· 
gels. - 1 56, 354, 445, 453, 454, 466, 
4-491 ,  503, 530. 

Miall, Edward (1809-1881) - publicist 
şi radical burghez englez, membru al 
parlamentului (1852-1857, 1869-
1874), în deceniul al 5-lea a cochetat 
cu cartiştii, a luat parte activă la 
lupta împotriva bisericii engleze, re
dactor al ziarului „Nonconformist• 
(1841-1879), a participat la editarea 
ziarului „Commonwealth". 161 ,  
183, 192, 203, 206. 

Michaelis, Otto (182--1890) - econo
mist vulgar şi publicist burghez geF· 
man ; adept al libertăţii comerţului, 
în deceniul al 7-lea membru al Ca· 
merei deputaţilor din Prusia ; din 1 867 
naţional-liberal. - 508, 513. 

Mignel, Fram;ois-Augusle·Marie (179--
1884) - istoric francez burghez li· 
beral al perioadei Restauraţiei. - 5. 

Mill, John Stuarl (180--1873) - eco· 
nomist burghez şi filozof pozitivist 
englez ; epigon al economiei politice 
clasice burgheze. - 1 1 5, 193, 291 , 299. 

Miquel, Johannes (1828-1901) - om 
politic şi financiar german ; în dece
niul al 5-Iea membru al Ligii comu· 
niştilor, în deceniul al 6·1ea liberal, 
unul dintre întemeietorii Uniunii na
ţionale (1859), primar general în O•· 
nabrick (1865-1870, 187-1>) · 
din 1867 unul dintre liderii anpu ;„ 
dreapta a naţional-liberalilor, membru 
al Camerei deputaţilor din Prusia şi 
deputat în Reichstagul Germaniei de 
nord, apoi în cel al Germaniei. -
75, 80, 150, 274, 361 , 395, 413, 415,  
485, 522. 
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Mirabeau, Honore-Gabriel (1749-1791)  
- militant de seamă al  revoluţiei 
burgheze franceze de Ia sfirşitul e
colului al XVIII-iea, exponent al in
tereselor marii burghezii şi ale nobi
limii îmburghezite. - 120, 326, 414. 

Mohl, Moritz (1 802-1888) - economist 
vulgar burghez german ; deputat al 
stingii moderate din Adunarea naţio
nala de la Frankfurt ; unul dintre li
derii partidului Germaniei mari. -
519. 

Moilin, Jules-Antoine (Tony) (1 832-
1871)  - medic şi publicist francez, 
socialist mic-burghez, participant la 
Comuna din Paris ; a fost împuşcat 
de versaillezi. - 230, 234, 238, 239, 
251 , 480, 486. 

Molescholl, Jacob (1822-1893) - fi
ziolog şi filozof olandez, reprezentant 
al materialismului vulgar, a fost pro
fesor la o serie de instituţii de învă
ţămînt superior din Germania, El
veţia şi Italia. - 25. 

Moliere (Poquelin), Jean Baptiste (1 622-
1 673) - mare dramaturg francez. 
213,  219. 

Mommsen, Tl1eodor (1817-1903) 
istoric burghez german, autor al u
nor lucrări despre istoria Romei an
tice. - 25. 

Moore, Samuel (aprox. 1830-1912) -
jurist englez, membru al Internaţio
nalei I ; a tradus în limba engleză 
volumul I al „Capitalului" (împreună 
cu Ed. Aveling) şi „Manifestul Parti
dului Comunist• ; prieten al lui Marx 
şi Engels. - 109, 1 19 ,  132, 136, 232, 
277, 284, 291 , 301 , 337, 340, 361 ,  522. 

Morley, Samuel (1 809-1 886) - indus
triaş şi om politic englez, liberal, 
membru al parlamentului (1 865, 1868-
1885) ; în deceniul al 7-Iea membru 
în comitetul executiv al Ligii pentru 
reformă. - 48. 

Măser, Justus (1720-1794) - om politic, 
istoric şi publicist german ; exponent 
al intereselor burgheziei germane. -
1 50, 451 . 

Mouslier, Leonel-Desle-Marie-Fran;ois
Rene, marchiz de (1817-1869) - di
plomat francez, ambasador la Berlin 
(1853-1 859) , Viena (1 859-1 861 ) i 
Constantinopol (1 861-1 866) ; ministru 
de externe (186--1868). - 346. 

Mozart, Wolfgang Amadeus (175--179li 
- mare compozitor austriac. - 529. 

Mozin (aprox. 1771-1 840) - preot fran
cez ; după revoluţia burgheză fran
ceză de la sfirşitul secolului al 
XVIII-iea emigrant în Germania, au
tor al unor dicţionare în limbile fran
ceză şi germană. - 26. 

Miller, Johann Heinrich Jacob (1 809-
1875) - fizician german ; autor al 
unor lucrări de electromagnetism, 
optică şi termodinamică. - 25. 

Muraviov, Mihail Nicolaevici (179--
1866) - om de stat rus ; apărător 
înverşunat al intereselor moşierilor ; 
în 1863, în timpul răscoalei poloneze, 
a fost numit guvernator general al 
Poloniei cu împuterniciri speciale ; 
pentru cruzimea cu care a înăbuşit 
răscoala a fost numit „călăul " .  - 60. 

Murchison, sir Roderick (1 92-1871)  -
geolog englez ; în deceniul al 5-lea 
a participat la o exped1ţ1e geologică 
în partea răsăriteană a Rusiei şi a 
Oralului. - 1 17. 

N 
Nabucodonosor (aprox. 04 - aprox. 

562 i.e.n.) împărat al Babilonu-
lui. - 36. 

Napoleon I Bonaparte (1769-1821) -
împărat al francezilo (1 804-1 814 şi 
181 5) .  - 37, 52, 313, 396, 421 .  

Napoleon al lll-lea (Lud&vic-Napoleon 
Bonaparte) (1808-1873) nepotul 
lui Napoleon I ,  preşedintele celei 
de-a doua Republici (1848-1851) ,  îm
părat al francezilor (1 852-1870) . -
15,  37, 93, 1 32, 150, 154, 1 58, 1 59, 
184, 186, 189, 193, 197-199, 203, 205, 
208, 213-221 ,  225, 229, 245-249, 252, 
257, 269, 270, 274, 309, 317,  328, 343, 
346, 349, 350, 354, 355, 389, 396, 421 ,  
458, 486, 488, 492, 513. 
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Newton, sir Isaac ( 1642-1727) - renu· 
mit fizician, astronom şi matematician 
englez ; întemeietorul mecanicii cla· 
sice. - 135. 

Niemann, Albert ( 1831-1917) - cîntă· 
reţ de operă german. - 497. 

Năssell, Friedrich August (1781-1850) 
- pedagog german ; autor al unor 
manuale de istorie, geografie şi hte· 
ratură germană. - 25. 

Nothjung, Peter (1 821-1 866) - croi· 
tor german, membru al Comunitaţii 
din Kăln a Ligii comuniştilor ; în 
1852 unul dintre inculpaţi în proce· 
sul comuniştilor de la Kăln ; a fost 
condamnat la şase ani de închisoare ; 
împuternicit al Uniunii generale a 
muncitorilor germani de la Breslau 
(1 863-1866). - 177. 

o 
Oborski Ludwik (1787-1873) - colonel 

polonez revoluţionar ; a luat parte 
la insurecţia din Polonia din 1830-
1831 ,  după care a emigrat la Lan· 
dra ; militant în cadrul asociaţiei 
„Fraternal Democrats" ; în 1849 co· 
mandant de divizie în armata revolu· 
ţionară din Baden·Palatinat, membru 
al Consil iului Democrat al Internaţio· 
nalei (1 865-1867) ; preşedintele Co· 
munităţii centrale de la Londra a 
Uniunii emigraţiei poloneze. - 61.  

O'Brien Michael (m. 1867) - fenian ir· 
landez, executat de autorităţile en· 
gleze pentru tentativa de a·i elibera 
pe conducătorii fenienilor Kelly şi 
Deasy în toamna anului 1867. - 355, 
363. 

Odger, George (1 820-1877) - cizmar, 
unul dintre liderii reformişti ai trade· 
unionurilor engleze, unul dintre inie· 
neietorii Consiliului trade·unionurilor 
din Londra şi secretarul acestuia 
(1862-1872) ; membru al Ligii naţia· 
nale engleze penru independenţa Po· 
loniei, al Ligii pămîntului şi a mun· 
cii, al Ligii reprezentanţei muncito· 
rilor ; a participat la întrunirea pu· 
blică din 28 septembrie 1864 de la 
St. Martin's Hal! ; membru al Consi· 

Jiului General al Internaţionalei 
(1864-1 871)  şi preşedinte al acestui 
Consiliu (1 864-1867), participant la 
Conferinţa de la Londra (1 865) şi la 
Congresul de la Geneva (1861) ; în 
1871 a luat atitudine împotriva Co· 
munei din Paris şi a refuzat să sem· 
neze adresa Consiliului General „Raz· 
baiul civil din Franţa• ; s·a retras 
din Consiliul General , care l·a con· 
damnat ca renegat ; ulterior a pornit 
o campanie de calomnii împotriva 
conducerii Internationalei şi a parii· 
cipanţilor la Comuna din Paris. - 10, 
13, 102, 107, I I I ,  122, 178, 181, 232, 
315,  325, 433, 475, 484. 

O"Donovan Rossa, Jeremiah (1831-
1915) - unul dintre întemeietorii şi 
conducătorii Societăţii fenienilor din 
Irlanda ; a editat ziarul „Irish People" 
(1 863-1865) ; în 1865 a fost arestat şi 
condamnat la închisoare pe viaţă ; a 
fost amnistiat în 1 870 ; curînd după 
aceea a emigrat în S.U.A„ unde a con· 
dus organizaţia fenienilor ; în deceniul 
al 9-lea al secolului al XIX·lea s·a re· 
tras din viaţa politică. - 292. 

O'Donovan Rossa - soţia lui Jeremiah 
O"Donovan Rossa ; în 1865-1866 a or· 
ganizat o chetă în folosul familiilor de· 
ţinuţilor irlandezi ; autoarea apelului 
către femeile din Irlanda, publicat J ,i 
6 ianuarie 1866 în „Workman's Advo· 
cale" potrivit unei hotărîri a Consiliu· 
lui General al Internaţionalei. - 165, 
292. 

Orsini, Cezare - emigrant politic ita· 
!ian ; membru al Consiliului General 
al Internaţionalei (1 866-1867) ; a pro· 
pagat ideile Internaţionalei în S.U.A. 
- 175, 179, 187, 457-459, 462. 

Orsini, Felice (18 19-1858) - democrat 
burghez italian, republican, a luat 
parte la lupta pentru eliberarea na· 
ţională şi unificarea Italiei ; în 1858, 
savirşind un atentat împotriva !Ul 
Napoleon al III-iea, a fost executat. 
- 175, 458. 

Overbeck, Johann Adolf (1 826-1895) -
arheolog german ; a scris o serie de 
lucrări. - 26. 
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Overstone, Samuel Jones Loyd, baron 
(179-1 883) - bancher şi economist 
englez i adept al lui „currency prin
cipie". - 16. 

Owen, Robert (1771-1 858) - socialist 
utopist englez. 479. 

p 
Palmerslon, Henry John Temple, vi

conte (1784-1 865) - om politic en
glez i la începutul activităţii sale tory, 
din 1 830 unul dintre liderii aripii de 
dreapta a whigilor i ministu de ex
terne (183--1 834, 183--1841, 184-
1 851), ministu de intene (1 852-1855) 
şi prim-ministu (185--1 858 şi 1 859-
1 865) . A avut o atitudine ostilă faţă 
e Unirea Principatelor Române. -
151,  1 93, 393, 395. 

Psteur, Louis (1 822-1 895) - bacterio
log şi chimist francez, întemeietor al 
microbiologiei. - 207. 

Paull, Reinhold (1 823-1 882) - istoric 
german, autor al unor lucrări de is· 
toria Angliei. - 26. 

Payne, A. G. - editor german din 
Leipzig. - 334. 

Petru Eremilul (sau Petru din Amiens) 
(aprox. 105--1 1 15) - călugăr şi pre
dicator francez, unul dintre conducă
torii cetelor de ţărani care au luat 
parte la prima cuciadă (109-1099). 
- 337. 

Pelzler, Johann - democrat mic-bur
ghez german, profesor de muzică i 
în deceniul al 6-lea emigrant la Lon
dra. - 31 , 68, 72. 

Philips, Antolnelle (Nanelle) (aprox. 
1 837-1885) verişoara lui Karl 
Marx, fiica lui Leon Philips, membu 
al secţiei olandeze a Internaţionalei 
I. - 457-459, 527. 

Philips, Friederlch - văul lui Karl 
Marx, bancher din Zalt-Bommel. -
98. 

Phi/lps, Lion (m. 1 866) - comerciant 
olandez, unchiul lui Karl Marx din 
partea mamei. - 177, 249, 39-398, 
48. 

Pieper, Wllhelm (n. aprox. 1826) - fi
lolog şi ziarist german i membru l 
Ligii comuniştilor, emigrant la Ln
dra i în deceniul al 6-lea prieten u 
Marx şi Engels. - 435. 

Pis al /X-lea (1792-1878) - papă 
(184-1878). - 246, 343, 346. 

Plalen-Hallermund, Adoli Ludwig Karl, 
conte (1 814-1 889) - ministu de ex
terne al Hannover-ului (18--186). 
adversar al unificării Germaniei sub 
hegemonia Prusiei. - 229. 

Plon-Plon vezi Bonaparle-Joseph-
Charles-Paul. 

Po/lock, George D. - medic militar 
englez, membru al unei com1s11 spe
ciale care în 1 867 a prezentat în par
lament un raport cu privire la re
gimul deţinuţilor politici în închisorile 
din Anglia. - 292. 

Polo, Marco (1254-1324) - comerciant 
din Veneţia, între anli 1 271 şi 1295 
a călătorit prin China. - 25. 

Poller, George (1832-1 893) - unul din
tre liderii eformişti ai trade-unionu
rilor engleze, de profesiune dulgher, 
membu al Consiliului trade-unionu
rilor de la Londra şi unul dintre con
ducătorii Ligii unite a muncitorilor 
constuctori i fondatorul şi editoul 
ziarului „Bee-Hive• ,  în care a pro
movat sistematic o politică de com
promis cu burghezia liberală. - 15, 
31 ,  107, 109, 120, 123, 181, 1 87, 315. 

Preller, Ludwig (1809-1861) - filolog 
german 1 cercetător al mitologiei eli
ne şi romane. - 25. 

Prokesch-Osten, Anion, conte de (179--
1 876) - diplomat, general şi scriitor 
austriac ; ambasador la Atena (1834-
1849), apoi la Constantinopol (185--
1 871).  - 8. 

Proudhon, Pierre-Joseph (1809-1865) -
publicist, sociolog şi economist fran
cez, ideolog al micii burghezii, unul 
dintre întemeietorii anarhismului. -
40, 50, 156, 158, 205, 278, 338, 413, 
479, 492, 517. 

Prulz, Robert (181-1 872) - poet ger
man, publicist şi istoric literar, liberal 
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burghez, editor al revistei „Deutsche� 
Museum• (1 852-1865). - 4. 

yat, Felix (1810-1889) - publicist, dra
maturg şi om politic francez ; demo
crat mic-burghez ; a luat parte la re
voluţia din 1 848 ; în 1 849 a emigrat 
în Elveţia, apoi în Belgia şi Anglia ; 
adversar al unei mişcări muncitoreşti 
independente ; timp de mai mulţi ani 
a dus o campanie de defăimare im
potriva lui Marx şi a Intenaţionalei, 
folosindu-se în acest scop de secţia 
franceză de la Londra ; deputat în 
Adunarea naţională din 1 871 ; mem
bru al Comunei din Paris. - 355. 

R 

Racovi/ă, Iancu (m. 1 865) - boier ro
mân, în 1 864 I-a rănit mortal pe 
Lassalle într-un duel. - 1 6, 43, 1 15, 
1 54, 503. 

Rasch, Gustav (m. 1 878) - democrat 
german, publicist, de profesiune ju
rist ; a participat la revoluţia din 
l 848 de la Berlin, după înfrîngerea 
revoluţiei a emigrat în Elveţia şi 
Franţa ; din 1 873 membru al Partidu
lui social-democrat german. - 87 , 
293, 501 . 

Rattazzl, Urbano (1 808-1873) - om de 
stat italian, reprezentant al burghe
ziei liberal-monarhiste, ministru de 
intene al regatului Piemontului 
(185-1858 şi 1 859-1 860) , prim-mi
nistru al Italiei (1 862-1867). - 343. 

Rau, Karl Heinrich (1 792-1 870) - eco
nomist burghez german ; ln unele 
probleme împărtăşea concepţiile lui 
Smith şi Ricardo. - 368, 508 , 519.  

Reaumur, Rene-Antoine (1 683-1757) -
naturalist francez, inventatorul termo
metrului cu spirt. - 121 .  

Rebour inventator francez. - 1 82. 

Reclus, Michel {1827-1904) - etnograf 
şi publicist francez, socialist utopist ; 
a participat la ovoluţia din 1 848 : 
după lovitura de Ia 2 decembrie 1 851 
a fost expulzat din Franţa ; s-a îna
poiat în 1 855 ; în timpul Comunei din 

Paris director al Bibliotecii naţionale. 
- 362, 517.  

Regnaull, Elias-Georges-Oliva (1801-
1 868) - istoric şi publicist burghez 
francez, funcţionar de stat. - 1 1 6. 

Regnier, Mathurin (1 573-1 613) - poet 
satiric francez. - 337, 338. 

Relnach, Arnold (aprox. 1 820-1 8701 -
democrat mic-burghez german, partici
pant la revoluţia din 1 848-1849 din 
Germania, apoi emigrant în Elveţia. 
- 1 1 1 ,  1 1 7, 135, 151 ,  405. 

Relncke , Peter Adolf (1818-18871 -
medic german ; membru al Uniunii 
generale a muncitorilor germani ; în 
1 867 a fost ales de muncitori deputat 
în Reichstagul Germaniei de nord ; a 
fost exclus din Uniunea generală a 
muncitorilor germani pentru că s-a 
ridicat împotriva luptei de clasă ; în 
iunie 1 868 şi-a declinat împuternici
rile de deputat. - 321 .  

Reusche, Friedrich - ziarist qenan , 
membru al Uniunii generale a mnc•
torilor germani, lassallean ; în 1 6--
1 865 a colaborat la ziarele „Nord
stern• şi „Social-Demokrat•. - 10. 
526-527. 

Reuter, Paul Julius, baron de ( 1816-
1 8!9) - fondatorul agenţiei telegra
fice „Reuter• de la Londra (1851). 
- 191 .  

Ricardo, David (1 772-1823) - econo
mist şi om politic englez, unul din
tre cei mai de seamă reprezentanţi 
ai economiei politice clasice burghe
ze. - 296, 341 , 426. 

Rlchelieu, Armand-Jean du Plessls, 
duce de {1 58-1642) - cel mai de 
seamă om de stat francez din pe
rioada absolutismului, cardinal. - 45. 

Richter, Eugen (1 838-1 906) - om po
litic german, lider al partidului libe
ral, deputat in Reichstag. - 321. 

Rimestad, Christian Vilhelm (1 6 1 6-
1 879) om politic şi ziarist 
danez, de profesiune pedagog ; libe
ral burghez, deputat ln Rigsdag, în
temeietor şi conducător al Ligii mun-



citoreşti (186--1879) i redactor al zia
rului „Dags-Telegrapfen" (1864-
1875). - 132. 

Ritter, Karl (1779-1859) - geograf ger
man, profesor la Universitatea din 
Berlin, autor al unor lucrări de geo
grafie. - 25. 

Rittershaus, Emil (1 834-1 897) - poet 
mic-burghez german, democrat ; în 
deceniul al 7-lea membru al aripii de 
stinga a partidului progresiştilor. 
319, 323, 330, 352. 

Roberts, William Prawtlng (180--1871) 
- jurist englez ; a avut legături cu 
mişcarea cartistă şi !rade-unionistă. 
- 366. 

Robespierre, Maximilien (1758-1794) 
- figură marca. a revoluţiei fran
ceze 1 conducătorul iacobinilor în 
timpul revoluţiei franceze, şeful gu
vernului revoluţionar (179--1794) . 
- 45. 

Robin, Charles (1821-1885) - anato
mist francez, profesor de histologie 
la Paris. - 207. 

Rickel, August (m. 1876) - publicist 
germdn, democrdt mic-burghez i a 
participat la insurecţia de la Dresden 
din 1849, a fost condamnat la închi
soare pe viaţă, iar în 1862 graţiat ; 
din 1863 redactor la ziarul „Frank
furter Reform' ; s-a pronunţat îm
potriva unificării Germaniei sub he
gemonia Prusiei ; din 1866 în slujba 
guvernului austriac. - 194. 

Rodbertus, Johann Karl (1 805-1 875) 
economist vulgar şi om politic ger
man, ideolog al iuncherimii prusace 
îmburghezite ; în timpul revoluţiei 
din 1848-1849 liberal moderat i şefui 
aripii de stinga din Adunarea na
ţională prusiană ; ulterior a propovă
duit ideile reacţionare ale „socialis
mului de stat' prusian. - 28, 36. 

Rade - emigrant german la Liverpool. 
- 15. 204, 244, 245, 446. 

Roesgen, Charles - funcţionar la fer
ma „Ermen & Engels '  din Man
chester. - 1 19, 139, 200, 5 1 1 .  

Rogeard, Louis-Auguste (182--18'6) 
- publicist radical-democrat franez; 
în 1864 unul dintre fondatorii şi re
dactorii ziarului „Rive gauche" ; în 
1865 a fost prigonit din cauza unm 
pamflet antibonapartist şi a emigrat 
în Belgia, apoi în Germania ; mili
tant activ al Comunei din Paris. -
157, 459. 

Rogers, James Edwin Thorold (182--
1890) - economist burghez englez ; 
autor al mai multor lucrări cu pri
vire la istoria economiei naţionale a 
Angliei. - 246, 251. 

Roodhuizen, A. - pastor în Zalt-Bom
mel, soţul verişoarei lui Marx Antoi
nette Philips. - 458. 

Roon, Albrecht (180--1879) - om de 
stat şi militar prusian, din 1873 ge
neral-feldmareşal ; unul dintre repre
zentanţii militarismului prusian, mi
nistru de ' război (1 859-1873) ş i  
ministru a l  marinei (1861-1871) ; a 
reorganizat armata prusiană. - 59, 
107, 1 10. 

Rosrher, Wilhelm Georg Friedrich 
(1817-1 894) - economist vulgar ger
man, întemeietorul aşa-numitei şcoli 
istorice a economiei politice din Ger
mania ; profesor la Universitatea din 
Leipzig. - 298, 354, 358, 508, 513, 519.  

Rost, Valentin Christian Friedrich 
(179--1862) - filolog german, auto
rul „Dicţionarului german-grec' .  
- 26. 

Rickert, Friedrich (1788-1866) - poet 
romantic german ; a tradus din poe
zia orientală. - 102. 

Ruge, Arnold (1802-1 880) publicis: 
german, tinăr hegelian, democrat 
mic-burghez i în 1848 deputat în Adu
narea naţională de la Frankfurt (aripa 
de stinga) ; în deceniul al 6-lea unul 
dintre liderii emigraţiei mic-burgheze 
germane din Anglia ; după 1866 na
ţional-liberal. - 42, 103, 219. 
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Russel/, John (1792-1878) - om politic 
englez, liderul whigilor, prim-ministru 
(1 846-1852 şi 1 865-1 866) , ministru 
de externe ( 1852-1853 şi 1859-1 865). 
- 172, 193, 275. 

Rlstow, Friedrich Wilhelm (1821-1878) 
- ofiter german şi teoretician mili
tar, democrat, emigrant în Elvetia : 
în 1860 şeful statului-major al lui 
Garibaldi : prieten al lui Lassalle. -
9, 75, 87, 88, 92, 97, 100, 270, 428. 

s 

Schaaffhausen, Hermann (1816-1893) -
antropolog şi fiziolog german. - 22. 

Schabelitz, Jakob ( 1827-1899) - edi
tor şi librar elvetian, radical bur
ghez : de la sfîrşitul deceniului al 
5-Iea pînă la începutul deceniului al 
6-Iea a întretinut legături cu Marx şi 
Engels. - 323, 336, 509. 

Schapper, Karl (1812-1 870) - militant 
de seamă al mişcării muncitoreşti 
germane şi internaţionale : unul din
tr� conducătorii Ligii celor drepti : 
membru al organului central al Ligii 
comuniştilor : a luat parte la revo
lutia din 1848-1849 : în 1850, după 
sciziunea care s-a produs în Ligă, a 
condus împreună cu Willich fracti
unea sectară ostilă lui Marx ; în 1 865 
membru al Consiliului General al In
ternationalei : participant la Confe
rinta de la Londra din 1865. - 218, 
223. 

Schi/ler, Friedrich (1759-1805) - mare 
poet şi dramaturg german. - 9, 25, 
36, 222, 4 1 4. 

Schi/ling, Carl - participant la mişca
rea muncitorească germană, de pro
fesiune zetar ; membru al Uniunii ge
nerale a muncitorilor germani ; s-a 
ridicat împotriva conducerii Uniunii : 
de la mijlocul anului 1 866 preşedin
tele Ligii muncitoreşti social-democra
te, din 1869 social-democrat. - 125, 
128-131 .  

Schily, Victor (181---1875) - avocat, 
democrat german ; în 1 849 a luat parte 
la insurectia din Baden-Palatinat ; 
mai tîrziu a emigrat în Franta ; mem
bru al Internationalei ; a sprijinit 
lupta Consiliului General pentru con
solidarea Internationalei la Paris ; în 
1865 a participat la Conferinta de la 
Londra. - 39, 44, 55, 61, 77, 82, 86, 
89, 93, 102, 106-108, 1 1 6, 360, 363, 
424, 517-518. 

Schimmelpfennig, Alexander (1 824-
1 865) - fost ofiter prusian, democrat 
mic-burghez ; în 1849 a luat parte Ia 
insurectia din Baden-Palatinat, apoi a 
emigrat ; s-a alăturat fractiunii sec
tare Willich-Schapper ; a luat parte 
la războiul civil din S.U.A. de partea 
statelor din Nord. - 423. 

Schleiden, Matthias Jakob ( 1804-1 881) 
- botanist german ; în 1838 a for
mulat teoria celulară, arătînd că ce
lulele tinere apar în interiorul celu
lelor vechi. - 25. 

Schlosser, Friedrich Cristhoph (177-
1861)  - istoric burghez german, li
beral. - 25. 

Schmalhausen, Caro/ine - nepoata lui 
Karl Marx. - 82, 9 1 .  

Schmalhausen, Sophie ( 1 8 1 6  - m .  după 
1883) - sora mai mare a lui Karl 
Marx. - 82. 

Schăler, Lina - învătătoare, prietenă 
a familiei Marx. - 131 ,  282. 

Schămann, Georg Friedrich (1793-1879) 
- filolog şi istoric german, autor al 
unor lucrări de istorie a Greciei an• 
tice. - 25. 

Schonbein, Christian Friedrich (179-
1868) - chimist german, profesor la 
Universitatea din Basel. - 164, 168. 

Schor/emmer, Car/ (1 834-1892) - chi
mist german, adept al materialismu
lui dialectic, profesor la Manchester 1 
membru al Partidului social-democrat 
din Germania ; prieten al lui Marx şi 
Engels. - 84, 277, 279, 285, 296, 310, 
343, 359, 361 ,  365, 372, 514.  
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.Schramm, Rudolph (1813-182) - pu
blicist german, democrat mic-burghez ; 
în 1848 deputat în Adunarea na
ţională de la Frankfurt (anpa de 

stinga) ; după revoluţie a emigrat în 
Anglia ; a luat pozitie împotriva lui 
Marx ; în deceniul al 7-lea adept al 
lui Bismarck. - 36, 413. 

Schulze-Delilzsch, Hermann (1808-
1883) - economist mic-burghez şi om 
politic german ; a militat pentru uni
Jicarea Germaniei sub hegemonia 
.Prusiei ; unul dintre întemeie
to1ii Uniunii nationale ; în deceniul al 
J-Iea unul dintre conducătorii partidu
lui progresist ; a încercat să abata 
muncitorii de la lupta revolutionară 
prm organizarea unor societăli coo
perdtiste. - 9, 154, 315, 325, 364, 
.370, 451 .  

Schurz, Carl (1829-1906) - democrat 
mic-burghez german ; în 1 849 a luat 
parte la insurectia din Baden-Palati 
nat ; a emigrat în Elve!ia şi de acolo 
în S.U.A. ; a luat parte la războiul �ivii de partea statel�r din Nord ; a 
Jucat un rol conducator în partidul 
republican, ulterior om de stat. - 391 .  

Schweilzer Johann Baptist von (1834-
J 875} - unul dintre reprezentan!ii de 
Seamă ai lassalleanismului în Germa
aia ; redactor-şef al publicatiei „So
:ial-Demokrat• (1864-1867) ; preşe
dinte al Uniunii generale a muncito
Tilor germani (1867-1871) ; a sustinut 
politica lui Bismarck de unificare de 
sus• a Germaniei sub hegemonia P�u
siei ; a încercat să împiedice pe mun
citorii germani să adere la Intema
ţiEmală ; a luptat împotriva Partidului 
IIluncitoresc social-democrat ; în 1872, 
după descoperirea legăturilor sale cu 
IVemul prusian, a fost exclus din 
Uniunea generală a muncitorilor ger
mani. - 1 9-23, 27-29, 39, 40, 53, 56-
59, 4, 5, 69-77, 81 ,  87, 88, 91-94, 
96, 1 04, 120, 1 47, 255, 308, 317, 321 ,  
336, 372, 406, 413, 415,  422. 

Scott, Walter (1771-1832) - romancier 
englez, născut în Scotia ; creatorul 
'omanului istoric vest-european. -
171 . 

Seebach, Albin Leo, baron (181 1-14) 
- diplomat saxon ; în deceniul al 
6-Iea ambasador la Paris. - 256. 

Semmelweiss, lgnicz Philipp (1818-1 865) 
- medic ginecolog ungar. - 265. 

Senior, Nassau William (179-1864) 
economist vulgar englez, apologet al 
capitalismului ; s-a ridicat împotriva 
reducerii zilei de muncă. - 288, 9. 

Seubert, Adolf Friedrich (1819-1890) -
functionar la Ministerul de Război 
din Wiirttemberg şi scriitor ; partici
pant la războiul austro-prusian şi la 
cel franco-prusian (187-1871 )  ; cu
noscut al lui L. Kugelmann, pe care 
l-a ajutat să publice în diferite ziare 
germane recenziile lui F. Engels asu
pra volumului întîi al „Capitalului" 
lui K. Marx. - 523. 

Shaflesbury, Anthony Ashley Cooper, 
conte de (U!Ol-1885) - om politic 
englez ; în deceniul al 5-Iea a condus 
în parlament grupul toryilor filan
tropi ; din 1847 whig. - 275. 

Shakespeare, William (1564-1616) 
mare scriitor englez. - 126, 277, 528. 

Shaw, Robert (m. 1869) - militant al 
mişcării muncitoreşti engleze, de pro
fesiune zugrav ; a participat Ia întru
nirea publică de la St. Martin's Hali 
din 28 septembrie 1864 ; membru al 
Consiliului General al Internaţiona
lei (1864-1869), la a cărei activitate 
a participat intens ; a propagat 
ideile Intemationalei în trade-unio
nuri, casier al Consiliului general 
(1867-1868) ; secretar-corespondent 
pentru S.U.A. (1867-1869) ; în 1865 a 
participat la Conferinta de Ia Londra 
şi în 1868 la Congresul de la Bruxelles 
ale Internationalei. - 343. 

Sherman, William Tecumseh (182-
1 891)  - general şi om politic ame
rican ; a participat la războiul îm· 
potriva Mexicului (1 846-1848) şi Ia 
războiul civil din S.U.A. (161-
1865) de partea statelor din Nord, 
în mai-decembrie 1864 a comandat 
trupele care au întreprins cu succes 
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campania de pe coasta Atlanticului ; 
in 1869-1884 comandant suprem al 
armatei S.U.A. 35, 0, 0, 403, 
419-421. 

Sickingen, Franz von (1481-1523) 
cavaler german, c1mducătorul militar 
şi politic al răscoalei din 1522-1523. 
Drama lui F. Lassalle „Franz von 
Sickingen • este inspirată de aceste 
evenimente. - 40. 

Siebel, Carl (1836-1868) - poet ger
man ; a contribuit la difuzarea lucră
rilor lui Marx şi Engels şi la popu
larizarea volumului întîi al „Capita
lului• ; rudă a lui Engels. -
9, 53, 54, 76, 79, 8 1 ,  86-89, 1 25, 268, 
317, 319, 323, 331 ,  336, 339, 345, 35-
353, 356, 357, 368, 370, 374, 376, 0-
401 , 417,  418,  515. 

Siebold, Eduard Kaspar Jakob (1801-
1861) medic ginecolog german, 
profesor la Gittingen ; autorul unei 
serii de lucrări. - 25. 

Sigel, Franz (1824-1902) - fost ofi
ţer din Baden, democrat mic-burghez, 
a luat parte la mişcarea revoluţionară 
din 1 848-1849 din Baden ; coman
dant suprem, apoi locţiitor al coman
dantului suprem al armatei revoluţio
nare în timpul insurecţiei din Baden
Palatinat (1849) ; mai tîrziu emig"ant 
n Elveţia, iar apoi în Anglia ; a luat 
parte la războiul civil din S.U.A. de 
partea statelor din Nord. - 391 .  

Simon, Jules (1814-1896) - o m  d e  stat 
francez ; filozof idealist ; republican 
burghez moderat, redactor al ziaru
lui „Liberte de penser• (184-1851) ; 
deputat în Adunarea constituantă 
(184-1849), ministru al instrucţiunii 
în guvenul apărării naţionale ş1 ll 
guvernul Thiers (1870--1873), depu
tat în Adunarea nalională din 1871 ; 
unul dintre iniţiatorii luptei împotriva 
Comunei ; prim-ministru (1876-1877). 
- 40, 263. 

Simon, Ludwig (1810--1 879) - avocat 
din Trier, democrat mic-burghez ; ln 
1 848-1849 membru al Adunării na
ţionale de Ia Frankfurt (aripa de 

stinga) ; în 1 849 a emigrat în Elve
lia. - 270, 324. 

Simson, Martin Eduard Sigismund' 
(18 1 0--1 899) - om politic şi jurist 
prusian ; în 1 84-1849 deputat [o 
Adunarea naţională de la Frankfur� 
(centru-dreapta) ; în deceniul al 7-Iei 
preşedinte al Reichstagului ; naţional
Iiberal. - 59. 

Smith, Adam (1723-1790) - economist 
englez ; unul dintre reprezentanţii de 
seamă ai economiei politice clasice 
burgheze. - 1 35. 

Smith, Willlam (1813-1893) - filolog 
englez, autor al unor dicţionare de 
limbi antice. 26. 

Snider, Jacob (m. 1866) - inventator 
american al unei puşti cu încărcare 
pe la culată. - 214, 225. 

Sonnemann, Leopold (1831-199) 
om politic german, publicist şi ban
cher, democrat burghez ; fondatorul 
(1856) şi editorul lui „Frankfurter 
Handels-Zeitung• ; unul dintre înte
meietorii Uniunii naţionale (1859) ; in1 
deceniul al 7-lea s-a situat pe pozi
ţiile federaliştilor sud-germani ; a fost 
apropiat de mişcarea muncitorească � 
s-a pronunţat împotriva unificării 
Germaniei sub hegemonia Prusiei, de
putat în Reichstag. - 55. 

Spartacus \m. 71 i.e.n.) - gladiato
roman, conducătorul celei mai im
portante răscoale a sclavilor di. 
Roma antică din 73-71 i.e.n. - 528� 

Spruner von Merz, Karl (1803-1882> 
.- istoric şi cartograf german, a edi
tat atlasuri istorice ; autor al uno
lucrări de istorie a Germaniei. - 26, 

Stanley, lord Edward Henry, din 1 86. 
conte de Derby {1826-1893) - om 
de stat englez, tory ; în deceniul a! 
7-lea şi al 8-lea conservator, apoi li
beral ; ministru al coloniilor (1858. 
1 882-1885), ministru pentru proble
mele Indiei (185-1 859). ministru de 
ettene (1866-188 şi 1 874-1878) � 
fiul lui Edward Derby. - 249, 292. 
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Steintlial - proprietarul unei firme co
merciale din Manchester, în care era 
angajat Georg Weerth. - 90. 

Stephens, James (1825-1901) - revo
lutionar mic-burghez islandez, lider 
al unei organizalii feniene, Frălia re· 
volutionară irlandeză, în 1866 a emi· 
grat în America. - 246, 366. 

Stepney, Cowel/ William Friederick 
(1820-1872) - militant în mişcarea 
muncitorească engleză, membru al 
Ligii pentru reformă, membru al Con
siliului General al Internalionalei 
(1 866-1872) şi casier al Consiliului 
(1 868-1 870) ; în 1868 delegat la 
Congresul de la Bruxelles, în 1869 la 
Congresul de la Base! ş i  în 1871 la 
Conferinta de la Londra ale Interna
ţionalei ; membru al Consiliului fe
deral britanic. - 343. 

Stieber, Wilhelm (1818-1882) - func
ţionar de politie prusian, şef al po· 
l i tiei politice din Prusia (1 850-1860) ; 
martorul principal şi unul dintre or· 
ganizatorii procesului comuniştilor de 
la Koln din 1852 ; împreună cu Wer· 
muth a scris cartea „Die Communisten· 
Verschwârungen des neunzehnten 
Jahrhunderts" ; în timpul războiului  
austro-prusian (1866) şi al  razboiului 
franco-prusian (1 870-1871) şeful po
li I iei militare ; şeful spionajului şi 
contraspionajului german pe terito· 
nul Frantei. - 85, 209, 222, 253, 255, 
266, 488. 

Stieler, Adolf (1775-1836) - cartograf 
german. - 26. 

Stirner, Max (pseudonimul lui Johann 
Caspar Schmidt) (1806-1856) - filo· 
zof şi scriitor german, tînăr hegelian ; 
unul dintre ideologii individualismu
lui burghez şi ai anarhismului. - 274. 

Strohn, Wilhelm - membru al Ligii co
muniştilor, unul dintre prietenii lui 
Marx şi Engels ; emigrant la Brad
ford. - 46, 47, 52, 60, 75, 127,  128, 
140, 263, 328, 332, 504. 

Struve, Gustav (1805-1 870) - avocat 
şi publicist german, democrat mic
burghez ; unul dintre conducători i 

mişcărilor revolutionare din aprilie şi 
sepembrie 1848 din Baden, precum 
şi al insurectiei din 1849 din Baden
Palatinat ; după înfrîngerea revolutiei 
a emigrat ; unul dintre conducătorii 
emigraţiei mic-burgheze germane din 
Anglia ; mai tîrziu a participat la 
razboiul civil din S.U.A. (1861-1865) 
de partea statelor din Nord. - 87, 
293. 

Stumpf, Paul (aprox. 1 827-1913) -
militant în mişcarea muncitorească 
germană, mecanic ; în 1847 membru 
al Uniunii muncitorilor germani de 
la Bruxelles, membru al Ligii comu
niştilor ; a luat parte la revoluţia 
din 1848-1849 din Germania ; mem
bru al Internalionalei ; în 1867 de
legat la Congresul de la Lausanne 
al Internaţionalei ; membru al Parti
dului social-democrat. 145, 213, 
221, 222, 324, 332, 374, 375, 435, 445, 
449, 508. 

Swan, Daniel - membru al Internalio
nalei, de profesiune ţesător de pan
glici ; delegat de Coventry (Anglia) 
11 Congresul de la Lausanne al Inter
nationalei (1 867) . - 307. 

Swift, Jonathan (1667-1745) - renu
mit scriitor satiric englez, de origine 
irlandez. - 496. 

Sznnyde, Franz (1790-1850) - partici
pant la răscoala poloneză din 1830-
1831 ; în 1849 general în armata re
volutionară din Baden-Palatinat. 
421 . 

T 

Taylor, PPler Alfred (1819-1891 )  -
om politic englez, radical burghez, 
membru al parlamentului. - 78, 409. 

Tenge (n. aprox. 1833) - cunoştintă 
apropiată a familiei Kugelmann la 
Hannover ; s-a interesat de teoria lui 
Marx şi de Internaţionala I.  - 493, 
495, 500. 

Terentius (Pub/ius Terentius Afer) 
(aprox. 185-159 î .e.n.) renumit 
autor d. comedii roman. - 34, 374. 
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Ternaux, Louis Mortimer (1808-1 871)  -
om poli tic şi istoric reacţionar fran
cez. - 25. 

Thackerey, William Makepeace (1811-
1863) - remarcabil scriitor realist en
glez. - 461 . 

Thiers, Louis-Adolphe (1797-1877) -
istoric burghez şi om de stat francez ; 
prim-ministru (1 836-1840) ; în peri
oada celei de-a doua Republici depu
tat în Adunarea constituantă şi în cea 
legislativă ; orleanist ; şeful puterii 
executive (preşedinte al Consiliului 
de Miniştri) (1871 ) ,  preşedinte al re
publicii (1871-1 873) ; călăul Comu
nei din Paris. - 197, 213.  

Thimm, Franz - librar din Manchester. 
- 358, 425. 

Thorbecke, Johan Rudolph (1798-1872) 
- om poli tic şi de stat olandez ; li
der al partidului liberal, şef al gu
vernului (1 849-1 853, 1862-1866 şi 
1871-1 872) . - 458. 

Thornton, William Thomas (1813-1880) 
economist burghez englez, discipol 

al lui John Stuart Mii!. - 339. 

7houvenel, Edouard-Antoine (1818-
1866) - om de stat şi diplomat fran
cez, bonapartist, ministru de externe 
(1 860-1862) . - 138. 

7olain, Henri-Louis (1 828-1897) 
gravor francez, proudhonist de dreap
ta ; la 28 septembrie 1864 a participat 
la adunarea de constituire a Interna
ţionalei ; unul dintre conducătorii sec
ţiei de la Paris a Internaţionalei ; în 
1 865 delegat la Conferiţa de la Lon
dra, în 1866 delegat Ia Congresul de 
la Geneva, în 1867 la cel de la Lau
sanne, în 1868 la cel de la Bruxelles 
Şi în 1869 delegat la Congresul de 
la Base! ale Internaţionalei ; deputat 
în Adunarea naţională din 1871 ; în 
timpul Comunei din Paris a trecut de 
partea versa11lezilor ; în 1871 a fost 
exclus din Internaţională. - 10, 39, 
t61 ,  77, 92, 156, 232, 383, 397. 

Townshend, marchiz - om politic en
glez, casierul Ligii naţ10nale engleze 
pentru independenţa Poloniei. - 40, 
78, 410. 

Tremaux, Pierre - naturalist francez. 
- 227. 

Triibner, Nikolaus (1817-1884) - edi
tor german din Londra. - 104. 

Tschudi, Friedrich (1 820-1886) - zoo
log elveţian, agronom şi om poli
tic. - 26. 

Tupper, Martin (1810-1889) poet 
englez, autor al unor versuri cu un 
conţinut moral inconsistent. - 527. 

Tyndal/, John (1 820-1 893) - fizician 
irlandez. - 41,  66, 84, 155, 529. 

Twesten, Karl (1 820-1870) - om po
litic german, de profesiune jurist ; 
membru al Camerei deputaţilor din 
Prusia (din 1861) şi al Reichstagului 
german (din 1867) ; unul dintre liderii 
partidului progresiştilor ; în 1866 unul 
dintre fondatorii partidului naţional
liberal. - 242. 

u 

Ulmer, Johann croitor german, 
membru al Ligii comuniştilor ; parti
cipant la revoluţia din 1848-1849 
din Germania ; de la începutul dece
niului al 6-Iea al secolului al XIX-iea 
emigrant la Londra ; în timpul sciziu
nii din Liga comuniştilor adept al lui 
Marx şi Engels. - 455. 

Urquhart, David (1805-1 877) - diplo
mat englez, publicist şi om politic 
reacţionar, turcofil ; în deceniul al 
4-lea a îndeplinit misiuni diplomatice 
în Turcia ; membru al parlamentulm 
(1 847-1852) , fondatorul şi redactorul 
ziarului „Free Press" şi al revistei 
„Diplomatic Review" (1866-1877) .  
16, 36, 133, 256, 349. 

Usedom, Karl Georg Ludwig Guido, 
conte de (1805-1 884) diplomat 
prusian, reprezentant în Adunarea 
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naţională de la Frankfurt (1848) şi în 
Bundestag (1858-1859) ; ambasador în 
Italia (1863-1869). - 3, 350. 

V 
Venedey, Jakob (1805-1871) - publi

cist radical german ; în 1 84-1849 
membru al Adunării naţionale de la 
Frankfurt (aripa de stînga) ; după 
revoluţia din 184-1849 liberal, ad
versar al unificării Germaniei sub he
gemonia Prusiei. - 518. 

Vermorel, Auguste (1841-1871) - pu
blicist francez, proudhonist, redactor 
la „Courrier fran;ais" (1866-1867), 
membru al Comunei din Paris ; în 
timpul luptelor de stradă de la Paris 
din mai 1 871 a fost grav rănit şi a 
murit în captivitate. - 31 1-314, 317, 
320, 502. 

Veron. Louis-Desire (1 798-1867) - zia
rist şi om politic francez ; pînă în 
1 848 orleanist, apoi bonapartist ; pro
prietarul şi editorul ziarului „Le Con
stitutionel" (1844-1852). - 332. 

Vesinier, Pierre (1826-1902) - publi
cist mic-burghez francez, antibona
partist, emigrant, unul dintre organi
zatorii secţiei franceze de la Londra ; 
a luat parte la lucrările Conferinţei 
de la Londra din 1 865 a Intenaţio
nalei ; a fost exclus din Consiliul Ge
neral şi din Intenaţională (1868) din 
cauză că a defăimat Consiliul Gene
ral ; membru al Comunei din Paris ; 
după înfrîngerea Comunei a emigrat 
în Anglia ; a editat la Londra ziarul 
„Federation • şi a fost membru al Con
siliului federal mondial, care a luat 
atitudine împotriva lui Marx ş1 a 
Consiliului General al Intenaţiona
lei. - 155-159, 178, 1 87, 444, 449. 

Victor Emanuel al II-iea (1820-1878) 
- duce de Savoia, rege al Sardiniel 
(1 849-161) şi rege al Italiei (161-
1 8781. - 200, 213-216, 340, 343. 

Victoria (181 9-1901) - regină a Marii 
Britanii (1837-1901). - 342, 356. 

Vincard, Pierre-Denis (1820-1882) -
muncitor şi publicist francez ; a Iual 
parte la revoluţia din 1 848 ; membru 
al Comisiei de la Luxemburg ; a ac
tivat în mişcarea cooperatistă ; autor 
al unor lucrări despre situaţia clasei 
muncitoare ; membru al Intenaţio
nalei. - 433. 

Virchow, Rudolf (1821-1902) - antro
polog german, om politic burghez ; 
întemeietorul patologiei celulare ; ad
versar al darvinismului ; unul dintr
întemeietorii şi conducătorii partidu
lui progresist ; după 1871 reacţionar 
şi adversar înverşunat al socialismu
lui. - 265. 

Virgiliu (Publius Vergillius Maro) (7-
19 î.e.n.) - mare poet latin. - 481. 

Vogt, August (aprox. 1 830-aprox. 1 883) 
- militant al mişcării muncitoreşti 
germane şi americane, socialist ; d
profesiune cizmar ; membru l Ligii' 
comuniştilor, participant la revoluţi
din 1 848-1849 din Germania ; mem
bru al Uniunii generale a muncitori
lor germani, s-a ridicat împreună cu• 
Liebknecht împotriva influenţei las
salleanismului în mişcarea muncito� 
rească germană ; membru al Intena
ţionalei I ; în 1 867 a emigrat în 
S.U.A„ membru al Clubului comunist 
de la New York şi unul dintre orga
nizatorii secţiilor Internaţionalei I în 
S.U.A. ; adept al lui K. Marx fi : 
Engels. - 130, 445, 449, 454, 466, 531 .  

Vogt, Gustav (1829-1901) econo-
mist elveţian, german de origine ; 
pacifist burghez, unul dintre organi
zatorii Ligii păcii şi a libertăţii ; re
dactor la „Etats-Unis d'Europe� 
(1867-1870), fratele lui Karl Vogt. -
522. 

Vogt, Karl (1817-:S95) - naturalist 
şi om politic german, reprezentant al' 
materialismului vulgar, democrat 
mic-burghez 1 ln 1 848-1849 membu 
al Adunării naţionale (aripa d
stînga) ; în 1 849 a emigrat ln Elveţia ; 
în deceniile al 6-lea şi al 7-lea agent 
plătit al lui Ludovic Bonaparte ; unul 

• 



dintre participaniii cei mai activi la 
campania de calomnii pornită împo
triva revolulionarilor proletari ; Marx 
l-a demascat ln pamfletul său „Dom
nul Vogt• (1 860) . - 3, 9, 30, 39, 
1 35, 269, 323, 324, 332, 3, 370, 371 ,  
4 ,  405, 6 ,  522. 

Va/Ier, D. - geograf german. - 25. 

w 

Wagener, Hermann (1815-1 889) - pu
blicist şi om politic german, ideolog 
l iuncherimii prusiene îmburghezite ; 
redactor al lui „Neue Preussische 
Zeitung• (1848-1854), unul dintre fon
datorii Partidului conservator prusian ; 
consilier intim în guvernul Bismarck 
(16--1 873) ; adept al „socialismulut 
de stat" prusian reaciionar. - 1 6, 259, 
414, 422. 

Wa/po/e, Spencer Horatio (180--1898) 
- om de stat englez, tory ; ministru 
de intene (1 852, 1 85--1859 şi 1 866-
1 867). - 223, 281, 292. 

Walton, Alfred A. (n. 1816) - militant 
în mişcarea muncitorească engleză, ar
hitect ; membru al Ligii pentru re
formă, preşedinte al Ligii naiionale 
pentru reformă 1 membru al Consiliu
lui General al Intenaiionalei I (1867-
1 870) ; în 1 867 delegat la Congresul 
de la Lausanne. - 307. 

Warnebold, Ernst - avocat german din 
Hannover, progresist apoi naiional
liberal ; agent al lui Bismarck. - 266, 
352, 506. 

Washington, George (1732-1799) - om 
de stat american, comandant suprem 
al armatei nord-americane în războiul 
pentru independeniă al coloniilor en
gleze din America de Nord (1775-
1 783) ; primul preşedinte al S.U.A. 
(1789-1797). - 502. 

Watts, John (181--1887) - publicist 
englez ; la început socialist utopist, 
adept al lui Robert Owen, ulterior 
liberal şi apologet al capitalismului. 
- 161 ,  164, 171.  

Weber, Joseph Valentin (181-1 895) -
ceasonicar german, paricipant la 
mişcarea revoluiionară din Baden din 
1848 ; după infrîngerea revoluiiei 
emigrant la Londra ; membru al Aso
claiiei culturale a muncitorilor comu
nişti germani de la Londra. - -
504. 

'eber, Louis - ceasornicar german, 
după revoluţia din 1 84--1 849 din 
Germania emigrant la Londra ; las
sallean, membru al Asociaiiei cultu
rale a muncitorilor comunişti ger
mani de la Londra ; în aprilie 1865 
a fost exclus din Asociaiie pentru 
intrigile urzite împotriva lui Marx şi 
a adepiilor lui, fiul lui Joseph Va
lentin Weber. - 103, 439, 503, 504. 

Weber, Wilhelm ceasornicar ger-
man, lassallean ; după 1 864 emigrant 
la New York ; în 1 866 preşedintele 
Uniunii generale a muncitorilor ger
mani de la New York ; fiul lui Jo
seph Valentin Weber. - 503-504. 

Wehner, J. G. - emigrant german la 
Manchester, în deceniul al 7-lea al 
secolului al XIX-iea casier al Casei 
Schiller ; cunoscut al lui Friedrich 
Engels. - 225, 248, 266, 539, 545. 

Wciss, Guido (1 822-1899) - publicist 
german, democrat mic-burghez, parti
cipant la revoluiia din 1 84--1849 
din Germania ; în deceniul al 7-lea 
a făcut parte din aripa de stînga a 
partidului progresist, redactor la zia· 
rele „Berliner Reform• (1 863-1866) şi 
„Zukunft" (1867-1 871) .  - 323, 327, 
372, 378. 

Wellington Arthur We//es/ey, duce de 
(1769-1 852) - comandant de oşti şi 
om de stat englez, tory ; în 1 80--
1814 şi 1815 a comandat trupele en
gleze în războaiele împotriva lui Na
poleon I, pe care l-a învins la Wa
terloo ; şef al departamentului arti
leriei (181--1837), comatdant suprem 
al armatei englee (1 827-1828, 1 82-
1 852), prim-ministru (182--1 830), mi
nistru de externe (1 83-1835). - 419. 

Wermuth - şeful poliliei din Hanno
ver ; martor al acuzării în procesul 
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comuniştilor de la Koln din 1852 ; în 
colaborare cu Stieber a scris cartea 
,,Die Communisten-Verschworungen 
des neunzehnten Jahrunderts" ,  - 292. 

Weston, John - militant al mişcării 
muncitoreşti engleze, dulgher, mai 
tîrziu antreprenor ; adept al lui 
Owen ; a participat la întrunirea pu
blică de la 28 septembrie 1864 de la 
St. Martin's Hali ; membru activ al 
Consiliului General al Internaţionalei 
(1 864-1872) ; în 1865 delegat la Con
ferinţa de la Londra, membru al co
mitetului executiv al Ligii pentru re
formă, unul dintre conducătorii Ligii 
pamîntului şi a muncii ; in 1872 mem
bru al Consiliului federal britanic. -
13, 1 4, 1 13, 1 15 ,  1 1 8, 161 ,  348, 365. 

Westphalen, Edgar von (1819-aprox. 
1890) - fratele lui Jenny Marx ; în 
1846 a facut parte din Comitetul co
munist de corespondenţă de la Bru
xelles ; în deceniile al 6-lea şi al 
7-lea - emigrant în S.U.A. - 1 1 2, 1 1 6, 
123, 126, 128-131 , 133, 137, 1 42, 435, 
493, 526. 

Westphalen, Ferdinand von (1799-1876) 
- om politic prusian reacţionar, mi
nistru de interne (185--1858) ; fra
tele vitreg al soţiei lui Marx, Jenny 
Marx. - 32, 130. 

Weydemeyer, Joseph (181 8-1866) 
militant de seamă al mişcării munci
toreşti germane şi americane ; în 
184--1847 „adevărat socialist• ; sub 
influenţa lui Marx şi Engels a trecut 
pe poziţiile comunismului ştiinţific, 
membru al Ligii comuniştilor, a parti
cipat la revoluţia din 1848-1849 din 
Germania;  redactor la „Neue Deutsche 
Zeitung" (1849-1850) ; după înfrînge
rea revoluţiei a emigrat în America, 
unde a luat parte la războiul civil de 
partea statelor din Nord ; împreună 
cu Cluss a propagat marxismul în 
S.U.A. ; prieten apropiat al lui Marx 
şi Engels. - 29, 30, 34, 39, 7 1 ,  74, 
105, 276, 388, 389, 391-394, 397, 418, 
419, 422, 423, 525. 

Weydemeyer, Louise 
seph Weydemeyer. 
423, 4 1 1 .  

soţia lui Jo-
276, 391 , 393, 

Wheeler, George William - militant Î! 
mişcarea muncitoreascf engleză ; par
ticipant la întrunirea publică din 28· 
septembrie 1864 de la St. Martin's 
Hali ; membru al Consiliului General 
al Internaţionalei (1 864-1 867), casier 
al Consiliului (1 864-1865, 1865-
1867) ; participant la Conferinţa de la 
Londra (1 865) a Internaţionalei, mem
bru al comitetului executiv al Ligii 
pentru reformă. - 266, 267. 

Wickede, Julius von (1819-1896) 
ofiţer german, autor al unor lucrări 
militare, în timpul războiului austro
prusian (1 866) şi franco-prusian 
(187--187 1 ) .  corespondent al ziarului 
„Kolnische Zeitung" de pe ling� Cdr· 
!ierul general al armatei germane. -
188. 

Wigand, Hugo ( 1 827-1873) - editor şi 
librar german, fiul cunoscutului librar 
Otto Wigand din Leipzig, din 1864 
conducătorul de fapt al firmei. - 264, 
299, 323. 

Wigand, Otto (1795-1870) - editor şi 
librar german, proprietarul unei firme 
din Leipzig care publica lucrările scri
itorilor radicali. - 265, 268, 271 ,  277, 
282, 289. 

Wilhelm, prinţ de Orania (184--1879) 
- prinţ moştenitor al Olandei. - 216. 

Wilhelm I (1797-1888) prinţ de 
Prusia, prinţ regent (1 858-1861 ) .  rege 
al Prusiei (1861-1888). împărat al 
Germaniei (1871-1888). - 9, 36, 41 ,  
172, 182, 185, 199, 201 ,  203, 214, 222, 
224, 229, 246, 248, 259, 270, 274, 414. 

Willich, August (181--1878) - ofiţer 
prusian ; a demisionat din armată din 
cauza convingerilor sale politice, 
membru al Ligii comuniştilor ; în 1849' 
comandantul unui corp de voluntari 
în timpul insurecţiei din Baden-Pala
tinal ; în 1850, după sciziunea din· 
Liga comuniştilor, unul dintre condu
cătorii fracţiunii sectare aventuriste> 
ostile lui Marx ; în 1853 a emigrat 
în S.U.A. ; în timpul războiului civil 
din S.U.A. (1861-1865) - general în• 
armata statelor din Nord. - 100, 391. 
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Wirth Max (1 822-1900) - economist 
vulgar şi publicist burghez german. 
- 512. 

Wolf, Luigi maior italian, adept al 
lui Mazzini, membru al organizatiei 
muncitorilor italieni de la Londra, 
Asociatia progresului comun ; a luat 
parte la întrunirea publică de la St. 
Martin's Hali de la 28 septembrie 
1864 ; membru al Consiliului General 
al Internationalei (1 864-1865). parti
cipant la Conferinţa de la Londra din 
1865 ; în 1871  a fost demascat ca 
agent al poliţiei bonapartiste. - 10, 
13, 37, 82, 98, 1 1 4-1 16, 179, 424, 437, 
459. 

Wolf, Wilhelm („Lupus•) (1 809-1864) 
- revoluţionar proletar şi publicist 
german, învătător, fiu de tăran din 
Silezia ; a luat parte la mişcarea stu
dentească ; în 1834-1839 a fost de
tinut în închisorile prusiene ; în 
1846-1847 membru al Comitetului co
munist de corespondentă de la Bru
xelles ; din martie 1848 membru al or
ganului central al Ligii comuniştilor ; 
în 1 848-1849 unul dintre redactorii 
lui „Neue Rheinische Zeitung" ; mem
bru al Adunării nationale de la Frank
furt (extrema stingă) ; din 1 853 profe
sor la Manchester ; prieten şi tovarăş 
de luptă al lui Marx şi Engels. -
6, 1 6, 1 7, 56, 82, 90, 167, 277, 296, 334, 
340, 389, 393, 423, 498, 514. 

Wood - avocat din Manchester. - 90. 

Worsaae, Jens Jacob Asmusen (1821-
1885) - arheolog danez, a dovedit 
existenta epocii bronzului ; autor al 
unor lucrări despre istoria antică ş1 
a evului mediu din Scandinavia ; li
beral moderat. - 7. 

Wranghel, Friedrich Heinrich Ernst, 
conte de (1784-1877) - general pru
sian, unul dintre conducatorii clich 
militariste prusiene reacţionare ; a luat 
parte la lovitura de stat contrarevolu
tionară din Prusia şi la dizolvarea, în 
noiembrie 1848, a Adunarii national
prusiene ; în timpul războiului danez 
(1 864) - comandant suprem al arma
telor aliate austro-prusiene. - 419.  

Wurtz, Charles-Adolphe (1817-1 884) -
chimist francez, adept al teoriei ato
mo-moleculare. - 282, 285. 

z 

Zamoyski, W/adis/aw, conte - magnat 
şi general polonez, a participat la 
răscoala din 1830-1831 ; după înfrîn
gerea răscoalei, unul dintre conducă
torii emigratiei conservatoare monar
histe poloneze de la Paris. - 79. 

y 

York - librarul Asociatiei culturale a 
muncitorilor comunişti germani de la 
Londra. - 358. 

Personaj e din literatură, Biblie şi mitologie 

Aaron - personaj din Vechiul testa
ment ; mare preot al evreilor, s-a 
închinat pe muntele Sinai vitelului de 
aur. - 406. 

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 să-

geală care i-a pătruns în calcii, sin
gurul loc vulnerabil de pe trupul sau. 
- 40, 9 1 ,  333. 

Adam - potrivit legendei, primul om. -
436. 

Bardo/ph - personaj din comediile IUI 
Shakespeare „Nevestele vesele dm 
Windsor" şi „Henric al IV-iea•. -
126. 
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Ca/ipso - nimfă ln mitologia greacă, 
fiica titanului Atlas ; in „Odiseea • li 
Homer - nimfa-vrăjitoare care l-a 
reţinut şapte ani e Ulise pe insula 
Ag1g1a. - 477. 

Dioscur (Dioscurii) (textual „fiii lui Zeus") 
- potrivit mitologiei greceşti, fiii lui 
Zeus şi ai Ledei, eroii gemeni : Cas
tor, muritor, şi Pollux, nemuritor ; la 
Sparta Dioscurii erau consideraii apă
rătorii statului şi protectorii gimnas
ticii. - 266. 

Don Ouijote - eroul principal al roma
nului satiric cu acelaşi nume al 1m 
Cervantes. - 474. 

Eva - personaj din Vechiul testament. 
- 461 . 

Faust - personajul principal din tra
gedia cu acelaşi nume a lui Goethe. 
- 259. 

Gretchen personaj din tragedia 
„Faust• a lui Goethe. - 530. 

Gulliver - personajul principal din car
tea lui Swift „Călătoriile lui Gulliver". 
- 496. 

Hristos (Iisus Hristos) - întemeietorul 
legendar al creştinismului. - 512, 535. 

Jo - personaj din romanul lui L. M. 
Alcott „Little Women". - 494. 

John Bull - denumire ironică dată en
glezilor după apariiia satirelor politice 
ale lui Jonathan Swift (1667-1 745) 
şi John Arbuthnot (1666-1735) . - 223, 
260. 

Jupiter - zeul zeilor în mitologia ro
mană. - 213, 219, 535. 

Mercadet - personaj din comdia lui 
Balzac „Le faiseur• ; n om împovă
rat de datorii şi hăriuit de creditori. 
- 254. 

Minchhausen - tipul lăudărosului şi al 
mincinosului în literatura germană ; a 
devenit nume comun. - 5. 

Oedip - personajul principal din tra
gedia lui Sofocle „Oedip rege• ; po
trivit legendei, a dezlegat ghicitoarea 
sfinxului şi astfel a salvat Teba e n 
monstru sîngeros. - 439. 

Posa, marchiz - personaj din drama 
lui Schiller „Don Carlos• ; cavaler de 
la curte, nobil şi liber-cugetător care 
a încercat să-l influenieze pe regele 
despot. - 9, 36, 414. 

Sabala - vacă sfîntă în mitologia in
diană. - 457-458, 461 .  

Scapin - personaj din comedia lui Mo-
liere „Vicleniile lui Scapin". 213, 
219. 

U/ise - eroul principal al „Odiseii" lui 
Homer, regele legendar al Itacăi ; a 
comandat oştile greceşti în războiul 
troian ; s-a evideniiat prin curaj, şi
retenie şi elociniă. - 477. 

Wagner - personaj din tragedia lui 
Goethe „Faust", tipul savantului de 
cabinet, rupt de viaiă. - 259. 

Wiswamitra - personaj din mitologia 
veche indiană ; în „Rmaiana" regele 
care a furat vaca Sabala, ce ua 
să-i îndeplinească toate doriniele. -
457. 
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C u p ri n s 

Prefaţă . V-XXVI 

P A R T E A  l N T l I  

CORESPONDENŢA DINTRE MARX ŞI ENGELS 
noiembrie 1864-decembrie 1867 

1 8 6 4  

1 .  Marx către Engels. 2 noiembrie 
2. Engels către Marx. 2 noiembrie 
3. Marx către Engels. 4 noiembrie 
4. Engels către Marx. 7 noiembrie 
5. Engels către Marx. 9 noiembrie 
6. Marx către Engels. 1 4  noiembrie 
7. Engels către Marx. 16 noiembrie 
8. Marx către Engels. 18 noiembrie 
9. Engels către Marx. 22 noiembrie 

1 O. Marx către Engels. 24 noiembrie 
1 1 .  Marx către Engels. 25 noiembrie 
1 2. Marx către Engels. 2 decembrie . 
13 .  Marx către Engels. 8 decembrie . 
14 .  Marx către Engels. 1 0  decembrie 
15. Marx către Engels. 22 decembrie 

1 8 6 5  

16. Marx către Engels. 25 ianuarie 
17. Engels către Marx. 27 ianuarie 
1 8. Marx către Engels. 30 ianuarie 

5 
8 
8-1 6 

16-17 
1 8-1 9 
1 9-20 
21-22 
23-26 

27 
27-28 
29-30 
3--33 

34 
35-38 

38 

39-42 
42-43 
-6 
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19.  Marx către Engels. 1 februarie 
20. Marx către Engels. 3 februarie 
2 1 .  Engels către Marx. 5 februarie 
22. Marx către Engels. 6 februarie 
23. Marx către Engels. 6 februarie 
24. Engels către Marx. 7 februarie 
25. Engels către Marx. 9 februarie 
26. Marx către Engels. 10 februarie 
27. Marx către Engels. 1 1  februarie 
28. Engels către Marx. 13 februarie 
29. Marx către Engels. 13 februarie 
30. Marx către Engels. 1 6  februarie 
3 1 .  Marx către Engels. 1 8  februarie 
32. Engels către Marx. 20 februarie 
33. Engels către Marx. 22 februarie 
34. Marx către Engels. Inainte de 22 februarie 
35. Engels către Marx. 24 februarie 
36. Marx către Engels. 25 februarie 
37. Engels către Marx. 27 februarie 
38. Engels către Marx. 3 martie 
9. Marx către Engels. 4 martie 
40. Engels către Marx. 6 martie 
41 .  Marx către Engels. 7 martie 
42. Marx către Engels. 1 O martie 
43. Engels către Marx. 1 1  martie 
44. Marx către Engels. 13 martie 
45. Engels către Marx. 14 martie 
46. Marx către Engels. 18 martie 
47. Marx către Engels. 1 1  aprilie 
48. Engels către Marx. 1 2  aprilie 
49. Engels către Marx. 1 6  aprilie 
SO. Marx către Engels. 22 aprilie 
5 1 .  Marx către Engels. 1 mai 
52. Engels către Marx. 3 mai 
53. Marx către Engels. 9 mai 
54. Engels către Marx. 12 mai 
55. Marx către Engels. 1 3  mai 
56. Marx către Engels. 20 mai 
57. Marx către Engels. 24 iunie 
58. Engels către Marx. 15 iulie 
59. Engels către Marx. 25 iulie 
60. Marx către Engels. 3 1  iulie 
61 .  Marx către Engels. 5 august 

46-49 
49-51 
52-54 

54 
54-55 
56-58 
58-59 
59-61 
62-63 
63-64 
64-67 

68 
69-71 

72 
72-73 

73 
74 

75-79 
79-80 
80-81 
81-83 
83-84 
85-87 
87-88 
88-90 
91-94 
94-95 
95-97 
97-98 
98-100 

100-101  
101  

102-104 
1 04-106 
1 06-108 
1 09-1 1 0  
1 10-1 1 2  
1 1 2-1 14 
1 1 4-1 17 

1 18-1 20 

1 20-1 2 1  
121-124 

1 24-127 
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62. Engels către Marx. 7 august 
63. Marx către Engels . 9 august 
M. Engels către Marx. 1 6  august 
65. Marx către Engels. 19 august 
6. Engels către Marx . 21 august 
67 . Marx către Engels. 22 august . 
68. Engels către Marx. 4 octombrie 
69 . Marx către Engels. 19 octombrie 
70. Marx către Engels. 8 noiembrie . 
7 1 .  Engels către Marx. 1 3  noiembrie 
72. Marx către Engels. 15 noiembrie 
73. Engels către Marx. 17 noiembrie 
74. Marx către Engels. 20 noiembrie 
75. Engels către Marx. 1 decembrie . 
76. Marx către Engels. 2 decembrie . 
77. Marx către Engels. 26 decembrie 
78. Marx către Engels. Sfîrşitul anului 1865-începutul 

anului 1866 

1 8 6 6  

79. Engels către Marx. 4 ianuarie 
80. Marx către Engels. 5 ianuarie 
8 1 .  Marx către Engels. 15 ianuarie 
82. Engels către Marx. 26 ianuarie 
83. Marx către Engels. 10 februarie 
84. Engels către Marx. 10 februarie 
85. Marx către Engels. 13 februarie 
86. Marx către Engels. 14 februarie 
87. Engels către Marx. 19 februarie 
88 . Marx către Engels. 20 februarie 
89. Engels către Marx. 22 februarie 
90. Marx către Engels. 2 martie 
9 1 .  Engels către Marx. 5 martie 
92. Marx către Engels. 6 martie 
93. Engels căh e Marx. In jurul datei de 
94. Marx către Engels. 10 martie 
95. Marx către Engels. 15 martie 
96. Marx către Engels. 1 6  martie 
97. Marx către Engels. 24 martie 

10 martie 
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1 27-1 29 
129-131  
131-133 
133-13& 
136-137 
137-138' 
139-1 4-

140 
140-1 4 1  

142 
1 42-14' 
143-144 
1 44-146 
147-1 48' 

148 
149-151 

15 1-15J 

1 54-155 
155-156 
156-159 

159 
1 60-161  
162-16' 
1 63-1 65 
1 65-166 
1 66-1 67 
1 67-1 69 

1 69-17G 
170-171  
171-172 

173 
1 73-174 
174-175 
175-176 

176 
1 77-179 
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98. Engels către Marx. 27 martie 
99. Marx către Engels. 2 aprilie 

100. Engels către Marx. 2 aprilie 
10 1 .  Engels către Marx. 6 aprilie 
102. Marx către Engels. 6 aprilie 
1 03. Engels către Marx. 10 aprilie 
104. Engels către Marx. 13 aprilie 
105. Marx către Engels. 23 aprilie 
106. Engels către Marx. 1 mai . 
107. Engels către Marx. 9 mai . 
108. Marx către Engels. 10  mai 
109. Engels către Marx. 1 6  mai 
1 10. Marx către Engels. 17 mai 
1 1 1 .  Engels către Marx. 25 mai 
1 12. Marx către Engels. 7 iunie 
1 13. Marx către Engels. 9 iunie 
1 14. Engels către Marx. 1 1  iunie 
1 15.  Marx către Engels. 20 iunie 
1 16. Engels către Marx. 4 iulie 
1 17. Marx către Engels. 7 iulie 
1 18. Engels către Marx. 9 iulie . 
1 1 9. Engels către Marx. 1 2  iulie 
1 20. Marx către Engels. 21 iulie 
1·21 .  Engels către Marx. 25 iulie 
1 22. Marx către Engels. 27 iulie 
123. Engels către Marx. 6 august 
1 24. Marx către Engels. 7 august 
125. Engels către Marx. 10  august 
126. Marx către Engels. 13 august 
1 27. Marx către Engels. 23 august 
1 28. Marx către Engels. 26 septembrie 
1 29. Marx către Engels. 1 octombrie . 
1 30. Engels către Marx. 2 octombrie 
131 .  Marx către Engels. 3 octombrie 
132. Engels către Marx. 5 octombrie 
133. Marx către Engels. 8 noiembrie . 
134. Marx către Engels. 10  noiembrie 
135. Engels către Marx. 1 1  noiembrie 
136. Marx către Engels. 8 decembrie 
1 37. Engels către Marx. 1 4  decembrie 
138. Marx către Engels. 17 decembrie 
139. Engels către Marx. 21 decembrie 
1 40. Marx către Engels. 31 decembrie 

1 80 
180-183 
1 83-114 
184-185 
18-187 
1--190 
1 90-191  
1 92-193 
194-195 
1 95-196 
1 9-198 
1 98-200 
201-202 
202-204 
204-205 
206-207 
207-209 
209-21 1  
2 1 1-212  
212-215 
215-217 

' 2 17-21 8  
2 1 8-21 9  
220-221 
222 224 
224-226 
22-228 
228-230 
230-231 
231-232 
232-233 
233-234 
234-235 
235-236 
237-239 
239-240 

24 1 
242-243 
243-244 
244-245 
245-246 
247-248 

249 
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1 8 6 7 

1 4 1 .  Marx către Engels. 19 ianuarie 
142. Engels către Marx. 29 ianuarie . 
143. Marx către Engels. 21 februarie . 
1 44. Marx către Engels. 25 februarie 
1 45. Engels către Marx. 13 martie 
1 46. Marx către Engels. 2 aprilie 
147. Engels către Marx. 4 aprilie . 
148. Marx către Engels. 13 aprilie 
1 49. Marx către Engels. 24 aprilie . 
1 50. Engels către Marx. 27 aprilie 
1 5 1 .  Marx către Engels. 7 mai . 
1 52. Marx către Engels. In jurul datei de 22 mai 
1 53. Marx către Engels. 3 iunie 
154. Engels către Marx. 1 6  iunie 
1 55. Marx către Engels. 22 iunie 
1 56. Engels către Marx. 24 iunie 
157. Engels către Marx. 26 iunie 
1 58. Marx către Engels. 27 iunie 
1 59.  Marx către Engels. 27 iunie 
1 60. Marx către Engels. 20 iulie 
1 6 1 .  Marx către Engels. 1 0  august 
1 62. Engels către Marx. 1 1  august . 
1 63. Marx către Engels. 14 august 
164. Engels către Marx. 15 august 
1 65. Marx către Engels. 1 6  august 
166. Engels către Marx. 23 august 
167. Marx către Engels. 24 august 
1 68. Engels către Marx. 26 august 
1 69.  Engels către Marx. 27 august 
1 70. Marx către Engels. 31 august . 
1 7 1 .  Engels către Marx. 1 septembrie 
1 72. Engels către Marx. 2 septembrie 
1 73. Marx către Engels. 4 septembrie 
1 74. Merx către Engels 7 septembrie 
1 75. Engels către Marx. 9 septembrie 
1 76. Marx către Engels. 1 1  septembrie 
177.  Engels către Marx. 1 1  septembrie 
1 78. Marx către Engels. 12 septembrie 
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251-253 

253 

254 

254-256 

256-258 

258-260 

260-264 

264-267 

267-27 1 

27 1-275 

276 

277-278 

278-280 

280-283 

283-285 

285-286 

287-288 

289-292 

292-293 

293-294 

294-295 

295 

6 
297 

297-298 

299-300 

30 1 

302-306 

307 

308 

309-3 1 0  

3 1 0-312 

3 1 3  

3 1 3-3 1 4  

314-3 1 6  

3 1 6-31 8  

3 1 8-320 
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179. Marx către Engels. 12 septembrie 320 
180. Engels către Marx. 12 septembrie 321-322 
1 81 .  Marx către Engels. 13  septembrie 322 
182. Marx către Engels. 4 octombrie 322-327 
183. Engels către Marx. 8 octombrie 327 
1 84. Marx către Engels. 9 octombrie 328-329 
1 85. Marx către Engels . 1 O octombrie 329-330 
186. Engels către Marx. 1 1  octombrie 33--331 
187. Engels către Marx. 13  octombrie 331-333 
188. Marx către Engels. 14  octombrie 333-334 
189. Engels către Marx. 15 octombrie 335 
190. Engels către Marx. 18  octombrie 335-336 
1 9 1 .  Marx către Engels. 19  octombrie 336--339 
192. Engels către Marx. 22 octombrie 339-341 
193. Engels către Marx. 1 noiembrie 341-342 
194. Marx către Engels. 2 noiembrie 342-345 
195. Engels către Marx. 5 noiembrie 345-347 
1 96. Marx către Engels . 7 noiembrie 347-349 
197. Engels către Marx. 8 noiembrie 35--35 1 
198. Marx către Engels. 9 noiembrie . 351 
199. Engels către Marx. 10  noiembrie 352-354 
200. Marx către Engels. 1 4  noiembrie 354-355 
201 .  Engels cJlre Marx. 24 noiembrie 355-356 
202. Engels către Marx. 26 noiembrie 356-357 
203. Marx către Engels. 27 noiembrie 357-359 
204. Marx către Engels . 28 noiembrie 359-360 
205. Engels către Marx. 28 noiembrie 360-361 
206. Marx către Engels. 29 noiembrie 361-362 
207. Marx către Engels . 29 noiembrie 362 
208. Engels către Marx. 29 noiembrie 363-364 
209. Marx către Engels. 30 noiembrie 364-367 
210. Engels către Marx. 4 decembrie 368 
2 1 1 .  Engels către Marx. 6 decembrie 368-369 
212.  Marx către Enqels. 7 decembrie 370-372 
213. Marx către Eng, ls. 7 decembrie 373 
214. Engels către M„rx. 1 2  decembrie 373-374 
215 Marx către Engels. 14 decembrie 375-376 
216. Engels către Marx. 16  decembrie 376-377 
217. Marx către Engels. 17  decembrie 377-378 
218. Engels către Marx. 19  decembrie 378-380 
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P A R T E A  A D O U A  

SCRISORI ALE LUI MARX ŞI ENGELS 
CĂTRE DIVERSE PERSOANE 

octombrie 1864-decembrie 1 867 

1 8 6 4  

1 .  Marx către Carl Klings. 4 octombrie 
2. Marx către Sophie von Hatzfeldt. 16 octombrie 
3. Engels către Hermann Engels. 2 noiembrie . 
4. Engels către Joseph vVeydemeyer. 24 noiembrie 
5. Marx către Sophie von Hatzfeldt. 26 noiembrie 
6. Marx către Sophie von Hatzfeldt. 28 noiembrie 
7. Marx către Joseph Weydemeyer. 29 noiembrie 
8. Marx către Ludwig Kugelmann. 29 noiembrie 
9. Marx către Lion Philips. 29 noiembrie 

1 O. Marx către Sophie von Hatzfeldt. 22 decembrie 
1 1 .  Marx către Carl Siebel. 22 decembrie 

1 8 6 5  

1 2. Marx către Hermann Jung. In jur de 8 ianuarie 
13. Engels către Rudolf Engels . 10 ianuarie 
1 4. Marx către fiica sa Jenny. 1 1  ianuarie . 
15. Marx către Johann Baptist von Schweitzer. 1 6  ia-

nuarie , 
16. Marx către Johann Baptist von Schweitzer. 13 fe-

bruarie 
17.  Marx către Victor Le Lubez. 15 februarie . 
18. Engels către Otto Meissner. 22 februarie . 
19. Marx către Wilhelm Liebknecht. 23 februarie 
20. Marx către Ludwig Kugelmann. 23 februarie 
2 1 .  Engels către Carl Siebel. 27 februarie . 
22. Engels către Joseph Weydemeyer. 10 martie 
23. Marx către Hermann Jung. 13 martie 
24. Engels către Friedrich Albert Lange. 29 martie 
25. Marx către Sophie von Hatzfeldt. 1 O aprilie 
26. Marx către Hermann Jung. 13 aprilie 
27. Marx către Leon Fontaine. 15 aprilie . 
28. Marx către Hermann Jung. 25 aprilie 
29. Marx către Wilhelm Liebknecht. Intre 9 şi 25 mai 
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409- -410 

41 1 
4 12  
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429 
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30. Marx către Wilhelm Liebknecht. 24 iunie 
31 .  Marx către una dintre fiicele sale. 3 iulie 
32. Marx către Leon Fontaine. 25 iulie , . . . 
33. Marx către Wilhelm Liebknecht. 1 1  septembrie 
34. Marx către Wilhelm Liebknecht. 20 septembrie . 
35. Engels către Wilhelm Liebknecht. 21 septembrie 
36. Marx către Hermann Jung. 30 septembrie 
37. Marx către Solomon Fuld. 9 noiembrie . 
38. Marx către Hermann Jung. 15 noiembrie 
39. Marx către Hermann Jung. 20 noiembrie . 
40. Marx către Wilhelm Liebknecht. 2 1  noiembrie 
4 1 .  Marx către Cesar De Paepe. Aproximativ 25 noiem

brie 

1 8 6 6  

42. Marx către Johann Philipp Becker. Aproximativ 13  
ianuarie 

43. Marx către Ludwig Kugelmann. 15 ianuarie 
44. Marx către Wilhelm Liebknecht. 15 ianuarie 
45. Marx către Sigfrid Meyer. 24 ianuarie . 
46. Marx către Friedrich Lessner. 14  februarie 
47. Marx către fiica sa Jenny. 1 6  martie . 
48. Marx către Antoinette Philips. 1 8  martie 
49. Marx către fiica sa Laura. 20 martie . 
SO. Engels către Hermann Engels. 22 martie 
51 .  Engels către Hermann Engels. 6 aprilie . 
52. Marx către Wilhelm Liebknecht. 6 aprilie 
53. Marx către Ludwig Kugelmann. 6 aprilie 
54. Marx către Wilhelm Liebknecht. 4 mai 
55. Marx către Paul Lafargue. 13 auqust 
56. Marx către Ludwiq Kugelmann. 23 august 
57. Engels către Emil Engels. 23 august . . 
58. Marx către fiica sa Laura. 28 august . 
59. Marx către Johann Philipp Becker. 31 august 
60. Marx către fiica sa Laura. Septembrie . 
6 1 .  Marx către fiica sa Eleanor. 5 septembrie . 
62. Marx către Ludwig Kugelmann. 9 octombrie 
63. Marx către Ludwig Kugelmann. 13 octombrie 
64. Marx către Ludwig Kugelmann. 25 octombrie 
65. Marx către Fran:ois Lafargue. 12 noiembrie 
66. Marx către Paul Lafargue. 7 decembrie . . 
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474 

474-476 
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477-478 
478-480 
483-484 

485 
486-487 

487 
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1 8 6 7  

67. Marx către Ludwig Kugelmann. 1 8  februarie 
68. Marx către Ludwig Kugelmann. 16 aprilie 
69. Marx către J ohann Philipp Becker. 17 aprilie 
70. Marx către Sigfrid Meyer. 30 aprilie 
7 1 .  Marx către Ludwig Bichner. 1 mai 
72. Marx către fiica sa Jenny. 5 mai 
73. Marx către fiica sa Laura. 13 mai 
74. Marx către Ludwig Kugelmann. 10 iunie 
75. Marx către Ludwig Kugelmann. 13 iulie 
76. Marx către Ferdinand Freiligrath. 20 iulie 
77. Marx către un editor londonez. 14 august 
78. Marx către Auguste Vermorel. 27 august 
79. Marx către Sigfrid Meyer. 27 august . 
80. Engels către Laura Marx. 23 septembrie 
8 1 .  Marx către Ludwig Kugelmann. 1 1  octombrie 
82. Engels către Ludwig Kugelmann. 12 octombrie 
83. Marx către Ludwig Kugelmann. 15 octombrie 
84. Engels către Hermann Meyer. 18 octombrie 
85. Engels către Ludwig Kugelmann. 8 şi 20 noiembrie. 
86. Marx către Carl Siebel. 10 noiembrie 
87. Engels către Hermann Engels. 28 noiembrie 
88. Marx către Victor Schily. 30 noiembrie 
89. Marx către Ludwig Kugelmann. 30 noiembrie 
90. Marx către Ludwig Kugelmann. 7 decembrie 
9 1 .  Engels către Ludwig Kugelmann. 12 decembrie 
92. Marx către Ludwig Kugelmann. 13 decembrie 
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489-490 
490-491 
492-493 
493-494 
495-496 
497-499 
499-500 
500-501 

501 
502-503 
503-504 
504-505 
505-508 
508-509 
509-5 1 1  
5 1 1-512 
512-515 

515 
515-517 
517-518 
519-520 
520-521 
522-523 
523-524 

1. Jenny Marx căhe Friedrich Engels. In jurul datei de 29 noiembrie. 527-528 
528-529 
529-530 
530-532 
532-533 
533-534 
534-535 
535-536 

2. Jenny Marx către Friedrich Engels. 30 martie . . 
3. Karl Marx. Mărturisiri. 1 aprilie . . . . . . . 
4. Jenny Marx către Johann Philipp Becker. 29 ianuarie 
5. Jenny Marx către S1gfrid Meyer. Inceputul lunii februarie 
6. Jenny Marx către Ludwig Kugelmann. 26 februarie 

7. Jenny Marx către Ludwig Kugelmann. 1 aprilie 
8. Jenny Marx către Friedrich Engels. 24 decembrie . . 

9. Jenny Marx către Johann Philipp Becker. 5 octombrie 
10. Jenny Marx către Ludwig Kugelmann. 24 decembrie 
1 1 .  Circulara Casei Schiller din Manchester. 19 martie 
12. Circulara Casei Schiller din Manchester. 28 iunie 

Adnotări , , , • .  , . , . , , . , , . , , , 

Indice de lucrări şi articole ale lui .. Marx şi F. Engels citate wJ men-
ţionate . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
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537-538 
539-541 
541-545 
549-627 

628-633 
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Indice cuprinzind lucrările altor autori citate sau menţionate de Marx şi 
Engels 

Indice de reviste şi ziare menţionate 
Indice de nume 

I L U S T R A Ţ I I  

A treia pagina din scrisoarea lui Marx către Engels din 4 noiembrie 1 864 
Karl Marx (1 866) 
Fnedrich Engels (ln jur de 55 de ani) 
Prima pagină din scrisoarea lui Engels către Marx din 4 aprilie 1 867 
Karl Marx (1 867) 
Fotografie din tinereţe a fiicei lui Karl Marx, Jenny 
O pagină din caietul de însemnări al lui Marx din 1 864-1 865 cu ciorna 

scrisorii sale către Leon Fontaine din 15 aprilie 1 865 . 
Karl Marx, Friedrich Engels şi fiicele lui Marx, Jenny, Eleanor şi Laura. 
Pagină din procesul-verbal al Congresului de Ia Geneva din 1866 cu 

introducerile lui Marx 
Foaie din albumul fiicei lui Marx, Jenny, cu „Mărturisirile" lui Karl Marx 
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634-64> 
650-658 
659-701 

1 1  
166-167 
1 98-199 

261 
358-359 
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431 
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481 
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