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Prefaţă 

Volumul pe care-l înfăţişăm cititorilor, al 34-lea din Operele lui 
Marx şi Engels, conţine scrisorile acestora din perioada ianuarie 
1875 - decembrie 1880. Aşa cum s-a subliniat în numeroase exegeze, 
corespondenţa lui Marx şi Engels impune prin legătura ei organică 
cu activitatea teoretfră şi practică a fondatorilor socialismului ştiin
ţific. Relatările cu caracter personal, strict subiectiv, apar cu totul 
restrînse şi estompate de problemele de fond pe care Marx şi Engels 
le discută cu cei cu care se află în corespondenţă. Materia precum
pă:ni toare a scrisorilor e de ordin ideatic, fie că în ele se dezba!t 
probleme oglindind preocupările iteoretice ale fondatorilor socialis
mului ştiinţific, fie că ei işi expun părerile pe cele mai diverse as
pecte ale epocii, de la marile evenimente internaţionale, ca războiul 
ruso-româno-turc din 1 877-1878 la evoluţia vieţii de partid din Ger
mania, Franţa şi alte ţări, sau la profilul unor publicaţii şi la pro
cesul de editare şi de difuzare a unor scrieri socialiste. Scrisorile 
lui Marx şi Engels se întrepătrund atît de puternic cu activitatea 
lor, cu marile lor preocupări de ordin practic şi teoretic, incit le 
putem socoti un moment relevant al acestor preocupări. Ele ne in
troduc în laboratorul intim al creaţiei celor doi corifei a.i socialis
mului ştiinţific, ne arată momentul zămislirii unor idei, sau aruncă 
fascicule de lumină asupra proiectului unor scrieri ale lui Marx şi 
Engels, iar, uneori, explicitează şi completează tezele expuse de ei 
în opera propriu-zisă. 

Pe un plan mai larg, scrisorile aduc argumente de un interes ne
tăgăduit despre aderenţa organică a lui Marx şi Engels la modali
tatea şi spiritul creator de analiză a realităţii - fie că e vorba de 
lumea materială, fie de realitatea socială. Sînt şi în acest vdlwn 
numeroase referirile şi menţiunile care vădesc faptul că Marx şi 
Engels n-au atribuit 'sistemului de ide1 expus de ei caracter de 
concepţie finită, de colecţie de adevăruri universal valabile, de 
sumum al cunoaşterii teoretico-dilozofice. :.>impotrivă, întreg spiritul 
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gîndirii lui Marx şi Engels repudiază ideea că am putea imagina o 
construcţie teoretică atotcup rinzătoare, satisfăcind nevoia de a ex
plica fie şi p roblemele generale ale existenţei, cunoaşterii şi acţiunii; 
în acelaşi 1.imp ei stăruie necontenit asupra contactului pe care teoria 
trebuie să-l aibă cu realitatea vie, să se fundamenrteze pe şi să izvo
rască din ea, nu să subsumeze arbitrar şi aprioric această realitate. 
Marx şi Engels au făcut, se ştie, din contactul cu rea1itatea un semn 
al creativi1ăţii, al viabiliităţii şi forţei de afirmare a teo riei. Ar fi 
de aceea inutil şi în dezacord cu p rincipiile înseşi ale fondatorilor 
teoriei revoluţionare să repertorizăm p roblemele teo retico-metodo
logice sau cele conc ret-istorice pe care Marx şi Engels nu le-au 
analizat în opera sau sc risorile lor şi nu le-au rezolvat pentrul 
cercetarea ştiinţifică, sau pentru demersul ideologic şi filozofic. 
Ca o rice altă operă, şi cea a lui Marx şi Engels se ap reciază după 
semnificaţia contribuţiei ei la dezvoltarea cunoaşterii, nu după 
ceea ce mai rămine ulterior de cunoscut, căci nici deschizătorilor 
de drumuri nu li se poate cere să parcurgă drumul pină la capăt I 

Cu totul alta este, desigur, situaţia unor ap recieri conţinute în 
opera lo r care implică, la un examen a itent, ret�uri sau rectificări ; 
cu totul altceva este necesitatea de a analiza şi regîndi corpul de 
idei al fondatorilo r socialismului ştiinţific din perspectiva întregii 
evoluţii ulterioare a realităţii şi ştiinţei. 

Dar, desigur, sarcina cea mai însemnată şi mai vie constă în 
dezvolitarea teo riei materialismului dialectic şi a socialismului ştiin
ţific, în explorarea fenomenelo r şi p roceselor lumii contemporane, 
în asimilarea teoretică a acestora, în generalizarea experienţei for
ţelor decisive ale mişcării istorice actuale. 

Aşa cum se ştie, Partidul Comunist Român a adus şi aduce o 
contribuţie remarcabilă atit la stimularea conştiinţei viz.înd nece
s�tatea înţelegerii şi îmbogăţirii c reatoare a marxismului, cit şi la 
dezvoltarea conţinutului şi principiilor sale. „Teoria noastră revo
luţionară - subliniază tovarăşul Nicolae Ceauşescu - se dezvoltă 
şi se îmbogăţeşte necontenit, .în raport cu schimbările ce se p roduc 
în viaţa socială, în practica partidelor comuniste, în cunoaşterea 
universală. Dealtfel, atît dialectica, cit şi materialismul au existat 
şi înaintea lui Marx ; c reatorii socialismului ştiinţific le-au dat o 
interpretare nouă, revoluţionară, le-au transformat într-o armă de 
luptă a p roletariatului, a maselor muncitoare. Ei s-au bazat pe cele 
mai avansate descoperiri ale ştiinţelor, generalizîn<I cunoaşterea 
existentă la acea dată, corespunzător stadiului dezvoltării forţelo r 
de p roducţie, respectiv a societăţii„. Problema fundamenJtală în con
diţiile epocii contemporane, caracterizată p rin dezvoltarea verti
ginoasă a forţelor de p roducţie, p rin cea mai amplă revoluţie teh-
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nico-ştiinţifică, printr-un uriaş avînt al cunoaşterii umane, este îm
bogăţirea continuă a socialismului ştiinţific, sporirea contribuţiei 
fiecărui partid la dezvo1tarea teoriei noastre revoluţionare în con
cordanţă cu imperativele dezvoltării societăţii umane, ale practicii 
sociale" 1, 

Scrisorile lui Marx şi Engels rămîn ca o moştenire de preţ prin 
însemnătatea obiectivă a conţinutului lor, în contextul condiţiilor 
respective, prin valoarea lor metodologică, prin bogăţia informa
ţiilor pe care le cuprind şi prin posibilităţile pe care le deschid de 
a Ul1lllări mişcarea intimă a unor spirite de excepţie. · Cercul partenerilor de corespondenţă era format mai ales din 
tovarăşi de idei, din militanţi ai luptei revoluţionare. Foarte mulţi 
adresau lui Marx şi Engels rugămintea unui sfat, a unei păreri, 
erau dornici să af.le opinia lor în probleme de bază ale epocii, să 
obţină colaborarea la publicaţiile socialiste ale vremii. Răspunsul 
venea prompt, franc şi deplin lămuritor. Neîndoielnic, claritatea 
atitudinii, unită cu claritatea expresiei, sînt trăsături esenţiale ale 
scrisorilor lui Marx şi Engels. Oameni de principii, gînditori pro
funzi şi luptăltori sociali, Marx şi Engels repudiau organic ambi
guitatea, ocolişurile generatoare de confuzii, tertipurile diplomatice 
(„Intransigenţa - subliniază la un moment dat Marx - e prima con
diţie a oricărei critici" ) .  Tăind în istorie un ifăgaş nou de luptă şi de 
gîndire, ei au fost, mai presus de orice, consecvenţi crezului lor, mi
siunii istorice pe care şi-au asumat-o. Ideea este exprimată cu eloc
venţă într-o scrisoare, inserată în voll.lJillul de faţă, trimisă de 
Engels vechiului său prieten Johann Philipp Becker. „„ .nici prin 
cap nu ne-a trecut să lăsăm să cadă steagul proletar pe care l-am 
ţinut înălţat timp de aproape 40 de ani" .  Această menţiune făcută 
de Engels la 15 septembrie 1 879 rezumă de fapt sensul întregii orien
tări pe care o degaj ă scrisorile lui Marx şi Engels, nucleul g'îndu
rilor şi simţirii pe care ele le încorporează. 

Prin însuşi caracterul lor, scrisorile transmit reacţia imediată a 
celui ce le întocmeşte, spontaneitatea gîndului şi a sentimentului. 
Ceea ce impresionează în scrisorile lui Marx şi Engels este capa
citatea de a turna într-o formă cristalizată şi sigură ideea şi atitu
dinea, caraoterql foarte bine precizat al orientării şi al aprecierii 
lucrurilor. Desigur, toate acestea creşteau pe o vastă experienţă 
de viaţă şi pe fermitatea principiilor călăuzitoare. De aceea, scri
sorile fac corp comun cu opera fondatorilor socialismului ştiinţific, 
sînt parte alcătuitoare a ei. 

1 Nicolae Ceauşescu. Expunere la şedinta aclivulul central de partid şi de 
11tat. - 3 august 1978, fn Romdnia pe drumul construirii 11ocietiflii 11ocialilse 
mullilateral dezvoltate, voi. 16, Bucureşti, Editura politic!, 1979, p. 538. 
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Perioada în care Marx şi Engels concepeau scrisorile cuprinse 
in volumul 34 se plasează cu un secol în urmă. A fost o perioadă 
relaitiv liniştită în viaţa lor. Rămăseseră în UNllă anii furtunoşi ai 
Internaţionalei I şi vuietul Comunei din Paris. Marx şi Engels se 
puteau concentra mai în voie asupra realizării marilor lor proiecte 
ştiinţifice. Este drept, nu mai erau tineri şi starea sănătăţii, în spe
cial a lui Marx, impunea îngrij iri sporite. Cura de o lună la Karls
bad (azi Karlovy-Vary) devenise o cerinţă. Grij ile cele mai marii 
le pricinuia însă familiei Marx deteriorarea accentuată a sănătăţii 
soţiei lui Marx*. In general însă ambianţa de viaţă a lui Marx şi 
Engels era relativ senină, astrfel că Jenny Marx putea să scrie în 
ianuarie 1 877 lui Friedrich Adolph Sorge : „Noi, în general, am 
dus-o destul de bine (nori există întotdeauna şi pretutindeni) „. 
Prietenului nostru Engels îi merge, ca de obicei, bine. Este întot
deauna sănătos, proaspăt, vioi şi bine dispus".  

Opera care preocupa în special pe Marx era, desigur, „Capita
lul'. Lucrarea căpătase de acum celebritate mondială. In 1875 a 
apărut în editura pariziană La Châtre versiunea franceză a „Capi
talului" .  Refăcind unele capitole, intervenind masiv în altele, Marx 
a dat traducerii din limba germană în franceză caracterul unei ver
siuni de-sine�stătătoare a marii sale opere. In anul 1872 „Capitalul" 
a apărut în limba rusă ; mai multe scrisori din volumul 34 adresate 
lui N. Danielson arată interesul opiniei ştiinţifice înaintate din 
Rusia pentru lucrarea lui Marx şi intenţia de a se pregăti o nouă 
ediţie (vezi scrisoarea lui Marx către N. Danielson din 15 noiem
brie 1878 şi cea către Moritz Kaufmann din 10 octombrie 1878). In 
1 878 Uriele Cavagnani intenţiona să realizeze la Neapole o ediţie 
italiană a volumului I al „Capitalului" (vezi scrisoarea Jui Marx 
către F. A. Sorge din 27 septembrie 1877). Proiectul nu a putut atunci 
să prindă viaţă, astfel că prima ediţie completă avea să apară în 
italiană abia în 1886 la Torino. In schimb, Carlo Caifiero a publicat 
în 1 879 un izbutit compendiu al „Capitalului• . Karl Marx a apreciat 
compendiul, scriindu-i lui Cafiero la 29 iulie 1 879 : „Cele mai 
sincere mulţumiri pentru cele două exemplare din lucrarea dv. Cu 
cîtva timp în urmă am primit două lucrări similare, una scrisă în 
limba sîrbă, cealaltă în limba engleză (publicată în Statele Unite) ; 
amîndouă însă păcătuiesc prin aceea că, deşi îşi propun un rezumat 
succint şi popular al „Capitalului ", se cramponează în acelaşi timp 

'*' într-o scrisoare către Friedrich Adolph Sorge din 5 noiembrie 1880 Marx 
menţiona că „soţia mea se află de mai bine de un an într-o stare foarte gravă•. 
Menţiuni similare se intilnesc in numeroase scrisori din 1879-1880. 
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într-un mod mult prea pedant, de o formă ştiinţifică a expunerii. 
In felul acesta, după părerea mea, ele îşi ratează întrucîtva scopul 
principal - acela de a influenţa publicul căruia ii sînt de fapt des
tinate aceste rezumate. Aici rezidă marea superioritate a lucrării dv.•. 

Este interesant de semnalat că în cercurile socialiste româneşti 
broşura lui Cafiero a reţinut atenţia. Relevîndu-i calităţile, Zamfir 
Arbore propunea traducerea ei în româneşte, luîndu-şi angaj amen
tul să suporte cheltuielile materiale legate de imprimarea a 2 OOO de 
exemplare (vezi Documente privind istoria României. Războiul 
pentru independenţă, vol. I, Bucureşti, Editura Academiei R.P.R., 
1 954, p. 715; 791). Ca şi socialiştii din alte ţări ale Europei sau din 
S.U.A., socialiştii români vedeau semnificaţia „Capitaluluiu în aceea 
că a jucat rolul hotărîtor în fundamentarea ştiinţifică a noii con
cepţii revoluţionare. „Marx în cartea sa ,,Das KapitaJ• - se scria 
într-o broşură apărută la Iaşi în 1881 - a pus bazele socialismului 
ştiinţificu. Odată cu anii '80 se înregistrează primele traduceri şi 
prelucrări din opera lui Marx, propaganda şi popularizarea ideilor 
„Capitalului u în coloanele presei socialiste româneşti. Revista 
„Emanciparea u, organ de presă al cercului socialist bucureştean -
a publicat sub semnătura lui Anton Bacalbaşa în 1883 (nr. 4, 5 şi 7) 
un ciclu de articole intitulat „Capitalul. Cartea I, Dezvoltarea pro
ducţiei capitaliste• . Este prima încercare mai amplă �n literatura 
socialistă din România de a expune sistematic conţinutul „Capitalu
lui u lui Marx. 

Au existat proiecte de publicare a „Capitaluluiu în versiunea 
engleză pentru S.U.A. Volumul 34 conţine mai multe menţiuni ale 
lui Marx în legătură cu aceste proiecte (vezi scrisoarea lui Marx 
către F. A. Sorge din 27 septembrie şi 1 9  octombrie 1877) . lncepind 
cu 30 decembrie 1877 - pînă la 10 martie 1 878 - săptăminalul 
american Labor Standard a publicat în traducerea lui Otto Weide
meyer ediţia a II-a a broşurii lui Johann Most Kapital und Arbeit, 
o succintă expunere populară a volumului I al Capitalului. Pe textul 
acestei ediţii a intervenit direct K. Marx {vezi corespondenţa între 
Marx işi Engels din 24 şi 25 mai 1876) *. In Olanda socialistul 
F. D. Nieuwenhuis a pregătit, de asemenea, o expunere populară a 
volumului I al „Capitaluluiu sub titlul „Karl Marx, Kapital err 
arbeid (vezi scrisoarea lui Marx din 27 iunie 1880 către Nieuwen
huis). Lucrarea a apărut la Haga în 188 1 .  

* Nici după intervenţiile nemijlocite p e  care le-a făcut, Marx n u  socotea bro
şura lui Most drept o reuşită. „Nu mi-am menţionat numele pe ea - scria Marx 
lui Sorge la 14 iunie 1876 - deoarece în acest caz ar fi trebuit să fac şi mai multe 
bChimbări (tot ceea ce se referea la valoare, bani, salariu şi multe altele ar ft 
trebuit scoase în întregime şi înlocuite cu un material scris de mine) ". 
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Iradierea forţei de pătrundere a ideilor „Capitalului u a stîrnit 
reacţia economiştilor burghezi ai vremii .  Printre cei care s-au 
exersat în analiza „Capitaluluiu a fost şi economistul belgian, la  
modă în epocă, Emil de Lavelaye (el a întreprins şi un studiu pri
vind situaţia din agricultura ţării noastre) . La 23 ianuarie 1 877 Marx 
îi scria lui Gabriel Deville: „d-l Block în «Journal des economistes» 
şi d�l Lavelaye în «Revue des deux mondes» au prezentat publicu
lui francez o imagine absolut denaif.urată asupra «Capitalului» u. 

Continuînd munca la realizarea celorlalte două volume ale 
„Capitalului• , Marx urmărea cu 1atenţie noile !fenomene care 'se 
produceau în lumea capitalistă, se interesa de literatura economică 
a timpului. In scrisori există un evantai foarte bogat de probleme 
cu caracter economic pe care Karl Marx le abordează - de la cele 
privind structura „Capitalului• şi istoria teoriilor economice (în 
special rolul concepţiilor fiziocrate în dezvoltarea gîndirii econo
mice) la teoria valorii sau a rentei funciare. 

Corespondenţa lui Marx permite să constatăm un interes con
stant pentru multiplele aspecte ale fenomenului agrar. Sînt eloc
vente, astfel, preocupările sale vizînd criza agrară de la sfîrşitul 
secolului al XIX-iea sau evoluţia vieţii rurale în Rusia. Motivaţia 
adîncă, de ordin teoretic, rezidă în nevoia fondatorilor socialismu
lui ştiinţific, în cazul de faţă a lui Marx, de a stăpîni un domeniu 
care putea să nuanţeze sensibil propriul demers teoretic în stu
dierea rentei funciare ce pornea, cum se ştie, de la considerarea 
„tipului clasic" de dezvoltare a capitalismului în agricultură. Gîn
direa marxistă implica, prin chiar spiritul său, un dialog între con
strucţia teoretică şi realitatea concretă, care nu se putea aproxima 
în datele construcţiei propuse, ci presupunea o evaluare specială. 
Dealtfel, Marx a atras nu o dată atenţia asupra acestei împreju
rări în corespondenţa cu reprezentanţii mişcării revoluţionare şi cu 
gînditorii ruşi. Prin intermediul lor, Marx primea sursele documen
tare şi literatura de primă importanţă de care avea nevoie. (Vezi, de 
exemplu, scrisoarea lui Marx către P. L. Lavrov din 1 1  februarie 
1 875 şi cea către F. A. Sorge din 27 septembrie 1 877.) 

Se cuvine să reamintim că prin intermediul cărţii lui Elias 
Regnault, Histoire politique et sociale des Principautes Danubiennes 
(Paris, 1855) Marx cunoscuse ideile şi datele din lucrarea lui Nicolae 
Bălcescu Question economique des Principautes danubiennes pe 
care le-a folosit în volumul I al „Capitalului" . 

La 1 3  octombrie 1 876 Marx solicita lui Leo Frankel date privind 
structura proprietăţii în Ungaria : „Te-aş ruga să fii atit de bun şi 
să mă lămureşti în următoarea problemă : care e raportul între 
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şesul cultivat şi ţinutul muntosu .  La fel, la 4 aprilie 1876 Marx îl 
ruga pe Sorge să-i trimită de la New York „cataloagele americane 
de cărţi începînd din 1873 şi pînă în prezent. Aş vrea (pentru vo
lumul al doilea al „Capitalului•) să văd eu însumi ce este utili'" 
zabil din apariţiile cu privire la agricultur'I. americană şi la relaţiile 
de proprietate funciară, precum şi cu privire la credirt:„. u .  

Cît priveşte criza agrară de  la  sfîrşitul secolului a l  XIX-lea, 
Marx nota încă la 10 aprilie 1 879 într-o scrisoare către Nikolai Da
nielson că ea va afecta puternic societatea engleză. „Şi cu toate 
acestea - menţiona texitual Marx - sub învelişul acestei societăţi 
engleze «În aparenţă» atît de solide pîndeşte o altă criză - criza 
agrară, care va provoca schimbări mari şi profunde în structura ei 
socială" .  Ideea revine, cu detalieri şi în scrisori ulterioare. La 4 no
iembrie 1880, în scrisoarea trimisă la New York lui John Swinton, 
Marx comenta astfel efectele crizei agrare asupra raporturilor de 
clasă la sate : lmpotriva sistemului funciar englez, arăta el, „se 
ridică fermierii britanici, care gem sub povara arenzilor mari şi, 
graţie concurenţei americane, se sufocă din cauza preţurilor scă
zute ; se ridică muncitorii agricoli englezi, care au început, în sfîr
şit, să se sature de regimul lor tradiţional de animale de povară 
chinuite, precum şi acel p artid britanic care se autointitulează 
radical". 

Intre fenomenele lumii capitaliste petrecute în epocă, Marx 
găsea demne de atenţie, pentru semnificaţia şi relevanţa lor, pe 
cele din S.U.A. El socotea indispensabilă analiza acestora pentru 
definirea tendinţelor sistemului capitalist. „Cel mai interesant teren 
pentru economişti - remarca Marx într-o scrisoare din 1 5  noiem
brie 1 878 - îl oferă acum, fără îndoială, Statele Unite, în special 
perioada din 1873 (începînd cu crahul din septembrie) pînă în 1 878 
- perioada crizei cronice. Transformări - pentru care Anglia a 
avut nevoie de secole - au fost săvîrşite aici în cîţiva ani u .  

In relatările lui Marx întîlnim, de pildă, referiri la  monopoli
zarea capitalurilor - fenomen atunci încă incipient, care avea să 
marcheze decisiv, după cum se ştie, fizionomia economiei capita
liste. „Poporul va încerca zadarnic să se emancipeze de sub pu
terea monopolizatoare - nota Marx în scrisoarea amintită - „.de 
sub influenţa nefastă a marilor companii, care ţin în mîinile lor 
industria, comerţul, proprietatea funciară, căile ferate, finanţele şi 
cresc într-un ritm din ce în ce mai accelerat de la războiul civil 
încoace. Cei mai buni scriitori americani proclamă făţiş, ca pe un 
fapt incontestabil, că, deşi războiul pentru abolirea sclaviei a sfă
rîmat lanţurile negrilor, pe de altă parte, el i-a înrobit pe producă
torii albiu .  Fenomenul monopolizării era privit, astfel, de Marx nu 
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ca un simplu accident trecător, ci ca unul care înrîureşte cu nece
sitate economia capitalistă şi condiţiile de existenţă ale maselor 
populare. 

Extrem de sugestive pentru lămurirea fenomenului însuşi, şi, 
concomitent, pentru acribia ştiinţiifică a lui Marx sînt constatările 
sale cu privire la criza economică din deceniul al 8-lea al secolului 
trecut. Sensul lor viu, mereu actual, este dat de pledoaria pasio
nată pe care o conţin de a purcede în ştiinţă, în procesul cunoaş
terii, de la permanenta confruntare a rezultatelor obţinute cu datele 
realităţii şi cu evoluţia acesteia. Intr-o scrisoare către P. L. Lavrov 
din 18 iunie 1875 Marx preciza: „Criza comercială ia amploare„. 
Fenomenul realmente remarcabil este reducerea intervalului dintre 
ciclurile crizelor generale. Eu nu am considerat niciodată acest in
terval ca o mărime constantă„. u. Mai tîrziu, la 10 aprilie 1879, în 
scrisoarea adresată lui Nikolai Danielson Marx întreprindea un 
amplu comentariu cu privire la criza economică, precizînd semni
ficaţia pe care o avea cercetarea ei pentru publicarea volumului II 
al „Capitalului u. „Eu n-aş fi publicat în nici un caz volumul al doilea 
înainte ca actuala criză industrială din Anglia să fi ajuns la apogeu. 
De data aceasta maniifestările crizei sînt cu totul specifice, deose
bindu-se în multe privinţe de cele din trecut" .  In continuare, Marx 
proiectează vastul tablou sub care se înfăţişa desfăşurarea crizei 
în manifestarea ei concretă, de la ţară la ţară, şi în articulaţiile ei 
de ansamblu. Concluzia lui Marx nu era clădită deloc pe Huzii 
gratuite : „Indiferent de modul cum va evolua această criză - a 
cărei studiere amănunţită prezintă cea mai mare însemnătate pen
tru cercetătorul producţiei capitaliste, ca şi pentru teoreticianul de 
profesie -, ea va trece la fel ca şi crizele anterioare şi va constitui 
punctul de plec.are al unui «nou ciclu industrial», cu diferitele sale 
faze de prosperitate etc. „. u 

Al doilea moment ca importanţă teoretică, după „Capitalu]• 
(volumul II) în perioada 1875-1880, moment care ni se relevă în 
întreaga sa desfăşurare prin intermediul scrisorilor din volumul 34 
este, în mod evident, Anti-Diihring. Corespondenţa pe marginea lui 
Anti-Diihring este foaJ:1te bogată luminînd toate aspectele elaborării 
sale, de la zămislirea şi motivaţia abordării problemei, la structura 
lucrării, şi de la discutarea unor chestiuni de fond, la condiţiile pu
blicării ei. 

Anti-D'fihring �ste Î4l cel mai înalt grad caracteristică pentru 
activitatea teoretică izvorîtă direct din necesităţile practicii poli
tice, ale vieţii de partid. Ideea ei a fost, cum se ştie, şi cum ne în
credinţează din plin scrisorile cuprinse în volumul 34, generată de 
prezenţa şi circulaţia în cuprinsul mişcării socialiste germane a 
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unor scrieri ale lui Eugen Diihring, docent la Universitatea din 
Berlin, care se credea creator de sistem filozofic, depozitar de ade
văruri „în ultimă instanţă", deschizător de căi noi în ştiinţele so
ciale. 

Mai serios era încă faptul că ideile lui Diihring întreţineau o 
atmosferă de platitudine şi în acelaşi timp de euforie, prin nimic 
justificată, în mişcarea socialistă din Germania. Uşurinţa relativă 
cu care „prinseseră" ideile lui Diihring era un simptom îngrijorător 
pentru evoluţia mişcării socialiste germane. Era nevoie de o ripostă 
fermă, clădită pe cea mai solidă argumentare ştiinţifică, aptă să 
restituie mişcării spiritul critic necesar şi acea dimensiune teoretică 
pe care Marx şi  Engels au evocait-o nu o dată ca formînd o trăsătură 
forte a socialismului german. 

Sarcina acestei riposte şi-a asumat-o F. Engels. Incă în mai 1876, 
a.şa cum rezultă dintr-o scrisoare a lui Engels către Marx, era coaptă 
ideea luării de poziţie faţă de scrierile lui Diihring. Cele două lucrări 
principale ale sale, Cursus der Philosophie *, apărut complet în fe
bruarie 1875, şi Cursus der National- und Socialokonomie au dat 
prilej, prin chiar tematica lor foarte extinsă, ca Engels să lumineze, 
bineînţeles într-o formă polemică, o mare varietate de probleme ale 
dezvoltării societăţii şi a naturii. Lucrarea lui Engels a căpătat ast
fel o factură enciclopedică, avînd o largă cir<:ulaţie in .mişcarea so
cialistă internaţională, inclusiv în literatura socialistă din ţara 
noastră. 

Scrisorile din volumul 34 privitoare la Anti-Diihring surprind de 
fapt un act de creaţie ştiinţifică. Voind parcă să-şi verifice şi să-şi 
fixeze, în acelaşi timp, propriile opinii, Engels împărtăşeşte lui 
Marx impresiile sale despre lucrările lui Diihring, punctează princi
palele probleme pe care acesta le tratează şi, mai ales, este pre
ocupat să descifreze caracteristicile esenţiale ale modului de a 
gîndi al lui Diihring. 11„.el şi porneşte totdeauna de la «teze axio
matice» - menţiona Engels în scrisoarea din 25 august 1876 către 

* Titlul integral al lucrării : Cursus der Philosophie als slreng wissenschaflliche 
Wellanschauung und Lebensgeslallung, Leipzig, 1875. Iată cum apreciază Engels 
Cursus der Philosophie în scrisoarea către Marx din 28 mai 1876. „Ce-i drept nu 
găseşti în ea nici urmă de filozofie propriu-zisă - logică formală, dialectică, meta
fizică etc., ea prezintă mai degrabă o teorie ştiinţifică generală care tratează natura, 
istoria, societatea, statul, dreptul etc. într-o pretinsă corelaţie internă. Mai găsim 
apoi aici şi un întreg capitol în care este descrisă societatea viitorului sau aşa
numita societate „liberă •, insistîndu-se prea puţin asupra laturii economice, şi, 
printre altele, se elaborează un plan de învăţămînt pentru şcolile primare şi se
cundare ale viitorului. Aşadar, platitudinea este etalată aici într-o formă şi mai 
simplă decît în cartea sa de economie („.) Pentru critica concepţiei istorice lan
sată de nobilul nostru („.) această carte prezintă în plus avantajul că din ea se 
pot cita propriile lui expresii grosolane („.) •. 
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Marx - deoarece ceea ce este natural nici nu mai are nevoie de 
vreo demonstraţieu .  Din aceste scrisori, ca şi din lucrare, rezultă 
că unul din obiectivele esenţiale ale criticii lui Engels la adresa 
lui Diihring era tocmai sistemul său dogmatic de gîndire, recursul 
la teze gata confecţionate, înlocuirea analizei faptelor din natură 
şi societate cu declaraţii vagi şi abstracte, lipsite de consistenţă. 

Scrisorile dezvăluie schimbul fructuos de idei între Engels şi 
Marx în legătură cu elaborarea lucrării Anti-Diihring şi partici
parea nemijlocită a lui Marx la întocmirea părţii privitoare la isto
ria gîndirii economice (cap. X, secţiunea a II-a) . Deşi exista o înţe
legere asupra regimului de publicare a textului lui Engels în 
coloanele gazetei 11 Vorwărts", şi deşi probabil nu puţini militanţi 
aveau conştiinţa importanţei acestei opere, totuşi apariţia regulată 
a foiletoanelor a întimpinat unele dificulăţi, astfel că Engels şi chiar 
Marx au trebuit să intervină energic pentru a reaşeza situaţia în 
termenii conveniţi. Scrisorile constituie în acest sens o mărturie 
elocventă. (Vezi de exemplu scrisorile lui F. Engels către Wilhelm 
Liebknecht din 9 ianuarie şi 11 aprilie 1 877 ; scrisoarea lui Marx 
către W. Bracke din 1 1  aprilie 1 877 etc.). 

Anii 1 875-1 880 au fost, de asemenea, ani de preocupări intense 
ale lui Engels pentru Dialectica naturii. Amploarea temei permitea, 
desigur, examinarea ei ca un şir succesiv de probleme tinzînd să 
lumineze caracterul dialectic al dezvoltării lumii naturale în multi
tudinea aspectelor sale concrete. Unele scrisori din volumul 34 
dezvăluie permanenţa interesului lui Engels pentru această temă ; 
altele - importanţa pe care Marx o acorda sarcinii asumate de 
Engels (vezi scrisoarea către W. Liebknecht din 7 octombrie 1876) ; 
altele prefigurează idei şi teze din Dialectica naturii, ca de exem
plu scrisoarea din 12-17 noiembrie 1 875 către P. L. Lavrov, în care 
Engels expune poziţia sa faţă de darwinism şi dă o interpretare ma
terialist-dialectică a dezvoltării lumii organice. 

Ancoraţi în propriile preocupări ştiinţifice, Marx şi Engels ur
măreau evident, literatura socialistă a timpului, publicaţiile care 
apăreau, scrierile mai importante. 

O lucrare des evocată în scrisorile lui Marx din wolumul 
34 este Istoria Comunei a lui Lissagaray, apărută la Bruxelles în 
1 876. „Va fi prima istorie autentică a Comunei - scria Marx lui 
Wilhelm Bracke la 23 septembrie 1 876. Lissagaray nu numai că a 
folosit toate sursele tipărite, ci a şi avut la dispoziţie materiale care 
tuturor celorlalţi le-au fost inaccesibile, ca să nu mai vorbim de fap
tul că a fost el însuşi martor la cele mai multe dintre evenimentele 
pe care le descrie". O serie de scrisori din volumul de faţă fac ample 
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referiri la procesul de tipărire a lucrării lui Lissagaray în limba ger
mană şi contribuţia lui Karl Marx la reuşita traducerii (în germană) 
a acestei opere (vezi, de exemplu, scrisorile lui Marx către 
W. Bracke din 30 septembrie, 6 şi 20 noiembrie 1876, 21 ianuarie, 
1 4  februarie, 1 1  şi 21 aprilie, 26 mai 1 877 etc.) . 

Se cuvine remarcat că lucrarea lui Lissagaray a circulat, la scurtă 
vreme de la apariţie, printre socialiştii români. Corespondenţa păs
trată de la reprezentanţii cercurilor socialiste din deceniul al 8-lea al 
secolului trecut pune în evidenţă acest lucru. Astfel, Do
brogeanu-Gherea întreba într-o scrisoare trimisă prietenilor din stră
inătate (probabil la Geneva) : „nu se vinde oare în librării Istoria 
Comunei (a lui) Lissagaray ? (vezi Documente privind Istoria Româ
niei. Războiul pentru independentă, vol. I, partea I, Editura Acade
miei R.P.R., 1954, p. 766) . 

Deosebit de problemele teoretice legate nemijlocit de procesul 
de elaborare a unor lucrări, în corespondenţa lui Marx şi Engels se 
întîlnesc cîteva menţiuni de excepţională însemnătate caracterizînd 
propria concepţie, felul în care înţelegeau ideea de materialism fi
lozofic. 

Nu o dată în scrisori, Marx şi Engels arată că baza materlaflstă a 
socialismului ştiinţific înseamnă analiza proceselor obiective care 
au loc în societate şi deci fundamentarea concluziilor în strictă le
gătură cu condiţiile şi tendinţele reale ale dezvoltării sociale. Baza 
materialistă a Capitalului - preciza Marx în scrisoarea către Carlo 
Cafiero din 29 iulie 1879 - rezidă în demonstrarea ideii că „condi
ţiile materiale necesare emancipării proletariatului sînt generate în 
mod spontan în procesul producţiei capitaliste" .  

Intr-o scrisoare din 23 octombrie 1877 către W. Bracke, Marx dă 
acelaşi sens noţiunii de „cunoaştere materialistă" ,  subînţelegînd 
procesul de cunoaştere a condiţiilor reale ale dezvoltării sociale. 
Aproape concomitent cu scrisoarea de mai sus, la 19 octombrie 1 877 
Marx exprima aceeaşi idee într-o scrisoare către Friedrich Adolphe 
Sorge, admirabilă prin forţa cu care caracterizează situaţia din miş
carea socialistă din Germania. Marx vorbea de „studenţii necopţi• 
şi de „doctorii superinţelepţi" care vor să dea socialismului o orien
tare „«mai înaltă, ideală», adică să-i înlocuiască baza materialistă 
{care cere, dacă vrei să operezi cu ea, un studiu serios, obiectiv) 
prin mitologia modernă cu zeităţile ei : a dreptăţii, libertăţii, egali
tăţii şi fraternităţii" . Iar Engels nota într-o scrisoare din 12-17 no
iembrie 1875 către P.L. Lavrov că în Germania este nevoie în pri
mul rînd „să ne dezbărăm de ultimele rămăşiţe ale idealismului ger
man, să repunem în dreptul lor istoric realităţile materiale" .  
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Orientarea preponderentă a lui Marx şi Engels spre domeniul 
activităţii teoretice nu a redus interesul lor pentru problemele dez
voltării mişcării socialiste şi pentru ceea ce însemna acţiune prac
tică a acesteia. 

Aşa cum rezultă şi din scrisorile conţinute în volumul 34, Marx 
şi Engels au privit Internaţionala I nu ca pe un organism cu statut 
de permanenţă, ci ca pe o asociaţie răspunzînd necesităţilor unui 
anumit moment istoric. De aceea ei socoteau de fapt depăşite planu
rile sau încercările de a relua activitatea Internaţionalei. „Interna
ţionala - sublinia Marx în interviul acordat gazetei „The Chicago 
Tribune" - a avut avantajele ei, dar s-a perimat şi nu mai există. 
Ea a existat şi a condus mişcarea. Creşterea mişcării socialiste din 
ultimii ani a făcut-o de prisos". Mişcarea muncitorească şi socia
listă din diferite ţări a•le Europei se afla în anii 1 875-1880 în pragul 
unei noi etape de dezvoltare ; conducerea sau coordonarea ei din
tr-un centru era imposibilă. 

Activitatea diferitelor detaşamente ale clasei muncitoare oferea 
un bogat teren de meditaţie, organizaţiile socialiste îşi dezvăluiau 
fizionomia şi caracteristicile proprii nu numai prin principiile teo
retice pe care le proclamau, ci şi prin acţiunea practică politică pe 
care o desfăşurau. Vorbind despre orientarea ori despre activitatea 
concretă a unor partide socialiste, Marx şi Engels au putut, astfel, 
examina o serie de probleme principiale de cea mai mare însemnă
tate, vizînd fundamentul filozofic al mişcării socialiste, multiplele 
aspecte de tactică, de teorie a revoluţiei socialiste etc. Valoarea co
mentariilor este cu atît mai mare cu cit ele nu apar într-o formă 
abstractă, generală, ci aduc ideile generale pe terenul unor situaţii 
concrete, conferă acestor idei un c aracter aplicat, operativ. Tocmai 
aici se observă supleţea gîndirii lui Marx şi Engels, excepţionala ei 
capacitate de sesizare, acuitatea ei faţă de datele concrete ale unei 
situaţii sau a alteia. 

Cele mai multe comentarii se grupează în jurul unor fenomene 
petrecute în mişcarea socialistă din Germania. Dacă la cunoaşterea 
deplină a situaţiei adăugăm faptul că aceste fenomene erau cu ade
vărat semnificative, ne explicăm interesul lui Marx şi Engels pentru 
ele. Dar chiar şi în cazul Partidului muncitoresc social-democrat 
german, Marx şi Engels se fereau să intervină din afară în proble
mele concrete. lntr-o scrisoare către Bebel din 1 8/28 martie 1 875, 
F. Engels arăta : „Lumea îşi închipuie că noi dirijăm de aici întreaga 
mişcare, or, d-ta ştii tot atît de bine ca şi mine că nu ne-am ameste
cat aproape niciodată cîtuşi de puţin în treburile interne ale parti
dului, şi dacă am făcut-o, atunci a fost numai pentru a corecta, în 
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măsura în care era posibil, greşeli care, după părerea noastră, au 
fost comise, şi încă numai pe acelea de natură teoretică". 

Pe plan organizatoric, în 1875 a avut loc unirea Partidului mun
citoresc social-democrat german (eisenachieni) cu Uniunea gene
rală a muncitorilor germani (lassalleeni) în Partidul muncitoresc 
german. Congresul de unificare, care a adoptat programul noului 
partid, ca şi alte congrese uLterioare, s-a ţinut la Gotha. In anul 
1878, după o serie de succese electorale ale Partidului socialist, Bis
marck a impus adoptarea unei legi excepţionale împotriva acestuia. 
Condiţiile dificile în care partidul trebuia să....şi desfăşoare activi
tatea n-au reuşit, totuşi, să împiedice răspîndirea influenţei sale în 
mase. Pe plan teoretic Partidul muncitoresc german a fost confrun
t at însă cu efectele nocive ale pătrunderii unor idei de factură mic
burgheză. Sub forme variate şi pe căi diferite ele se infiltrau în pu
blicistica şi literatura socialistă germană şi chiar în orientările pro
gramatice ale partidului, ducînd la vulgarizarea concepţiilor clasei 
muncitoare, la crearea unei artmosfere de confuzie şi lipsă de răs
pundere, la slăbirea fermităţii ideologice. Semnificative în acest 
sens sînt „momentul Dii.hring" ,  orientarea teoretică a programului 
de la Gotha (mai 1875) , precum şi asemenea „momente" ca apariţia 
revistei „Zukunft" - 1877 - sau ampla dezbatere în jurul apariţiei 
gazetei „Sozialdemokrat" - 1879, la Ziirich - dezbatere la care 
Marx şi Engels au participat activ. 

Aşa cum se poate deduce din scrisorile conţinute în volumul 34, 
Marx şi Engels au privit favorabil ideea unirii forţelor politice ale 
clasei muncitoare germane în Partidul muncitoresc german. Numai 
că programul adoptat la Gotha conţinea o serie de concesii de prin
cipiu făcute lassalleanismului, cu repercusiuni serioase asupra în
tregii activităţi a partidului. Preocupaţi în special de profilul teore
tic al partidului, Marx şi Engels au luat atitudine fermă şi promptă 
faţă de aceste concesii generatoare de confuzii : nu pentru că ele ar 
fi fost atunci şi necondiţionat îmbrăţişate de masa adepţHor sau a 
simpatizanţilor socialismului, ci pentru că, aşa cum socoteau fonda
torii socialismului ştiinţific, - „elaborîndu-se programe de prin
cipii („.) se înalţă în văzul lumii jaloane după care va fi apreciat ni
velul mişcării partidului" (scrisoarea lui Marx către W. Bracke din 
5 mai 1875) . Este interesant de remarcat faptul că Marx şi Engels au 
ţinut să nu dea polemicii un caracter public. Principala piesă care 
expune poziţia lor este, aşa cum se ştie, cunoscuta scriere a lui Karl 
Marx Critica Programului de Ia Gotha. Ea însăşi a fost concepută 
ca o scrisoare trimisă unor „prieteni de partid" (W. Bracke şi 
A. Geib, I. Auer, A. Bebel şi W. Liebknecht) şi publicată abia în 
1891 în revista „Neue Zeit". 
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Scrisorile din volumul 34 înfăţişează amplu demersul poziţiilor 
lui Marx şi Engels. Obiecţiile de fond şi tipul de analiză a punctelor 
din programul Partidului muncitoresc socialist german coincid, în 
mare, cu cele dezvoltate de Marx în Critica Programului de la 
Gotha. Este concludentă, de pildă, scrisoarea lui Engels către 
A. Bebel din 1 8/28 martie 1 875. Printre tezele a căror inconsistenţă 
Engels a pus-o în evidenţă figurează, de exemplu, 11teza lassalleană 
grandilocventă, dar greşită din punct de vedere istoric, că, faţă de 
clasa muncitoare, toate celelalte clase nu reprezintă decît o masă 
reacţionarău ,  sau 1 1legea de aramă a salariului", atît de trîmbiţată 
de Lassalle. Engels critica, de asemenea, faptul că 1 1programul for
mulează drept singura revendicare socială ajutorul statului sub 
forma sa cea mai nudă", precum şi faptul că 11nu se pomeneşte himic 
despre organizarea, cu ajutorul sindicatelor, a clasei muncitoare 
ca clasău .  

In legătură cu principiul internaţionalismului, Engels preciza în 
scrisoarea sa : 1 1Fireşte, nici nu era nevoie să se vorbească despre 
Internaţională ca atare. Dar ar fi trebuit („.) să se spună, de pildă, 
aşa : deşi Partidul muncitoresc german acţionează în primul rînd 
înăuntrul frontierelor de stat care-i sînt date (el nu are dreptul să 
vorbească în numele proletariatului european şi, mai ales, să susţină 
ceva fals) . el este totodată conştient de solidaritatea sa cu munci
torii din toate ţările şi va fi întotdeauna gata să-şi îndeplinească, ca 
şi pînă acum, îndatoririle care decurg din această solidaritate". Ob
servăm, prin urmare, din precizările lui Engels că el era departe de 
a identifica manifestarea solidarităţii internaţionale a mişcării mun
citoreşti cu o anumită formă de organizare internaţională a acesteia 
(în cazul dat este vorba de Internaţionala I) . Ceea ce socotea Engels 
drept un atribut intrinsec al mişcării muncitoreşti din diferite ţări 
este conştiinţa solidarităţii sale cu muncitorii din toate ţările, fiecare 
partid acţionînd, în primul rînd, 1 1înăuntrul frontierelor de stat care-i 
sînt dateu şi neluîndu-şi dreptul 1 1să vorbească în numele proleta
riatului european". 

De acelaşi spirit sînt pătrunse şi declaraţiile lui Marx în inter
viul dat gazetei 1 1The Chicago Tribune" la 1 8  decembrie 1 878. El 
sublinia acolo necesitatea elaborării platformelor de revendicări 
programatice ale diferitelor partide socialiste muncitoreşti în strictă 
concordanţă cu condiţiile istorice concrete din fiecare ţară. Despre 
programul de la Gotha Marx arăta : 11Majoritatea punctelor din acest 
program nu au nici o însemnătate în afara Germaniei. Spania, Rusia, 
Anglia şi America au programe proprii adecvate dificultăţilor lor 
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specifice de moment. Singura lor asemănare constă în scopul fi
nal comunu. 

Tabloul pe care-<l prezenta mişcarea muncitorească din Germania 
era complicat nu numai de aspectele d ecurgînd din unificarea de la 
Gotha (1 875) şi din poziţiile programatice adoptate acolo. Marx a 
atras atenţia că adevărata înfăţişare a mişcării e dată de activitatea 
ei. Această remarcă are o valoare metodologică specială şi pentru 
modal1tatea de a concepe şi a cerceta mişcarea muncitorească. 

Desigur, în condiţiile în care se aflau, ca emigranţi politici, şi, 
bineînţeles ca gînditori sociali, Marx şi Engels se interesau în pri
mul rînd de aspectele teoretice ale mişcării, fenomenele petrecute 
în cadrul acesteia dindu-le posibilitatea să se pronunţe asupra unor 
probleme de principiu de cea mai mare importanţă. Intervenţiile lui 
Marx şi Engels, sînt, în toate cazurile, o pledoarie puternică pentru 
fermitatea de clasă, concomitent cu discernerea dialectică a situa
ţiilor. Scrisorile din volumul 34 sînt încă un exemplu elocvent de si
tuare a teoriei pe terenul de clasă al proletariatului, de exigenţă 
faţă de conţinutul activităţii teoretice tocmai pentru ca ea să ex
prime în mod autentic tendinţele reale ale practicii revoluţionare 
proletare. 

In privinţa caracterului violent sau neviolent al revoluţiei, Marx 
pornea de la condiţiile de fapt din diferite ţări. In epocă, el disocia, 
de pildă, situaţia din S.U.A., Anglia şi Franţa de cea din Rusia, 
Germania şi Austria. „Evenimentele revoluţiei franceze - menţiona 
el în interviul acordat gazetei „The Chicago Tribune" - s-ar mai 
putea repeta în aceste ţări. Lucrul acesta e clar pentru oricare cu
noscător al conjuncturilor politice. Dar aceste revoluţii vor fi opera 
majorităţii. Revoluţiile nu sînt făcute de un singur partid, ci de în
treaga naţiunea. Iată consideraţii ce par ocazionale, prilejuite de un 
simplu interviu, dar cit de adînc e sensul unor remarci, ca, de pildă, 
cea care invită la studierea conjuncturilor politice pentru a fixa în 
termeni adecvaţi forma de manifestare a revoluţiilor, sau cea care 
priveşte revoluţia ca operă a maselor pe scară naţională. 

Dealtfel, şi acolo unde Marx considera că situaţia concretă şi 
condiţiile de fapt impun un deznodămînt violent, el făcea distincţie 
între necesitatea obiectivă a unui asemenea deznodămînt şi mersul 
mişcării spre el, care poate îmbrăca, pînă la punctul critic, forme 
paşnice. „In Germania - scria el lui Henry Hyndman la 8 decem
brie 1 880 - clasa muncitoare a înţeles foarte bine, încă de la înce
putul mişcării ei, că nu se poate elibera de despotismul militar decît 
printr-o revoluţie. Totodată, muncitorii germani au înţeles că fără 
o organizare prealabilă, fără dobîndirea de cunoştinţe, fără propa-
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gandă„. o asemenea revoluţie, chiar începută cu succes, s-ar în
toarce, în ultimă instanţă, împotriva lor. De aceea ei au acţionat în 
limitele unei stricte legalităţi•. 

Problema raportului dintre dezvoltarea „paşnică" a mişcării 
muncitoreşti şi obiectivele sale revoluţiona.re este de7Jbătută în jocul 
de ape ale unei dialectici subtile în Conspectul lui Marx asupra 
dezbaterilor din Reichstag cu privire la legea împotriva socialişti
lor, conspect cuprins în volumul 34. Conspectul nu este o simplă 
însemnare ocazională ; el transmite întreaga forţă de analiză a gîn
dirii lui Marx, ceea ce-şi propune să dezvăluie el fiind caracterul 
arbitrar al legii adoptate împotriva socialiştilor (chiar pe terenul 
mecanismului politic al vremii). Insemnările lui Marx depăşesc 
însă cu mult problema amintită, sugerînd o meditaţie asupra condi
ţiei mişcării muncitoreşti şi a misiunii sale eliberatoare. 

In Conspect Marx subliniază distincţia dintre ţelul obiectiv al 
mişcării, care nu poate fi decît revoluţionar şi transformator, şi mij
loacele de realizare a lui, care pot fi şi paşnice, legale ; nu însă ne
apărat eminamente legale şi paşnice, deoarece, arată el, o dezvol
tare paşnică poate să ducă la o „evoluţie violentă a ţelului". Un ast
fel de deznodămînt decurge nu atît din natura ţelului urmărit, cit din 
caracterul obstacolelor care i se pun în faţă „din partea foştilor po
tentaţi ai societăţii". „Dacă, de pildă, - menţiona Marx - clasa 
muncitoare din Anglia sau Statele Unite obţine majoritatea în par
lament sau în congres, ea ar putea să înlăture pe o cale legală legile 
şi rîn{luielile care stau în calea dezvoltării ei„." Cu toate acestea, 
mişcarea «paşnică» ar putea deveni «violentă» în cazul împotrivirii 
celor interesaţi în menţinerea vechii orînduiri". 

Poziţia lui Marx şi Engels era, aşadar, pe cit de fermă, în raport 
cu interesele autentice ale proletariatului şi ale dezvoltării mişcării 
muncitoreşti, pe atît de suplă în sesizarea condiţiilor concrete de 
desfăşurare a luptei sale de eliberare. 

Alături de analiza temeinică a fenomenelor din mişcarea socia
listă din Germania, în scrisorile din volumul 34 întBnim caracteri
zări relevante ale mişcării revoluţionare şi socialiste din diferite 
alte ţări. In general, socialismul european trecea, în epocă, printr-o 
fază de acumulări ; elementul cel mai semnificativ al acestor acu
mulări, pe lingă succesele înregistrate pe planul organizării clasei 
muncitoare, consta în accelerarea orientării spre marxism. 

Marx şi Engels urmăreau cu satisfacţie evoluţia în acest sens a 
mişcării muncitoreşti din Franţa ; programul electoral din 1880 
- avînd rolul unui adevărat program al mişcării socialiste fran-
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ceze - a fost elaborat cu participarea nemijlocită a fondatorilor so
cialismului ştiinţific. Scrisoarea lui Marx către F.A. Sorge din 5 no
iembrie 1880 face menţiuni interesante cu privire la orientarea miş
cării muncitoreşti franceze spre socialismul ştiinţific : „Ai observat, 
probabil, că tocmai «Egalite» (graţie, în primul rînd, faptului că 
Guesde a trecut la noi, precum şi  lucrărHor ginerelui meu Lafargue) 
este prima publicaţie muncitorească «franceză» în adevăratul în
ţeles al cuvîntului. Pînă şi Mâlon, în Revue socialiste, în ciuda, e 
drept, a inconsecvenţei propriei sale naturi eclectice, a fost nevoit 
să se convertească la socialismul ştiinţific modern„. " .  Despre întoc
mirea programului din 1880 Marx scria că la scurtă vreme după ce 
întocmise „Chestionar pentru muncitori• * „a sosit la Londra Guesde 
pentru a elabora aici împreună cu noi (cu mine, cu Engels şi cu La
fargue) programul electoral pentru muncitori în alegerile generale 
care urmau să aibă loc„. A fost o încercare energică de a-i readuce 
pe muncitorii francezi de pe înălţimile înceţoşate ale frazelor răsu
nătoare înapoi pe tărîmul realităţW. Formarea unor asociaţii de lu
crători favorabile programului, apariţia unor organe de presă inspi
rate de ideile socialismului ştiinţific, orientarea de ansamblu a Parti
dului muncitoresc francez erau tot atLtea semne ale treceri'i la 
marxism a mişcării muncitoreşti franceze. Evident, e vorba de în
ceputul unui proces istoric care s-a desfăşurat foarte complex. 

Şi în Elveţia se manifesta tendinţa de unificare a forţelor clasei 
muncitoare. Intemeietorii socialismului ştiinţi.fie priveau cu încre
dere evoluţia lucrurilor, socotind - aşa cum făcea Engels în scri
soarea către J.Ph. Becker (1 1 ianuarie 1 878) - că esenţiale nu sînt 
declaraţiile goale despre scopurile finale ale mişcării „prezentate 
în chip de dogmă", ci acţiunea şi intrarea directă în luptă, astfel ca 
mişcarea politică a clasei muncitoare să poată conta pe o creştere 
grabnică a influenţei sale. 

Speranţe mari îşi puneau Marx şi Engels în evoluţia mişcam 
muncitoreşti şi socialiste din S.U.A., unde în epocă au avut loc ci
teva acţiuni de mare însemnătate. Creatorii materialismului dialec
tic au făcut o radiografie exactă a caracteristicilor mişcării munci
toreşti din Anglia. Ei au cunoscut bine situaţia mişcării revoluţionare 
din Rusia; scrisorile lui Marx şi Engels din volumul 34 pun în evi
denţă o idee centrală a lor privind procesul revoluţionar european 
potrivit căreia Rusia va fi scena de desfăşurare a viitoarei revoluţii. 

* „Chestionar pentru muncitori" a fost întocmit de Marx şi publicat fără sem
nătură în „La Revue socialiste• la 20 aprilie 1880, precum şi sub formă de ediţie 
separată. (Vezi K. Marx şi F. Engels, Opere, voi. 19, Bucureşti, Editura politică, 
l964, p. 238-245) . 
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„Rusia, a cărei situaţie am studiat-o din surse ruseşti originale, ofi
ciale şi neoficiale „.- arăta Marx în scrisoarea către F.A. Sorge 
din 27 septembrie 1877 - se afla dej a de multă vreme în pragul 
unei revoluţii; toate elementele necesare erau dej a coapteu. Iar 
Engels nota în scrisoarea din 22 iulie 1880 către Minna Gorbunova 
că Rusia „se află în ajunul unei crize istorice mondialeu .  Ideea se 
întîlneşte şi în scrisoarea lui Marx către W. Liebknecht din 4 fe
bruarie 1878, a lui Engels către J. Ph. Becker din 19 decem
brie 1879 etc. 

Principalul factor de precipitare şi de accelerare a situaţiei ex
plozive era considerat de Marx şi Engels războiul din 1877-1878. 
Preocupaţi în genere de „problema orientală u, fondatorii socialis
mului ştiinţific au acordat şi de această dată o mare atenţie eveni
mentelor din Balcani. (In scrisoarea din 21 aprilie 1877 către 
W. Bracke, Marx socotea că presa muncitorească neglijează analiza 
problemei orientale ca mijloc de educare politică a muncitorilor.) 
In scrisorile din volumul 34 se întîlnesc numeroase referiri la situa
ţia din Imperiul turc, la situaţia armatei ruse şi desfăşurarea ope
raţiilor militare în Balcani etc. In acest domeniu prognozele şi eva
luările din scrisori (mai ales cele provenite de la Engels) distonează 
faţă de desfăşurarea reală a lucrurilor. Ele trebuiesc apreciate prin 
prisma analizei ulterioare a evenimentelor care a lămurit întreg 
complexul de probleme pe care îl ridică, de la cele politico-diploma
tice la cele cu caracter militar şi de la premisele sale istorice, cu 
rădăcini adînci în trecutul popoarelor din Balcani, la  consecinţele pe 
care le-a avut asupra dezvoltării popoarelor din această zonă. Indi
ferent de aspectul concret pe care cercetarea îl îmbrăţişează, ea nu 
poate face abstracţie de împrejurarea hotărîtoare de ansamblu, evi
denţiată în documentele Partidului Comunist Român, că acest război 
„a avut o importanţă hotărîtoare pentru cauza libertăţii şi indepen
denţei popoarelor din Balcani„. " 1, 

Dacă astăzi privim din altă perspectivă implicaţiile războiului 
asupra sud-estului european, reţinem, în schimb, meditaţia extrem 
de profundă a lui Marx despre prăbuşirea Imperiului otoman ca mo
ment al prăbuşirii ordinii europene, bazată pe dominaţia unor im
perii multinaţionale. „Turcia şi Austria - nota Marx în scrisoarea 

1 Nicolae Ceauşescu, Expunere prezentată la Sesiunea solemnă comună a Co
mitetului Central al Partidului Comunist Român, Marii Adunări Naţionale şi acti
vului central de partid şi de stat consacrată sărbătoririi centenarului proclamării 
independentei de stat a României. 9 mai 1977, în România pe drumul construirii 
societăţii socialiste multilateral dezvoltate, voi. 1 4, Bucureşti, Editura politică, 1977, 
p. 329. 



Prefaţă XXIII 

către W. Liebknecht din 4 februarie 1878 - au fost ultimul bastion al 
vechii ordini de stat europene, care în 1815  a fost încă odată cîrpă
cită şi odată cu destrămarea lor se va prăbuşi definitiv. Acest fali
ment, care se va produce de-a lungul unei serii de războaie (mai 
întîi „locale• şi apoi generale) va grăbi criza socială şi odată cu ea 
destrămarea tuturor acestor false puteri găunoase, care-şi zăngăne 
armeleu.  

Există în comentariile din scrisorile care reflectă problemele răz
boiului şi cîteva referiri care privesc direct ţara noastră şi armata 
română. Comportamentul acesteia la Plevna a schimbat complet ma
niera de a judeca a lui Marx şi Engels. In scrisoarea din 4 februarie 
1 878, Marx menţionează direct că guvernul român, de fapt armata 
xomână, a salvat situaţia la Plevna. 

* 

Parte integrantă a unei creaţii excepţionale, corespondenţa lui 
Marx şi Engels din volumul 34 este un izvor excepţional de cunoaş
tere a vieţii şi activităţii fondatorilor socialismului ştiinţific, a pre
ocupărilor lor ştiinţifice şi politice, a legăturilor lor cu oamenii 
vremii, în perioada 1875-1 880. O exegeză a istoriei elaborării „Ca
pitaluluiu este de neconceput fără studierea atentă a corespondenţei 
din volumul de faţă (bineînţeles ca şi din alte volume) . La fel stau 
lucrurile şi în ce priveşte Anti-Diihring, operă de căpătîi a lui 
F. Engels. Aceeaşi constatare o putem face şi în legătură cu împre
jurările redactării Criticii Programului de la Gotha, cu poziţia lui 
Marx şi Engels faţă de fenomenele din mişcarea socialistă interna
ţională, specifice anilor 1 875-1880 etc. 

Corespondenţa interesează deopotrivă, aşa cum s-a subliniat, 
pentru partea de conţinut a ideilor expuse în ea, ca şi pentru spi
ritul creator care se relevă ca atribut intrinsec al gîndirii lui Marx 
şi Engels. Volumul conţine mărturii extrem de elocvente în acest 
sens, invitînd nu numai la analiza atentă a lor, dar şi la o medita
ţie tot mai comprehensivă asupra întregii opere a întemeietorilor 
socialismului ştiinţific. Astăzi, la cei o sută de ani care ne despart de 
perioada corespondenţei cuprinsă în volumul 34, acest act meditativ 
se constituie ca componentă a uriaşei activităţi creatoare menite să 
îmbogăţească şi să dezvolte teoria revoluţionară despre natură şi 
societate. „Dacă Marx, Engels şi Lenin - arăta tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu, subliniind stringenţa acestei activităţi - s-ar fi mulţu
mit doar să repete ceea ce se cunoştea în practica de atunci şi n-ar 
fi căutat, pe baza experienţei practice, a gîndirii înaintate, să-şi 
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imagineze şi să previzioneze societatea socialistă, ei n-ar fi făcut 
ştiinţă, n-ar fi devenit revoluţionari, ar fi rămas economişti burghezi. 
Iată de ce şi în domeniul ştiinţelor sociale, dacă vrem să fim în
tr-adevăr revoluţionari şi să contribuim la dezvoltarea societăţii, 
trebuie să aducem o contribuţie creatoare la dezvoltarea gîndirii şi 
practicii socialismului u 1, 

Editura politică 

1 Nicolae Ceauşescu. Cuvintare la plenara comună a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Romdn şi Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice şi So
ciale a României. 5 iulie 1979, în România pe drumul construirii 11ocielălii socia· 
liste mullilateral dezvoltate, voi. 18, Bucureşti, Editura politică, 1979, p. 393-39-4. 
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1875 

1 

Marx către Engels 1 
la Londra 

[Londra, februarie-martie 1875) 

Apucă-te de lucru, adoptă însă un ton ironic. Broşura este atît 
de stupidă, incit şi Bakunin ar putea s-o semneze. Piotr Tkacev vrea 
să arate 1 ) ,  înainte de toate, cititorilor că tu îl tratezi ca pe un ad
versar şi de aceea născoceşti fel de fel de puncte controversate ab
solut inexistente. 

Publicat pentru prima oară 
in K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 18, 
Bucureşti , Editura politică, 1 964 
(adnotarea 444) 

2 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Marx către Engels 

la Ramsgate 2 

Dragă Fred, 

21 august 1875 
„Germania •, Schlossplatz 1) 

Karlsbad 

Am sosit aici 3 duminica trecută. Dr. Kraus era iarăşi plecat la 
Gmund, la familie ; este din nou în relaţii bune cu soţia. 

Mi-am pus în gînd să devin propriul meu medic, şi aşa cum mă 
asigura doctorul Gans cu o melancolică resemnare, la fel se întîmplă 
cu o treime din pacienţii mai vechi ai staţiunii. Apoi, o puternică 

'l Aici manuscrisul este deteriorat. - Nota red. 
1) „Germania" - hotel din Karlsbad (denumirea actuală : Karlovy-Vary). -

Nota red. 
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acţiune terapeutică are în cazul meu şi absenţa doctorului meu cu
rant, Kugelmann 4• 

Deşi personajele s-au mai schimbat, publicul de acum este cel 
dintotdeauna : „average man" 1) ail lui Quetelet 5 constituie excepţia ; 
în schimb predomină extremele - cei umflaţi ca nişte butoaie, şi cei 
uscaţi ca ţîrii. 

Stau cel puţin douăsprezece ore în aer liber, şi, după ce îmi ter
min „ treburile", marea mea plăcere este să descopăr noi trasee, 
locuri şi privelişti în pădurile din munţi, iar surprizele ÎlIIl.i sînt cu 
atît mai mari cu cit dau mai puţin dovadă de spirit de orientare. 

Incepînd de astăzi, de cînd am primit chitanţa pentru achitarea 
taxei de cură, nu mai am nici o grijă în ce priveşte formalităţile po
liţieneşti. M-am înregistrat ca doctor în filozofie, şi nu ca rentier, 
ceea ce, pentru buzunarul meu, este grozav de bine. Tizul meu, şeful 
poliţiei din Viena, este atît de drăguţ, incit soseşte aici întotdeauna 
în acelaşi timp cu mine. 

Aseară am fost la „Hopfenstock", un local renumit pentru berea 
lui, ca să-mi beau paharul de apă minerală de Giesshi.ibl. Am găsit 
acolo filistinii Karlsbadului, a căror discuţie gravita exclusiv în 
jurul inepuizabilei probleme care aici dezlănţuie certuri şi-i îm
parte pe oameni în tabere, şi anume problema avantajelor bătrînei 
beri de Pilsen, ale celei fabricate de cetăţeni şi ale celei fabricate 
de societăţile anonime. „Da - spunea unul -, din cea veche beau 
uşor 15 pahare• (şi nu din cele mici). „Ei - răspundea altul -, 
înainte aveam şi eu preferinţele mele, dar acum sînt deasupra tu
turor acestor ciorovăieli. Beau din toate sorturile, fără alegere, cu 
acelaşi succes" ş.a.m.d. Lingă aceşti înţelepţi natives 2) se aflau însă 
şi doi swells 3) berlinezi, referenzi 8 sau aşa ceva. Aceştia se certau 
pe tema calităţii diferite a cafelei servite în restaurantele cu renume 
din Karlsbad ; unul dintre ei afirma cu solemnă seriozitate : S-a de
monstrat statistic ( I) că cea mai bună cafea se serveşte în grădina 
Schonbrunnului 7• In acest moment, în discuţie interveni unul din
tre localnici : „Boemia noastră e mare şi realizează lucruri mari. 
Berea ei de Pilsen este trimisă în toate ţările ; la Paris, marele berar 
Salzmann are acum o filială pentru desfacerea ei, ea a ajuns pînă în 
America I Din păcate, nu le putem trimite şi marile noastre pivniţe 
săpate în stîncă, iar fără ele berea de Pilsen nici nu poate fi con
cepută 1 •  

1) - „omul mijlociu". - Nota lrad. 
1) - localnici. - Nota lrad. 
1) - filfizoni, - Nota lrad. 
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Şi acum, după ce ţi-am expus in nuce 1) impresiile culese a1c1 
pînă acum în legătură cu ce se mai întîmplă prin lume, să-ţi relatez 
cîteva din peripeţiile prin care am trecut în cursul călătoriei mele. 

La Londra, în vagonul nostru s-a urcat în mare grabă un ovreiaş 
cu o înfăţişare şireată, ţinînd sub braţ o valijoară. Puţin înainte de 
Harwich a început să-şi caute cheile ca să-şi deschidă valiza şi să 
controleze, după cum spunea el, dacă băiatul său de prăvălie i-a 
pus înăuntru obiectele de îmbrăcăminte de care avea nevoie. 
„Ştiţi - spunea el -, am primit la birou o telegramă de la fratele 
meu din Berlin, să vin imediat la Berlin, aşa că am trimis băiatul la 
mine acasă să-mi aducă cele de trebuinţă". După ce a scotocit peste 
tot, a găsit, în sfîrşit, o cheie, ce-i drept, nu cea de care avea ne
voie, dar totuşi o cheie, cu care a deschis valiza, constatînd că pan
talonul şi haina nu erau de un fel, că-i lipseau cămăşile de noapte, 
pardesiul etc . Pe vapor ovreiaşul şi-a deschis inima. „De cînd lumea 
nu s-a văzut aşa o escrocherie" 2) , repeta el într-una. Povestea era 
următoarea : Un yankeu german, pe nume Born, sau Bernstein, reco
mandat de prietenul său Neumann din Beillin, l-a escrocat cu 
1 700 I. st. pe el, care trecea drept unul dintre cei mai abili negus
tori 3) I Acest individ, c are pretindea că face comerţ cu Africa, i-a 
arătat facturi de mărfuri în valoare de multe mii de lire sterline, 
cumpărate la Bradford şi la Manchester de la fil1IIle de prim rang ; 
vaporul cu aceste mărfuri s-ar afla, chipurile, la Southampton. Aşa 
stînd lucrurile, el i-a dat avansul ce i-a fost ·Cerut. Cum însă după 
aceea n-a mai primit nici un semn de viaţă de la acest individ, a 
început să intre în panică. A scris la Manchester şi la Bradford. Scri
sorile de răspuns pe care le-a primit mi le-a arătat şi mie. Iată con
ţinutul lor : Bornstein a luat de la ei mostre şi a cumpărat mărfuri 
pe care urma să le achite la ridicarea lor ; calculele erau pur for
male ; mărfurile n-au fost niciodată ridicate. La Southampton încăr
cătura vasului este confiscată şi cu acest prilej se constată că măr
furile lui B [ornstein] nu erau decît nişte baloturi cu saltele de paie. 
Ovreiaşul nostru, pe care, în afara celor 1 700 1.  st. pierdute, îl irita 
mai ales faptul că un comerciant atît de abil ca el a fost tras pe 
sfoară, i-a scris la Berlin prietenului său Neumann şi fratelui lui. 
Acesta din urmă i-a comunicat telegrafic că B[ornstein] a fost văzut 

1) - pe scurt. - Nola trad. 
2) In original Marx reproduce acest cuvînt cu pronunţia evreiască (Betriege

rei). - Nola red. 
') In original ultimele cuvinte sînt reproduse cu pronunţia evreiască (fiir elnen 

der gescheidesten Handelsleit). - Nola red. 
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la Berlin, că poliţia a fost înştiinţată şi se află pe urmele lui şi că 
el ar trebui s-o pornească imediat la drum. 11Ai cumva de gînd 
- l-am întrebat eu - să-l dai în judecată pe acest tip ?"  11Nici po
meneală 1) . Nu vreau decît banii " .  Eu : 11Cred că i-a şi tocat " .  El : 
„Nici pomeneală I Numai în City• (şi a început să-mi înşire o mul
ţime de indivizi) 11el a reuşit să-i tapeze pe oameni de vreo 12 OOO 1. st. 
Mie trebuie să-mi plătească. Pe ceilalţi îi priveşte cum se vor 
descurca cu el " .  Partea cea mai nostimă a fost că, odată ajunşi la 
Rotterdam, a constatat că el nu putea merge decît pînă la Minden, 
de unde urma ca abia a doua zi dimineaţa, pe la orele unsprezece, 
s-o pornească mai departe. Omul înjura ca ieşit din minţi admi
nistraţia căilor ferate, dar totul a fost în zadar. 

Pe vapor am avut un oaspete ciudat - un mort. Insoţitorul lui 
era un neamţ roşcovan, care mi-a povestit că mortul se numea 
Nassauer, că era un tînăr în vîrstă de 34 de ani din Mainz, că venise 
în vizită la Londra, fusese călcat de o trăsură, şi că familia dorea 
să-l înmormînteze acasă. Nici acest pasager, însoţitorul cadavrului, 
n-a putut pleca imediat mai departe. Căpitanul vasului a declarat 
că ei nu vor putea preda cadavrul pînă ce nu vor fi îndeplinite 
anumite formalităţi la consulul german. 

Intre Kăln şi Frankfurt (eu nu mi-am întrerupt nicăieri călătoria) 
s-a urcat în vagon un preot catolic 2) cu o înfăţişare foarte laică. Din 
conversaţia lui cu ceilalţi am înţeles că se întorcea acasă, la Frank
furt, venind de la Dublin, unde participase la festivităţile organizate 
în cinstea lui O'Connell 8• Avea un fel foarte viu de a povesti. La 
Koblenz, unde se face transbordare, m-am pomenit într-un vagon 
numai cu el. Călătorea pe noua rută care trece prin Vli.ssingen : 
vaporul este categoric de preferat infectei goelete din Harwich. 
Am încercat să-l atrag într-o discuţie despre Kulturkampf 1• La în
ceput s-a arătat suspicios şi extrem de rezervat, în schimb a vorbit 
cu mult entuziasm despre elocinţa monseniorului Cappele. In cele 
din urmă Duhul sfînt 8) mi-a venit în ajutor. Popa şi-a scos 
plosca - era goală ; şi atunci mi-a povestit că de cînd a ajuns în 
Olanda îl chinuie foamea şi setea. I-am oferit sticla mea de coniac, 
şi, după numai cîteva înghiţituri, s-a înviorat. S-a pus apoi pe băut 
după pofta inimii. Cînd mai urcau pasageri, făcea glume proaste 
în limba lor, dar discuţia cu mine a continuat-o în engleză, pe care 

1) In original aceste cuvinte sînt reproduse In pronuntia evreiasc! (Bei Laibe 
nicht) . - Nota red. 

'l Mutzelberger. - Nota red. 
1) Joc de cuvinte : „Geist' - „duh' ,  dar şi „spirt' .  - Nota trad. 
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o vorbeşte foarte b ine. „Ne bucurăm în imperiul german de atîta 
libertate, incit despre Kulturkampf putem vorbi nUIIllai pocindu-ne 
limba pe englezeşteu .  Inainte de a coborî la Frankfurt, i-am spus, 
fără să-mi divulg totuşi numele, că n-ar fi exclus ca în cîteva zile 
să citească în ziare despre o nouă conspiraţie între Interna
ţionala 10 neagră şi cea roşie. La Frankfurt am aflat (la redacţia lui 
„F[ran]kf[urter] Z [eitung] u )  că tovarăşul meu de drum nu era altul 
decît d-l Mutzelberger, care-i ţine locul, în anumite limite, episcopu
lui catolic din oraş. Probabil că şi el mi-a aflat numele din „Fkf.Z. u f) 
(pe c are îl citeşte) , care a anunţat într-o notă că, în trecere prin 
oraş, am făcut o haltă 11• 

L-am văzut pe Sonnemann, care tocmai avusese din nou de-a 
face cu justiţia din cauza refuzului său de a cita numele corespon
dentului şi care obţinuse iar o amînare de zece zile, dar de această 
dată pentru ultima oară 12• S [onnemann] este un om de lume, la care 
însă intuieşti convingerea propriei importanţe. Intr-o discuţie pre
lungi tă pe care am avut-o cu el, mi-a declarat că principalul său 
scop este antrenarea micii burghezii în mişcarea social-democrată. 
Puterea financiară a ziarului său 2) se datoreşte faptului că este 
recunoscut drept cel mai bun ziar cu profil comercial şi de bursă 
din sudul Germaniei. El este perfect conştient de serviciile pe care 
ziarul său le aduce presei muncitoreşti comentînd noutăţile din viaţa 
politică. Pe de altă parte însă, partidul acesta nu face nimic pentru 
el. Aşa, de pildă, el l-a angaj at pe Vahlteich în calitate de corespon
dent ; dar conducerea partidului unit 13 i-a interzis acestuia să se 
ocupe de corespondenţe. In Reichstag, Liebknecht prea se comportă 
ca un demagog ; Bebel, în schimb, se bucură de recunoaşterea una
ni.ll11ă etc. La întoarcere vreau să mă văd din nou cu el. L-am văzut 
şi pe d-rul Guido Weiss, venit pentru cîteva zile în vizită la fiica 
lui (soţia dr-ului Stern, unul dintre redactorii lui „F.z.u 1) . Dacă ajun
geam la redacţie numai ou cîteva minute mai devreme, mi se în
tîmpla o nenorocire - mă întîlneam cu Karl Mayer din Suabia (fost 
redactor la „Beobachter" ) .  

In treacăt fie zis, situaţia la Frankfurt, ca şi  în toate marile centre 
comerciale, se prezintă mult mai prost decît lasă să se vadă ziarele 
germane. 

Amicul tău Cafiero locuieşte la Bakunin şi i-a cumpărat şi casa 
din Lugano. 

1) „Frankfurter Zeitung• - Nota red. 
2) „Frankfurter Zeitung". - Nota red. 
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Şi acum vale faveque 1) . Trebuie să mă pun din nou pe „lucru".  
Calde salutări doamnei Lizzy. 

Publicat pentru prima oară 
într-o forma prescurtată 
in : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, Bd. IV, 
Stuttgart, 1913 ; in întregime 
in : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Oriile Abteilung, Bd. 4, 1931, şi 
!n : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXIV, ed. rusă, 1931 

3 

Al tău, 
Maur 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Marx către Engels 

la Ramsgate 

Dragă Fred, 

8 sept. 75 
„Germania", Karlsbad 

Ai aflat, probabil, de la Tussy că prima mea scrisoare pe care 
i-am expediat-o personal, în prezenţa dr-ului Gans junior, la 1 8  au
gust, de la poşta centrală de aici, a fost interceptată, autorul acestui 
act fiind, fără îndoială, poşta prusiană. Scrisorile următoare au ajuns 
la destinaţie ; ultima, pe care i-am trimis-o săptămîna trecută, pare 
să fi împărtăşit însă şi ea soarta celei dintîi, căci altminteri aş fi 
primit un :răspuns pînă acum. 

Cura îmi prieşte de data aceasta extraordinar ; cu puţine excepţii, 
am început să şi dorm bine noaptea. Nu degeaba sînt, după spusele 
multor doctori cu care m-am împrietenit, pacientul model al 
Karlsbadului. Domnii aceştia au încercat cu diverse priJejuri să mă 
abată de pe calea „mîntuirii" 2) ,  invocînd „praesente medico• 8) etc., 
dar au dat greş. 

1) - rămii sănătos şi nu mă da uitării. - Nota trad. 
'I Joc de cuvinte : „Hei!" - „mîntuire• (a sufletului) , dar şi „vindecare• . -

Nota trad. 
1) - „prezenţa medicului". - Nota trad. 



Scrisori din 1875 1 1  

Ca pacient venit a1c1 pentru a doua oară, am avansat acum în 
ierarhia izvoarelor. Anul trecut mi s-a recomandat apă de There
sienbrunn (41 ° Reaumur) , Marktbrunn (39°) şi Miihlbrunn (43,6°) şi 
numai de două ori am băut cite un pahar de Sprudel. Anul acesta, 
începînd din a doua s;ăptămînă, am trecut la Felsenquelle (45° 
Reaumur, un pahar zilnic) , Bernardsbrunn (53,8° două pahare) şi 
Sprudel (59-60° Reaumur, două pahare) - în total 5 pahare de apă 
fierbinte în fiecare dimineaţă, la care se mai adaugă un pahar de 
Schlossbrunn rece dimineaţa şi unul seara înainte de culcare. 

Apa din izvorul Sprudel are, conform analizei făcute de profe
sorul Ferdinand Ragsky, următoarea compoziţie : 14 

La 16  uncii = 7 680 grame : 

sulfat de potasiu 
sulfat de sodiu . 
clorură de sodiu 
carbonat de sodiu 
carbonat de calciu . 
carbonat de magneziu 
carbonat de stronţiu 
carbonat de fier 
carbonat de mangan 
fosfat de aluminiu . 
fosfat de calciu 
fluorură de potasiu 
silicaţi 
suma componentelor fixe 
carbonaţi liberi şi semilegaţi 

1 ,2564 
1 8,2160 

7,9156 
10,4593 
2,2870 
0,9523 
0,0061 
0,0215 
0,0046 
0,0030 
0,0015 
0,0276 
0,5590 

41 ,7099 
5,8670 

Printre cei care au convocat pe aici lumea la aniversarea bătă
liei de la Sedan 15 era şi un oarecare Gustav Kottgen, negustor din 
Barmen ; să fie oare vorba de smintitul acela bătrîn 16 1 

Bagă de seamă : Karl Griin îţi face concurenţă ; la primăvară va 
scoate o carte de filozofie a naturii, prefaţa i-a şi fost publicată în 
revista berlineză „Wage•, pe care mi-a trimis-o Weiss de J a  
Berlin 17• 

Sîmbătă 1) voi pleca de aici, oprindu-mă întîi la Praga, deoarece 
azi am primit de acolo o scrisoare de la Oppenheim 2) .  De la Praga 
voi trece prin Frankfurt. 

2) 11 septembrie. - Nota red. 
1) Vezi volumul de fatli, p. 140. - Nota red. 
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Tocmai a venit dr-ul Fleckles să mă ia la masă. Aşadar, nici 
pomeneală de o scrisoare lungă ; dealtfel, F[leckles] spune şi el că 
aşa ceva nu intră nici în prescripţiile tratamentului. 

Calde salutări doamnei Lizzy. 

Publicat pentru prima oar! 
lntr-o formă prescurtată 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•,  Bd. IV, 
Stuttgart, 1913 ; în întregime 
ln : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 4, 1931, 
şi în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXIV, ed. rusă, 1931 

Al tău, 
Maur 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 



Dragul meu Maur, 

1876 

4 

Engels către Marx 

la Londra 18 

3, Adelaide Gardens 
Ramsgate, 24 mai 76 

Tocmai am primit cele două scrisori pe care ţi le trimit alătu
rat 19• Blestemul agitatorilor plătiţi şi al semidocţilor apasă greu asu
pra partidului nostru din Germania. Dacă lucrurile vor continua în 
felul acesta, lassalleenii vor fi în curind capetele cele mai luminate, 
pentru că ei admit cel mai greu prostia, iar lucrările lui Lassalle vor 
fi mijloacele de agitaţie cel mai puţin nocive. Aş dori să ştiu ce 
vrea de fapt acest Most de la noi şi cum trebuie să procedăm ca 
să-i facem pe plac. Un lucru este limpede : în închipuirea acestor 
indivizi Diihring apare ca invulnerabil din partea noastră datorită 
atacurilor sale mî,rşave împotriva ta, căci dacă îi ridiculizăm stupi
zeniile teoretice, înseamnă că ne răzbunăm pentru atacurile lui per
sonale I Cu cit Diihring este mai grosolan, cu atit mai umili şi mai 
blaj ini trebuie să fim noi ; iar faptul că d-l Most încă nu ne pretinde 
ca nu numai să-i arătăm lui D[iihring] pe un ton plin de bunăvoinţă 
şi confidenţial greşelile comise (ca şi cum numai de greşeli ar fi 
vorba) pentru a le înlătura în ediţia următoare 20, ci pe deasupra 
să� mai şi pupăm în fund, este, desigur, un adevărat act de caritate. 
Omul acesta - mă refer la Most - a izbutit să facă o scurtă pre
zentare a întregului „Capital • 21 fără ca totuşi să priceapă o iotă 
din el, lucru dovedit în mod indubitabil de scrisoarea lui şi caracte
ristic pentru individ. Apariţia unor asemenea inepţii nu ar fi fost 
cu putinţă dacă, în locul lui Wilhelm 1) , în frunte s-ar fi aflat un 
om cu ceva mai multe cunoştinţe teoretice, un om care să nu se 
delecteze tipărind orice stupizenie posibilă - şi cu cit mai neroadă 
cu atit mai bine - şi reco:mandînd-o muncitodlor cu toată autori
tatea de care se bucură ziarul „Volksstaat" .  In sfirşit, povestea asta 

1) Wilhelm Liebknecht. - Nota red. 
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m-a înfuriat la culme şi se pune întrebarea dacă nu cumva a sosit 
momentul să chibzuim serios ce poziţie trebuie adoptată faţă de 
aceşti domni. 

Pentru dobitocul de Wilhelm toate acestea nu sint decit un pre
text binevenit d e  a cere cu insistenţă m.anuscrisul 22• Halal conducă
tor de partid I 

Din numărul de ieri al ziarului „D[aily] News" iţi trimit alăturat 
o interesantă corespondenţă din Constantinopol ; autorul ei poate fi 
crezut pe cuvint, cu atit mai mult cu cit !I"evoluţia softalelor 23 nu 
i-a mers d eloc la inimă. In Orient situaţia începe to come to a 
head 1), repetata tentativă a sîrbilor de a obţine un împrumut, cu 
alte cuvinte suspendarea plăţilor pe bază de poliţe, precum şi noile 
revendicări ale insurgenţilor din Herţegovina 24 lasă să se întrevadă 
manevrele Rusiei. Sînt foarte curios să văd cum vor evolua lu
crurile. 

Astăzi am avut prima zi ploioasă, ieri n-a fost decit o scurtă 
aversă. Nădăjduiesc că la Jenny totul merge în continuare bine 25• 
Lizzie şi cu mine vă trimitem calde salutări vouă tuturor, precum şi 
familiilor Longuet şi Lafargue. 

Al tău, 
F. E. 

Aflu toc.mai acum că Wilh[elm) mi-a trimis în banderolă tot 
manuscrisul lui Most 26• Cine ştie dacă normele internaţionale per
mit acest lucru şi dacă, deci, manuscrisul va ajunge aici I Nu vrei 
să te duci să vezi dacă manuscrisul se află acolo şi, if so 2), să mi-l 
trimiţi ? Eu mai rămîn aici pînă vinerea viitoare 3) . Mrs. Leeson îţi 
va arăta unde păstrează hîrtiile etc. sosite pentru mine. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
ln : „Der Briefwechsel zwischen 
P. Engels und K. Marx", Bd. IV, 
Stuttgart, 1913 ; în întregime 
ln : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 4, 1931 ,  
şi în : K. Marx şi F.  Engels. 
Opere, voi. XXIV, ed. rusă, 1931 

1) - să devină critică. - Nota traci. 
1) - dacii este. - Nota traci. 
1) 2 iunie. - Nota red. 

Originalul în limba german.li 
Tradus din limba germani 
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Marx către Engels 

la Ramsgate 

15 

[Londra] 25 mai 1876 

Dragă Fred, 

lmpreună cu această scrisoare depun la poştă în ambalajul ori
ginal manuscrisul lui Most za, care mi-a parvenit. Alăturata mîzgăli
tură de la Wilhelm 1) am deschis-o crezînd că voi găsi în ea ceva 
referitor la manuscrisul lui Most. ln afară de aceasta, am mai luat 
de la tine de acasă, în ideea de a ţi�l expedia şi pe el, un prospect 
trimis de Great Northem Railway 2) , crezînd că este vreo scrisoare 
de afaceri, dar acum constat că nu e decît un Programme of Tourist 
Arrangements 3) . 

Părerea mea este că „poziţia noastră faţă de aceşti domniu poate 
fi definită numai printr-o critică necruţătoare adusă 1ui Diihring. 
Bineînţeles că acesta a încercat să împiedice realizarea unei ase
menea critici, uneltind cu sprij inul neciopliţilor carierişti literari 
care îi sînt devotaţi şi care, la rîndul lor, contau pe binecunoscuta 
slăbiciune a lui Liebknecht. By the by 4) , Liebknecht era dator - şi 
lucrul acesta trebuie să i se spună - să explice respectivilor indi
vizi că el a fost acela care a cerut în repetate rînduri să se treacă 
la o asemenea critică şi că ani de-a rîndul (căci povestea a început 
cînd m-am întors prima oară de la Karlsbad 27) noi am refuzat să ne 
angajăm în această acţiune, pe care o consideram de importanţă 
secundară. După cum ştie şi el şi după cum o dovedesc şi scrisorile 
pe care ni le-a adresat, problema aceasta ni s-a părut demnă să fie 
luată în serios abia atunci cînd, trimiţîndu-ne în cîteva rînduri scri
sori ale acestor neciopliţi, el ne-a semnalat pericolul răspînditrii unor 
asemenea platitudini în cadrul partidului. 

ln ceea ce-l priveşte in specie 8) pe d�l Most, este firesc ca el 
să-l considere pe Diihring un remarcabil gînditor, deoarece acesta a 
pus în circulaţie ideea - şi nu numai în cadrul unor prelegeri ţinute 
în faţa muncitorilor berlinezi, ci şi mai tîrziu, tipărit negru pe 
alb 28 - că numai Most a fost în stare să scoată ceva raţional din 

1) Wilhelm Liebknecht. - Nota red. 
2J - Compania marilor artere de căi ferate din nord. - Nota traci. 
') - Program de eJCcursii. - Nota trad. 
') - ln treac!lt fie zis. - Nota trad. 
1) - îndeosebi. - Nota trad. 
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„Capitalulu 11• Diihring îi linguşeşte sistematic pe aceşti neciopliţi, 
lucru de care noi nu putem fi învinuiţi. Indignarea lui Most şi Comp. 
provocată de modul în care l-ai redus la tăcere pe proudhonistul 
suab 29 este caracteristică. Acest exemplu menit să-i avertizeze i-a 
băgat în sperieţi, iar acum ei vor să împiedice o asemenea critică 
recurgînd la bîrfeală, afişînd o bonomie fermă pe poziţii şi o indig
nată dragoste frăţească. 

In orice caz totul porneşte de la faptul că Liebknecht nu dispune 
de suficient material, or se pare că tocmai aici îşi concentrează el 
întregul său talent de redactor. Dar meschinăria cu care evită el să 
pomenească măcar un cuvînt despre „Istoria Comunei din Paris " a 
lui Becker 1) , sau cel puţin să dea cîteva extrase din ea, dovedeşte 
însă că nici lipsa de material nu rezolvă totul. 

Iţi aminteşti, cred, că, nu demult, vorbind despre Turcia, ţi-am 
atras atenţia asupra posibilităţii creării în rîndul turcilor a unui 
partid puritan (bazat pe Coran). Acest lucru se înfăptuieşte acum. 
Potrivit unei corespondenţe trimise din Constantinopol 1ui 
F[rankf]urter Z[eitung] , se urmăreşte, dacă lucrurile continuă astfel, 
înlăturarea sultanului şi aducerea la cîrmă a fratelui acestuia 30• Co
respondentul, care vorbeşte turca şi are relaţii personale cu numeroşi 
turci din Constantinopol, subliniază, printre altele, că ei cunosc per
fect jocul lui lgnatiev, autorul tuturor zvonurilor alarmante care 
circulă printre creştinii din Constantinopol. Un lucru este cert : 
turcilor nu li se poate veni de hac without harness on their back 2) , 
iar ruşii, care nu s-au încumetat (sau n-au fost în stare din cauza 
lipsei de bani) să exploateze momentul propice intervenind rapid, ar 
reuşi, probabil, prin actuala aventură, mai degrabă să contribuie la 
prăbuşirea propriului lor regim, decît la falimentul turcilor în. 
Europa. 

Jennychen se simte bine, în schimb cel mic este cam bolnăvior, 
medicul spune însă că nu e nimic grav. Va primi numele de Jean 
(numele tatălui lui Longuet) Laurent (nickname of Laura 8)) Frederick 
(în cinstea ta) . 

Cei din Copenhaga m-au invitat la un congres muncitoresc (la 
începutul Junii iunie) 31 printr-o telegramă şi printr-o scrisoare adre
sată lui Pio (care a plecat de aici de luni 4)) .  Ideea că aş putea porni 
acum în asemenea turnee ţine pur şi simplu de domeniul fanteziei. 

1) B.  Becker. „Geschichte der Revolutionăren Pariser Kommune in den Jahren 
1789 bis 1794". --:- Nota red. 

1) - fără să pui şaua pe ei. - Nota trad. 
') (porecla Laurei). - Nota trad. 
'l 22 mai. - Nota red. 
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Astăzi parcul nostru a fost îngrădit cu scînduri. E amuzant că în 
Anglia vechile obiceiuri germane continuă să se menţină ca nişte 
curiozităţi. Aşa este, de pildă, menţinerea „adevăratei proprietăţi 
libereu prin împrejmuire şi deci separarea de marca comună. 

Pumps i-a scris lungi scrisori soţiei mele şi lui Tussy. Chiar dacă 
ortografia mai şchioapătă pe alocuri, ea a făcut totuşi - şi aceasta 
este mult mai important - progrese într-adevăr uimitoare în ce 
priveşte stilul şi uşurinţa de exprimare. 

Calde salutări doamnei Lizzy. 

Al tău, 
K. Marx 

Mare măgar s�a făcut Dizzy 1) I In momentul acesta, cînd Anglia 
este complet izolată, el o ţine una şi bună cu duzina aceea de fenieni 
întemniţaţi I a2 

In ce-l priveşte pe „Richter" 2) . la asemenea avertismente Lieb
knecht n-ar trebui să se limiteze la simple aluzii sa. S-ar putea ca 
agenda mea să fi plecat împreună cu RCichterl , dar încă nu sîne 
sigur. 

Că Eichhoff lucrează pentru Arnim, asta o ştiam noi cu mult îna
intea lui Liebknecht şi nu văd nimic surprinzător aici, de vreme ce  
E(ichhoff) î l  urăşte deopotrivă pe  Bismarck, ca ş i  pe Stieber. Nota 
bene : „Fkf. Zeitungu reproduce mandatul de arestare prusian emis 
împotriva lui Arnim, potrivit căruia urma ca acestuia să i se ia banii, 
iar el să fie predat poliţiei berlineze, în acelaşi timp însă garantîn
tlu-se autorităţilor străine restituirea sumelor cheltuite şi servicii 
reciproce I (Toate acestea din cauza sustragerii documentelor, caz în 
care instanţa se şi pronunţase 34.) 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
in : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, Bd. IV, 
Stuttgart, 1913 ; in întregime 
in : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 4, 1931 ,  
şi in : K. Marx şi  F.  Engels. 
Opere, voi. XXIV, ed. rusă, 1931 

1) Disraeli. - Nota red. 
1) Dmitri Ivanovici Richter. - Nota red. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 
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Dragul meu Maur, 

K. Marx şi F. Engels 

6 

Engels către Marx 

la Londra 

Ramsgate, 28 mai 76 

Ţie ţi-e uşor să vorbeşti. Tu poţi să stai într-un pat cald şi să te 
ocupi de relaţiile agrare din Rusia în special şi de renta funciară în 
general ; nimic nu te împiedică s-o faci. Eu însă trebuie să stau pe 
banca tare şi, în timp ce sorb din vinul rece, să las dintr-o dată totul 
baltă şi să-l iau la scărmănat pe plicticosul Diihring. Dar altfel nu 
merge din moment ce m-am lansat şi eu într-o polemică, al cărei 
final nu poate fi deloc întrevăzut ; altminteri n-aş avea 11.inişte. Şi 
apoi amicus Most, în al său panegiric asupra lucrării lui Diihring 
„Cursus der Philosophie" 28, mi-a indicat exact de unde şi în ce fel 
trebuie dat atacul. Această carte trebuie luată şi ea în consideraţie, 
deoarece în multe puncte hotărîtoare ea dezvăluie mai bine laturile 
slabe şi baza raţionamentelor expuse în „Ok[onomiel " 35• Am s-o 
comand imediat. Ce-i drept, nu găseşti în ea nici urmă de filozofie 
propriu-zisă - logică formală, dialectică, metafizică etc., ea prezintă 
mai degrabă o teorie ştiinţifică generală, care tratează natura, istoria, 
societatea, statul, dreptul etc. într-o pretinsă corelaţie internă. Mai 
găsim apoi aici şi un întreg capitol în care este descrisă societatea 
viitorului sau aşa-numita societate „liberă" ,  insistîndu-se prea puţin 
asupra laturii economice, şi, printre altele, se elaborează un plan de 
învăţămînt pentru şcolile primare şi secundare ale viitorului. Aşadar, 
platitudinea este etalată aici într-o formă şi mai simplă decît în car
tea sa de economie şi, pe baza ambelor lucrări, îl putem demasca pe 
individ concomitent şi sub acest aspect. Pentru critica concepţiei 
istorice lansată de nobilul nostru - potrivit căreia pînă la Diihring 
totul a fost maculatură - această carte prezintă în plus avantajul că 
din ea se pot cita propriile lui expresii grosolane. Anyhow, I have 
him on the hip now 1) . Planul meu este gata - j 'ai mon plan. Voi 
începe prin a trata această stupizenie într-un mod pur obiectiv şi 
aparent serios, pentru ca, pe măsură ce se adună dovezile de absur
ditate, pe de o parte, şi cele de platitudine, pe de alta, critica să 
devină tot mai ascuţită, iar în final loviturile să se abată asupra lui 
ca grindina. In felul acesta Most şi compania se vor vedea lipsiţi de 
pretextul „lipsei de omenie" etc., iar D[iihring) îşi va primi porţia. 

1) - ln orice caz, acum ii am la mină. - Nota trad. 
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Domnii aceştia trebuie să înţeleagă că sîntem în stare să ne răfuim 
în mai multe feluri cu asemenea indivizi. 

Sper că W[ilhelm] 1) va publica articolul lui Mast în „Neue Weltu, 
pentru care a şi fost, în mod evident, scris. Ca de obkei M[ost] nu 
este în stare să copieze şi-i atribuie lui D[iihring] , în domeniul ştiin
ţelor naturii, cele mai {;amice inepţii - ca, de pildă, desprinderea 
unor inele (potrivit teoriei lui Kant) de stelele fixe I 

Wilhelm nu suferă atît din cauza lipsei de material, asta s-ar 
putea remedia cu ajutorul altor articole pe teme de actualitate etc., 
cum se făcea şi pe timpul lui Hepner şi al lui Blas. Pe el îl chinuie 
dorinţa de a lichida lacunele din teoria noastră, de a avea un răs
puns pentru fiecare obiecţie filistină şi o imagine a societăţii vii
toare, pentru că filistinul îl interpelează şi în această privinţă ; apoi 
el ar mai dori să fie cit mai independent de noi pe plan teoretic, 
ceea ce, fiind complet străin de orice teorie, i-a reuşit chiar mai bine 
decit îşi dă el seama. In felul acesta însă, el mă sileşte să recunosc 
faţă de mine însumi că D[iihring] este totuşi un om instruit în com
paraţie cu cîrpacii teoreticieni de la „Volksstaat" şi că lucrările sale 
sînt totuşi superioare operelor acestor tipi obscuri atît din punct de 
vedere subiectiv, cit şi obiectiv. 

In ceea ce priveşte evenimentele din Turcia ai avut perfectă 
dreptate ; sper că lucrurile evoluează într-un sens bun ; în ultima 
săptăm.înă se pare că a intervenit o stagnare, iar revoluţiile orientale, 
mai mult decit celelalte, cer decizii rapide. Sultanul 2) a adunat în 
palat o imensă hoard 8) - ceea ce şi explică nemulţumirile provo
cate de veşnicele lui solicitări de fonduri -, o comoară atît de mare, 
incit softalele 23 au revendicat o parte în valoare de 5 OOO OOO I. st., 
aşadar, ea trebuie să fie cu mult mai mare. Să sperăm că remiterea 
notei gorceakovi.ste a celor 3 împăraţi 36 va forţa izbucnirea crizei. 

Transmite-i lui Jenny şi lui Longuet cele mai calde mulţumiri 
pentru cinstea ce mi-au făcut-o 4) ; mă voi strădui să fiu vrednic de 
ea. Nădăjduiesc că micuţul care poartă cele trei nume celebre se 
simte iarăşi bine 5) . 

Pentru D[iihringl 6) mi-a fost de mare folos revederea istoriei an
tice şi studierea ştiinţelor naturii ; în multe privinţe ele mi-au uşurat 
munca. In special în domeniul ştiinţelor naturii simt mai sigur te
renul sub picioare, mă mişc ceva mai liber şi cu mai mult curaj , 
chiar dacă sînt cit se poate de prudent. Incep să-i întrevăd şi acestei 

1) Wilhelm Liebknecht. - Nota red. 
') Abdul Aziz. - Nota red. 
1) - comoară. - Nota trad. 
') Ve:i.i volumul de faţă, p. 16. - Nota red. 
5) Jean-Laurent-Frederick Longuet. - Nota red. 
1) P. Engels. „Anti-Diihring•,  - Nota red. 
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lucrări sfîrşitul 1) . In mintea mea ea începe deja i.ă capete formă şi 
aceasta se datoreşte în bună măsură hoinărelilor pe malul mării, în 
timpul cărora am putut să mă gî.ndesc în voie la toate amănuntele. 
In acest domeniu vast este absolut necesar să mai întrerupi din cînd 
în cînd studiul sistematic şi să reflectezi Ja cele studiate. Din 1853 
încoace d-l Helmholtz s-a ocupat într-una de problema lucrului în 
sine şi nici pînă în ziua de azi nu i-a dat de capăt. Individul nu se 
jenează cîtuşi de puţî.n să tot retipărească în linişte aiureala aceea 
pe care el a publicat-o înaintea lui Darwin 2) . 

Lizzie şi cu mine vă transmitem cele mai calde salutări. Vineri 3) 
ne reîntoarcem la Londra. Mă bucur foarte mult că Pumps şi-a îm
bunătăţit atît de mult stilul, ceea ce observ, desigur, şi eu, dar într-o 
măsură mai mică. 

Publicat pentru prima oară 
lntr-o formă prescurtată ln : 
„Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, Bd. IV, 
Stuttgart, 1913 ; în întregime 
ln : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abte1lung, Bd. 4, 1931, 
şi ln : K. Marx şi F. Engels, 
Opere, voi. XXIV, ed. rusă, 1931 

1 

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Marx 

la Londra 37 

Dragul meu Maur, 

1 1 ,  Camden Square, Ramsgate 
25 iuhe 76 

I-am scris lui Lafargue să ne anunţe ziua sosirii, dacă vine vineri 
sau sîmbătă. 

Iţi trimit alăturat o scrisoare de la Wilhelm 4) şi anexa lui Most. 
Vezi şi tu ce fel de oameni sînt ăştia - şi unul şi celălalt. Cu cită 

1) F. Engels. „Dialectica naturii". - Nota red. 
•) Adică înaintea apariţiei, ln 1859, a principalei lucrări a lui Ch. Darwin 

„Originea speciilor prin selecţie naturală". - Nota red. 
1) 2 iunie. - Nota red. 
•) Wilhelm Liebknecht. - Nota red. 
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importanţă vorbeşte W[ilhelm] despre „tentativele de apropiere " I 
Ca şi cum s-ar putea - adică cineva ar putea - stabili relaţii cu 
nişte canalii care s-au făcut vinovate de asemenea trădare. Şi ca şi 
cum vreo apropiere oarecare ar putea duce la ceva. Şi, la drept vor
bind, ce s-ar întîmpla dacă s-ar realiza apropierea ? Dacă în condi· 
ţiile şi împrejurările actuale oamenii aceştia mai vor să se joace 
o dată de-a Internaţionala, let them please themselves and bad ma· 
nners to them 1) I 

Eşecul sîrbilor este formidabil 38• Campania sconta ca întreaga 
Turcie să fie cuprinsă de flăcările revoluţiei - numai că pretutin· 
deni pulberea era umedă -, Muntenegru! îi trădează, interesat să-şi 
atingă propriile scopuri, Bosnia nu mai vrea să pornească la răs
coală, de vreme ce Serbia tot intenţiona s-o elibereze, iar bravii 
bulgari nu mişcă un deget. Armata sîrbă de eliberare nu se poate 
bizui decît pe ea însăşi, şi, după o ofensivă anunţată cu surle şi 
trîmbiţe, este nevoită să se retragă în bîrlogul ei, fără să fi suferit 
undeva cu adevărat o înfrîngere. Probabil că asta le va servi româ· 
nilor de învăţătură, şi atunci planurile ruşilor vor rămîne simple 
vorbe în vînt. 

In rest mă consolez cu filozofia lui Diihring 2) - o flecăreală stu· 
pidă fără pereche. Nimic altceva decît platitudini grandilocvente, 
presărate cu cele mai desăvîrşite inepţii, dar totul asezonat cu o 
anumită abilitate pentru a fi pe gustul unui public pe care autorul 
îl cunoaşte bine şi care, cu o cio.rbă lungă 3) şi fără prea multă 
muncă, ar vrea să deprindă rapid cum să se pronunţe în orice pro· 
blemă. Omul acesta parcă a fost anume creat pentru socialismul şi 
filozofia epocii miliardelor 39, 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată în : 
„Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, Bd. IV, 
Stuttgart, 1913 ; în întregime 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 4, 1931, 
şi în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXIV, ed. rusă, 19JI 

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
'I radus din limba germană 

') - lasă-i să facă ce vor, nouă pu(in ne pasă. - Nota /rad. 
2) E. Diihring. „Cursus der Philosophie" .  - Nota red. 
') In original : „breite Bettelsuppe• („ciorbe lungi pentru săraci") - expresie 

din tragedia lui Goethe, „Faust", partea I, scena a şasea („Bucătărie vrăjitorească" ) .  
- Nota red. 
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Dear Fred, 

K. Marx şi F. Engels 

8 

Marx către Engels 

la Ramsgate 

[Londra] 26 iulie 1) 1876 

Cred că îţi mai aminteşti, în pofida vacanţei pe care o petreci 
pe litoral, că ai plecat de aici abia lunea trecută 2) ; şi, totw;;i, 
relicts 1) care locuiesc la nr. 122 4) mi-au spus că vă întoarceţi 
încă la mijlocul sau la sfîrşitul acestei săptămîni (aşa am fost in
format ieri)37• In ultima jumătate a săptămînii trecute Laura (am fost 
şi eu cu ea, deoarece soţia mea mi-a scris că ea nu se simte deloc 
bine) a stat la Brighton (Lafargue a sosit sîmbătă şi s-a întors du
minică împreună cu mine şi cu Laura) ; Longuet şi Jennychen mai 
erau încă legaţi de cursuri40• Familia Lafargue va sosi la Ramsgate 
vineri sau simbătă şi se vor înapoia duminică, căci Lafargue nu-şi 
poate întrerupe business-ul 41, iar Laura trebuie de luni să înceapă 
din nou lecţiile. Nu va fi liberă decît în ultima săptămînă a lunii 
august. (Ziua aceea din săptămîna trecută în care a lipsit trebuie s-o 
recupereze săptămîna aceasta, ceea ce nu e deloc o plăcere pe căl
dura asta.) 

Conţinutul scrisorii tale îl voi comunica şi celorlalţi membri ai 
familiei. 

Cînd am sosit, soţia mea se mai simţea încă foarte rău, dar la 
plecare era ceva mai bine. De îndată ce se va simţi îndeajuns de 
bine, va dori, desigur, să petreacă cîteva zile la Ramsgate. In zilele 
următoare Lenchen va fi ocupată pînă peste cap cu pregătirile în 
vederea călătoriei lui Tussy42, 

La Brighton ni s-a povestit că madame Bravo a fost dansatoare, 
iar madame Cox - dressmaker 5) a ei. In perioada în care soţia mea 
s-a aflat la Brighton, Mrs. Bravo dădea great public (plus ou moins) 
dinner parties 8) . 

In ultimul număr al ziarului „Vpered • 7) a apărut un articol dez
gustător de linguşitor cu privire la funeraliile lui Bakunin 43, în care 

') In manuscris : June. - Nota red. 
1) 24 iulie. - Nota red. 
3) - văduve. - Nota trad. 
•1 Adică în casa în care locuia Engels în Regent's Park Road. - Nota red. 
5) - croitoreasa. - Nota trad. 
1) - mari festinuri (mal mult sau mai puţin) publice. - Nota trad. 
7) Denumirea ziarului este scrisă de Marx cu caractere ruseşti. - Nota red. 
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personajele principale erau Guillaume, Brousse, cei doi Redus şi 
ilustrul Cafiero. Bakunin figurează aici ca „titan" al revoluţiei. 
Acelaşi corespondent promite o nouă scrisoare referitoare la pro
iectele - apărute după înmormîntare - de unificare a celor două 
grupări din Internaţională, şi anume cea a jurasienilor, care militează 
pentru „free Federation• 1) a muncitorilor, şi cea a germanilor, care 
aspiră la „statul popular•. Pentru atingerea acestui scop n-ar trebui 
decît să se modifice articolul 3 din statut potrivit variantei adoptate 
la „congresul din 1 873" (congresul lui Guillaume)44• lntr-o scurtă 
notă inserată în „Volksstaat" (nu ştiu dacă ai apucat s-o citeşti) , 
Liebknecht declară că acest lucru nu-l doreşte nimeni mai mult 
decît noi (adică el) ; dar, adaugă el ca un incorigibil talker 2) ce este, 
noi vrem fapte, şi nu vorbe45• Bineînţeles, el este foarte încîntat de 
faptul că d-l Guillaume proclamă „Volksstaat" drept ultimul cuvînt 
al Internaţionalei extrabakuniste. Lavrov consideră, de bună seamă, 
inserarea corespondenţelor bakuniste ca o abilă businessma
noeuvre 3) în vederea atragerii şi a acestui partid de partea ziarului 
său. 

Acvariul din Brighton s-a extins foarte mult de cînd l-am văzut 
eu (acum trei ani) , pe cînd abia se înfiinţa48• După încheierea com
promisului cu popimea, acum el este deschis şi duminica după-a
miază (pînă seara) , dar cu condiţia „seacă" ca nenorociţilor de 
excursionişti să nu li se dea nici o picătură de lichid, nici măcar apă 
chioară. Trebuie să te duci într-o zi să-l vezi. 

Calde salutări întregii familii şi doamnei Pauli. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, Bd. IV, 
Stuttgart, 1913 ; în întregime 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 4, 1931 ,  
şi  în : K. Marx şi F.  Engels. 
Opere, voi. XXIV, ed. rusă, 1931 

1) - „Federatla liberii". - Nota trad. 

1) - flecar. - Nota trad. 
1) - manevră de afaceri. - Nota trad. 

Al tău, 
Maur 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 
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Dragă Fred, 

K. Marx şi F. Engels 

9 

Marx către Engels 

la Ramsgate 

19 august 1876 
„Germania •, Karlsbad 

Iţi scriu pe adresa din Londra, întrucît nu ştiu dacă te mai afli 
la mare sau nu37• 

Mai întii despre peripeţiile călătoriei noastre42• Potrivit planului 
alcătuit de mine am rămas peste noapte la KOln, de unde dimineaţa 
pe la orele 6 am pornit spre Niirnberg, unde intenţionam să facem 
următoarea haltă. Pe la orele 5 după-amiază am ajuns la Niimberg, 
de unde urma s-o luăm spre Karlsbad abia a doua zi seara (era pe 
data de 1 4, iar noi anunţasem gazda din Karlsbad că sosim pe 15) .  
Valizele au fost descărcate ş i  predate unui om cu un cărucior, care 
trebuia să ne conducă la cel mai apropiat hotel, situat chiar lingă 
gară, la intrarea în oraş. Dar hotelul respectiv nu mai avea decît o 
singură cameră liberă, iar hotelierul ne-a adus înfiorătoarea veste 
că e foarte puţin probabil să găsim în altă parte loc, întrucît oraşul 
este supraaglomerat, pe de o parte din cauza unui congres al mora
rilor şi brutarilor, pe de altă parte din cauza oamenilor veniţi din 
toate colţurile lumii pentru a se îndrepta de aici spre Bayreuth, la 
mascarada muzicantului oficial Wagner47• Şi aşa s-a şi întîmplat. Am 
colindat multă vreme prin oraş, cu căruciorul după noi, fără să găsim 
adăpost nici în cel mai prăpădit han, nici în cel mai mare hotel. Sin
gurul lucru bun a fost o cunoaştere superficială a leagănului (foarte 
interesant) breslelor germane. Ne-am văzut, aşadar, nevoiţi să ne 
întoarcem la gară. Acolo am aflat că oraşul cel mai apropiat d e  
Karlsbad în care mai puteam s ă  ajungem era Weiden. Am luat bi
lete pentru Weiden. Domnul conductor însă trăsese la măsea un pic 
(sau ceva mai mult) , aşa că, în loc să ne spună să coborîm la Neun
kirchen, de unde o linie ferată secundară, recent construită, duce la 
Weiden, ne-a dus pînă la Irrelohe1) (cam aşa se numeşte acest fund 
de ţară) , de unde a trebuit s-o pornim iarăşi (în direcţie opusă), pentru 
ca după două ceasuri încheiate de drum să ajungem, în sfîrşit, spre 

1) Corect - Jrrenlohe. - Nota red. 
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miezul nopţii la Weiden. Şi aici singurul hotel care există era tixit, 
drept care nu ne-a rămas altceva de făcut decît să aşteptăm răb
dători, pe scaunele tari din gară, pînă la orele 4 dimineaţa. In total 
drumul de la Koln la Karlsbad l-am făcut în 28 de ore. Şi unde mai 
pui - pe o căldură nebună I 

A doua zi, la Karlsbad, toată lumea nu vorbea decît de căldura 
insuportabilă (în ultimele şase săptămîni n-a plouat deloc), pe care 
am simţit-o şi noi pe propria noastră piele. In plus - lipsa de apă. 
Albia rîului Tepl 1) arată ca după secetă. Din cauza despăduririlor s-a 
ajuns la îmbucurătoarea situaţie ca în perioadele ploioase (ca în 
1 872) rîul să inunde totul, iar în anii caniculari să sece complet. 

Dealtfel, în ultimele trei zile căldura excesivă a mai cedat, dar 
chiar şi în zilele de arşiţă cumplită noi am găsit nişte văgăuni în 
pădure, pe care le cunoşteam mai de mult şi unde temperatura era 
suportabilă. 

Tussychen, care în tot timpul călătoriei s-a simţit destul de prost, 
se întremează aici văzînd cu ochii, iar asupra mea Karlsbadul are, 
ca întotdeauna, un efect miraculos. In ultimele luni îmi revenise 
supărătoarea senzaţie de apăsare pe care o simţeam în cap şi care 
acum a dispărut iarăşi cu totul. 

D-rul Fleckles mi-a dat o veste care m-a impresionat profund. 
Il întrebasem dacă verişoara lui, madame Wollmann din Paris - o 
femeie foarte interesantă, pe care am cunoscut-o anul trecut - se 
află şi ea aici. El mi-a răspuns că soţul ei şi-a pierdut toată averea, 
ba chiar şi pe aceea a soţiei, în speculaţii la bursa din Paris, aşa 
incit familia, într-o situaţie desperată, s-a văzut nevoită să se re
tragă într-un colţ de ţară din Germania. Partea curioasă în afacerea 
asta este că d-l Wollmann, fabricant de vopsele din Paris, agonisise 
o avere uriaşă ; nu juca niciodată la bursă, iar banii, pe care nu-i 
investea în propria-i întreprindere (ca şi pe cei ai soţiei sale) , î i  
plasa cuminte în  efecte de  stat austriece. Dintr-o dată însă parcă i-a 
sucit cineva minţile : are impresia că statul austriac nu prezintă ga
ranţii, îşi vinde toate hîrtiile şi, în cel mai desăvîrşit secret, fără 
ştirea soţiei sau a prietenilor săi Heine şi Rothschild, se lansează 
în speculaţii la bursă cu efecte„. turceşti şi peruviene I , pînă cind şi 
ultimul ban se duce pe apa sîmbetei. Sărmana lui soţie tocmai se 
îngrijea de mobilatul locuinţei pe care abia o închiriaseră la Paris. 

1) Denumirea cehii - Teplă. - Nota red. 
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cînd, într-o bună dimineaţă, a aflat, pe nepusă masă, că a ajuns o 
cerşetoare. 

Profesorul Friedberg (de la Universitatea din Breslau, medic) mi-a 
povestit astăzi că marele Lasker a publicat un pseudoroman anonim, 
intitulat „Experienţele unui suflet de bărbat• .  Aceste nemaipomenite 
experienţe beneficiază de o elogioasă prefaţă sau introducere scrisă 
de domnul Berthold Auerbach. Experienţele lui Lasker constau în 
faptul că toate reprezentantele sexului frumos (printre care şi una 
din fiicele lui Kinkel) se îndrăgostiseră de el, iar acum el explică 
de ce nu numai că nu s-a însurat cu toate deodată, dar nici măcar 
n-a ajuns la vreun deznodămînt cu vreuna din ele. Trebuie să fie 
vorba de o adevărată „Odiseeu a unui papă-lapte. La scurtă v:reme 
a apărut o parodie (tot anonimă) atît de înfiorătoare, incit fratele 
mai mare 1) al lui Otto 2) a sacrificat o impresionantă sumă de bani 
pentru a cumpăra orice exemplar din „Experienţeleu care mai putea 
fi găsit. „Obligaţiileu mă smulg de la masa de scris. Aşadar, pe data 
viitoare, dacă miraculosul efect îndobitocitor al acelei leşii fierbinţi 
îmi va mai îngădui să înşir cîteva rînduri. 

Transmite cele mai cordiale salutări din partea mea doamnei 
Lizzy. 

Al tău, 
Maur 

Pe aici nici urmă de Kovalevski. In schimb Lavrov mi-a trimis 
un volum gros dedicat funcţiilor „statului" în viitor4s. In orice caz 
amin şi eu citirea ei pe viitor. Aici totul înseamnă acum viitor - de 
cînd la Bayreuth au răsunat bubuiturile muzicii viitorului49• 

Pe aici mişună de ruşi. 
Aflu tocmai acum din scrisoarea soţiei mele că eşti tot la Rams

gate. De aceea expediez scrisoarea direct acolo. 

Publicat pentru prima oară 
fntr-o formă prescurtată 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, Bd. IV, 
Stuttgart, 1913 ; în întregime 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 4, 1931, 
şi în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXIV, ed. rusă, 1931 

'l Eduard Lasker. - Nota red. 
1J Bismarck. - Nota red. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 
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Engels către Marx 

la Karlsbad 
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Ramsgate, vineri 25 aug. 76 

Dragul meu Maur, 

Scrisoarea ta a sosit a1c1 marţi, şi acum circulă pe la fiicele 
tale 1) . Cit priveşte rătăcirile voastre timp de 28 de ore pe drumul 
dintre Koln şi Karlsbad - nimeni nu vă invidiază ; în schimb se 
încheie straşnice rămăşaguri pe seama cantităţilor de „lichid • ba
varez care v-au ajutat să ieşiţi cu bine din toate aceste încurcături. 

Lenchen a sosit lunea trecută de la Hastings, unde a petrecut 
duminica împreună cu Jenny şi cu familia Lafargue ; deşi nu se 
simţea prea bine, a intrat în apă şi s-a ales cu o înfiorătoare durere 
de cap, care a ţinut-o două zile ; o a doua încercare a înrăutăţit şi 
mai mult lucrurile, aşa că a fost nevoită să renunţe la scăldat. Marţi 
a plecat acasă, iar în ziua următoare, alaltăieri, a sosit aici soţia ta, 
care în orice caz arată mult mai bine decit acum şase săptămini. 
Aleargă mult încolo şi încoace, are poftă de mincare şi, după cit se 
pare, doarme bine. Impreună cu Lizzie hoinăreşte pe plajă, după ce 
eu le întremez la gară cu un pahar de Porto, şi amindouă se bucură 
că n-au de făcut corespondenţă. Lizzie se simte excelent după aceste 
băi de mare, şi sper ca de data aceasta efectul lor să ţină toată iama. 

In momentul de faţă Ramsgate este populat aproape exclusiv 
de mici greengrocers 2) şi de alţi foarte mărunţi shopkeepers 3) lon
donezi. Indivizii aceştia rămin aici o săptămină, termenul de expi
rare a retum ticket 4)-ului, iar apoi fac loc altora de aceeaşi teapă. 
Acesta-i publicul care înainte făcea excursii de o zi şi acum vine 
pentru o săptămină întreagă. La prima privire ai crede că sint mun
citori, dar din discuţiile lor iţi dai seama imediat că sint rather 
above that 5) şi că fac parte din cea mai antipatică pătură a socie
tăţii londoneze, din acea specie care prin limbaj şi maniere se şi 
pregăteşte pentru profesiunea de costermonger 8) , care ii aşteaptă 

1) Jenny Longuet şi Laura Lafargue. - Nota red. 
1) - zarzavagii. - Nota trad. 
1) - prăvăliaşi. - Nota trad. 
•j - biletului de lntoarcere. - Nota trad. 
1) - ceva mai scuturaţi. - Nota trad. 
') - tarabagiu. - Nota trad. 
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tot atît de inevitabil ca şi falimentul. Şi acum Tussy să şi-l ima
gineze pe bătrînul ei prieten Gore stînd dimineaţa pe plajă, încon
jurat de 30-40 de asemenea dames de la halle I 1) .  

Pentru un o m  p e  care atmosfera staţiunii balneare î l  tîmpeşte 
din ce în ce mai mult, lectura cea mai potrivită este, natural, filo
zofia naturală a realităţii a d-lui Diihring 2) . Niciodată nu mi-a căzut 
în mină ceva atît de natural. Nu se pomeneşte decît de lucruri na
turale, căci tot ce se întîmplă cu lucrurile naturale d..Jui D[iihring] i 
se pare natural, motiv pentru care el şi porneşte întotdeauna de la 
„teze axiomatice" ,  deoarece ceea ce este natural nici nu mai are 
nevoie de vreo demonstraţie. Cartea depăşeşte în platitudine tot 
ce s-a scris pînă acum. Oricît de proastă ar fi, partea care se ocupă 
de natură rămîne totuşi de departe cea mai bună. Aici mai găseşti 
de bine, de rău, vagi rămăşiţe de construcţii dialectice, dar de în
dată ce el ajunge la relaţiile sociale şi istorice, începe din nou 
domnia vechii metafizici sub formă de morală, şi iată..J călare pe 
gloaba chioară care„l poartă într•una în cerc fără putinţă de scăpare. 
Orizontul lui nu depăşeşte sfera de acţiune a dreptului civil pru
sian, iar administraţia birocratică prusiană reprezintă pentru el 
„statul • .  De azi într-o săptămînă ne întoarcem la Londra şi atunci 
îl voi lua imediat în primire pe acest tip. Ce fel de adevăruri eterne 
propovăduieşte el poţi deduce singur din cele trei betes noires 3) ale 
sale : tutunul, pisicile şi evreii, şi acestea îşi iau porţia cu vîrf 
şi îndesat. 

Tocmai acum a sosit o scrisoare a lui Tussy către Lenchen, o 
trimit imediat la Londra. 

„Daily News" şi bătrînul Russell cu strigătele lor despre „atro
cităţile turceşti •50 le-au făcut ruşilor un nepreţuit serviciu şi le-au 
pregătit strălucit viitoarea campanie, pe care o vor putea începe 
de îndată ce domnii liberali se vor afla aici la cîrmă. Presa liberală 
din provincie trage şi ea acum semnalul de alarmă, şi cum bătrînul 
Dizzy 4) s-a retras în Camera lorzilor51, la viitoarea sesiune a Ca
merei Comunelor tonul îl vor d a, desigur, scandalagiii liberali. 
Despre infamiile muntenegrenilor şi herţegovinilor nu se suflă, 
fireşte, nici o vorbă. Din fericire, sîrbii încasează lovituri - pînă 
şi Forbes, singurul corespondent de război raţional, vorbeşte despre 

1) - precupeţe. - Nota trad. 
1) E. Diihring. „Curs de filozofie'. - Nota red. 
•) - oi negre. - Nota trad. 
') Disraeli. - Nota red. 
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superioritatea militară a trupelor turceşti cu o ardoare pe care nu 
încearcă deloc s-o ascundă, iar pentru EeJrblit �apb 1) nu e prea uşor 
să intervină. 

Soţia ta şi cu Lizzie vă trimit ealde salutări ţie şi lui Tussy. 

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

1 1  

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Marx către Engels 

la Londra 

[Londra) 1 1  dec. 76 

Dear Fred, 
Kovalevski a fost ieri pe la mine şi l-a cerut pe Hanssen5!; i-am 

spus că-l va avea mîine seară ; totodată, la insistenţele lui, ne-am 
înţeles să-ţi facem o vizită în aceeaşi seară (marţi) . 

Ţi-l trimit pe Hanssen, pe care-l vei da gata, ca şi mine, fără 
nici o greutate, în cîteva ore. 

Scris referitor la legătoria de cărţi. 
Salut. 

Al tău, 
K. M. 

După conferinţă (de la St. James)53, d-l Gladstone şi-a făcut apa
riţia în loja în care se afla d-na Novikov, i-a oferit acesteia braţul 
- „pour montrer" (aşa s-a exprimat el, după cum afirmă d-na Novi
kov) „que l 'alliance entre l 'Angleterre et la Russie existe deja" 2) -
şi a trecut ţanţoş la braţul ei prin mulţimea care s-a dat în lături, 
de o parte şi de alta ; el este un tip relativ scund şi subţirel, ea -

1) Ţarul alb, este vorba despre Alexandru al Ii-lea. - Nota red. 
"l - pentru a arăta„. că alianţa dintre Anglia şi Rusia există deja•. - Nota 

trad. 
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un adevărat dragon. E<i. i·a spus lui KovaJevski : „Que ces Anglais 
sont gauches l u 1). 

Domnul generalisim Cemeaev a întrebat-o de două ori telegrafic 
pe d-na Novikov dacă este cazul să se prezinte şi el la conferinţă ; 
după cit se pare, răspunsul ei a fost că d-lui Gladstone i-ar face 
plăcere să se vadă cu el între patru ochi, dar că consideră o even
tuală apariţie a lor în public ca inoportună. 

Harrison (care în articolul său „Cross and crescent• 2) 54, publicat 
în „Fortnigtly Reviewu , se făleşte cu unele hints 3) împrumutate de 
la Kovalevski) i-a spus în faţă lui Howell, la conferinţă (intrarea 
se făcea pe bază de invitaţii) , că muncitorii prezenţi acolo fac parte 
cu toţii dintr-o bandă venală pe care el (Harrison) o cunoaşte 
foarte bine. 

Din păcate, Charles Darwin a subscris şi el la această mîrşavă 
demonstraţie. Lewes insd. a refuzat s-o facă. 

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

') - „Ce sUngaci slnt aceşti englezi 1 • .  - Nota Irod 
1) - „Cruce şl aemllunil•.  - Nota traci. 
1) - sugestii. - Nota trad. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 



Dragul meu Maur, 
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Engels către Marx 

la Londra 

42, Kings Road Brighton, 
23 febr. 11 

Săptămîna trecută i-am scris lui Bignami, m-am abonat la „Plebe" 
şi i-am scris despiI'e alegeri55, Răsalaltăieri, înaintea plecării 
noastre56, am primit trei numere, iar pe cele care-mi lipsesc mi le 
va trimite el ulterior 57• Intervenţia mea nu putea veni într-un 
moonent mai potrivit. 

„Plebe" din 1 ianuarie informează despre dezbaterile curţii cu 
j uri în cazul chestorului din Torino (directorul poliţiei) , Bignami 
{a<:elaşi care îl trata pe Terzaghi cu „Vermut" ,  vezi „All[iance] de 
la D[emocratie] S [ocialiste] u58) ,  acuzat de sustragere (tout comme 
.chez nous 1 1) ) .  Un poliţist oarecare pe nume Blandini declară că din 
ordinul lui Bignami a efectuat pro forma 2) o percheziţie la domi
.ciliul lui Terzaghi, dar că acelaşi B[ignami] i-a ordonat să confişte 
numai ceea ce-i va da T[erzaghi] . Cînd s-a emis mandatul de ares
tare împo_triva lui T[erzaghi] , acesta fusese deja arestat de un alt 
poliţist, pe nume Premerlani, din ordinul lui Rignami ; T[erzaghi] 
era un agente segreto di Bignami, che gli dava tre lire (franci) al 
giorno 3) . In legătură cu toate acestea „Plebe" notează : de aici se 
vede în ce fel sînt folosite „fondi segreti dei governi di classe" 4) . 

Răspunsul vine de la o fiţuică bakunistă, „11 Martello" 5) - după 
nume îl recunosc pe Cafiero al meu. Dar cum abominabilul caz 
Terzaghi nu putea fi abordat, fiţuica se agaţă de „fondi segreti dei 
governi di classe• 4) : aşadar, la voi „governi non di classe" 6) au şi ele 

1) - (exact ca la noi) . - Nota trad. 
I) - de lormll. - Nota trad. 
I) - un agent secret al lui Bignaml, plătit cu trei lire (franci) pe zi. -

Nota trad. 
') - „fondurile secrete ale guvernului de clasă", - Nota trad. 
') Vezi „Plebe" din 21 ianuarie. - Nota zed. 
') - guvernele lllrll caracter de clasă. - Nota trad. 
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„fondi segreti" , aşadar şi la voi totul va rămîne ca înainte, urmînd 
apoi întreaga tiradă ultraanarhistă que l'on saitu 1) . „Plebeu răspunde 
fiţuicii aşa cum merită, pentru ca apoi imediat să se năpustească 
împotriva lui „Bull [ etin) Jurassien u, pe care, chipurile, patru rînduri 
apărute în „Pl [ebe] u l-ar fi făcut să spumege de furie, dar care pre
zintă astfel lucrurile ca şi cum turbată ar fi „Plebe• ,  pe ca:re, de 
fapt, insinuările jurasiene nu pot decît s--0 amuze. Dealtfel {continuă 
„Plebe") trebuie să fii foarte naiv ca să muşti din momeala arun
cată de unii indivizi, care, bolnavi de invidie, bat Ia toate uşile 
pentru a cerşi, printre calomniile proferate, o picătură de răutate 
împotriva noastră. Mina care de mult timp seamănă certuri şi zi
zanii, este prea cunoscută, aşa incit uneltirile ei iezuite (a la Loyala) 
sint imediat depistate şi „gli onesti non ne facciano tantosto 
giustiziau 2) . In acelaşi număr este inserată o corespondenţă a lui 
E. D[orenberg] (Drog. - de la Berl [iner] Fr[eie] Presse") cu privire 
la alegerile de la Berlin. 

In numărul din 16 februarie, o corespondenţă din Bruxelles. 
semnată „C [esar] D[e] P[aepe] " şi consacrată noii mişcări flamande 
în favoarea legii cu privire la fabrici şi a votului universal, se în
cheie cu cuvintele : „Noi crediamo altresi di arrivare, con queste> 
metodo, piu prontamente e piu puramente all'ernancipazione del 
proletario, piuttosto che star li, abbaiando alla luna per degli anni 
e dei quarti di secolo, e attendendo che mamma Rivoluzione voglia. 
degnarsi di venire a spezzarsi le catene dei lavoratori " s) . In conti
nuare se aminteşte pe un ton plin de bunăvoinţă despre apelul 
bătrînului Becker59, considerat ca un simptom. 

Astăzi am primit o scrisoare foarte entuziastă de la Bignami. 
care mă anunţă că va publica articolul meu cu privi.re la alegeri şi 
îmi confirmă că Federazione dell' alta Italia, care cuprinde ţinutul 
dintre Veneţia şi Torino şi îşi ţine zilele acestea congresul66, vuole 
lottare sul terreno del suffragio universale 4) . Organul ei de presă 
oficial este „Plebe".  

Aşadar, în fortăreaţa avocaţilor, literaţilor şi  a trintorilor din 
Italia s-a produs o breşă. Unde mai pui că toţi membrii mai vechi 

1) - pe care o cunoaştem. - Nola lrad. 
1) - „oamenii cinstiţi o vor răsplăti aşa cum merită" .  - Nota !rad. 
') „Noi credem că, prin această metodă, se poate ajunge la eliberarea proletaria

tului mai repede şi într-un mod mai corect decît dacă, ani de-a rîndul sau chiar 
decenii, am sta cu braţele încrucişate, am lătra la lună şi am aştepta ca mama-revo
luţia să catadicsească să apară, pentru a sfărima lanţurile muncitorilor• .  - Noi• 
lrad. 

'l - intenţioneazil sil lupte pe tărîmul votului universal. - Nola lrad. 
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ai Alianţei81 din Milano de pe vremea lui Cuno : Mauro Gandolfi 
ş.a. par să fi aderat la federaţie. Intr-adevăr, nu este cu putinţă ca, 
într-un oraş industrial cum e Milano, o mişcare muncitorească 
fictivă să fiinţeze un timp mai îndelungat. Iar Italia de nord joacă 
un rol hotărîtor nu numai sub aspect strategic, ci şi în ceea ce pri
veşte mişcarea muncitorească din întreaga peninsulă ţărănească. 

Aşadar, guvernul internaţional de la Neuchâtel81 mai dispune 
acum în mod incontestabil numai de Spania, dar cit va mai dura 
şi asta 1 

Dealtfel, pentru a putea urmări cu mai multă precizie desfa
şurarea acestor evenimente, d-l Demuth ar fi trebuit de mult să se 
aboneze la „Bull [etin] Jurass[ien] ", după cum fusese convenţia. Ar 
trebui însă să ştim şi noi ce anateme aruncă dictatorul universal şi 
vicarul Sfîntului scaun 1) . 

Calde salutări tuturor. 

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

13  

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Marx 

la Londra 

Dragul meu Maur, 

42, Kings Road, Brighton, 
2 martie n 

I-am scris lui Liebknecht şi l-am rugat ca, pînă una-alta, să-mi 
trimită corecturile81 aici ; în mod obişnuit eu le primesc cel mai tîrziu 
lunea, dar săptămîna aceasta nu a sosit încă nici una şi mă tem că 
iar s-a rătăcit ceva ca de obicei. Vrei să fii atît de amabil şi să vezi 
la mine acasă dacă nu cumva mai sînt acolo unele corecturi şi even-

l) James Guillaume. - Nola red. 
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tual să mi le trimiţi 1 Mrs. Leeson îţi va arăta pachetele cu ziarele 
sosite, printre care vei găsi cu uşurinţă corecturile ; tot ea îţi poate 
da şi banderolele ziarelor etc. ca să le foloseşti la împachetat. Alt
minteri indivizii aceştia sînt în stare să publice pe numele meu 
stupizeniile scrise de ei. 

Din unele puncte de vedere mă bucur că Lina 1) şi Pumps se vor 
întoarce abia pe la mijlocul lunii. ln primul rînd, atunci vom fi şi 
noi din nou acasă, căci avem de gînd să ne înapoiem de marţea 
viitoare într-o săptămînă 2), iar în al doilea rînd, în felul acesta 
cîştig timp pentru a-i trimite Linei, în completarea celor 15 1. st. 
trimise în grabă (tot ce aveam atunci) , încă 5 1. st. peIW!u orice 
eventualitate şi pentru a-i mai explica încă o dată răspicat - ceea 
ce, se pare, nu e deloc deplasat - că trebuie să caute să-şi aranjeze 
mai degrabă un voiaj confortabil decît. unul ieftin, deoarece toţi 
banii pe care i-am trimis pînă acum sînt destinaţi exclusiv călătoriei 
de întoarcere. 

Aici a fost o vreme admirabilă ; azi este ceaţă, aerul e umed şi 
din cînd în cînd plouă. Ce diferenţă de climă este între Londra şi 
Brighton văd din buletinele apărute azi dimineaţă în ziare, care 
anunţă că la voi în parcuri apa are un strat de gheaţă gros de 
11/2 ţoli, pe cînd aici efectul celor cîtorva ore reci din timpul nopţii 
este anihilat încă de pe la orele 1 0  de razele soarelui. Pentru două 
săptămîni de vacanţă petrecute iarna la mare, Brighton este într-a
devăr „un loc distins" ,  ceea ce şi explică faptul că aici se adună 
atîta lume distinsă. Este însă o ruşine pentru Londra ca, după înfiin
ţarea acvariului de aici, care, datorită realizărilor sale în domeniul 
creşterii peştilor şi a amfibiilor, şi-a cucerit realmente o faimă ştiin
ţifică, acolo să se meargă cu nesocotinţa atît de departe incit să 
se prezinte în Westminster o caricatură - music-hall pe fond pis
cicol - şi pe deasupra să se mai facă şi atîta tărăboi în jurul 
acestei idei. 

Calde salutări. 

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

1) Lina Schiller. - Nota red. 
•j 13 martie. - Nota red. 

Al tău, 
F. E. 

Originalul fn limba germană 
Tradus din limba germană 
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Odată cu scrisoarea iţi trimit şi „Plebe", precum şi cele găsite 
a.casă la tine care ţi-au fost trimise de la Leipzig88• Cit priveşte im
portanta declaraţie a Federaţiei din Italia alta 1) , în care aceasta sus
ţine că a respectat întotdeauna „statutul iniţial• al Internaţionalei" 
şi că se dezice oficial de legătura nemijlocită a federaţiei cu gru
purile bakuniste italiene, va trebui ca tu să informezi cit mai curind 
posibil ziarul „Vorwărts"65 despre aceasta, ca şi despre faptele 
foarte interesante pe <:are mi le-ai relatat în prima scrisoare 2) şi care 
mi-au făcut o mare bucurie. Altminteri Liebknecht este în stare să 
facă şi de data asta o prostie. 

In tot acest timp m-am simţit foarte prost - m-au chinuit o ră
ceală cronică, guturai şi tuse. 

Cu Lina all right 3) . 
Lavrov, căruia ii merge al dracului de rău, aduce elogii artico

lelor tale împotriva lui Di.ihring, dar spune că lumea (adică el) „nu 
este deprinsă cu atita indulgenţă în polemicile lui Engels " .  

Lunea viitoare vei primi o scrisoare mai lungă de la mine t .  Nu 
considera aceasta ca o manevră gen Diihring, care constă în a pro
mite mereu şi a nu respecta niciodată promisiunea. 

Calde salutări lui Lizzy. 

Al tău, 
K. Marx 

Dracu să-l ia pe Hirsch împreună cu Castelnau al lui. Acesta 
din urmă îmi cere acum, în numele amindurora, să figurez în cali
tate de colaborator la gazeta muncitorească pe care vor s-o fondeze. 
Ca şi cum eu aş avea timp de aşa ceva - şi Hirsch trebuie doar 
să ştie că nu am I Dacă numele meu va figura numai de formă, mă 

1) - de nord. - Nota red. 
') Vezi volumul de faţă, p. 31-33. - Nota red. 
') - totul e în ordine (vezi scrisoarea precedentă). - Nota !rad. 
4) Vezi scrisoarea următoare. - Nota red. 
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voi alege doar cu o „răspundere" ,  de pe urma căreia nu beneficiez 
în nici un fel. Intrucit d-l Castelnau recunoaşte acum singur că, 
atîta timp cit va dura domnia lui Quest, abrege-ul său din „Capi
talul • rămîne de domeniul fanteziei, urmează ca el să mă prelu
creze în alt mod. Pînă acum nu am văzut ca el sau Hirsch să fi făcut 
pentru „Capitalul" barem atît cit a făcut Laveleye66 sau 
Block67• 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
in : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", Bd. IV, 
Stuttgart, 1913 ; în întregime 
in : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dntte Abteilung, Bd. 4, 1931, 
şi in : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXIV, ed. rusă, 1931 

15  

Originalul î n  limba germană 
Tradus din limba germană 

Marx către Engels 

la Brighton 

(Londra] 5 martie 77 

Dear Fred, 

Iţi trimit alăturat „Diihringiana "68• Mi-a fost imposibil să-l citesc 
pe acest individ fără să-i şi dau mereu zdravăn la cap. 

Acum, după ce m-am familiarizat cu materialul, lucru pentru 
c are a fost nevoie de răbdare, dar şi de un retevei la îndemînă 
(partea de la Ricardo încolo, pe care încă n-am citit-o, conţine, pro
babil, multe perle delicioase}, mă simt în stare ca în viitor să-l 
savurez în tihnă. Scriitoraşul acesta, de îndată ce ai reuşit să-i pă
trunzi scrierile într-atît incit să-i ştii pe dinafară metoda, începe 
chiar să devină într-o oarecare măsură amuzant. Dealtfel, el mi-a. 
prins realmente bine, servindu-mi ca „ocupaţie• secundară în pe
rioada în care m-a chinuit guturaiul acela nesuferit. 

Al tău, 
Maur 
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Apropo. Articolul cel mai veninos pe tema Gladstone-Novikov, 
din cauza căruia lui „Whitehall Review" i s-a făcut inima cit un 
purice, a apărut alaltăieri, cu unele retuşări atenuante făcute de 
Barry în „Vanity Fair"69• Aşa cum am dedus şi noi ieri, cînd ne-am 
întîlnit cu fiul şi fiica lui Collet, tatăl Collet dezaprobă treaba asta, 
deoarece Gladstone trece drept un om onest, chiar dacă e cam 
ţicnit, iar un asemenea gen de polemică este „indecent" .  

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

1 6  

Originalul ln limba germani 
Tradus din limba germană 

Engels către Marx 

la Londra 

Dragul meu Maur, 

42, Kings Road, Brighton 
6.3.11 

Multe mulţumiri pentru ampla lucrare cu privire la „Kritische 
Geschichte"68• Este chiar mai mult decît aveam nevoie pentru a-i 
veni de hac acestui individ şi în acest domeniu. La drept vorbind, 
Lavrov are într-o oarecare măsură dreptate cînd spune că individul 
a fost tratat pînă acum cu prea multe menajamente 1) . Acum, cînd 
parcurg din nou cursul de economie politică 2), cînd cunosc atît omul 
cit şi maniera lui, cînd nu mai am de ce să mă tem că  tot acest 
spanac ascunde vreo capcană, acum, cînd toată această -stupizenie 
grandilocventă a ieşit la iveală în toată goliciunea ei, găsesc în
tr-adevăr că e cazul să ne arătăm ceva mai mult dispreţul. Bunul 
Lavrov are, desigur, motivele sale ; în ale sale npouosem:.18), 
el n-are nevoie să-şi tempereze crescendo-ul, aşa cllllll sîntem ne
voiţi noi s-o facem, cînd ne aşteaptă o răfuială atît de îndelungată. 
Cu toate acestea însă, la c apătul capitolului „Filozofia •, el nu va 
mai putea reproşa excesul de indulgenţă, iar la capitolul „Economie 
politică" - cu atît mai puţin 4) . 

1) Vezi volumul de faţă, p. 35. - Nola red. 
') E. Diihring. „Cursus der Nation4l- und Socialiikonomie".  - Nota red. 
'l - predici. - Nola trad. 
') F. Engels. „Anti-Diihring•, secţiunea intî! şi secţiunea a doua. - Nota red. 
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Serioasele rezerve manifestate de Collet în legătură cu Glad
st[one] erau inevitabile 1). Acestea sînt lucruri care nu se pot petrece 
fără un ordin primit de sus. Ar fi trebuit să se aştepte în linişte 
pînă ce Gl[adstone] ar fi venit din nou la putere, şi atun<:i să se 
lase în seama lui U. 2) ca, prin innuendos 8) profunde, insesizabile 
chiar şi pentru cel în cauză, să lanseze un avertisment serios. Lupta 
împotriva secret diplomacy 4) trebuie dusă ea însăşi cu metodele 
diplomaţiei secrete. 

Materialele din „Plebe• le voi prelucra pentru Wilhelm65• Sci
ziunea din Italia i-a făcut praf pe domnii dictatori anarhişti. Din 
scurtele note apărute în acest număr din „Plebeu .referitoare la 
spiriti ristretti ed anarchici - ed allo stesso tempo mostruosa con
tradizione - dittatoriali 5) reiese că Bignami îi cunoaşte foarte bine 
pe aceşti tipi, cu tot ce îl caracterizează pe fiecare în parte. Ba
kunin a fost întotdeauna mai abil şi mai reţinut decît d-l Guillaume, 
căruia prea îi sfîrîie călcîiele să se vadă stăpînitorul lumii. 

Ce mi-ai trimis tu nu era o corectură nouă68• N-am primit nici 
una pînă acum. De cînd cu Wilhelm lucrurile merg într-adevăr 
anapoda. 

De azi într-o săptămînă ne întoarcem acasă. Lizzy s-a restabilit 
admirabil. Are o poftă de mîncare aproape nomnală, dar e drept că 
aici, de-a lungul ţărmului nesfîrşit al mării, aerul este extraordinar , 

Călduroase salutări. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
ln : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx• , Bd. IV, 
Stuttgart, 1913 ; în întregime 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 4, 1931, 
şi în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXIV, ed. rusă, 1931 

1) Vezi scrisoarea precedentă. - Nota red. 
1) Urquhart. - Nota red. 
1) - insinuări. - Nota trad. 
') - diplomaţiei secrete. - Nota trad. 

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

1) - unele mărginite ca.pete anarhice şi - monstruoasă contradicţie - tot
odatii dictatoriale. - Nota trad. 
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[Londra) 7 martie 1877 

Intrucit mai tîrziu s-ar putea întîmpla să uit, iţi trimit ca adaos 
la ultima mea scrisoare şi acest supliment : 

1 .  Punctul cel mai important în concepţia lui Hume cu privire 
la influenţa unei sporiri cantitative a banilor asupra stimulării in
dustriei, un punct care arată totodată în modul cel mai limpede 
(dacă în genere mai putea exista vreun dubiu în această privinţă) 
că la el această sporire apare numai odată cu deprecierea meta
lelor nobile, un punct asupra căruia Hume revine în repetate .rîn
duri - după cum se poate vedea şi din extrasul trimis de mine -, 
este teza potrivit căreia „the price of labour• 1) creşte abia în ultimă 
instanţă, în urma creşterii preţurilor tuturor celorlalte mărfuri70• 
Despre acest lucru nu găsim la d-l Diihring 2) nici o referire, dealtfel, 
în genere, la el, Hume, pe care îl ridică în slăvi, este tratat cu 
aceeaşi neglijenţă şi superficialitate ca şi toţi ceilalţi autori. In 
afară de aceasta, chiar dacă el ar fi sesizat acest lucru - ceea ce 
e mai mult decît îndoielnic -, n-ar fi fost tocmai indicat să facă 
apologia unor asemenea teorii în faţa muncitorilor ; era, prin ur
mare, de preferat to burke the whole 1) . 

2. Maniera mea proprie de a-i considera pe fiziocraţi drept primii 
comentatori metodici (nu doar ocazionali, cum a fost Petty etc.) ai 
capitalului şi ai modului de producţie capitalist n-am vrut, fireşte, 
să i-o expun omului aşa, de-a dreptul. Odată exprimat direct, 
punctul meu de vedere ar fi putut fi preluat şi denaturat de diferiţi 
ageamii, mai înainte ca eu să fi avut ocazia de a-l prezenta. De 
a.ceea n-am atins această chestiune în expunerea pe care ţi-am 
trimis-o. 

Dar poate că răspunzîndu-i lui Diihring ar fi nimerit să ne re
ferim la următoarele două p asaj e  din „Capitalul• .  Le citez din ediţia 
franceză, unde nu apar doar tangenţial, ca în originalul german. 

Cu privire la „Tableau economique• 71 : 
„La reproduction annuelle est un proces tres facile a saisir tant 

que l'on ne considere que le fonds de la production annuelle, mais 

1) - „pretuJ muncll". - Nota lrad. 
1) E. Diihring. „Kritische Geschichte der Nationalokonomie und des Sozia!Js

mus•.  - Nota red. 
') - să lase totul baltă. - Nota trad. 
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tous Ies elements de celle-ci doivent passer par le mar.he. La Ies 
mouvements des capitaux et des revenus se croisent, s'entremelent 
et se perdent dans un mouvement general de deplacement - la 
circulation de la  rkhesse sociale - qui trouble la vue de l'obser
vateur et offre a l 'analyse des problemes tres-compliques. C'est le 
grand merite des physiocrates d'avoir Ies premiers essaye de donner, 
dans leur tableau economique, une image de la reproduction annu
elle telle qu'elle sort de la circulation. Leur exposition est a beau
coup d'egards plus pres de la verite que celle de leurs succes 
seurs" (258, 259) 1) . 

Cu privire la definiţia „muncii productive• 
„Aussi !:_economie politique classique a-t-elle toujours, tantât 

instinctivement, tantât consciemment, soutenu que ce qui carac
terisait le travail productif, c'etait de rendre une plus-value. Ses 
definitions du travail productif, changent a mesure qu'elle pousse 
plus avant son analyse de Ja plus-value. Les physiocrates, p ar 
exemple, declarent que le travail agricole seul est productif. Et 
pourquoi ? Parce que seul il donne une plus-value qui, pour eux. 
n'existe que sous Ia forme de la rente fonciere" (p. 2 1 9) ') .  

„Cu toate c ă  fiziocraţii nu au descoperit secretul plusvalorii, 
pentru ei era totuşi clar că plusvaloarea «constituie o avuţie in
dependentă şi disponibilă, pe care el" (posesorul avuţiei) „n' a point 
achetee et qu'il vende» " 3) (Turgot) („Capitalul" ,  ediţia a 2-a ger
mană, p. 554) şi că ea nu putea izvorî din circulaţie (loc. cit., 
p. 14 1-145)74• 

Mă aflam tocmai la masă, cînd a sosit · great Barry, in great 
hurry 4) cu opt ziare sub braţ. 

1) „Atita timp cit avem în vedere numai fondul producţiei anuale, procesul de 
reproductie anual poate fi uşor în!eles. Dar toate elementele componente ale pro· 
ducţiei anuale trebuie aduse pe piaţa de mărfuri. Aici mişcările capitalurilor indivi· 
duale şi ale veniturilor personale se încrucişează, se amestecă şi se pierd într· o 
deplasare generală - în circula!ia avutiei sociale - care tulbură privirea şi-l pune 
pe cercetător în faţa unor probleme foarte complicate. Este marele merit al fizio· 
craţilor de a fi încercat să dea pentru prima dată, în al lor „Tableau economique•,  
o imagine a reproductiei productiel anuale în forma în care ea reiese din circu· 
laţie. Expunerea lor este din multe puncte de vedere mai aproape de adevăr decît 
aceea a urmaşilor lor• (p. 258--259) n. 

1) „Tot astfel economia politică clasică a sustinut întotdeauna fie instinctiv, fie 
conştient, că ceea ce caracterizează munca productivă este faptul că produce plus· 
valoare. Definiţiile muncii productive date de ea diferă pe măsură ce se avansează 
în analiza plusvalorii. Astfel, fiziocra!ii declară că numai munca agricolă este pro· 
ductivă. Ş1 de ce 1 Pentru că numai ea prudoce plusv�Ioare care, pentru ei, există 
exclusiv sub forma rentei funciare• (p. 219) 71• - Nota trad. 

') „nu a cumpărat-o şi pe care o vinde". - Nota trad. 
•) marele Barry, în mare grabă. - Nota trad. 
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Redactorii ziarelor engleze sînt nişte specimene foarte ciudate. 
Editerul lui „Vanity Pair• (adică subalternul ; şeful şi proprietarul 
gazetei, d-l Bowles, semi-urquhartist, se află în Spania împreună cu 
soţia lui, care-şi caută de sănătate), a publicat în sfîrşit articolul cu 
pr1cina69, din faţa căruia s-au dat înapoi cu groază gazeta scoţiană 
„Morning News" şi revista londoneză „Whitehall Review", precum 
şi cele 6 governmental papers 1) sau mai precis presa centrală 
aflată în mîinile guvernului tory <:are le încropeşte materialU!l. 

Bun. Acelaşi individ de la 1 1Vanity Fair" ,  pentru a-şi lua acum 
revanşa, se îngrozeşte la rîndul său de o repunere pe tapet (în in
teresul cauzei şi al d-lui Barry) a articolului, pe c are cele opt ziare 
susmenţionate l-au şi publicat, adică a articolului referitor la  
Gladstone din 11Contemporary Review"75• El  îl întreabă printr-o scri
soare pe Barry ce trebuie să facă în caz că i se va intenta un proces 
de <:alomnie ? Eu l-am instruit pe Barry - care din spirit de pre
vedere s-a şi înarmat cu cele opt ziare amintite - în privinţa răs
punsului pe care trebuie să-l dea. I must he very much mistaken if 
even this hesitation (which we shall, however, overcome) has not 
something to do with the 11scruples" of Mr. Collet. It is, in fact, too 
bad to take the secret diplomacy business out of their hands ? 2) 

Dealtfel, diplomaţia rusă a decăzut complet, degenerînd în farsă. 
Turneul diplomatic întreprins de d-l lgnatiev, indiferent dacă iniţial 
s-a bucurat sau nu de succes, rămîne în orice caz un pelerinaj mai 
grotesc şi mai compromiţător chiar decît cel al d-lui Thiers după 
falimentul de la 4. septembrie78• 

De la distinsul Gambuzzi am primit un necrolog, însumînd 9 pa
gini şi elaborat de el însuşi, în memoria distinsului Fanelli11, de
cedat de curînd. Necrologul era menit să-mi trezească remuşcări 
pentm jignirile aduse ejusdem 3) Fanelli în broşura despre Alianţă78• 

Publicat pentru prima oară 
în limba originalului 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 4, 1931,  
şi în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXIV, ed. rusă, 1931 

') - ziare guvernamentale. - Nola lrad. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

1) - Aş greşi teribil dacă n-aş explica tocmai această ezitare (pe care, pînă 
la urmă, o vom depăşi) prin „scrupulele" d-lui Collet. Nu este oare, într-adevăr, 
tngrozitor să le smulgi din mină afacerea cu diplomaţia secretă ? - Nota lrad. 

1) - aceluiaşi. - Nota lrad. 
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Dragul meu Maur, 

K. Marx şi F. Engels 

1 8  

Engels către Marx 

la Londra 

42, Kings Road, Brighton 
27 mal 77 

Te-a mirat, desigur, tăcerea mea încăpăţinată. Am avut însă o 
săptămînă afurisit de proastă şi asta din cauza ochiului, afectat de 
lumina prea puternică a soarelui. De o săptămînă port în perma
nenţă ochelari şi mi-am luat adio de la băuturile alcoolice, dar la în
ceput n-am simţit nici o ameliorare. Abia de ieri am observat o 
schimbare categorică, într-atît incit acum ochiul nu mă mai supără. 
Cînd voi veni la Londra (vineri) 1) sînt hotărît să termin odată cu 
povestea asta, căci m-am săturat de starea asta în care nu poţi 
face nimic. 

Stupidele ziare engleze fabulează despre succesele enorme în
registrate de ruşi în Armenia79, care însă deocamdată nu sînt decit 
foarte puţine la număr. Dar dacă la Constantinopol softaJ.ele nu vor 
interveni rapid, răul pricinuit de Muhtar Paşa poate fi foarte mare. 
ln ce priveşte operaţiuniJe militare de la Dunăre, semnificativ este 
faptul că ţarul 2) va trebui să ajungă acolo înainte de a se întreprinde 
ceva. Dealtfel, pînă în prezent organizarea armatei ruse pare să se 
prezinte într-adevăr mai bine decît era de aşteptat ; ne vom putea 
însă lămuri în această privinţă abia oind va începe adevărata cam
panie. Deznodămîntul depinde însă de Constantinopol şi producerea 
lui începe să devină urgentă. 

Monsieur Mac-Mahon pare să se fi înşelat săvîrşilild acel coup 
de tete 3) 80• Treaba nu merge ; nici măcar bursa, cu toate eforturile 
depuse, nu vrea să muşte zdravăn din momeală. Asigurările lui că 
intenţionează să se menţină în limitele legalităţii au arătat şi ele 
că rezultatul nu corespunde garanţiilor promise de Broglie şi com
pania. Dacă de data aceasta francezii se vor ţine tare şi vor vota, 
dacă nu chiar aşa cum se cuvine, cel puţin nu mai prost decit ultima 
oară, atunci probabil că vor pune capăt odată pentru totdeauna 
acestui gen de reacţiune. Judecind după felul cum se desfăşoară 
lucrurile, lovitura aceasta nu miza pe folosirea forţei, iar dacă ul
terior se va face încercarea de a se recurge şi la forţă, după toate 

2) 1 iunie. - Nota red. 
1) Alexandru al II-iea. - Nota red. 
1) - faptă îndrăzneaţă, necugetată. - Nota trad. 
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probabilităţile se va înregistra un eşec. Un coup d'etat 1) nu poate 
fi amînat cu trei luni de zile aşa cum se întîmplă cu scadenţa unei 
poliţe. ln plus, Broglie nu este un om de acţiune, ci un intrigant 
parlamentar, care va rata cu siguranţă momentul potrivit, chiar 
dacă scrupulele şi reticenţele lui Mac-Mahon nu lăsau dintr-un bun 
început să se întrevadă în mod cert acest lucru. Pe scurt, lucrurile 
evoluează extrem de favorabiol. şi dacă şi de această dată alegătorii 
se vor lăsa trataţi de către prefecţi etc. ca o turmă de votanţi, în
seamnă că nici nu merită altceva, dar se pare că nu se va întîmpla 
aşa. Ce şanse de succes are porcul ăla bă�rîn, Thiers, dacă 
M[a]c-M[ahon] pune alternativa : alegeri reuşite sau demisionez I 
Dobitocul I 

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

1 9  

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Marx către Engels 

la Brighton 

[Londra) 31 mai 71 
Dragă Engels, 
Sper că ochiul nu te mai supără. D-na Longuet senior i-a trimis 

D-nei Lormier, a cărei oftalmie se agrava cu fiecare zi, devenind 
cit se poate de îngrijorătoare, un borcănaş cu o alifie (care trebuie 
să fi costat nu mai puţin de 30 de franci) din care ea a folosit o can
titate foarte mică şi - mirabile dictu 2) - în cîteva zile s-a vindecat 
complet. Faptul este absolut autentic. In Franţa, alifia aceasta este 
la mare preţ, iar cînd o vei mirosi, vedea etc. ,  vei ghici cu siguranţă 
care sînt principalele ei componente. 

Aprecierea pe care ai făcut-o tu asupra state in Turkey 3) se po
triveşte în aşa măsură cu felul în care am văzut eu lucrurile, incit 
i-am expus-o lui Wr6blewski aproape textual. 

1) - lovitură de stat. - Nota trad. 
•) e minunat de spus. - Nota trad. 
1) - situaţiei din Turcia. - Nota trad. 
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Dar criza se apropie. Sub directa influenţă a ruşilor, Mahmud 
Daman şi compania s-ar arăta foarte dispuşi să încheie pace cu 
ruşii, cu care pril�j , desigur, s-ar conveni asupra abrogării consti
tuţiei (recomandare exprimată şi de „Times" în acelaşi număr în 
care el îl atacă pe Mac-Mahon din cauza anticonstituţionalismului 
luiB1) . Nimic mai convenabil pentru ţar 1) ; ceea ce am văzut pînă 
acum n-a fost, ca să spunem aşa, decît o paradă militară prelimi
nară ; din diferite motive (abstracţie făcînd de bloody ignorance !)) , 
diferitele partide supraapreciază şi exagerează succesele repurtate 
de ruşi în Asia Mică79; vaga penurie financiară este încă într-un 
stadiu incipient ; boala caucaziană se manifestă în continuare doar 
sporadic82; din toate acestea ţarul nu s-ar alege decît cu un succes 
d'estime 3) şi pentru moment n-ar fi nevoit să acorde o constituţie ; 
apoi, el ar mai putea să j oace un rol important în criza din Occident 
etc. etc. Midhat Paşa, I am told, does everything from here to push 
the movement at Constantinople on which, in fact, the fate o{ 

Turkey (and the immediate prospects of Russian „development") 
depend 4) . 

In Franţa se confirmă cele afirmate de mine mai de mult şi în 
zadar în faţa lui Lissagaray (acum iar vede totul mult prea în roz) , 
şi anume că adevărata burghezie industrială şi comercială este re
publicană, aşa cum au arătat-o limpede, in fapt, evenimentele pe
trecute even since Thiers' regime 5) , şi că 11les hommes de combat" 6) 
nu mai reprezintă decît Ies beaux restes 7) ale professional poli
ticians 8) din vechile partide, dar nu o clasă. Muncitorii (de la Paris) 
au lansat lozinca que c'est cette fois l'affaire de Messieurs Ies 
bourgeois 9) . De aceea, ei se ţin de-o p arte. 

Din decupajul din „Marseillaise" ,  pe care ţi-l trimit alăturat, 
vei vedea cum îl tratează ziarele radicale pe Mac-Mahon. Inţeleapta 
„Republique Fran<;:aise• îi declară că problema nu poate fi rezol
vată decît prin demisia lui ; Emile de Girardin îl ameninţă cu 
impeachment 18) , iar dintre toate ziarele, cel mai înverşunat este 
„Siecle", gazeta prăvă1iaşilor par excellence. 

1) Alexandru al Ii-lea. - Nota red. 
') - crasă ignorantă. - Nota trad. 
3) succes moral. - Nota trad. 
'l - după cum mi se spune, face aici tot posibilul pentru a impulsiona miş

carea de la Constantinopol, de care depinde, de fapt, soarta Turciei (ca şi perspec
tivele imediate ale „dezvoltării" Rusiei). - Nota trad. 

6) - încă de pe vremea regimului lui Thiers. - Nota trad. 
1) - „cei care luptă".  - Nota trad. 
7) - frumoasele rămăşite. - Nota trad. 
6} - politicienilor de profesie. - Nota trad. 
'l - că de astă dată este rindul domnilor burghezi să actioneze. - Nota trad. 
11) - trimiterea în judecată. - Nota trad. 



Scrisori din 1871 45 

Intre timp, bonapartiştii se pregătesc să tragă - prea tîrziu -
spada (ca să nu mai vorbim de faptul că treaba aceasta mc1 nu 
intră în vederile lui Broglie) . Se va încerca, poate (după o nouă 
amînare a sesiunii Camerei83) , să se declare etat de siege 1) , ceea ce 
este, fără doar şi poate, un act ilegal, dar executat la adăpostul 
răspunderii legale a miniştrilor şi al iresponsabilităţii constituţio
nale a lui Mac-Mahon. Alegînd această cale, la care aspiră, cel 
puţin, bonapartiştii, s-ar mai putea ajunge la ciocniri violente. Este 
o posibilitate, dar nu una probabilă. 

Moartea lui Urquhart mi-a anunţat-o, după cum se cuvenea, 
Collet. 

Despre starea sănătăţii mele nu s-ar putea spune că este strălu
cită, dar, dacă mă gîndesc cum mă simţeam înainte în acelaşi ano
timp, acum e acceptabil. Soţia mea se întremează. 

Micuţul 2) s-a înţărcat uşor (irlandeza mai este, totuşi, la noi) , dar 
manifestă o pasiune periculoasă pentru tîrîtul pe scări, în loc să 
umble prin cameră. 

Calde salutări de la toţi ai noştri vouă tuturor. 

Al tău, 
K. M. 

Publicat pentru prima oară în : 
„Der Briefwechsel zwischen 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

F. Engels und K. Marx•, Bd. IV, 
Stuttgart, 1913 

20 

Engels către Marx 

la Londra 

Dragul meu Maur, 

2, Adelaide Gardens 
Ramsgate, 15 iulie 11 

Ne-am instalat aici de miercuri84, dar, din păcate, de astă dată 
aerul marin nu-şi face efectul asupra soţiei mele atît de rapid cum 
ar fi de dorit, iar pofta de mîncare încă nu i-a revenit. Cit despre 
mine, parcă nici n-aş fi făcut excmsia de la Manchester86• 

') - starea de asediu. - Nota trad. 
') Jean-Laurent-Frederick-Longuet. - Nota red. 
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Alăturata scrisoare mi-a fost trimisă împreună cu o scrisoare a 
aceluiaşi Wiede88 (care însă nu trebuie confundat cu veselul nostru 
cocoşat 1)) .  Scrie-mi ce ai de gînd să-i răspunzi acestui filistin, pen
tru a acţiona unisono. 

Prima corectură din „Economia politicău este deja aici 87• Coala 
a 6-a din „Filozofiau ,  din care au căzut 29 de rînduri, va fi retipărită ; 
să sperăm că cu acest prilej nu se va mai întîmpla nimic 
neplăcut88• 

Incă nu pot să-mi explic în întregime eşecul ruşilor în Asia. 
Armata caucaziană are un efectiv de 8 divizii a cite 16 batalioane 
fiecare, aşadar, 128 de batalioane de trupe de linie (fără să mai 
punem la socoteală puşcaşii, trupele de garnizoană şi formaţiile 
noi) , iar Loris-Melikov dispune acum, după cum se pare, de nu mai 
mult de 40-50 de batalioane. Dacă mai adăugăm la coloanele din 
flanc de la Batum şi Baiazet Z) încă 30 de batalioane (bineînţeles, 
exagerat de mult), mai rămîn 50-60 de batalioane în privinţa că
rora sînt necesare unele lămuriri. Acestea au rămas, probabil, în 
Caucaz pentru a acoperi comunicaţiile. Dacă această supoziţie 
contrazice fanfaronada iniţială a ruşilor, asta nu constituie cîtuşi 
de puţin un al'gument împotriva ei. Anyhow 3) , după cit se pare, 
debarcarea de la Suhum-Kale (indiferent care ar fi putut fi adevă
ratele ei rezultate directe) şi-a atins în întregime ţinta : aproape 
jumătate din armata caucaziană a rămas imobilizată chiar în 
Caucaz89• 

In Bulgaria, deocamdată, ruşii par să tatoneze terenul, lucru fa
cilitat în bună p arte de tactica de apărare pur pasivă adoptată de 
turci (care pur şi simplu îi scoate din minţi pe locotenenţii prusieni 
de la „K[olnische] Z[ei]t{ung] ") .  In orice caz, ei pregătesc, după cit 
se pare, o înaintare rapidă peste Balcani, fie prin Gabrovo-Kazanlăk, 
fie prin Sofia-Filipopol 4) . Dacă vor reuşi să efectueze această înain
tare, iar guvernul turc nu se va lăsa intimidat de ea, s-ar putea ca 
„modul acesta modern de ducere a războiului" să se soldeze cu un 
final de groază. Să aprovizionezi cu hrană, muniţii etc. trei corpuri 
de armată în Tracia fără a avea asigurate în spate linii de comuni
caţie practicabile este o performanţă de pe urma căreia chiar şi 
marele Nikolai Nikolaevici şi-ar putea frînge gîtul. 

Turcii pur şi simplu nu se pot descurca fără ciţiva europeni. Ei 

') Johannes Wedde. - Nota red. 
'I Actuala denumire turcească - Dogubaiazit. - Nota red. 
1) - ln orice caz. - Nota trad. 
•) Actuala denumire bulgară - Plovdiv. - Nota red. 
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cunosc ori numai ofensiva, ori numai defensiva. Imbinarea celor 
două le depăşeşte orizontul. După cum spunea maiorul acela turc 
locotenentului de la „KOlnische Zeitung" :  Vedeţi acolo, de cealaltă 
parte a Dunării, mulţimea aceea de ruşi ? - La dracu, de ce nu 
îndreptaţi tunurile împotriva lor ? - loc, efendi (nu, domnule) , dar 
dacă vor trage ruşii asupra noastră, atunci să vedeţi cum o să le 
răspundem I - Şi în acest timp, ruşii îşi instalează în tihnă bate
riile. Dacă în 1853 Silistra ar fi fost astlel apărată, ar fi căzut 
imediat90• 

Calde salutări de la toţi ai noştri vouă tuturor. 

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

2 1  

Al tău, 
P. E. 

Orisinalul ln limba germană 
Tradus din 11mba germană 

Marx către Engels 

la Ramsgate 

[Londra) 18 iulie 77 

Dear Fred, 
In primul rînd, în ceea ce-l priveşte pe Wiede, îi voi răspunde 

că, d ată fiind starea sănătăţii mele în prezent (aşa cum şi este de 
fapt) , nu mă pot angaj a să colaborez la nici un fel de publicaţie. 

Ar fi fost, într-adevăr, foarte bine dacă ar fi apărnt o revistă 
socialistă cu adevărat ştiinţifică. Ea ar fi oferit posibilitatea publi
cării de critici şi anticritici, în paginile ei am fi putut să dezbatem 
probleme teoretice şi să dezvăluim crasa ignoranţă a profesorilor 
şi docenţilor privaţi, luaninînd, totodată, în felul acesta capetele 
publicului larg - muncitori, ca şi burghezie. Dar revista lui Wiede1) 

1) „Neue Gesellschatt• . - Nola red. 
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nu poate fi decît shamscientific 1) ; aceiaşi ignoranţi semidocţi şi 
aceiaşi literaţi semiculţi care fac inutilizabile publicaţii ca „Neue 
Welt" , „Vorwărts" ş .a. formează în mod inevitabil grosul colabo
ratorilor ei. Intransigenţa - prima condiţie a oricărei critici -
devine imposibilă într-o asemenea societate ; apoi trebuie să se 
aibă permanent în vedere accesibilitatea, cu alte cuvinte expuneri 
pentru cititorii neiniţiaţi. Inchipuie-ţi o revistă de profil chimic 
c are ar trebui să ţină întotdeauna seama de următoarea premisă 
fundamentală - lipsa de pregătire a cititorilor în materie de chimie. 
Şi apoi, lăsînd la o parte toate acestea, rămîne atitudinea adoptată 
în cazul Diihring de inevitabilii colaboratori ai lui Wiede, care ne 
îndeamnă la prudenţă şi ne obligă să-i ţinem pe aceşti domni la 
distanţa reclamată de considerente politice şi de partid. După cit 
se pare, deviza lor este : cel care îşi critică adversarul recurgînd la 
injurii este un om de caracter ; cel care însă îşi atacă adversarul 
pe calea criticii adevărate, acela este un om nedemn. 

Nădăjduiesc că acţiunile cutezătoare săvîrşite de ruşi de cea
laltă parte a Balcanilor îi vor scoate din apatie pe turci, făcindu-i 
să se ridice împotriva vechiului lor regim. Că înfrîngerile suferite 
de ruşi în Turcia europeană vor duce direct la revoluţie în Rusia, 
a devenit acum evident chiar şi pentru Lavrov şi Lopatin datorită 
răbufnirilor din presa rusă în legătură cu failures 2) din Armenia, 
răbufniri pe care nici o cenzură n-a putut să le înăbuşe. Tonul zia
relor din Petersburg este mai ameninţător decît cel al presei ger
mane pe vremea cind asediul Parisului nu s-a soldat cu rezultatele 
scontate91• 

In decursul cîtorva zile din săptămîna trecută şi de Ia începutul 
acestei săptămîni, insomniile şi, ca urmare, o stare haotică a ner
vilor cerebrali au atins un grad care m-a neliniştit serios. De ieri 
îmi este iarăşi mai bine. 

Cele mai călduroase salutări de la toţi ai noştri vouă tuturor. 

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

1) - pseudoştiinţifică. - Nota trad. 
1) - eşecurile. - Nota !rad. 

Al tău, 
Maur 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 
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22 

Engels către Marx 

la Londra 

Dragul meu Maur, 

2, Adelaide Gardens, Ramsgate 
19 iuhe 77 

Am să-i scriu şi eu lui Wiede 1) că, din lipsă de timp, nu pot nici 
măcar să promit ceva, necum să-mi mai şi respect promisiunile. Din 
păcate, motivele reale sau, mai precis. interne, pe care tu le-ai expus 
atît de clar, nu pot fi invocate. Şi apoi, ce ştim noi despre capaci
tatea d�lui Wiede de a conduce o revistă ştiinţifică ? Şi, la urma-ur
melor, -ce ştim noi despre probitatea lui sau măcar despre buna lui 
credinţă în situaţii critice, care, cu siguranţă, se vor mai repeta 
curînd ? 

Iţi trimit alăturat ultima scrisoare de la Wilhelm 2) . In legătură 
cu manuscrisul i-am răspuns pur şi simplu că-ţi voi trimite ţie scri
soarea. Intr-adevăr, el a scris în cachot 3) trei articole complete, care 
au apărut în nr. 80 şi 81 din „V[or]w[ăr]ts"92• Jalnică făţărnicie, 
strălucită mostră de felul cum ţi-ar transforma el „critica progra
mului" în elogiul acestuia93• Am respins propunerea lui de a-i scrie 
un articol despre Tăzboi, motivînd că n-am de gînd să disput locul 
domnilor socialişti ai viitorului la „V[or]w[ăr] tsu şi să ofer din 
nou un prilej de vociferări cum că eu aş umple gazeta cu lucruri 
rupte de realitate, care nu interesează masa cititorilor94, dornici, 
după cum se pare, de născociri, şi nu de fapte. 

Păcat numai că oamenii noştri din Germania au nişte adversari 
atît de j alnici. Dacă de partea burgheziei s-ar afla măcar un singur 
om capabil şi cu cunoştinţe în domeniul economiei, el i-ar pune 
curînd la punct pe a<::eşti domni şi i-ar lămuri asupra propriei lor 
confuzii. Dar ce alt rezultat poate avea o luptă în care, în afară de 
locurile comune şi de pălăvrăgeala filistină, nu se mai face uz de 
alte arme nici dintr-o parte, nici din alta I In Germania se dezvoltă, 
în opoziţie cu minţile mai evoluate din rîndurile burgheziei, un nou 
socialism vulgar german, care poate lua loc cu cinste alături de 
vechiul „adevărat socialismu din 184595• 

1) Vezi volumul de faţă, p. 249. - Nota red. 
1) Wilhelm Llebknecht. - Nota red. 
') - tnchisoare. - Nota trad. 
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Turcii trebuie să acţioneze rapid dacă vor ca lucrurile să evo
lueze favorabil. Dacă ei le vor permite ruşilor să-şi ridice în Bul
garia şi pe versantul sudic al Balcanilor un patrulater98 de forti
ficaţii ruse, situaţia de acolo poate deveni cronică şi atunci n-ar 
fi deloc exclus să se organizeze un atac împotriva Constantinopo
lului, adică un atac care să conteze, ca şi în 1828, numai pe efectul 
moral sau pe trădare. Iar trădarea pare ceva foarte on the cards 1) . 
Că la Nicopole a fost vorba de trădare - lucru care, dealtfel, după 
ce ruşii trecuseră Balcanii, nu mai avea mare importanţă -, de asta 
nu mă îndoiesc. Nu s-a mai întîmplat niciodată ca 6 OOO de turci, 
ascunşi îndărătul valului şi în tranşee, să capituleze fără să fi pornit 
la asalt - în afară doar de Vama, în 182897• Au început să mă 
c alce serios pe nervi ziarele care sosesc de două ori pe zi şi aduc 
ştiri despre acţiunile ruşilor şi despre invariabila pasivitate a tur
cilor ; nici în 1828, cînd nu exista nici o armată turcă, lucrurile nu 
stăteau mai rău. 

Ar trebui să te duci la Gumpert şi să-i ceri ceva împotriva in
somniei, mai e încă acolo, iar ţie o plimbare n-o să-ţi strice. Nu lăsa 
iar lucrurile să ajungă prea departe - îmi închipui că pe la mijlocul 
lui august vei pleca din nou la Karlsbad, şi pînă atunci mai ai o 
lună, pe care e de preferat s-o petreci sănătos. Nici aici situaţia 
nu-i prea strălucită. De ieri, fără nici un motiv evident, Lizzie se 
simte foarte rău ; este pentru prima oară cînd cura marină nu are 
asupra ei efectul acela miraculos, şi încep să fiu serios îngrijorat. 

Calde salutări soţiei tale, lui Tussy şi Lenchen, ca şi familiilor 
Longuet şi Lafargue, precum şi ţie din partea noastră a tuturor. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, Bd. IV, 
Stuttgart, 1913 : în întregime 
ln : Mar:x:-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 4, 1931, 
şi ln : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, val. XXIV, ed. rusă, 1931 

1) - posibil. - Nota Irod. 

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 
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(Londra} 23 iulie 1877 

h trimit alăturat „Journal des Debats" ; este un număr mai vechi, 
dar prezintă interes mai ales datorită editorialului despre războiul 
din Orient şi corespondenţei din Rusia. Apoi „Volksfreund• 1) ,  care 
a devenit după cit se pare „Moniteura-ul d•lui Diihring, Collet : 
,,England, enemy of Turkey• 2) etc. 

Aveam de gînd să-ţi fac o vizită de două-trei zile la Ramsgate ; 
o plimbare pînă la Gumpert ar fi fost inutilă, întrucît ştiu eu însumi, 
by heart 3) , atît de Ia el, cit şi de la medicii şi profesorii de la Karls
bad, tot ceea ce medicina nu-ţi poate oferi în aceS't caz anume. Şi 
apoi, acum, insomnia nu mă mai supără chiar atît de rău. Dar un 
homme propose et l'autre dispose 4) . Celălalt este în cazul de faţă 
Hirsch, care a venit special la Londra ca să-şi petreacă săptămina 
împreună cu mine. Amănunte despre el şi despre cele aflate de la 
el îţi voi da mai încolo, pe parcursul acestei scrisori. Tout d'abord 6) 
însă vreau să-ţi împărtăşesc planurile mele p entru viitorul apropiat. 

Intenţionez ca, dacă va fi posibil, să plec încă de pe la 12 august 
la Neuenahr, şi nu la Karlsbad, şi asta din următoarele motive : 

Jn primul rînd din cauza cheltuielilor. Ştii şi tu că soţia mea 
suferă serios de tulburări de digestie şi, cum în orice caz o voi lua 
cu mine pe Tussy, care a avut din nou o criză puternică, soţia mea 
s-ar necăji rău dacă ar rămîne acasă. Numai drumul dus şi întors 
pentru noi trei, cu bagaje şi cu opririle în drum, cum am mai făcut 
de multe ori cînd plecam la cură fără a fi prea zorit, se ridică la 
70 de lire sterline. Apoi mai e Lenchen, care e foarte dărîmată şi 
cdreia i-am promis mai de mult s-o trimit în p atrie, unde nu poate 
trăi fără nici un ban. Unde mai pui cumpărăturile de tot !felul care 
trebuie făcute în vederea călătoriei. 

Jn al doilea rînd : Medicii din Karlsbad mi-au mărturisit ei înşişi, 
in momente de sinceritate, că cine nu vrea să vină in fiecare an la 

1) „Braunschweiger Volksfreund". - Nota red. 
1) - „Anglia, duşmanul Turciei". - Nota trad. 
3) - pe de rost. - Nota trad. 
•) - un om propune şi altul dispune. - Nota trad. 
1) - Mai lntîi. - Nota trad. 
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Karlsbad poate să aleagă - ca intermezzo - Neuenahr, ale cărui 
efecte sînt la fel de salutare. Bineînţeles, ei ar vrea ca lumea să vină 
mereu la Karlsbad. Dar cred că, chiar şi din punct de vedere igienic, 
este mai bine să mai alternezi şi să faci o cură şi la un izvor mai 
slab, căci variatio delectat corpus 1) . Asta ca să nu mai spun că acum 
nu mă mai supără atît lever 2) , cît tulburările nervoase provocate de 
el. De aceea se recomandă un izvor mai slab, dar care să aibă, în 
esenţă, aceeaşi compoziţie. 

Apoi, tocmai din cauza cheltuielilor, am neglijat întotdeauna un 
lucru important, şi anume cura care urmează după tratamentul pro
priu-zis. Cum cheltuielile de drum sînt mult mai mici, iar în pe
rioada de cură vom închide casa (lăsînd-o în paza lui Withers) , 
alegînd Neuenahr în loc de Karlsbad, varn împuşca toţi iepurii 
dintr-un foc. 

Hence q.e.d. 3). Sper că vei fi de acord cu mine. 
Acum despre altele, şi în primul rînd despre Hirsch. 
S-a descurcat foarte bine şi n-a pierdut timpul de pomană. Eu 

l-am tot descusut, printre altele, în privinţa statisticii franceze şi 
am găsit că este a la hauteur 4) . Mi-a făcut şi unele comunicări in
teresante în legătură cu transformarea de ordin aproape general a 
tuturor întreprinderilor industriale franceze în joinstock-company 5) . 
In primul rînd, lucrul acesta a fost facilitat de legislaţia din timpul 
imperiului. In al doilea rînd, francezului nu-i place să lucreze în 
întreprinderi, ci preferă, dacă e posibil, să trăiască ca rentier. Din 
aceste motive, o asemenea fomnă de întreprindere apare, desigur, 
ca o godsend 8) . 

Dacă ar fi să ne luăm după Hirsch (în această privinţă se pare 
că el vede lucrurile mult prea în roz) , ofiţerii din armata franceză, 
cu excepţia gradelor superioare, sînt republicani. In orice caz este 
caracteristic faptul că Galliffet (povestea cu Beaumont98 este ade
vărată, după cum ne încredinţează H[irsch] , potrivit cercetărilor ul
terioare) i-a scris personal o scrisoare d-lui Gambetta, oferindu-şi 
serviciile, şi că acelaşi GaHiffet, după ce Broglie l-a destituit pe 
prefectul oraşului în care îşi avea el garnizoana, a făout împreună 
cu statul-major o vizită de compasiune prefectului căzut în dizgraţiP. 
Dacă fac acestea cu lemnul uscat etc.99 Pe de altă parte, printre 

1) - variatia prieşte corpului (expresie din tragedia „Oreste• a lui Euripide), 
- Nota trad. 

'l - ficatul. - Nota trad. 

') - Hence quad erat demonstrandum - ceea ce era de demonstrat. - Notu 
trad. 

') - la lnllltime. - Nota trad. 
1) - societllli pe acttuni. - Nota trad. 
1) - o manll cerească. - Nota trad. 
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subofiţeri, din care majoritatea sînt nou-veniţi, este foarte răspîn
dită convingerea că Mac-Mahon a dizolvat Camera100, pentru că 
aceasta în<:ercase printr-o serie de proiecte de lege să îmbunătă
ţească situaţia subofiţerilor. 

In fiecare zi, Parisul este la curent cu tot ce se petrece la Palatul 
Elysee101, căci tapageur-ii 1) bonapartişti care mişună prin palat nu-şi 
ţin gura. Mac-Mahon este supărat foc. Dobitocul ăsta, ale cărui 
prime cuvinte istorice au fost „J'y suis, j 'y reste" 2) 102, după care 
au urmat : „C'est assez" 3) , îşi spune acum ultimul său cuvînt. De di
mineaţă pînă seara nu rosteşte decit : „Merde t• 4) . 

Hirsch tună şi fulgeră împotriva lui „Vorwarts" atît din cauza 
poveştii cu Dtihring cit şi a articolului „Nieder mit der Re
publik" 5).103 Despre toate astea el a scris Conducerii (Geib ş.a.) 13 în 
termeni extrem de duri. Acum îşi dă şi el seama că fuziunea a de
gradat partidul atît din punct de vedere teoretic, cit şi practi<:. 

In legătură cu articolul „Nieder mit der Republika el menţionează 
că în timpul Comunei marele Hasenclever se afla în faţa porţilor 
Parisului ca soldat prusian (probabil rezervist sau ostaş din Land
wehr) , aşa incit nu poate avea nici un motiv s-o facă pe principialul. 

După cum susţine el, în perioada conflictului prusian104, Hasen
clever era redactorul unei gazete progresiste1115 din Krefeld, pe care 
mai tîrziu a vîndut-o unui ultrareacţionar, compromiţîndu-se apoi 
rău de cot în procesul declanşat de această vînzare. Toate acestea 
- după cum i-a spus-o în faţă Bracke - erau ştiute de Bracke şi to
var�ii săi atunci cind l-au numit pe H[asenclever] redactor la 
„Vorwiirts" ,  avînd aceleaşi drepturi ca şi Liebknecht 11°' 

Liebknecht, meanwhile 6) , est puni par ou iI a peche 7). Banda lui 
Lassalle face totul pentru a-l hărţui şi a-l umili. Bunăoară, el îi 
reproşează salariul de mizerie de la „Vorwărts" ,  spun că soţia lui 
(cu cinci copii) nu are nevoie de o slujnică etc. Ei au aranjat cu 
lmnă ştiinţă în aşa fel lucrurile - încălcînd toate normele obişnuite 
în viaţa de partid şi în ziaristică -, incit Liebknecht va trebui să 
stea la răcoare pentru toate articolele, chiar şi pentru cele scrise 
în absenta sa ; aşadar, în fapt, rob! lui la „ Vorwărts• este acela al 
omului de paie de la ziarele franceze. 

1) flecarii. - Nota trad. 
1) „Aici sint, ai<:i rămin" . - Nota trad. 
li) „Destul". - Nota trad. 
'l „La dracu•. - Nota trad. 
11 „Jos republica 1• - Nota trad. 
9) - între timp. - Nota trad. 
') este pedepsit prin ceea ce a p.!cătuit („Prin ceea ce pădltuleşte cineva, prin 

aceea se şi pedepseşte•. Biblia, Cartea lnţelepclunil lui Solomon, capitolul 1 1 ,  ver
setul 16). - Nota trad. 
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Luna viitoare, Hirsch va părăsi Parisul, plecînd la Berlin, unde 
timp de o lună va răspunde de editarea ziarelor litografiate ale 
partidului 1) , treabă pe care are de gînd s-o facă în aşa fel, incit să 
umple de obidă adunătura aliată de vagabonzi. 

Trimit alăturat scrisoarea din partea revistei „Zukunft" ipentru 
eventualitatea că n-ai primit-o şi tu107• Trimite-mi-o înapoi ca să 
pot răspunde. 

Grozav de bine şi de subtil s-a priceput să aranjeze lucrurile 
„cetăţeanul ", „gînditorul" şi „socialistul viitorului" Most. Aşadar, 
au fost pregătite condiţiile şi pentru o a doua fuziune ; noi vom fi 
împreună cu d-l Diihring, pentru că fără el nu se poate ; totodată, 
la adăpostul numelor noastre şi sub redacţia lui Most & Co., publi
cului îi vor fi vîrîte pe gît în modul cel mai onorabil toate stupi
zeniile lor I Jntr-un asemenea caz, aş fi preferat de o sută de ori 
să fi dat curs propunerii lui Wiede 2). Şi totuşi, Most mi-a făcut o 
plăcere, dindu-mi prilejul să-i răspund printr-un refuz. Indivizii 
a-ceştia cred că au de-a face cu nişte „oiţe smerite" .  Quelle impu
dence 1 3) .  

Am impresia că ruşii au încurcat-o rău de tot cu alarma lor falsă; 
şi dacă asemenea coups de tete ') antimilitare dau greş cînd ici, cînd 
dincolo, efectul lor jalnic devine compromiţător în ochii propriei 
armate şi ai propriului public, cu atît mai mult imediat după re
tragerea din Armenia. 

Se pare că între timp amkul Lopatin a devenit din nou anti
patriot. 

Nădăjduiesc că soţia ta se simte mai bine. 
Salutări tuturor. 

Publicat pentru prima oară 
lntr-o formă prescurtată ln : 
„Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•,  Bd. IV, 
Stuttgart, 1913 ; în întregime în : 
Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 4, 1913, 
şi în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXIV, ed. rusă, 1931 

1) Vezi volumul de faţă, p. 5S-60. - Nola red. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 46-50. - Nola red. 
1) - Ce neobrăzare I - Nola trad. 
4) - nesăbuinţe. - Nota trad. 

Al tău, 

Maur 

Originalul în limba german� 
Tradus din limba germanii 
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24 

Engels către Marx 

la Londra 

Ramsgate, 24 iulie 71 

Dragul meu Maur, 
Am primit ziarele etc. Multe mulţumiri. 
Planul tău are, ce-i drept, avantajul de a omorî foarte multe 

muşte ciintr-o singură lovitură ; sper numai că principala muscă 
- ficatul tău - n-o să aibă de sll!ferit. Dar, din moment ce în favoa
rea acestui plan se pronunţă atîtea somităţi din domeniul medicinei, 
nici din acest punct de vedere nu se mai pot aduce obiecţii cate
gorice. Cine ştie dacă de astă dată Neuenahrul nu-ţi va prii mai 
mult decît Karlsbadul ? Este o loterie, esperons le mieux 1) .  Pentru 
rezolvarea problemelor esenţiale îţi trimit alăturat un cec de 
101 .3.7. 1. st. Nu ţi-am trimis în mod intenţionat o sumă rotundă. 

Ar trebui, totuşi, să vii în orice caz pentru citeva zile aici şi, 
dacă se poate, să-l aduci cu tine şi pe Hirsch. Schimbarea aerului 
îţi va face bine. Dealtfel, cred că pînă în 1 2  august am să mai vin 
şi eu pentru o zi la Londra, dar, cum nu e vorba de nimic sigur, nu 
trebuie să-ţi strid planurile din cauza asta. 

Relatările lui Hirsch în legătură cu Franţa, chiar cu unele exa
gerări, sînt cit se poate de îmbucurătoare, în special în momentul 
de faţă. Faptul că el începe să se afil'lllle este lăudabi.l ; este timpul 
ca  măcar unii să se remarce, dacă cei care decad şi se  îndobitocesc 
sînt atît de mulţi. 

Iţi trimit înapoi teribila scrisoare din partea revistei „Zukunft" .  
D e  l a  Londra am primit un exemplar absolut identic. 

Am de gînd să le răspund astfel : în primul rînd, că este de 
neconceput ca cineva să se angajeze să colaboreze la o revistă 
ştiinţifică a cărei redacţie este anonimă şi ai cărei colaboratori sînt 
şi ei necunoscuţi. In ce priveşte hotărîrile congresului, aricit de 
apreciate ar fi ele în domeniul agitaţiei practice, în ştiinţă ele sînt 
egale cu zero şi nu sînt suficiente pentru a conferi unei reviste 
acel caracter ştiinţific care nu poate fi dat prin decret108• O revistă 
socialistă cu profil ştiinţific lipsită de o orientare ştiinţifică perfect 
definită ar fi o stupizenie, şi în condiţiile marii diversităţi şi, res
pectiv ale nedeterminării orientărilor, la modă azi în Germania, nu 
există deocamdată nici o garanţie că orientarea adoptată ar fi cea 

1) - să sperăm mai binele. - Nota trad. 
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care ni se potriveşte nouă. In al doilea Tind, după ce voi termina 
cu Diihring 1) va trebui să mă limitez la propriile mele lucrări, aşa 
incit nu dispun de timp. Tu ce părere ai ? Eu nu mă grăbesc cu 
răspunsul. 

Din alăturata scrisoare de la Liebkn[echt] , pe care te rog să mi-o 
înapoiezi pentru a putea răspunde la ea, vei vedea că d-l Diihring 
„n-a putut aştepta să sune clopoţelul ora douăsprezece" 109 şi a stricat 
singur totul. Bineînţeles, dobitocul de Wilhelm a fost cel care s-a 
priceput să aranjeze totul atît de inteligent şi, în exaltarea lui pue
rilă, nici măcar nu observă cit de mult s-a compromis prin aceasta 
„partidul " .  Ce poţi să faC'i cu oameni de soiul ăsta ? Unde mai pui 
că tipul este şi foarte mîndru de articolele sale despre Franţa, în 
care pur şi simplu rumegă într-una tîmpeniile debitate de Hasen
clever11o. Dar să mai aşteptăm să vedem dacă nu cumva toată eu
foria stîrnită de căderea lui Diihring se va stinge din nou. 

Manevrele ruşilor sînt extrem de îndrăzneţe, dar la ce bun, din 
moment ce turcii continuă să ducă războiul la fel ca şi cu o lună 
în urmă ? Cel mai bun lucru ar fi fost ca împotriva ruşilor să se 
pornească dinspre Şumla şi Rusciuc 2) un atac din flanc cu forţe 
reunite pentru a-i zdrobi. Acum ei deţin cea mai bună trecătoare 
din Balcani (Şipca) , pe care o pot menţine cu uşurinţă, iar potrivit 
ştirilor sosite azi, turcii trimit trupe din Şumla prin Jamboli 3) spre 
Rurnelia, pentru a bara acolo calea ruşilor, în loc să-şi retragă tru
pele din Rumelia - cu excepţia garnizoanei de la Adrianopol 4) -, 
mdreptîndu-le spre Şumla pentru a porni cu toate forţele spre 
Siştov 5) . Este clar că comandantul turc a intrat în panică şi a 
început să fa.că greşelile de rigoare. Ca să nu mai spun că pretu
tindeni ei au lăsat ruşilor recolta gata de cules, aşa incit problema 
hranei nu se pune. Abdul Kerim a condus armata turcă în aşa hal, 
incit mai bine de 200/o din efectivul ei zace prin infirmerii, iar lo· 
cotenentul prusian de la „K[olnische] Z [eitung] " afirmă că la Şumla 
ofiţerii turci (nu soldaţii) se dedau în masă la beţii. Toate acestea 
trebuie puse pe seama lipsei de activitate. Iţi vine să înnebuneşti 
cind vezi cum o poziţie excelentă şi un admirabil efectiv militar 
aşteaptă nefolosite. Şi totuşi, ruşii încă nu se apropie de Constan
tinopol şi nu sînt în stare să le taie atît de uşor turcilor din patru
laterul de fortăreţe 6) calea spre sursa de apxovizionare. Ei nu mai 

1) F. Engels. „Anti-Diihring•. - Nota red. 
1) Denumirile bulgare - Şumen (denumirea actuală : Kolarovgrad) şi Russe. -

Nota red. 
') Denumirea bulgară - lambo!. - Nota red. 
•j Denumirea turcă - Edime. - Nota red. 
1) Denumirea bulgară - Sviştov. - Nota red. 
') Rusciuc-Silistra-Varna-Şumla. - Nota red. 
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au la dispoziţie decît două luni pentru rezolvarea situaţiei, ceea ce 
face ca, în pofida tuturor tîmpeniilor săvîrşite de turci, campania 
din anul acesta să fie ca şi eşuată, afară doar de cazul că ar inter
veni ceva neprevăzut. Efectivele engleze trimise aici vor fi, desigur, 
suficiente p entru a împiedica încheierea unei păci separate de 
către sultan 1) , şi asta-i partea bună. 

Lizzie se simte mai bine. Duminică 2) a avut o criză serioasă, iar 
acum se pare că a început să se întremeze. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată în : 
„Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, Bd. IV, 
Stuttgart, 1913 ; în întregime în : 
Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 4, 1931 ,  
ş i  în  : K .  Marx ş i  F.  Engels. 
Opere, voi. XXIV, ed. rusă, 1931 

25 

Al tău, 
F. E. 

Originalul in limba germană 
Tradus din limba germană 

Marx către Engels 

la Ramsgate 

[Londra) 25 iulie 77 

Dear Fred, 
Multe .mulţumir.i pentru billet doux 3) . 
lncă cîteva cuvinte despre Neuenahr. Dacă nu mergi niciodată 

în altă parte decît la Karlsbad, înseamnă că îţi joci mereu ultima 
carte. Dacă, dimpotrivă, recurgi la un izvor tămăduitor mai slab, 
mai rămîne o instanţă superioară pentru cazul că lucrurile ar lua din 
nou o formă îngrijorătoare. Vezi dar că trebuie să fii la fel de di
plomatic cu propriul corp, ca şi cu toate celelalte lucruri. 

1) Abdul Hamid al II-iea. - Nota red. 
1) 22 iulie. - Nora red. 
1) - scrisoarea de dragoste (textual : bilet plăcut - aluzie la cecul trimis de 

Engels ; vezi scrisoarea precedentă). - Nora trad. 
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Iţi trimit alăturat şi cîteva extrase din scrisorile lui Geib către 
Hirsch. Acesta din urmă regretă că nu are la el scrisorile lui Lieb
knecht, pentru că, după cum susţine el, citindu-le, am putea vedea 
că de luni de zile L[iebknecht] luptă din răsputeri împotriva clicii 
di.ihringiene. Se pare că L[iebknecht] a fost nevoit să înghită multe, 
dar ţine ca noi să nu aflăm nimic din toate astea. 

Ce spui de muncitorii din Statele Unite ? Această primă izbuc
nire împotriva oligarhiei capitalului asociat manifestată după răz
boiul civil va fi, fără îndoială, înăbuşită111, dar este foarte posibil 
ca în Statele Unite ea să reprezinte punctul de plecare pentru con
stituirea unui serios partid muncitoresc. La aceasta se mai adaugă 
două împrejurări favorabile. Politica noului preşedinte 1) va face din 
negri, iar marile exproprieri funciare (exactly of the fertile land 2)) 
în favoarea companiilor feroviare, miniere etc. vor face din ţăranii 
din vest, care de pe acum îşi manifestă făţiş nemulţumirea, deta
şamente de aliaţi ai muncitorilor. Vezi dar că acolo se petrec lu
cruri de pomină, iar mutarea centrului Internaţionalei în Statele 
Unite112 îşi mai poate dovedi post festum deosebita ei oportunitate. 

Iţi aminteşti că Challemel (nu ştiu cum se scrie acest nume) du 
Lacour a publicat în „Republique Fram;:aise• un articol veninos, voit 
jignitor la adresa lui Mac-Mahon, în care aminteşte, între altele, 
de „blessure oportune" 3) , fără de care ar fi figurat împreună cu 
Frossard, Failly etc. pe aceeaşi glorioasă listă113• După aceea, zia
rele oficiale au anunţat darea în judecată a ziarului „Republique• 
din cauza acestui articol defăimător. Acest lucru însă nu s-a în
tîmplat, şi asta, după cum spune Hirsch, din următorul motiv : re
numitul Stoffel, duşman de moarte al lui Mac-Mahon, care l-a demis 
din armată şi cu care a avut un scandal teribil în timpul procesului 
Bazaine 114, s-a prezentat la Gambetta şi s-a oferit să compară ca 
martor - în cazul cînd s-ar ajunge la un proces - care să ateste 
les e:xploits 4) săvîrşite de Mac-Mahon în bătălia de la Sedan15• 
Faptul s-a aflat imediat la Palatul Elysee 101, şi ideea intentării unui 
proces a fost abandonată. 

Ad vocem Broglie 5) . După cum ştii, în timpul primului regim al 
„ordinii morale" 115 el şi-a stins datoriile, dar acum s-a afundat iarăşi 
în noi încurcături financiare, cunoscute de tot Parisul. Aştepta să-i 
moară o rudă foarte bătrînă şi suferindă (putred de bogată) din 

1) Rutherford Birchard Hayes. - Nota red. 
1) - (tocmai ale pămînturilor fertile). - Nota trad. 
1) - „rana căpătată la timp " .  - Nota trad. 
') - actele de vitejie. - Nota trad. 
1) - In legătură cu Broglie. - Nota trad. 
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Elveţia, o oarecare doamnă von Stael (rudă a vestitei virago 1) . 
Pe1 soana a murit la 1 3  martie 1877, lăsîndu-şi întreaga avere unei 
doamne, iar lui Boglie nici un sfanţ. Atunci a spus şi el la fel ca 
Dolleschall : „Acum e-n joc bucata de pîine. Acum trec peste totul l u  

Răspunsul p e  care vrei să-l dai berlinezilor 2) a r  sosi tocmai l a  
timp. Indivizii ăştia trebuie s ă  înţeleagă că, dacă putem fi mult 
timp enduring 3) , ştim să fim şi fermi. 

Voi încerca să văd dacă excursia cu Hirsch 4) , se poate aranj a. 
Azi este la Palatul de cristal118, aşa că pînă mîine după-amiază cu 
greu l-aş putea găsi (căci dimineaţa îşi scrie corespondenţele pentru 
„Vossische Zeitungu etc.) . 

Salut. 

Al tău, 
Maur 

Un exemplu de „mare perspicacitate• a socialiştilor de catedră : 
„Cu toată marea perspicacitate a lui Marx, problema nu poate 

fi rezolvată prin "reducerea» "valorilor de întrebuinţare»• (dobi
tocul uită că este vorba de „mărfuri• }, „adică a purtătorilor de 
plăcere etc., la contrariul lor, la cantităţi de eforturi, la sacrificii 
etc . •  (Dobitocul îşi închipuie că în ecuaţia valorii eu vreau să 
„reduc• valorile de întrebuinţare la valoare.) „Aceasta înseamnă 
substituirea unor noţiuni diferite. Punerea pe aceeaşi treaptă a 
valorilor de întrebuinţare de genuri diferite nu poate fi explicată 
decît prin reducerea lor la o valoare de întrebuinţare coIDJUnă •. (De 
ce nu pur şi simplu la greutate ?) - Acestea sînt raţionamentele 
d-lui Knies, geniul critic aJ economiei politke profesorale 117• 

Extrase din scrisorile lui Geib către Hirsch : 

1 .  Hamburg, 3 iunie 1877. 
(1n legătură cu fondarea revistei 5) : „Un tovarăş, pe nume Karl 

Hochberg din Berlin• (după părerea lui Hirsch, un „tovarăşu de-al 
ilustrului Eugen Diihring) , „născut la Frankfurt pe Main, şi-a asu
mat obligaţia de a dona anual partidului suma de 10 OOO de mărci 

1) - amazoane. - Nota trad. 
1) Este vorba de redacţia revistei „Zukunft• (vezi scrisoarea precedentă). 

Nota red. 
1) - toleranţi . - Nota trad. 
') La Engels, in Ramsgate (vezi scrisoarea precedentă). - Nota red. 
6) Revista „Zukunft". - Nota red. 
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in scopuri literare. Propunerea ne-a dat aripi, drept care am hotărît 
la Gotha ca, începînd de la 1 octombrie, să edităm nu numai Re
vista10s, ci şi o Corespondentă social-democrată - litografiată -, 
aşa după cum am mai discutat şi anul trecut, separat, la Gothaus. 
M-am gîndit imediat că ar fi bine să fii tu redactorul acestor două 
publicaţii. Revista urmează să apară de două ori pe lună, Cores
pondenţa - de două-trei ori, iar în timpul sesiunilor Reichstag
ului - de şase ori pe lună etc. 

Hochberg, un bărbat la vreo 30 de ani şi cu ceva studU, s-a oferit 
să ajute redacţiei «Revistei» ori de cîte ori va fi nevoie, fără a avea 
însă dreptul de a da dispoziţii. Redactorul celor două publicaţii ur
mează să primească un salariu anual de 3 OOO de mărci. . .  Toţi cei 
cu care am stat pînă acum de vorbă sînt de acord că cel mai in
dicat ar fi ca redacţia să fie în mîinile taleu . 

2. Hamburg, 5 iulie 1877 : „.„Revista va apărea cu începere de 
la 1 octombrie„. La editarea ei va ajuta Hochberg, care, probabil, 
ţi se va adresa direct ţie. Iată cuan văd eu lucrurile : tu o să-i re
partizezi lui sau o să te înţelegi cu el în privinţa sectoarelor de 
care se va ocupa el, de pildă : filozofia, istoria, ştiinţele naturii .  
Noutăţile editoriale în aceste domenii vor fi  recenzate de Hochberg„. 
Dacă se va dovedi că Corespondenţa îţi răpeşte în întregime for
ţele, se poate găsi foarte uşor un alt aranj ament. Totodată, îl re
comand pe d-rul Wiede, un entuziast tovarăş de partid, care vor
beşte şi scrie în franceză, engleză şi italiană, a călătorit mult şi a 
încercat el însuşi să editeze o revistă socialistă la Ziirich 1). De 
ourînd, cînd a trecut pe aici, i-am expus planul etc. u (nu s-a pro
nunţat însă în nici un fel) . 

3. Hamburg 18 iulie 1877. 
„„.Ai acceptat definitiv să-ţi asumi editarea Corespondenţei" 

(adică Hirsch vrea să facă a-ceastă încercare în cursul lunii au
gust) „ .  „In privinţa Revistei nu s-a luat încă nici o hotărîre fermă. 
Cum tu ai refuzat, recent am tratat aici de curînd verbal cu Hoch· 
berg. Am ţinut seama de faptul că cei din Leipzig s-au pronunţat 
unanim împotriva ideii ca redacţia Revistei să fie alcătuită numai 
din membri de partid noi. H6chberg este pe plaoul tuturor, Wiede 
însă - nu. Există temerea că la Berlin redacţia slabă - şi o re
dacţie necunoscută poate să fie eventual slabă - ar putea ajunge 
uşor sub influenţa lui Diihring, devenind sursa unor divergenţe 
fatale în sinul partidului. Ce-i drept, eu nu văd lucrurile în culori 
chiar atît de sumbre, cu un lucru însă sînt de pemect acord : în 

') „Neue Gesellschaft•. - Nota red. 
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primul trimestru, Revista trebuie să fie redactată şi semnată de un 
tovarăş cu cultură literară, bine cunoscut în rînduri.le partidului -
cu alte cuvinte, ea trebuie introdusă. Cred că tu ai putea foarte 
bine să faci acest lucru ... " (la care însă Hirsch răspunde că nu va 
face) . 

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

26 

Originalul in limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Dragul meu Maur, 

[Ramsgate] 2, Adelaide Gardens 
31 iulie 71 

Iţi scriu în mare grabă numai cîteva rînduri pe care ţi le trimit 
împreună cu scrisoarea alăturată de la W. L[iebknecht] care s-ar 
putea să influenţeze cumva răspunsul ce-l vei da redacţiei revistei 
„Zukunft" 119• Eu nu am răspuns încă direct redacţiei, dar i-am scris 
lui L[iebknecht] în legătură cu bizara pretenţie de a ne încredinţa 
manuscrisele unor persoane absolut anonime, pentru simplul motiv 
că un congres le-a acordat credit ştiinţific. l-am mai scris că, în 
genere, aş scrie articole numai în mod excepţional şi numai atunci 
cind eu însumi voi considera acest lucru ca imperios necesar 1) . 

Bineînţeles că Wilh(elm) nu este el însuşi edificat în privinţa 
acestei situaţii, altminteri n-ar fi făcut gafa cu Wiede. Grozavă 
metodă de a fonda o revistă ştiinţifică I In orice caz, bine că nu 
mai avem cazuri de tip Diihring. 

Povestea cu grevele din America 111 m-a bucurat teribil. Ameri
canii intră în mişcare cu totul altfel decît muncitorii de dincoace 
de ocean. N-au trecut decît doisprezece ani de la desfiinţarea scla
viei, şi iată la ce intensitate a ajuns mişcarea I 

Knies este teribil. La fel şi Diihring, pe care şi de astă dată l-ai 
intuit perfect. Ultimul său cuvînt, dacă îi traducem confuzia în lim
bajul economiei politice, se reduce de fapt, la determinarea valorii 
prin salariu120. 

i) Vezi volumul de faţă, p. 247-249. - Nota red. 
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Va trebui să ne obişnuim cu ideea prezenţei ruşilor între Balcani 
şi Dunăre cam pînă prin toamnă. Proasta aprovizionare a făcut ca 
turcii să piardă o bună parte din trupele lor regulate în luptele cu 
sîrbii şi cu muntenegrenii, iar în ceea ce priveşte restul trupelor, 
Abdul Kerim a făcut tot ce i-a stat în putinţă să se aleagă praful 
de ele. Mă îndoiesc că Mehmed-Ali ar avea mai mult de 50 OOO de 
oameni în stare să dea un atac, Osman P[aşa] trebuie să aibă 
vreo 25 OOO, iar la sud de Balcani se mai află vreo 25 OOO ; asta 
pare a fi totul, restul e miliţie neinstruită, care pe cîmpul de bătaie 
nu face două parale. Dacă guvernul turc nu încheie acum o pace 
prematură, ruşii nu vor ajunge anul acesta la Constantinopol, dar 
în noiembrie se prea poate ca ei să treacă din nou Dunărea, şi, în
trucît pînă acum încă n-au atacat fortăreţele, acestea - excluzînd 
împrejurări neprevăzute - vor mai putea fi în siguranţă şi în timpul 
acestei campanii, şi atunci, in primăvară totul va începe de la capăt, 
dacă, în general, va mai începe I 

Din ordinul lui Layard, jalnicul corespondent al lui „Standard" 
la Constantinopol face mare tărăboi, pentru ca flota engleză să fie 
impusă turcilor. 

Publicat pentru plima oară în : 
„Der Briefwechsel zwlschen 
F. Engels und K. Marx", Bd. IV, 
Stuttgart, 1913 
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Al tău, 
F. E. 

Originalul în limbll germană 
Tradus din limba germanii 

Marx către Engels 

la Ramsgate 

[Londra) 1 august 1877 

Dear Fred, 
Iţi trimit alăturat scrisoarea lui Hochberg către Hirsch, care 

sîmbătă 1) s-a întors la Paris. Trimite-mi, te rog, înapoi scrisoarea 
după ce o citeşti, pentru că, la rîndul meu, trebuie să i-o restitui 
lui Hirsch. 

1) 28 iulie. - Nota red. 
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Părerea mea este că scrisoarea lui Hochberg îl caracterizează 
pe acest om mai bine decît tot ceea ce spune sau poate spune des
pre el Liebknecht (acesta se remarcă din nou prin recomandarea pe 
<:are o face zăpăcitului de Acolla şi intrigantului de Lacroix) . Hoch
berg este primul care - după părerea mea, animat de cele mai 
bune intenţii - îşi cumpără intrarea în partid, pe care vrea să-l 
transforme după chipul şi asemănarea lui. Este evident că el cu
noaşte foarte puţin sau chiar nu cunoaşte deloc situaţia personală 
a membrilor de partid şi a scriitorilor „aflaţi peste hotare " , pe care 
vrea să-i grupeze în mod „internaţional" în jurul său. Pe onorabilul 
B .  Malon, pe care chiar şi ziarul belgian „Liberte" l-a respins ca pe 
un compilator ordinar, el îl ia în serios. In ce-l priveşte pe Elisee 
Reclus, fiul pastorului protestant, Hochberg ar fi trebuit, în orice 
caz, să ştie că el şi fratele său Pollux 1) sînt „sufletul" (pentru a ne 
exprima cu cuvintele fostului nostru iniţiator al lui „N(eue] 
Rhein[ische] Zeitung ") 121 gazetei elveţiene „Le Travailleur" 122 (cei
lalţi colaboratori ai ei sînt : Jukovski, Lefran�ais, Razoua et tutti 
quanti 2)) ,  în paginile căreia se duce - chiar dacă într-o formă ie
zuită mai subtilă decît cea la îndemîna nenorocitului de Guillaume -
o înverşunată luptă împotriva mişcării muncitoreşti germane şi unde 
în special conducătorii ei (Liebknecht şi ceilalţi, nu sînt, fireşte, 
numiţi) sînt denunţaţi ca oameni care trîndăvesc pe spinarea mun
dtorilor, ba mai mult, frînează dezvoltarea mişcării şi risipesc for
ţele proletariatului în simulacre de luptă şi intrigi parlamentare. 
Iar în semn de recunoştinţă pentru toate acestea, Hochberg vrea să-l 
invite de la Berlin să colaboreze I 

Acum cîteva zile şi-a făcut apariţia - pentru ca imediat după 
aceea să dispară din nou în Germania, veselul cocoşat Wedde. Ve
nise cu misiunea expresă din partea lui Geib de a ne recruta şi pe 
tine şi pe mine pentru „Zukunft" .  Eu nu i-am ascuns cîtuşi de puţin 
intenţiile noastre de a refuza colaborarea la respectiva revistă, mo
tivîndu-ne, totodată, hotărîrea, ceea ce l-a necăjit teribil ; i-am mai 
explicat apoi că, dacă timpul ne va permite sau dacă împrejurările 
ne vor cere să reluăm activitatea de propagandă, calitatea noastră 
de internaţionalişti ne absolvă de obligaţia de a stringe legăturile 
cu „Germania, patria iubită" 3) . 

1) Michel-Elie Redus. - Nota red. 
1) - şi toţi ceilalţi. - Nota trad. 
') Parafrazarea unei strofe din drama lui Schiller „Wilhelm Teii', actul al 
doilea, scena 1. - Nota red. 
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La Hamburg, el l-a văzut pe d-rul Hochberg, precum şi pe Wiede ; 
pe ultimul l-a descris ca pe un tip superficial, de o aroganţă tipic 
berlineză ; primul însă i-a plăcut, deşi mai suferă încă foarte mult 
de „mitologie modernă• .  Pe vremea cînd flăcăul (Wedde) se afla 
pentru prima oară la Londra, eu am folosit expresia „mitologie mo
dernă• pentru a desemna zeiţele care intraseră iarăşi în modă : 
„dreptatea, libertatea, egalitatea etc . • ,  ceea ce l-a impresionat 
profund, întrucît el însuşi slujise mult la altarul acestor fiinţe su
perioare. După părerea lui, Hochberg s-a cam contaminat de la  
Diihring, or, Wedde are nasul mai fin decît Liebknecht. 

Cred că l-ai primit pe Mehring123• Azi voi mai trimite o broşu
rică îndreptată împotriva lui Treitschke 124, care este scrisă într-un 
stil foarte plicticos şi searbăd, dar care în unele privinţe prezintă 
un anumit interes. 

Răul principal în Turcia îl constituie vechea poveste a tuturor 
monarhiilor absolute. Partidul seraiului - care este în acelaşi timp 
şi un partid rusofil, ca şi partidele lui Carol I, Carol al 
!1-lea, Iacob al II-iea, Ludovic al XIV-iea, Frederic Wilhelm 
al IV-iea care căutau toate să se menţină cu ajutorul intrigilor ţe
sute împreună cu străinătatea - îşi pleacă capul, dar e încă de
parte de a fi înfrînt. Intr-un prim acces de spaimă, Abdul Kerim ş i  
Redif sînt trimişi în  faţa curţii marţiale, Mahmud Damad cade în 
dizgraţie, iar Midhat Paşa este invitat să facă cale întoarsă. Dar, 
prima panică o dată trecută, iată-l pe Damad din nou la puteret 
apărîndu-i pe cei ce i-au fost credincioşi şi lăsîndu-1 pe Midhat în 
surghiun etc. Sînt convins că diplomaţia moscovită urmăreşte cu 
mai multă încordare manevrele de la Constantinopol decît pe cele 
de o parte şi de alta a Balcanilor. · 

Apropo de „valoare• :  în primul capitol (lacunar, ba chiar plin 
de greşeli şi, totuşi, nu lipsit de interes) al lucrării 1 1Teopi 11  RoJ1e -
6aHiH E eHb • 1) , după ce trece în revistă toate demonstraţiile epi
gonice de înţelepciune ale scolasticilor germani, francezi şi englezi 
ai timpului, Kaufman :face următoarea observaţie absolut justă 
despre „valoare• : 

„Cînd am trecut in revistă teoriile asupra valorii„., am văzut că 
economiştii au înţeles bine importanţa acestei categorii„. Cu toate 
acestea„., toţi cei care se ocupă cu ştiinţele economice �tiu foarte 

1) Titlul cărţii a fost scris de Marx cu caractere ruseşti („Teoria osctlaţ-iei preţu
rilor"). - Nola red. 
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bine că, în vorbe, importanţa valorii este deosebit de apreciată, 
dar că, în fapt, ea este dată uitării cit mai repede cu putinţă, de 
îndată ce despre ea s-a vorbit în introducere într-un mod mai mult 
sau :mai puţin profesoral ; nu se poate cita nici măcar un singur 
exemplu în care ceea ce se spune despre valoare să fie organic 
legat de ceea ce se spune despre alte lucruri, în care cele spuse în 
introducere despre valoare să influenţeze în vreun fel expunerea 
ulterioară. Eu n-am în vedere aici, fireşte, decit categoria pură de 
«Valoare», deosebită de cea de preţ•12s, 

Aceasta este, într-adevăr, caracteristica oricărei economii poli
tice vulgare. Inceputul în acest sens l-a făcut Adam Smith ; cele 
cîteva aplicaţii profunde şi surprinzătoare ale teoriei valorii făcute 
de el au un caracter cu totul întîmplător, fără a-i influenta în nici 
un fel teoriile ex professo. Marele păcat al lui Ricardo, care a făcut 
ca teoria lui să fie din capul locului greu de digerat, a fost tocmai 
încercarea lui de a demonstra justeţea teoriei valorii formulate d e  
el prin faptele economice care păreau s-o contrazică cel mai mult. 

Doannii nepoţi 1) ai mei m-au cadorisit ieri cu cele cinci volume 
groase ale lucrării lui Bancroft „The Native Races of the Pacific 
States of North American 2) . Apariţia ei în editura Longman le-a 
convenit teribil, ea putînd fi trecută pur şi simplu în contul dintre 
Longman şi bătrînul 3) . 

D-rul Wiede mi-a răspuns printr-o scrisoare foarte politicoasă 
la scrisoarea mea de scuze 4) . 

ln ce o priveşte pe „Zukunft", n-am să-i dau nici un răspuns, 
considering that an anonymous circular, signed by nobody, is from 
its very nature - unanswerable and not to he answered 5) . 

Ciorovăielile irlandeze în Camera Comunelor sînt foarte amu
zante. Parnell ş.a. i-au spus lui Barry că o mare îngrijorare provoacă 
atitudinea lui Butt, care vizează un post de judecător şi i-a ame
ninţat că renunţă la funcţia sa de leader. El Je-ar putea pricinui în 
Irlanda mari neajunsuri. Barry a vorbit despre scrisoarea adresată 
de Butt Consiliului General al Internaţionalei126. Grozav ar vrea ei 

') Henry şi Charles Juta. - Nota red. 
1) - „Popoarele băştinaşe din statele de la Pacific ale Americii de Nord". -

Nota trad. 
8) Johan Carei Juta. - Nota red. 
•) Vezi volumul de faţă, p. 47-48. - Nota red. 
6) - considerînd că o circulară anonimă, fără nici o semnătură, nu poate şi 

nu trebuie, prin natura ei, să se soldeze cu un răspuns. - Nota trad. 
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să aibă acest document, spre a dovedi că înverşunarea lui împotriva 
intransigenţilor nu este decît o comedie ; de unde aş putea eu să fac
rost acum de acest document ? 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
intr-o formă prescurtată in : 
„Der Briefwechsel zwischea 
F. Engels und K. Marx•, Bd. IV, 
Stuttgart, 1913 ; in întregime in : 
Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 4, 1931, 
şi in : K. Mane şi F. Engels. 
Opere, voi. XXIV, ed. I rusă, 1931 

28 

Al tău, 
Maur 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba german& 

Marx către Engels 

la Ramsgate 

[Londra] 8 august '11 

Dear Fred, 
Nici pînă acum n-am primit veşti de la familia Longuet, ceea 

ce este cu atît mai supărător cu cit astăzi (deseară) plecămu7• 
Iţi trimit Tableau Economique cu unele note marginale128• 
Mi-a fost imposibil să găsesc în cămară cărţile lui Owen (şi nid 

cartea lui Fourier „Fausse Industrie•) pentru că acolo totul se află 
într-o dezordine cumplită (cămara serveşte, totodată, şi de dor
mitor pentru Carry, iar doamnele şi-au înşirat aici toate valizele, 
cu conţinutul respectiv, în vederea călătoriei) . 

Ad vocem Owen 1) . Lucrarea lui Sargant 2) poate fi uşor procurată ; 
mai importantă este însă broşurica on private marriages 3) , care nu e 
de găsit 1211• Cele două volume groase 130 pe care le are Jennychen nu 
erau categoric la ea acasă ; am scotocit acolo peste tot ; s-ar putea 

1) - 1n legăturii cu Owen. - Nota lrad. 
1) Sarganl, William Lucas. „Robert Owen, and his social philosophy".  -

Nota red. 
1) - despre căsătoriile libere. - Nota Irod. 
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ca Longuet să le fi luat cu el. La nevoie, toate lucrd.rile lui Owen 
pot fi luate de la bătrînul Allsop. Meanwhile 1) am găsit la mine o 
lucrare foarte importantă a lui Owen, care cuprinde un resume al 
1ntregii sale doctrine : „The Revolution in the Mind and Practice 
of the Human Raceu,  1 849. Uitasem complet de ea. Astăzi ţi-o vm 
aduce acasă 131 împreună cu cărţile lui Fourier „Theorie des quatre 
Mouvements u şi „Nouveau Monde Industriei" şi cu lucrarea lui 
Hubbard despre S[ain]t-Simon 2) . 

Starea sănătăţii soţiei mele este departe de a fi satisfăcătoare. 
Nădăjduiesc că d-nei Lizzy îi merge mai bine ; curînd va putea, 
probabil, să-şi reia băile în mare, care pma acum i-au ajutat 
întotdeauna. Transmite-i cele mai cordiale salutări din partea 
noastră, a tuturor. 

Şi acum, old boy 8) , la revedere. Blestemaţii de prusieni nu se pot 
lăsa de intrigi, iar bătrînul pretins subofiţer 4) va face tot ce-i va sta 
'in putinţă pentru a-l înfunda p,e Franz Joseph în tot soiul de prostii. 
O revoluţie în Ungaria este tot ce-i mai lipseşte acestuia din urmd.. 

Corespondentul din Constantinopol al lui „Repu::ilique Fran
<;aise" scrie că vechiul şeik-ul-islam 5)132 a fost d<:!stituit în urma in
trigilor ţesute de Mahmud Damad în legătură cu ideile sale revo
luţionare, fiind înlocuit cu un măgar 6) .  După părerea lui, dacă intri
gile de la palat nu vor înceta curînd, la Constantinopol vor avea 
loc tulburări. 

Adio 

Al tău, 
Maur 

[ln manuscris, în acest loc urmează „Schema Tabloului Economic') 

Tabloul economic aşa cum 1-a înfăţişat Quesnay I 

Sub I a) avances annuelles des fermiers 1) , plătite de ei înş1ş1 ; 
înlocuite printr-un produs de 5 miliarde, din care 2 miliarde (a1v) ,  
înlocuirea aceloraşi avansuri anuale i n  natura, cheltuite d e  Classe 

1) - Intre timp. - Nota trad. 
1) G. Hubbard. „Saint-Simon. Sa vie et ses travaux•. - Nota red. 
1) - bătrine. - Nota trad. 
•) Wllhelm I. - Nota red. 
'l Hassan Cheirullah Effendi. - Nota red. 
•) Kara Halii Effendi. - Nota red. 
7) - avansurile anuale ale arendaşilor. - Nota trad. 



Cu exceptia a ceea ce este scris * cu cteionul, tabloul de mai jos reproduce textual schema din Îucrarea lui Quesnay 
„Analyse du Tablcau l!conomîque• (p. 65) . Phisiocr. ed. · Dairc, Jere Parlie. Paris 18 16. 

Sumele destinate 
plăţii venitului 
şi dobînzilor Ia 
avansurile iniţiale 

Cheltuieli pentru 
avansurile anuale 

Liniile sini punctate ca la. Quesnay. 

{I.) 
{Clasa productiv;J} 

Avansurile [anuale] ale 
clasei productive 

Schema "Tabloului economic" 

{II.} 
(Proprictdri funciari} 

Venitul proprietari lor funciari, 
ale suveranului şi ale celor care 
primesc zeciuială 

{III.} 
{Clasa sterilă} 

Avansurile clasei sterile 

2 miliarde {a)__ _
_ 

2 miliarde _ 1 miliard (c} -- - - (b) - - - - - - - - - - - ---
1 miliard {a'}- -----=--:..-c::.::.::_:__ - ---- - -- - --- - - - -::;-- 1 miliard (c'} 

{(mijloace de subiisten\ă)} ____ ::><-:::__ - -- - - -
-

{(Mărfuri manufdcturierc)} - - ---
-- -:::.-c :::::-

1 miliard (a") ------ --- -- - -
- - -

-
- ---- - 1 

{(materii prime)} - -- ---- -- -- miliard (c") 

miliard {a"'} -- - -- - - � -

((mijloace de subzistenţă)} 

2 miliarde {aIV} 
{(reproducţia avansurilor 
anuale)} 

((Mărfuri manufacturtere)} 

Total 2 miliarde 
din care această clasă 
reţine jumătate pentru 
avansurile pe anul ur

mător 

* In următoarea traducere a schemei - intre paranteze ascu\ite. 
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Productive (fermiers şi ouvriers 1) ai lor) în cursul anului următor, 
adică al celui care începe cu noua recoltă. 

Avances primitives 2) de 10 miliarde nu figurează în Tablou, dar 
îi servesc ca premisă, după cum în continuare se presupune că 
fermierii au plătit în bani ca rentă la venit (landlords, church and 
state 3)) , înainte de a începe circulaţia prezentată în Tablou. In afara 
înlocuirii avansurilor anuale de 2 miliarde in natura, produsul brut 
fumizează alte 3 miliarde, din care 2 în vivres 4) , 1 în matieres pre
mieres pentru industrie. Aceste 3 miliarde sub a', a", a"', sînt sur
plus produce 5) , din care însă numai 2/3 sînt net produce, produit net 
sau Revenue 8) , pentru că 1 /3 (de fapt, profitul fermierilor) constituie 
dobînda produsă in natura pentru avances primitives de 10 miliarde. 

Sub III c) avances ale clase sterile 7) de 1 miliard constau numai 
din materii prime (vezi expunerea mea anterioară 128) ; cheltuite în 
cursul anului care se încheie cu ultima recoltă. Sînt înlocuite prin 
mărfuri industriale (c' şi c'') în valoare de 2 miliarde ; din care 
1 miliard = valoarea materiei prime, 1 miliard = valoarea mijloa
celor de subzistenţă, pe care clasa sterilă le primeşte pentru munca 
ei ca salariu de la celelalte două clase. 

Despre mouvement 8) prezentată în Tablou : 
1 .  b-a'. Landlords (biserică, stat inel.) cumpără de 1 miliard 

vlvres de la fermieri ; acestora li se restituie 1/2 din bani, pe care 
ei i-au plătit pentru rent of land 9) . 

2. b-c'-a'", Landlorzii cumpără de 1 miliard mărfuri industriale 
de la classe sterile 10) ,  care pentru acelaşi miliard cumpără mijloace 
de subzistenţă de la clasa productivă ; acesteia din urmă i se resti
tuie astfel cea de-a doua jumătate a banilor, pe care ea i-a plătit 
pentru rent of land 11) .  

3 .  a-c". Fermierii cumpără d e  1 miliard produse industriale de 
la classe sterile 12) (amănunte în expunerea anterioară) . Linia duce de 

1) - fermieri şi lucrători. - Nota trad. 
1) - Avansurile iniţiale. - Nota trad. 
•) - proprietari funciari, biserică şi stat. - Nota trad. 
') - mijloace de subzistenţă. - Nota trad. 
11 - plusprodus. - Nota trad. 
1) - produs net sau venii. - Nota trad. 
7) - avansurile clasei sterile. - Nota trad. 
8) - mişcarea. - Nota trad. 
1) - rentă funciară. - Nota trad. 11) - clasa sterilă. - Nota trad. 

11) - renta funciară. - Nota trad. 
11) - clasa sterilă. - Nota trad. 
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la a la c" şi de la c" înapoi la a, pentru a indica că partea cea mai 
mare a acestor chellluieli ale fermierilor se capitalizează, adică ser
veşte la menţinerea şi îmbogăţirea elementelor avances annuelles 1) 
şi primitives 2) . 

4. c-a". Classe sterile 3) cumpără de la classe productive4} de 
1 miliard materii prime şi înlocuieşte astfel avansurile ei pentru 
anul viitor, in fact capitalul ei productiv. In felul acesta, 1 miliard 
de lei se întoarce din nou la fermieri, aceştia se află iarăşi în po
sesiunea celor 2 miliarde de lei care formează pecule 5) a naţiunii, 
iar de la ei - mai întîi prin intermediul landlorzilor (pentru plata 
rentei) - banii sînt din nou aruncaţi în circulaţie. Circulaţia ba
nilor în cadrul fiecărei clase este exclusă din Tablou, şi pe bună 
dreptate. 

Dacă se ia în consideraţie momentul publicării, totul reprezintă 
una din cele mai geniale generalizări pe care a dat-o economia 
politică. 

Expunerea pe care ţi-am trimis-o iniţial are la bază Tabloul în
trucîtva modificat, cu consimţămîntul lui Quesnay, de Abbe 
Baudeau în 11Explication du Tableau l:conomique". Linia a-c" a 
provocat confuzii. De asemenea, la Baudeau, mouvement nu începe 
de la b (landlords) , ci de la a' (fermieri), plata rentei funciare ne
fiind presupusă ca efectuată. Acest amănunt, ca şi altele, nu modi
fică cu nimic conţinutul. 

In general, cred că ai face bine folosind Tabloul numai pentru 
propria ta orientare ; în expunerea pentru 11Vorwartsu însă, dife
ritele mişcări foarte simple trebuie indicate numai cu cuvinte. Dacă 
Tabloul s-ar tipări, ar fi nevoie să se intre în mici amănunte ne
esenţiale, care mai mult ar deruta oamenii decît i-ar lămuri. 

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

1 )  - avansurilor anuale. - Nota trad. 
'I - iniliale. - Nota /rad. 
1) - Clasa sterilă. - Nota trad. 
'I - clasa productivă. - Nota trad. 
11 - peculiu. - Nota /rad. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germanii 
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Marx către Engels 

la Ramsgate 

Dear Fred, 

71 

Hotel Flora, Neuenahr 
17 august 1877 

Ţi-� fi scris mai de mult, dar o constipaţie prelungită timp de 
cîteva zile, care la mine reprezintă întotdeauna primul rezultat al 
unei călătorii, accentuîndu-se în urma curei de ape minerale din 
prima săptămînă, mă face complet incapabil de orice .fel de acti
vitate. De aici nu am prea multe să-ţi relatez127• E o adevărată idilă ; 
unde mai pui că, din cauza timpului, nu tocmai grozav (deşi aici, 
cu toată ploaia şi furtuna, aerul rămîne admirabil) , ca şi a crizei 
comerciale prelungite, numărul vilegiaturiştilor a scăzut de la 3 OOO 
la 1 700-1 800. Fericita vale a Ahrului. Căi ferate încă nu există ; 
s-au făcut însă măsurători şi pentru la anul ameninţă primejdia în
ceperii lucrărilor la o linie ferată care va duce de la Remagen la 
Ahrweiler, de unde apoi nu o va lua în jos, de-a lungul văii Ahrului, 
ci la stînga, spre Trier. 

Am găsit aici un medic foarte bun, d-rul Schmitz (originar din 
Siegen) , care este atît de înţelept, incit, deşi aici are o casă splen
didă cu grădină, iarna (începînd de la sfîrşitul lunii octombrie) 
practică medicina în Italia. A colindat mult prin lume, a fost şi în 
California şi în America Centrală. Ca înfăţişare şi maniere aduce 
mult cu little Dronke în cea mai bună perioadă a sa. 

El mi-a confirmat, în esenţă, bănuielile despre care ţi-am scris de 
la  Londra 1) . Ficatul meu nu mai pare mărit ; aparatul digestiv este 
somewhat disordered 2) , însă răul propriu-zis este de natură ner
voasă. Sclunitz mi-a spus azi din nou că, după trei săptămini pe
trecute aici, ar trebui să plec în Munţii Pădurea Neagră să inhalez 
aer de munte şi de pădure. Nous verrons 3) . Acelaşi lucru i l-a re
comandat şi soţiei mele, care, dealtfel, trebuie să urmeze un tra
tament şi a venit tocmai la timp, înainte ca boala să i se agraveze. 

1) Vezi volumul de faţă, p. 52. - Nota red. 
1) - cam deranjat. - Nota trad. 
1) - Vom vedea. - Nota traci. 
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Pofta de mîncare a lui Tussychen creşte, ceea ce la ea este cel mai 
bun simptom. 

La Neuenahr, munţii sînt cam prea departe de staţiune, cel puţin 
pentru cei răsfăţaţi de Karlsbad. 

Sîntem foarte neliniştiţi de faptul că n-am primit încă nici o 
veste despre adventures 1) familiei Longuet. 

Soţia ta cum se mai simte ? Sper că mai bine. Şi la voi vremea 
este aşa de capricioasă ? Aici, în valea Ahrului, lumea nu este 
deloc obişnuită cu un asemenea timp. 

Aici, la cazino (unde se fac şi băile, care şi aici, ca şi pretutin
deni, sînt amplasate în imediata apropiere a locului unde se bea 
apa alcalină) există o Reading Room 2) , unde, în afară de ziare ger
mane şi olandeze, găseşti „Times" şi „Galignani's Messenger", 
„Figaro" şi „Independance helge" ,  aşadar, mai mult decît am eu 
nevoie, deoarece aici mă abţin, pe cit posibil, de la cititul ziarelor. 
Văd numai, cu părere de rău, că turcii - cel puţin după părerea 
mea de profan în materie - pierd din nou timpul. 

Pe aici se bea ceva vin, dar tocmai vinul de Valporzheim şi 
celelalte vinuri roşii de Ahr sînt interzise majorităţii vilegiaturiştilor 
şi printre alţii şi mie. 

Schorlemmer a promis să vină aici, dar pînă acum n-am „per
ceput" nimic de la el, cum se exprimă Richard Wagner. 

Şi acum, old boy, salutări cordiale din partea noastră vouă 
tuturor. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată în : 
„Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, Bd. IV, 
Stuttgart, 1913 ; in întregime în : 
Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. IV, 1931, 
şi în : K. Marx şi F. Engels, 
Opere, voi. XXIV, ed. rusă, 1931 

1) - aventurile. - Nota !rad. 
•1 - sală de lectură. - Nota trad. 

Al tău, 
Maur 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 
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30 

Engels către Marx 

la Neuenahr 

Dragul meu Maur, 

2. Adelaide Gardens, Ramsgate 
25 aua. 77 

Cred că ai primit prin Schorl [emmer] încă de alaltăieri sau cel 
mai tîrziu ieri ştiri de la familiile Longuet şi Laf[argue] , precum şi 
de la noi ; de atunci ai primit, probabil, ştiri şi direct de la Jenny, 
care s-a speriat prea tare din cauza îmbolnăvirii micuţului 1) ; din fe
ricire, flăcăul, după cum scrie ea astăzi, este în afara oricărui 
pericol. 

După o şedere de şapte săptămîni, marţi 2) plecăm de aici, unde 
eu m-am simţit foarte bine, în schimb lui Lizzie nu i-a priit nici pe 
departe atît cit şi-a dorit. Weather permitting 3) , va trebui să mai 
încercăm o schimbare de aer, de data aceasta mai puternic. 

Te felicit pentru vindecarea ficatului. In Munţii Pădurea Neagră 
va trebui, desigur, să mergi. Eu i-am spus lui Sch[orlemmer] să-ţi 
aducă harta Badenului, pe care eu am folosit-o în 1 849133; sper că 
n-a uitat s-o facă. O să-ţi prindă bine ; la scara respectivă, în special 
munţii sînt bine conturaţi. 

După cit se pare, vremea la voi s-a ameliorat, în sfîrşit. Noi am 
avut aici o vreme extraordinară. In timp ce peste tot ploua, la noi 
era doar înnorat. In răstimp de şapte săptămîni n-a plouat decît de 
două ori, după-amiaza, iar azi avem pentru prima oară cu adevărat 
o zi de ploaie - şi chiar şi asta cu intermitenţe mai lungi -, aşa 
că n-avem de ce să ne plîngem. Cînd ploua era mai cu seamă 
noaptea. 

Imobilitatea turcilor se explică în esenţă prin lipsa convoaielor. 
Să pregăteşti o armată în stare nu numai să lupte, dar şi să se mişte 
liber pare un lucru cu neputinţă de realizat pentru toţi barbarii şi 
semibarbarii. Armata lor, organizată cu chiu cu vai aproximativ 
după. sistemul modern (în ce priveşte capacitatea de luptă) , trebuie 

1) Jean-Laurent-Frederick Longuet. - Nota red. 
') 28 august. - Nota red. 
1l - dacă vremea va permite. - Nota trad. 
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să se mişte cu appliances 1) unei vechi armate barbare. Se introduce 
armament modern, dar d e  muniţiile respective trebuie să-şi facă 
singuri rost. Se organizează brigăzi, divizii, corpuri de armată care 
sînt concentrate după regulile strategiei moderne, scăpîndu-se însă 
din vedere că, in acest caz, ele nu-11i pot procura singure hrana, aşa 
cum face o ceată de ieniceri, de spahii 2) sau de nomazi. Acesta este 
un lucru care se observă dej a la :mşi, şi în mai mare măsură la 
turci, şi de aceea, în cazul unor asemenea armate, toate calculele 
care atribuie respectivelor corpuri de armată o mobilitate specific 
vest-europeană sînt greşite. 

Gafele pe care le comit în prezent turcii trebuie puse toate pe 
seama spaimei provocate de înaintarea lui Gurko spre Constan
tinopol134. In loc ca Suleiman să poată face joncţiunea - prin tre
cătorile neocupate de ruşi - fie cu Osman, fie cu Mehmed Ali, i 
se ordonă să bareze direct calea ruşilor şi să acopere direct Con
stantinopolul. Urmarea a fost inutila vărsare de sînge din pasul 
Şipka135, bătălie ce reprezintă o parte din operaţia asupra c�ireia 
se căzuse de acord împreună şi în combinaţie cu celelalte dou,:i ar
mate şi care, ca de obicei, nu a fost executată simultan, drept care 
a eşuat. De fapt, toate acestea n-au prea mare importanţă şi curînd 
totul va reintra în normal. 

Colapsul armatei ruse este desăvîrşit. Ruşii anunţă o pierdere 
de 15 OOO de oameni în lupte (în Europa) , dar pierderile suferite din 
cauza bolilor trebuie să fie de două ori mai mari, dacă nu chiar 
mai mult. Transportul este complet distrus. Drumuri nu se con
struiesc nicăieri. Poliţie militară nu există. Murdăria şi cadavrele 
intrate în putrefacţie ar fi fost suficiente, chiar şi fără contribuţia 
climei, pentru a provoca epidemii. Şase corpuri de armată ruse, iar 
actualmente opt se află în Bulgaria, respinse pe cea mai pasivă po
ziţie defensivă, ca urmare a unei singure bătălii. Din 50 de divizii 
de infanterie rusă, 16 se află pe Dunăre, 9 în Caucaz şi în Asia, cel 
puţin 5 sînt pe drum, 6 acoperă ţărmurile Mării Negre şi ale Mării 
Baltice, în total 36. Mai rămîn 1 4  divizii, dintre care 2 în provinciile 
de la Marea Baltică, unde sînt de neînlocuit, aşadar 1 2  divizii de 
infanterie = cel mult 120 OOO de oameni, sau, împreună cu cava
leria şi artileria, 150 OOO de combatanţi la dispoziţie pentru orice 
eventualitate I Şi asta împotriva „omului bolnav" 136 1 In plus, 
crearea unor noi formaţiuni este imposibilă, sau fără importanţă, 

') - mijloacele. - Nota lrad. 
1) - cavalerişti turci .  - Nota red. 
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dată fiind lipsa cadrelor ofiţereşti. Intr-un cuvînt, situaţia se pre
zintă mai prost decît în timpul războiului Crimeii. Pe deasupra, ei 
persistă în aceeaşi stupizenie : furioşi din cauza înfrîngerii suferite 
la Plevna187, vor să pună imediat în mişcare întăriri colosale, cu 
toate că acestea nu vor putea opera decit cel mult o lună ; tocmai 
in acest interval, ele n-ar fi de nici un folos şi n-ar avea altceva 
de făcut decit să-şi caute hrană. Şi cel mai tîrziu la sfîrşitul lui oc
tombrie, ruşii vor trebui să facă cale întoarsă, înapoi, mîndre Cid, 
în Valahia secătuită, podurile peste Dunăre vor dispărea şi, dacă 
totul va merge bine, la sfîrşitul lui mai 1 878 totul va fi reluat exact 
din punctul de unde se începuse la sfîrşitul lui mai 1 877138, 

Salutări cordiale tuturor. 

Al tău, 
F. E. 

Dealtfel, s-ar putea ca încă înainte de căderea iernii turcii să 
primească cîteva lovituri grele, ceea ce nu va schimba cu nimic 
lucrurile atîta timp cit cei din Constantinopol nu se vor lăsa inti
midaţi de toate aceste evenimente. 

Publicat pentru prima oară 
în limba originalului în : 
Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 4 

31  

Originalul î n  limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Marx 139 
la Londra 

Dragul meu Maur, 

[Londra, sfîrşitul anului 
1877 - începutul anului 
1878] sîmbătă dimineaţa 

Am din nou gleznele umflate, aşa incit cîteva zile nu voi putea 
iar să încalţ cizmele. Plec imediat la bancă să scot ceva bani, aşa 
că, dacă vrei să vii deseară, vei găsi suma necesară. 



76 K. Marx şi F. Enyels 

Tussy are perfectă dreptate, Maskelyne trebuie citit neapărat 
după sau concomitent cu Wallace, deoarece la M[askelyne] per
sonajele - cu neputinţă de reţinut de la primul la ultimul - pre
zintă interes doar datorită încrederii speciale pe care Wallace o 
acordă acestor diverse subiecte. Fii deci atît de bun şi adu cartea 
cu tine, pentru ca să-l pot aprecia pe Wallace în toată foolery1) a lui. 

Publicat pentru prima oară 
in limba originalului 
in : Marx-Engels, Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung. Bd. -4, 1931 

1) - nebunia. - Nota lrad. 

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 
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Marx către Engels 

la Littlehamptonuo 

(Londra) 17 sept. 1878 

Dear Fred, 
Scriu aceste rînduri înainte de a fi trecut pe Ia tine pe acasă 

(este încă dis-de-dimineaţă) ; dacă voi găsi acolo o scrisoare pentru 
tine, ţi-o voi trimite într-un alt plic. 

Veştile din Malvern sînt mult mai bune, aşa că nu va trebui s-o 
pornesc într-acolo ; dar, pentru mai multă siguranţă, doctorul vine 
acum zilnic, cu regularitate. Eu îi propusesem acest lucru de Ia bun 
început soţiei mele pentru a preîntîmpina, pe de o parte, permanenta 
stare de panică exagerată, iar pe de altă parte, neglij area unor 
măsuri necesare ; ea, şi mai ales Jennychen, mi s-au împotrivit cu 
îndărătnicie, pentru a nu ridica, după cum spuneau ele, „fără rost• 
onorariul medicilor, care şi aşa este destul de ridicat la Malvern. 
Acum vd.d şi ele că am avut dreptate. Recomandasem, de asemenea, 
plimbări zilnice cu trăsura pe vreme frumoasă, ori de cite ori starea 
sănătăţii copilului 1) permitea. Doctorul a fost şi el de aceeaşi părere. 
Aceste plimbări sînt singurele momente de destindere pentru 
Jennychen, iar pentru soţia mea - a cărei cură s-a dat rău peste 
cap din cauza permanentelor troubles 2) cu copilul - singurul mijloc 
de a rezista la aceste încercări dăunătoare sănătăţii. Cit timp am 
fost eu acolo 141, aşa s-au şi petrecut lucrurile. 

Domnul Fulenburg (vezi papers of to-day 3) 142) aduce şi el bufniţe 
la Atena 4) . N-am citit niciodată ceva mai j alnic decît rezumatul-chin
tesenţă a cuvîntării sale. Pînă şi Stolberg este bun. Legea excep
ţională este promulgată pentru a-i lua mişcării social-democrate 

1) Jean-Laurent-Frederick Longuet. - Nota red. 
') - griji. - Nola !rad. 
') - ziarele de astăzi. - Nota /rad. 
') Joc de cuvinte intraductibil - Eulenburg - nume de familie Eule-bufniţă J 

„trăgt keine Eulen nach Athen• - textual : „nu aduce bufniţe la Atena• ; echiva
lentul expresiei : „a căra apă in puţ•. - Nota red. 
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orice aparenţă de legalitate143. Probatum est 1) . Mettre hors la loi 2) a 
fost întotdeauna mijlocul inraiiibil de a declara „contrare legii" 
mişcările antiguvernamentale şi de a apăra guvernul în faţa legii 
„la legalite nous tue" 3) 14�. Reichensperger îl reprezintă pe burghezul 
renan în p artidul centrului145• Bamberger rămîne credincios devizei : 
„Doar ciini sîntem ! " 14'6. 

Bebel a făcut, evident1 o impresie puternică (vezi 1 1Daily News" 
of to-day 4)) .  

Acest început este bun. 
Diferite ziare engleze pretind că prietenul nostru Kovalevski a 

fost împuşcat la Odesa. 11 găsim în ele sub numele de Don-Kovalski. 
Duminică 5) , cind a venit la mine, fat boy 6) mi-a spus o anecdotă 
�arte drăguţă. lnai�tea plecării sale, ciţiva candidaţi în „diplo
maţie" ,  care se numărau printre studenţi! săi moscoviţi, s-au pre
zentat la el la examen. Printre ei sînt unii cu mult mai în vîrstă 
decit el, şi anume muntenegreni, care-şi fac educaţia academică pe 
spezele lui Russian Asiatic (diplomatic) Department. Flăcăii aceştia 
se disting prin denseness 7) şi prin vîrsta 'înaintată, aşa cum se în
tîmpla odinioară la noi la gimnaziul din Trier cu ţărănoii care se 
pregăteau pentru seminar (catolic) şi cei mai mulţi erau bursieri. 

Deşi notaţia rusă merge de la O la S (pentru examenele univer
sitare) , Kovalevski nu pune decit două note : nota 4 pentru cei 
care nu ştiu absolut nimic şi nota S pentru cei care mai ştiu cite 
ceva. La ultimul examen s-a prezentat un muntenegrean lung cit 
un stîlp, în vîrstă de treizeci şi doi de ani, unul dintre auditorii săi, 
şi i;-a spus : „Trebuie să primesc nota S ; ştiu că nu ştiu nimic, dar 
mai ştiu, pe de altă parte, şi că dacă iau «din nou» un 4, Asiatic 
Department îmi va da paşaportul pentru Muntenegru ; trebuie deci 
să iau un S " .  Bineînţeles că a căzut cu succes la examen, căci Ko
valevski, aşa cum i-a declarat şi direct, nu vedea nici un motiv 
pentru ca acesta să mai rămînă la Moscova. 

Cel mai ciudat lucru este însă - după cum spune Kovalevski -
că, odată ajunşi la Moscova, toţi aceşti tipi din Muntenegru sînt 
cuprinşi de o ură fanatică împotriva ruşilor. Ei înşişi i-au declarat-o 
cu naivitate, motivîndu-şi atitudinea prin faptul că ruşii, în genera], 
şi studenţii ruşi, în special, îi numesc barbari şi dobitoci şi îi tra-

1) - Acest lucru este dovedit. - Nota trad. 
1) - A pune în afara legii. - Nota trad. 
3) - „!egalitatea ne omoară•.  - Nota trad. 
'l - de astăzi. - Nota trad. 
5) 15 septembrie. - Nota red. 
1) - grăsunul. - Nota trad. 
1) - obtuzitate. - Nota trad. 
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tează ca atare. Aşadar, prin „binefacerile "  sale guvernul rus ob
ţine exact contrarul celor urmărite. 

Tot ce discutăm noi în glumă, cum că socialiştii ruşi comit 
„ororile" , pentru care, în schimb, social-democraţii germani, „care 
se conformează legii • ,  trebuie scoşi în afara legii, - toate acestea 
stupidul Stolberg le-a declarat cu toată seriozitatea. Dar el uită să 
adauge că, în afară de aceste „orori " ,  în Rusia există o „legalitate " 
spre care iuncherul închistat Bismarck tinde, prin proiectele sale de 
lege, ca spre o ţintă ideală, dar inaccesibilă. 

Faptul că ruşii, susţinnţi de Prusia şi de Austria, cer acum din 
nou o „mediere europeanău este un simptom foarte important. 

Adio. Nădăjduiesc că la Littlehampton te vei reface după ultima 
nenorocire prin care ai trecut. Salutări cordiale de la Tussy şi 
Lenchen. 

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

Originalul in limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Marx 

la Londra 

Dragul meu Maur, 

Littlehampton, Selborne Cottage 
18 sept. 78 

Ca de obicei, m-am exprimat confuz. Nu puteam să-ţi pretind 
să treci zilnic pe la  mine pe acasă şi să-mi expediezi scrisorile 
primite şi tocmai de aceea am trimis celor de acasă citeva plicuri 
cu adresa mea, pentru ca la fiecare două-trei zile să-mi poată tri
mite scrisorile. Ceea ce voiam să te rog pe tine era ca, în primele 
zile, să controlezi dacă nu cumva mult aşteptatul mandat poştal 
zace pe undeva zile-n şir şi ca, în genere, expedierea să se facă 
pe o cale normală, iar apoi, din cînd în cind, să te uiţi prin ziarele 
şi celelalte documente (care, după instrucţiunile mele, urmau să 
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rămînă acolo) care-mi sosesc în mod curent pentru a verifica dacă 
nu cuprind ceva care reclamă luarea unei măsuri. Sper că acum 
ne-am înţeles. 

In ediţia de azi�dimineaţă a ziarului „Stand [ard] " este inserat 
un articol reuşit, debordînd de un binemeritat dispreţ la adresa 
legii şi a dezbaterilor 147• II voi trimite la Leipzig. Inseşi dezbaterile 
la care au luat parte aceşti oameni ai ordinii sînt destul de j alnice. 
B[ismarck], incapabil să dezmintă în vreun fel faptele pe care i le 
reproşase Bebel148, este nevoit să recurgă la un subterfugiu lamen
tabil, susţinînd că a simpatizat cu social-democraţii pînă ce aceştia 
au început să proslăvească Comuna - tocmai el, care preamărea 
Comuna ca pe o imitaţie a orînduirii de stat prusiene I Apoi el 
numeşte un partid reprezentat în Reichstag bandă de tîlhari, fără 
însă ca pentru ace�sta să fie chemat la ordine I 

Iţi trimit un număr din „Koln[ische] Z[ei]t[ung]"14'9. La început 
sînt cerute legi ruseşti pentru germani, iar mai jos corespondentul 
de la Petersburg spune că în Rusia, avînd în vedere că aceleaşi legi 
ruseşti s-au dovedit nule şi neavenite, singura salvare trebuie cău
tată în constituţie, în reprezentanţa populară, în libertatea presei 
etc. I Ziarul ăsta nerod nu observă nimic, şi, din păcate, nici oamenii 
noştri. Sfîrşitul corespondenţei din Moscova este şi el interesant. 
Subliniază toate poveştile astea şi trimite-le la Leipzig (Ramm (Her
mann) Fărberstrasse, 12II) 1) ,  poate că măcar ei vor observa treaba 
asta şi o vor folosi. 

Numeroasele şi intensele manevre întreprinse de ruşi în Turcia, 
Persia, Afganistan etc. par, pe de o parte, să aibă ca scop to fish in 
troubled waters, where something may be expected to turn up at 
any moment 2) , iar pe de altă parte, să înşele opinia publică din ţară. 
Dar cine poate şti ce se va alege din toate astea I Bismarck se poate 
trezi foarte curînd în situaţia de a-şi căuta singura salvare într-un 
nou război cu Franţa, dezlănţuind astfel un război european al Ră
săritului împotriva Apusului, în care primul care se va prăbuşi va 
fi în mod sigur el. In orice caz, războiul turc a arătat cît de putredă 
este întreaga Europă şi că explozia este mai aproape decît ne putem 
aştepta. Indiferent ce s-ar întîmpla, n-ar face decît ·să ne dea apă 
la moară. 

M-am bucurat foarte mult aflînd că micuţul 3) se simte mai bine ; 
sper să nu mai trageţi o nouă spaimă 4) . 

1) Adresa redacţiei ziarului „Vorwarts• ,  - Nota red. 
I) - de a pescui în apă tulbure, în speranţa că acolo în fiecare clipă se poate 

ivi ceva. - Nota trad. 
3) Jean-Laurent-Frederick Longuet. - Nota red. 
') Vezi volumul de faţă, p. 77. - Nota red. 
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Aici, de aseară, plouă fără întrerupere. Cuibul ăsta se compune 
din două părţi : din village 1) ,  împreună cu portul de pe fluviul Ame, 
şi din beach 2) , situată la 500 de paşi în direcţia sud-est, vreo 150 de 
case pe o dună, unde ai impresia că te afli în Olanda. Sands 3) sînl 
tot atît de frumoase şi de dure ca la Ostende. 

S-ar putea ca la sfîrşitul acestei săptămîni să vin pentru cîteva 
ore la Londra ; if so 4) , voi căuta să-ţi scriu. 

Publicat pentru prima oard în : 
„Der Brie1wechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, Bd. IV, 
Stuttgart, 1913  
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Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germani 

Marx către Engels 

la Littlehampton 

Dear Fred, 
AU right. 

(Londra] 10 sept. 79 

lţi trimit alăturat o scrisoare de la Kaub, pe care te-aş ruga să 
mi-o restitui, întrucît încă nu am răspuns la ea. Cît timp a stat la 
Paris, Hirsch s-a comportat ca un nerod şi se pare că s-a străduit 
din răsputeri să se conformeze martiriului. Dealtfel, operaţiile de  
la  Paris demonstrează clar cită dreptate ai avut punîndu-tnă în 
gardă în privinţa călătoriei mele în pelerinaj la Paris. 

Frumoasă această republică, care se lasă condusă de domnii 
Bismarck-Stieber I Aseară a sosit Barry. Congresul de la Lausanne 
nu a avut loc, lucru pe care el l-a aflat încă de la Paris, unde din 
această cauză a şi rămas. Atît Hirsch, cit şi el s-au dus la adunare 
numai în calitate de reporteri, adunarea fusese însă împrăştiată, iar 
participanţii arestaţi ; Hirsch a fost arestat abia mai tîrziu, în timpu) 

I) - sat. - Nota trad. 
l) - plajă. - Nota trad. 
•) - Plajele. - Nota trad. 
') - dacă va fi aşa. - Nota trad. 
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nopţii, la el acasă150• A doua zi, irrepressible1) Barry s-a îndreptat 
spre prefectura poliţiei (înarmat cu documente care îi confirmau 
funcţia de corespondent la „Standard• şi de colaborator Ja „ White
hall Review• ). Acolo a dat peste un funcţionar inferior, căruia i-a 
explicat că ar vrea să-şi vadă „prietenii",  Hirsch şi Guesde. Acesta 
i-a dat adresele celor doi comisari de poliţie care i-au arestat p e  
Hirsch şi p e  G [uesde]. P e  amîndoi, impertinenţa acestui bifstiick 
englezesc i-a scos din sărite, drept cure, în cele din urmă, l-au dat 
pe uşă afară. Imperturbabil, Barry s-a întors la prefectură şi a reuşit 
să ajungă pînă la marele Gigot. Acest „polite"�) poliţist, după ce a 
schimbat cîteva cuvinte cu marele Barry, i-a declarat că nu prea 
ştie englezeşte, iar Barry nu prea ştie franţuzeşte, aşa incit a sunat 
după un interpret. In mare, convorbirea a avut următorul conţinut : 
cele spuse de Barry cu privire la neparticiparea lui Hirsch sînt de 
competenţa judecătorilor de instrucţie, şi nu a prefecţilor de poliţie. 
Arestarea era „legală" etc. La care Barry .răspunde : „lt might be 
legal in France for ought he knew, but it wou.ld not be so in 
England"3) .  La care, Gigot declară cu un patos solemn : „Les etran
gers qui viennent chez nous etc. doivent se soumettre aux lois de 
la Re-pu-bli-que frrram;aise 1 "4) . La rîndul său, the brazen Barry, 
shaking his hat : „Vive la Republique t• 5) . Această ultimă excla
maţie i-a adus lui Gigot tot sîngele în obraz ; el i-a declarat lui 
Barry că nu are ce discuta cu el pe teme politice etc. Şi de astă 
dată, lui B[arry] i s-a arătat uşa, numai că într-un mod politicos. 

Neruşinarea lui, de astă dată amuzantă, el a împins-o pînă la 
ultima limită.„ faţă de mine. Iată ce-mi spune : în cursul acestei 
săptămini, el va pleca din nou cu familia la Hastings, iar eu dispun 
acum, desigur, de timp pentru a-i pregăti materialul pentru arti<:ol 
(din „Nineteenth Century"). Cu acest nou atentat, aproape că i-a 
mers mai prost decît în bîrlogurile celor doi comisari de poliţie 
francezi. 

Cea mai neruşinată gazetă londoneză este iarăşi gazeta lui 
Levy 8) . In editorialul său de astăzi, el îşi informează cititorii că 
Reichensperger s-a pronunţat în numele „Centrului"14:5 în favoarea 
legii (asta a înţeles Levy din reptila berlineză151, care-i furnizează 

•j - aprigul. - Nola lrad. 
') - politicos. - Nola !rad. 
•j - „S-ar putea, după cit ştie el, să fie legală în Franţa, dar în Anglia n-ar 

fi" .  - Nota lrad. 
'l - „Străinii care vin la noi etc. trebuie să se supună legilor Re-pu-bli-cii 

frrranceze I " .  - Nota trad. 
5) - impertinentul Barry, agitîndu-şi pălăria : „Trăiască Republica 1•. -

Nota lrad. 
1) "The Daily Telegraph"', - Nola red. 
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corespondenţe) şi că Bismarck îşi are asigurată majoritatea. De
altfel, cu toată admiraţia sa faţă de great chancellor 1) , Levy însuşi 
trebuie să recunoască faptul că cel Mare had rather the worse 2) în 
duelul verbal cu „brillant" 3)-ul Bebel152 : 

Dintre broşurile tip Outine n-am reuşit să frunzăresc decît 
„Adolph Samteru („Die Reform des Geldwesens 4) " )  ; pentru felut 
cum citează el (pe mine mă citează adesea, dar şi mai des mă pla
giază ; întreaga broşură se reduce la ideea absurdă de a introduce 
în locul biletelor de bancă „bilete-marfău ,  care de fapt au mai fost 
odată introduse sub forma bonurilor de credit emise de guvernul 
prusian în 1848) , dau următorul sample 5) . Eu spun : „Faptul că 
aurul şi argintul nu sînt prin natura lor bani, dar că banii sînt prin 
natura lor aur şi argint etc. " 153• El indică corect pagina, dar citează 
astfel : „Aurul şi argintul sînt prin natura lor bani. Marx etc ." 1;;4_ 
După cit se pare, în Germania arta de a citi e pe cale de dispariţie 
în păturile „culte" .  La acest Samter citarea fără sens şi agramatăi 
nu poate fi pusă nici măcar pe seama vreunei intenţii rele. Astfel, 
el citează din Petty : „Munca este tatăl, natura este mama avuţi.ei 
materialeu, pentru că vorbind despre avuţia „materială" ,  eu arăt 
că pentru cazul respectiv sînt valabile cuvintele lui Petty etc.155• 

Apropos. Fat boy 8) al nostru, Kovalevski, l-a întilnit din nou Îlll 
Elveţia pe Ralston ; de cum l-a văzut, acesta l-a întrebat dacă nu-1 
cunoaşte pe socialistul rus care, în foiletonul din „F[ran]kflurterJ 
Zeitung" , l-a prezentat pe el fRalston) ca pe un şarlatan, un laş. 
etc. ? (Articolul era scris de soţia mea.) Kovalevski a simţit încotro
bate vîntul, dar a răspuns, respectînd adevărul, că nu cunoaşte nici 
un asemenea rus. De atunci, Ralston (care aici se ţinea din nou scai 
de el) a devenit mult mai puţin încrezător. (Foiletonul respectiv se 
referea la atitudinea ordinară pe care a avut-o Ralston faţă de 
„Russian Revolutionary Literature" 7) 156.) 

Ieri a fost pe la mine d-l Montefiore junior; pleacă la Berlin; iată 
ce i-a spus lui Tussy, în modul acela extrem de caracteristic pentru 
tînăra tagmă engleză a literaţilor, îndeosebi pentru cea londoneză : 
„Ce bine ar fi dacă prusienii mi-ar face plăcerea să mă aresteze 
pentru o zi sau două ! Aş avea un material straşnic pentru un ar
ticol de revistă sau pentru o scrisoare către «Times» I " .  

1 )  - marele cancelar. - Nota trad. 
1) - a ieşit cam prost. - Nota trad. 
3) - „strălucitul" .  - Nota trad. 
'l - „Reforma sistemului monetar•.  - Nota trad. 
al - exemplu. - Nota t•ad. 
1) - Grăsunul. - Nota trad. 
7) - „Literatura revoluţionară rusă".  - Nata trad. 
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Am fost la tine acasă şi ţi-am expediat scrisoarea pe care am 
găsit-o acolo. 

Adio. 

Publicat pentru prima oară in : 
„Der Brie!wechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•,  Bd. IV, 
Stuttgart, 1 9 1 3  
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Al tău, 
Maur 

Originalul in limba germană 
Tradus din lim'>a germană 

Engels către Marx 

la Londra 

Dragul meu Maur, 

[Littlehampton] Selborne Cottage 
19 sept. 78 

Am primit mandatul. Am telegrafiat imediat la N. Cohen & Co. 
şi am scris să verse banii la banca mea. Dar, cum termenul de plată 
era stabilit pentru ieri, s-ar putea ca ei să fi prezentat ieri cecul la 
mine acasă sau să-l fi trimis acolo prin poştă. Vrei să fii atît de 
bun şi să te interesezi acasă la mine cum stau lucrurile ? Dacă în 
nr. 122 1) , Regent's Park Road n-a fost lăsat sau n-a sosit nimic, în
seamnă că totul e în ordine şi  că mîine, probabil, voi primi aici în
ştiinţarea de la bancă, aşa cum am rugat. 

Mă grăbesc to catch first post2). 

PUblicat pentru prima oară. 
în il11tba originalului in : 
Marx-&ge!s. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 4, 1931 

1) Adresa lui Engels la Londra. - Nota red. 
1) - să prind prima poştă. - Nota trad. 

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 



Dragul meu Maur, 

Scrisori din 1878 

36 

Engels către Marx 

la Londra 
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Littlehampton, 21 sept. 78 

Iţi înapoiez, alăturat, scrisoarea •lui Kaub. După cit se pare, 
Hirsch l-a crezut pe cuvînt pe Mesa că la Paris ca german se 
bucură de inviolabilitate. Acum n-are decit să bombăne ; ei vor 
căuta să-i prelungească detenţiunea preventivă cit mai mult posibil. 

Aventurile lui Barry sînt, într-adevăr, amuzante. 
Strălucitul articol al lui Levy l-am citit şi eu într-o circiumă, 

unde mă adăpostisem de ploaie. Gazeta este demnă de el1) . 
A sosit de mult timpul ca la Constantinopol să se producă o 

schimbare, altminteri numeroasele răscoale din provincii vor crea 
o situaţie care va duce la destrămarea Turciei europene, aşadar, 
tocmai ceea ce doresc ruşii şi Bismarck, pentru ca tratatul de la 
Berlin157 să nu se realizeze şi pentru a putea pescui în apă tulbure. 
Dacă Midhat s-ar întoarce în Creta şi ar da o lovitură îndrăzneaţă, 
lucrurile ar putea lua o altă întorsătură. Dacă situaţia actuală per
sistă, ruşii rămîn aici şi capătă noi perspective de pradă, care, la rîn
dul lor, ar putea frîna şi în interiorul Rusiei cursul firesc al lucru
rilor. 

Plecăm imediat pentru cîteva ore la Brighton. 

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

1) "The Daily Telegraph". - No/a red. 

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 
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Dear Fred, 

K. Marx şi F. Engels 
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Marx către Engels 

la Littlehampton 

[Londra] 24 sept. 1878 

Iţi trimit alăturat o mîzgălitură de la Liebknecht ; eu am deschis 
scrisoarea în ideea că ar putea cuprinde vreo comunicare în legă
tură cu partidul, care să reclame o intervenţie imediată din partea 
noastră. 

Scrisoarea lui Lavrov, care a sosit astăzi şi la care încă n-am 
răspuns, am să te rog să mi-o trimiţi imediat înapoi. Singurul lucru 
interesant din ea este pasajul referitor la Wr6blewski. Cele spuse 
aici despre el sînt, probabil, adevărate, întrucît corespund întru 
totul temperamentului său de homme d'action1) şi, în plus, sînt plus 
ou moins2) confirmate de tăcerea pe care el o păstrează faţă de noi. 

După deschiderea Reichstagului am primit proiectul de lege şi 
expunerea de motive3) ce i-au fost prezentate acestuia de către 
guvern ; ieri am primit din aceeaşi sursă (Bracke) darea de seamă 
stenografiată a şedinţelor Reichstagului din 16 şi 17 septembrie15B. 
Nu se poate imagina - nici măcar acum nu se poate - prostia 
miniştrilor prusieni de mijloc şi „genialitatea" maestrului lor 4) 
- după cum inimaginabilă este şi ticăloşia reprezentanţilor burghe
ziei germane, care se agaţă de pulpanele hainei sale - 'înainte de a 
avea în faţă darea de seamă stenografiată asupra acestei ultime 
reprezentaţii. Eu sînt acum destul de ocupat cu scoaterea unor ex
trase din acest material pentru presa engleză, deşi încă nu ştiu dacă, 
in cele din urmă, va ieşi ceva potrivit pentru „Daily News"l59• 

Mutarea de şah a ruşilor în Afganistan160, ca şi incidents din 
Turcia - toate acestea mă interesează acum în măsura în care 
servesc ca argumentum ad hominem 5) pentru inţelepciunea de stat 
europeană. Dealtfel, pentru mine, un lucru e sigur, şi anume că, 
orice ar întreprinde acum into the bargain 6) Rusia şi Prusia pe 
arena mondială, nu se poate solda altfel decît cu rezultate defavo-

1) - om de acţiune. - Nota trad. 
1) - mai mult sau mai puţin. - Nota trad. 
1) Proiectul legii excepţionale împotriva socialiştilor. - Nota red. 
') Bismarck. - Nota red. 
1) - argument convingător (literal : argumentul potrivit individului dat). -

Nota trad. 
') - in plus. - Nota lrad. 
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rabile orînduirilor lor, că nimic nu poate opri prăbuşirea acestora, 
ci doar sfîrşitul înfricoşător poate fi grăbit. 

Soţia mea, Jennychen şi Johnny au sosit cu bine vineri 1) du
pă-amiază la noi, şi au rămas fa casa noastră pînă aseară, cînd 
Jennychen a pornit-o din nou - cu căţel şi purcel - în Leighton 
Grave 2) pentru a-l întîmpina pe Longuet. Lunganul soseşte însă 
abia astăzi. Copilul se simte mult mai bine şi, ca prin minune, 
Jennychen s-a mai întremat şi ea puţin în ultimele zile petrecute 
la Malvern. 

Ieri a fost la mine bătrînul Petzler cu o scrisoare din partea unui 
popă care editează o revistă, e şi el dabbles in socialism 3) şi vrea 
să-i dau some information 4) 161, Bismarck a izbutit deocamdată să 
aducă din nou socialismul a l 'ordre du j our 6) , din care cauză pînă 
şi la haute politique 6) a fost plus ou moins 7) dată uitării. 

Nădăjduiesc să te întremezi la sinul mamei-natură. Salutări 
cordiale de la Tussy, Jennychen şi de la soţia mea. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată în : 
„Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx• , Bd. IV, 
Stuttgart, 1913 : în întregime 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 4, 1931,  
şi în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXIV, ed. rusă, 1931 

') 20 septembrie. - Nota red. 

Al tău, 
Maur 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

2) Stradă din Londra unde locuia familia Longuet. - Nota retl. 
3) - agiamiu în materie de socialism. - Nota trad. 
') - unele informaţii. - Nota trad. 
1) la ordinea zilei. - Nota trad. 
1) - politica înaltă. - Nota trad. 
') - mai mult sau mai puţin. - Nota trad. 
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Marx către Engels 

la Londra 

Dragă Fred, 

Trafalgar Hotel, St. Aubin's 
14 august 1879 

Expediez aceste rînduri pe adresa ta din Londra, deoarece, Ju
decind după scrisoarea trimisă soţiei mele, cu începere de astăzi 
s-ar putea să nu te mai numeri printre locuitorii Eastbourne-ului162• 

Alătur scrisoarea pe care mi-a trimis-o Hirsch, precum şi scri-
soarea Louisei Juta către Pumps. 

Călătoria noastră de la Southampton la Jersey163 a fost prea tare 
stropită de violente averse de ploaie ; am ajuns uzi leoarcă la St. 
Helier, unde, de asemenea, „turna cu găleata u. De atunci, după 
cîteva variaţii, schimbări şi recidive, vremea este foarte frumoasă. 
La Jersey, ţăranii credeau că se apropie sfîrşitul lumii ; după cum 
spuneau ei, încă nu le fusese dat să trăiască o primăvară şi o vară 
atît de urite. Mîine ne mutăm la Hotel de l'Europe, St. Helier. Va 
trebui să punem capăt şederii noastre la St. Aubin, deoarece atît 
Tussy, cit şi eu ne îngrozim chiar şi numai la gîndul nelipsitei 
mîncări zilnice din carne de miel sau de berbec, din cauza căreia 
de cîteva zile am devenit, fără voia mea, vegetarian. Altă locuinţă 
pe aici - am căutat în dreapta şi-n stînga - nu s-a găsit. Cînd am 
ajuns la  Jersey, încă nu era lume multă, dar cu timpul au năvălit 
o mulţime de străini, mai cu seamă frenchies1) . Azi-dimineaţă, cind 
am întrebat la Hotel de !'Europe dacă mai au locuri, am nimerit 
tocmai în momentul cind 60 de francezi se pregăteau de plecare, 
iar steamers 2) încărcate cu pleavă umană proaspătă încă nu sosiseră. 

Cînd am plecat din Londra, în gara Waterloo l-am întîlnit pe 
Harney, care îşi trimitea soţia la  Jersey. Din fericire, ea îşi luase 
un bilet de clasa întîi, iar noi aveam bilete pentru clasa a doua. Pe 
boat3) ne-am întîlnit din nou. Ca şi noi, nici ea nu suferă de sea 

1) - francezi. - Nota trad. 
1) - vapoarele. - Nota trad. 
1) - vapor. - Nota trad. 
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sickness 1) , altminteri însă se simţea cam prost. Ajunşi la destinaţie, 
ne-am despărţit din nou, după cc ca ne-a dat adresa fratelui ei la 
care locuieşte. După toate acestea, am făcut acolo o scurtă vizită 
de „condoleanţe" .  Cu femeia asta nu-i nimic de făcut. Deşi originară 
din Jersey, nu este în stare să dea nici o informaţie, în afara celor 
tipărite în ghid. De treabă femeie, dar nu tocmai persoana potrivită 
pentru oameni care fac o călătorie de agrement. Aici, în sfîrşit, am 
dormit iarăşi ca lumea, ceea ce nu s-a mai întîmplat de mult ; n-am 
scăpat însă complet de răceala cu care m-am ales din cauza vremii 
aceleia groaznice. Poate cu clima blindă de aici va trece mai re
pede. Tussy all right. 

Doi fermieri din Derbyshire, tată şi fiu, au fost pînă acum co
mesenii noştri Ia  Trafalgar Hâtel. Alaltăieri au făcut o excursie cu 
o corabie cu pînze pînă Ia St. Malo şi, după ce pentru prima oară 
în viaţa lor „au fost în Franţa", s-au reîntors de acolo plini de un 
respect incomparabil mai mare faţă de ei înşişi. Tatăl era chiar pe 
jumătate dispus să facă o trip 2) , împreună cu fiul pe Mediterana, 
dar, credea el, acolo e „prea cald" .  „By no means 3) , I-a corectat fiul, 
care este cel mai cult dintre ei doi, „by no means, there it is now -
winter I "  4) . Iar bătrînul (care, dealtfel, mai este încă în floarea 
vîrstei, a sharp fellow, with the true business-eye 5)) m-a învăţat că 
St. Malo se află pe coasta de sud-vest a Franţei. In schimb, amîndoi 
sînt buni cunoscători în materie de agricultură şi în alte farmers 
questions 8) . 

Tussy este de părere că dificultăţile ei cu scăldatul nu merită 
atenţie ; pînă acum a făcut baie, pe rînd, cînd în golful St. Brelade, 
cînd în golful St. IIelier ; acum se scaldă ori în ultimul dintre ele, 
ori în golful St. Clement. 

Din scrisoarea soţiei mele am aflat că Schorlemeyer 7) a sosit în 
chip de invalid ; sper ca în curînd să am veşti mai bune despre el. 

De cînd am sosit aici, nici măcar n-am mai văzut un ziar şi, în 
genere, n-am citit nimic în afara cărţii lui Carleton „Traits and stories 
of the Irish Peasantry• ,  first volume. Parcurgerea volumului întîi a 
fost o treabă destul de grea, iar pe al doilea I-am amînat pentru vre
muri mai bune. Sînt unconnected tales 8) , în care este zugrăvită viaţa 

'l - rău de mare. - Nota trad. 
') - călătorie, croazieră. - Nota trad. 
3) - „Nicidecum•. - Nota trad. 
'l - nicidecum, acolo acum e iarnă J • ,  - Nota trad. 
"l - un tip isteţ, cu ochi de adevărat om de afaceri. - Nota trad. 
1) probleme ale fermierilor. - Nota trad. 
7) Carl Schorlemmer. - Nota red. 
8) - povestiri disparate. - Nota trad. 
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ţăranilor irlandezi, privită cînd sub un aspect, cînd sub un altul ; 
cartea nu este scrisă, aşadar, pentru a fi înghiţită dintr-o dată. Toc
mai de aceea, cartea trebuie procurată pentru ca din cînd în cînd 
să te regalezi cu o parte sau alta din ea. Carleton nu este un stilist 
bun, nici un maestru al compoziţiei, dar originalitatea lui constă in 
autenticitatea descrierilor. Ca fiu de ţăran irlandez, el îşi cunoaşte 
tema mai bine decît Leverii şi Loverii. 

Salutări cordiale din partea lui Tussy şi a mea vouă tuturor. 

Publicat pentru prima oară 
:în limba originalului în : 
Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 4, 1931 
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Al tău, 
Maur 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Marx 

la St. Helier 

Dragul meu Maur, 

53, Grand Parade, Eastbourne, 
20 aug. 79 

Iţi trimit, alăturat, scrisorile lui H[irsch], precum şi o scrisoare a 
lui Liebkn[echt] , la care tocmai am răspuns 164• L-am făcut atent asu
pra ciudatelor sale contradicţii : „lui H[irsch] îi scrii că în spatele 
:ziarului se află «partidul plus Hăchberg» 165 ; asta înseamnă însă 
(dacă H(ăchber]g reprezintă plusul) portofelul lui, căci !fără el 
Hochberg este o mărime negatirvă. Acum îmi scrii că H [ochber]g 
n-a dat nici un gologan166• Inţeleagă cine poate, I give it up 1) " .  I-am 
scris, de asemenea, că este absurd să afirmi că Hirsch „a înţeles şi 
mai prost" scrisoarea lui Bernst[ein], deoarece această scrisoare nu 
lasă loc nici unei neînţelegeri 167 : în ea B [ernstein] se şi erijează pur 
·şi simplu în şef de redacţie. Binenţeles că el, L[iebknecht] , îşi închi
puie că a aranj at totul cum nu se poate mai bine. H [irsch] are însă 
dreptul să privească totul cu propriii săi ochi, cu atît mai mult cu 
cit L[iebknecht] refuză să-i furnizeze material ; aşadar, dacă H[itsch] 

1) - eu mă dau bătut. - Nota !rad. 
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va respinge propunerea, toată vina o poartă el, L [iebknecht] . „In ce 
ne priveşte, un lucru e sigur, şi anume că, dacă H [irsch) nu va ac
cepta propunerea, va trebui să chibzuim bine ce avem de făcut şi, 
în orice caz, să nu ne lăsăm antrenaţi fără a şti care este acel 
«partid» care se află în spatele ziarului" .  Căci, i-am spus, tocmai 
acum, cînd toate elementele decăzute şi vanitoase pot avansa nestin
gherite, este, în sfîrşit, momentul să se renunţe la politica de muşa
malizare şi împăciuire şi, acolo unde e nevoie, să nu existe teamă 
nici de eventuale certuri şi scandaluri. Un partid care preferă să se 
lase dus de nas de orice nătărău decît să-şi ia inima-n dinţi şi să-l 
dezavueze public, un asemenea partid poate să-şi facă bagajele. De 
pildă, cazul Kayser 16B, 

Familia Lafargue se află aici de luni 1), şi rămîne pînă poimîine. 
Vrem să încercăm s-o mai reţinem pe Laura aici încă cîteva zile. Ea 
ne-a adus vestea catastrofei lui Jenny 169, pe care toţi au prezis-o, în 
afară de ea şi de Longuet, şi care s-a petrecut într-adevăr la Rams
gate. In rest, totul pare să meargă acolo la fel de bine, cum era şi de 
aşteptat. 

De ieri avem o vreme extrem de instabilă, care lui Jollymeier 2) 
nu prea-i prinde bine. Se mai întremase, febra îi dispăruse, avea din 
nou poftă de mîncare, iar durerile slăbiseră ; acum însă a intervenit 
un fel de stagnare, ameliorarea nu mai e atît de rapidă, cu toate 
acestea, nici mai rău nu se simte. Astăzi, la noi a avut loc o regată 
şi, ca atare, ploaia nu putea să lipsească. Cum voi sînteţi ceva mai 
la sud-vest şi mai aproape de Atlantic, mă tem că aveţi parte de o 
vreme şi mai rea, şi încă din prima mină. 

Anexez şi o scrisoare confuză de la Bernstein, la care încă nu am 
răspuns. Pentru moment, cel mai bun lucru ar fi să păstrezi la tine 
toate aceste materiale ; cu B [emstein] nu-i nici o grabă, iar nobilul 
„Jahrbuch" poate şi el să zacă foarte bine la Londra pînă voi 
veni eu 176• 

Pentru Sch[orlemmer] este bine că am rămas aici şi că mai rămî
nem, în orice caz, pînă la  28 crt. ; ceea <:e va fi mai departe depinde 
de starea lui şi, fireşte, şi de vreme. Dacă va fi posibil, ne vom abate 
pentru cîteva zile şi pe insula Wight şi prin împrejurimi. 

Astăzi, bătrînul Ruge alerga pe chei încoace şi încolo, aidoma 
unui tînăr nigger serenader 3) , şi vindea programul focurilor de
artificii. 

1) 18 august. - Nota ced. 
1) Jollymeiec - poreclă hazlie dată lui Schorlemmer, de la cuvîntul englez.. 

"jolly" - „vesel •, şi numele de familie german Meier (fennierl- - Nola. ced-
1) - cintăreţ negru de stradă. - Nota lcad. 
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Laura şi Lafargue vă trimit salutări cordiale şi speră, împreună 
.cu noi, că vă merge în continuare bine. Calde salutări de la Pumps 
şi de la mine lui Tussy şi ţie. 

!Publicat pentru prima oară 
.dntr-o formă prescurtată în : 
„Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", Bd. IV, 
.Stuttgart, 1913 : in întregime 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 4, 1931, 
şi in : K .  Marx şi F. Engels. 
oOpere, voi. XXIV, ed. rusă, 1931 
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Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Marx 

la Ramsgate 

Dragul meu Maur, 

53, Grand Parade, Easlbourne, 
25 aug. 79 

Nădăjduiesc că ai primit scrisoarea mea 1) expediată pe adresa 
:St. Helier, Hotel de !'Europe, împreună cu scrisoarea lui Liebkn[echt] 
.către mine şi scrisoarea lui Hirsch către tine. 

Intre timp, Hirsch a fost arestat la Paris şi, după o detenţiune de 
două zile, a fost nevoit să părăsească Franţa ; acum se află la Londra 
şi locuieşte la Lessner. Ieri am primit de la el un pachet întreg de 
corespondenţe foarte interesante în legătură cu ziarul 2) . După pă
rerea mea, a procedat foarte bine. (Adresa mea o ştia, deoarece eu 
i-am trimis cîteva extrase din scrisoarea lui Liebkn[echt] către tine, 
1ăsînd la o parte tot ce l-ar fi putut supăra.) 

Tocmai acum am primit : 1) o scrisoare de la Hochberg din 
"Scheveningen şi 2) o scrisoare de la Bebel 171, ambele scrise cu sco
-pul de a ne convinge să colaborăm. Cu răspunsul nu e nici o grabă, 
deoarece redactorul Vollmar, angaj at în locul lui Hirsch, mai are trei 
săptămîni de stat la răcoare I lată cit de straşnic e aranj at totul. 

Eu ţi-aş fi trimis toată povestea asta dacă ţi-aş fi cunoscut exact 
adresa. Soţia ta indică : 62, Plains of Waterloo, iar Laura susţine că 

1) Vezi scrisoarea precedentă. � Nota red. 
1) „Sozialdemokrat•.  - Nota red. 
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ar fi 7 1 .  De îndată ce voi şti precis unde te afli 172, îţi voi trimite 
totul. Confuzia pe care indivizii aceştia au creat-o din nou chiar 
între ei este iremediabilă. Liebkn(echt] , Bebel, Viereck, Hochb(erg] , 
Schramm, Bernstein, fiecare din ei scrie altceva, totul însă plin de 
confuzii şi de contradicţii 173, aşa incit nouă nu ne rămîne altă alter
nativă decît să aşteptăm. Cel puţin să nu ne stricăm vacanţa cu po
vestea asta. 

I-am scris imediat lui H [iIBch] că joia viitoare 1) voi fi din nou la 
Londra. 

Familia Lafargue, după cum cred că ai aflat între timp, a fost aici. 
Din păcate, vremea n-a fost prea strălucită. 

Cum se simte Jenny ? După ultimele veşti primite de la so
ţia ta, ea se simte bine, cum era şi de aşteptat. Să sperăm că aşa va 
fi şi de acum încolo. Transmite-i calde salutări din partea mea şi 
felicit-o pentru zdravănul flăcău 2) . Nădăjduiesc că în continuare 
dormi bine, ceea ce face să dispară principala cauză care te împie
dică să te întremezi. Sper că clima de la Ramsgate îi va prii şi soţiei 
tale. Jollymeier se simte mult mai bine, numai că vremea instabilă 
îi mai aminteşte cu îndărătnicie că ceva încă nu este în regulă cu 
muşchii şi articulaţiile lui. Pumps este all right. Mie băile în mare 
mi-au priit, ca de obicei, extraordinar. Cred că iau vizibil proporţii. 

Dacă nu scrii mîine, atunci mai bine să scrii la Londi:a. Poşta 
funcţionează aici după rînduieli antediluviene. O scrisoare expediată 
miercuri va sosi cu siguranţă abia după ce vom pleca de aici. 

Calde salutări tuturor ; ai grij ă ca Jenny să nu se gîndească s-o 
pornească prea devreme acasă. Cit mai rămîi acolo ? 

Al tău, 
F. E. 

Ştii cumva adresa de la Londra a lui Kovalevski sau aş putea s-o 
aflu de la Tussy ? 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată în : 
„Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, Bd. IV, 
'Stuttgart, 1913 ; în întregime 
in : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 4, 1931, 
;<;i în : K. Marx şi F. Engels . 
.Opere, voi. XXIV, ed. rusă, 193 1  

') 28 august. - Nota red. 
') Edgar Longuet. - Nola red. 

Originalul în limba germanii 
Tradus din limba germani 
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Dragă Fred, 

K. Marx şi F. Engels 

41 

Marx către Engels 

la Eastbourne 

62, Plains of Waterloo, Ramsgate 
25 august 1879' 

Este absolut evident că scrisoarea pe care am expediat-o din 
Jersey şi scrisoarea ta din Eastbourne s-au încrucişat pe drum 1) .  

D e  îndată ce am fost înştiinţaţi telegrafic despre catastrofa d e  la  
Ramsgate 169, a doua zi, miercurea trecută 2 ) ,  am şi  pornit-o cu 
noaptea-n cap la  Londra. Mi-a părut rău pentru Tussy, care îşi 
întrerupea înainte de vreme şederea la Jersey, ştiam însă cel, din 
diferite motive, prezenţa mea la Ramsgate era absolut necesară. Am 
sosit acolo joi, pe o ploaie torenţială, cu fulgere şi trăsnete. Vineri 
a fost frumos, sîmbătă it rained dogs and cats 3) de dimineaţa pînă 
seara, ieri a fost din nou frumos, iar astăzi perspectivele nu sînt 
tocmai clare. Aici sînt mulţi evrei şi mulţi purici. 

Principalul este că Jennychen a depăşit cu succes cele nouă zile 
critice şi se simte destul de bine, considering the circumstances 4) . 
Deocamdată îşi alăptează singură copilul 5) ; ar fi foarte de dorit să 
poată face acest lucru şi mai departe. Soţia mea se întremează cu 
greu, dar totuşi se întremează. 

In ce priveşte capul meu, aici lucrurile încă nu sînt all right. Ieri 
mi-am aruncat o privire, de probă, prin cîteva caiete de matematlcd 
pe care le-am adus cu mine, dar a trebuit să renunţ foarte curînd la 
această job 0) prematură, deşi nu era vorba decît de un test. 

In mare n-am intrat şi nici nu intru, fac numai băi calde cu apă 
de mare ; dealtfel, din cauza vremii îngrozitoare care ne-a întimpi
nat la Jersey, laringita mea s-a agravat şi, pe deasupra, din cînd în 
cînd mă încercau şi nişte dureri de dinţi ; de tot n-am scăpat nici de 
o suferinţă, nici de cealaltă, deşi ambele au mai cedat şi numai din 
cînd în cînd mă fac să simt că pîndesc din umbră. 

1) Vezi volumul de faţă, p. 88-92. - Nota red. 
1) 20 august. - Nota red. 
1) - a plouat cu găleata. - Nota trad. 
') - avînd în vedere împrejurările. - Nota trad. 
1) Edgar Longuet. - Nota red. 
1) - îndeletnicire. - Nota trad. 
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Hirsch este la Londra ; şi-a lăsat cartea de vizită la mine, dar eu 
n-am putut să-l mai caut (stă la Lessner) , deoarece am părăsit pe 
neaşteptate Londra. Alăturata scrisoare de la Kaub îţi va prezenta 
împrejurările extrem de ciudate în care Hirsch a fost din nou expul
zat din Paris 174• 

Nădăjduiesc că Schollymeyer o duce mai bine cu sănătatea 1) . 
Calde salutări lui şi lui Pumps, căreia Johnny îi trimite în mod spe
cial complimente. 

Ai citit cuvîntarea de deschidere a lui Allman 175, sau cum îl 
cheamă pe individ ? Aşa ceva şi eu aş fi fost în stare să ticluiesc, 
deşi nu sînt man of science 2) . 

Adio, old boy. 

Al tău, 
Maur, 

Şeful Biroului de Statistică a Muncii din Massachusetts, Wright, 
mi-a trimis toate rapoartele din perioada 1874-1879 (ceea ce în
seamnă că nu ştie nimic de coletele trimise anterior de Harney) , îm
preună cu un compendiu al recensămîntului din Massachusetts, în
ştiinţîndu-mă, totodată, în scris that „he shall be pleased, in future, 
to send you our publications as soon as issuedu 3). 

Asemenea „dovezi de amabilitate"  sosesc numai din Rusia şi din 
Statele Unite. 

Bătrînul meu patron Dana called last Friday at Maitland Park, 
Tussy sent .me his card 4) . 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată în : 
„Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", Bd. IV, 
Stuttgart, 1913 ; în întregime 
in : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 4, 1931, 
şi în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXIV, ed. rusă, 1931 

1) Schorlemmer. - Nota red. 
1) - om de ştiinţă. - Nota trad. 

Originalul ln limba germană 
Tradus din limba germană 

'J - că „ar fi bucuros ca pe viitor să vă trimit publicatlile noastre de îndată 
ce apar". - Nota trad. 

'l - a vorbit vinerea trecută în Maitland Park, Tussy mi-a trimis cartea lui 
de vizită. - Nota trad. 
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Dragul meu Maur, 

K. Marx şi F. Engels 

42 

Engels către Marx 

la Ramsgate 
Eastbourne, 26 aug. ;g. 

Am primit, în sfîrşit, scrisoarea ta şi, odată cu ea, adresa exactd., 
pe care o folosesc pentru a-ţi expedia tot spanacul în legătură cu 
organul de partid 1) . Cum din cauza lui Hirsch nu puteam amîna 
răspunsul către Hochb[erg[, i-am scris alăturatele citeva rînduri, care 
n-o să-l prea incinte 2) . 

Citind scrisoarea lui Bebel, îţi vei da seama că cuprinde exact 
aceleaşi argumente ca şi cele invocate de Liebkn[echt] 176 în ultima 
sa scrisoare. Asta înseamnă că L[iebknecht] nu i-a arătat ultima mea 
scrisoare, deşi îi cerusem în mod expres să facă acest luc.ru. De 
aceea, m-am gîndit ca, după ce îmi vei trimite înapoi la Londra tot 
gunoiul ăsta, 1)  să-l deleg pe Bebel să ceară să i se arate respectiva 
scrisoare pentru a vedea că nici o discuţie n-a rămas fără răspuns şi 
2) să-i enumăr toate contradicţiile conţinute în diferitele scrisori 
adresate lui C. Hirsch, pentru a vedea ce porcărie au fost în stare 
să facă iarăşi cu atitudinea lor delicată. Dacă treaba se face aşa cum 
trebuie, Bebel este, după părerea mea, omul indicat s-o exploateze 
în continuare. Bineînţeles, eu vă voi trimite din timp, spre aprobare, 
această scrisoare atît ţie, cit şi lui Hirsch, cujus res agitur 3) . 

Ne-am bucurat mult cu toţii aflînd că Jenny se simte bine. Iţi 
împărtăşesc întru totul părerea ca, dacă va fi posibil, să-şi alăpteze 
în continuare singură copilul 4) , să renunţe la şcoală 40 şi să scape, 
în sfîrşit, de balamucul cu doicile şi servitoarele, a căror prezenţă 
enervantă trebuia suportată, ea fiind nevoită să lipsească mereu de 
acasă. Atît tu, cit şi soţia ta trebuie să rămîneţi la mare cit mai mult 
posibil, aveţi doar amîndoi mult de recuperat, şi nu trebuie să vă 
reîntoarceţi pînă ce capul tău şi organele ei digestive nu vor cata
dicsi să funcţioneze iarăşi ceva mai normal. Acum nu mai aveţi nil"i 
un motiv să vă grăbiţi, iar vremea va deveni treptat, dacă nu chiar 
strălucită şi constantă, măcar ceva mai puţin variabilă decît era 
pînă nu demult. După cit se pare, la voi vremea e exact ca aici. 
Jollymeier s-ar fi restabilit complet dacă ar fi avut 8 zile cu un soare 
statornic. 

11 „Sozialdemokrat•. - Nota red. 
11 Vezi volumul de faţă, p. 336-337. - Nota red. 
11 - care este direct implicat. - Nota trad. 
'l Edgar Longuet. - Nota rc-d. 
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Nădăjduiesc s-o găsesc pe Tussy restabilită după băile în mare. 
Nu trebuia decît să ne scrii, şi sîmbătă 1) ea ar fi putut veni aici şi ar 
fi făcut băi de mare pînă alaltăieri I Aşa însă, am aflat abia dumi
nică dimineaţa de la familia Lafargue că tu te afli la Ramsgate, şi 
nicidecum împreună cu ea. 

In ce mă priveşte, nu mă declar deloc mulţumit cu cele trei săptă
mîni de cură marină ale mele şi coc tot felul de planuri pentru cazul 
că Jollymeier, căruia Londra îi va prii, probabil, mai mult decît 
marea, se va pune din nou pe picioare. Ce-ai zice tu dacă peste vreo 
14-18 zile, weather permitting 2) , noi trei ne-am elibera pentru 8-14 
zile de sub tutela etern-femininului 3) şi  am merge undeva în chip 
de burlaci ? 

Calde salutări tuturor din partea tuturor, 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată in : 
„Der Bnefwechsel zwischen 
F. Engcls und K. Marx•, Bd. IV, 
Stuttgart, 1913 ; în întregime 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 4, 1931 ,  
şi în : K. Marx şi  F. Engels. 
Opere, voi. XXIV, ed. rusă, l!J31 
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Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Marx către Engels 

la Eastbourne 

Dear Fred, 

62, Plains of Waterloo, Ramsgate 
27 august 1879 

Scrisorile noastre se încrucişează mereu pe drum. Cred că tu ai 
primit-o pe a mea (expediată lunea care a trecut 4) ) ; scrisoarea ta 
- din 25 august -, împreună cu cele anexate, a sosit la timp. 

1) 23 august. - Nota red. 
'l - dacă vremea va permite. - Nota !rad. 
') In original : „das Ewig-Weibliche" („etern-femininul") expresie din tra-

gedia lui Goethe „Faust• ,  partea a II-a, actul V, scena a 8-a („Prăpăstii de munte, 
pădure, stînci, pustnicie") . - Nota trad. 

') :25 august. - Nota red. 
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Nu scriu decît cîteva rînduri, deoarece soţia mea are de mers 
undeva chiar în apropierea oficiului poştal, şi astfel această confir
mare a primirii scrisorii tale îţi va parveni încă înainte de a pleca 1) . 

Vă trimit alăturat, ca divertisment pentru tine, Jollymeier şi 
Pumps, o scrisoare adresată de Tussy soţiei mele. Please return it at 
once after perusal 2) . Jennychen se simte bine, dar n-are încă voie 
să-şi părăsească camera pînă lunea viitoare, şi apoi trebuie să mai 
rămînă la noi cel puţin încă o săptămînă, deoarece Longuet se reîn
toarce la Londra mai devreme. 

Vremea se înrăutăţeşte de la o zi la alta ; cîteva ore pe zi mai 
sînt însă acceptabile, iar sea breeze 8) îşi păstrează efectul binefăcă
tor şi pe timp de ploaie. Lui Liebknecht i se potriveşte în continuare 
epitetul de „măgaru, cu care, cu amabilitatea grosolană care-l carac
terizează, încearcă să-l eticheteze pe Hirsch, aşa cum procedează în
totdeauna cînd e „prins" în flagrant delict. 

Salutări cordiale tuturor. 

Adresa lui Kovalevski : 42, Gower Street. 

Publicat pentru prima oară 
în limba originalului în : 
Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 4, 1 931 
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Al tău, 
Maur 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Marx către Engels 

la Londra 

(Ramsgate) 28 august 79 

Dear Fred, 
lţi trimit alăturat o scrisoare a venerabilului Most, pe care tocmai 

am primit-o de la Tussy. Trebuie să mă anunţi neîntîrziat ce răspuns 
consideri tu că ar fi cel mai nimerit. Este evident că Most vrea să 
aibă ceva la mină, cu care, la rîndul său, să poată „şantaja" ; pe de 

1) Vezi volumul de faţă, p. 92-93. - Nota red. 
2) - Te rog să mi-o trimiţi înapoi de îndată ce aţi citit-o. - Nota !rad. 
a) - briza mării. - Nota !rad. 
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altă parte, d-l Liibeck acţionează sub îndrumarea d-lui Bernstein 1) . 
Azi avem o dimineaţă frumoasă ; dacă timpul va rămîne şi peste 

:zi tot aşa - asta e altă întrebare. 
Salut. 

Please return the Most letter 2) . 

Al t;:tu, 
Maur 

Aseară, ploaia a încetat. L-am luat pe Johnny cu noi pe plajă. 
Some people said : 1 1That little boy looks like a prince" .  Johnny 
turned fiercely round and retorted : „I look like a little Jolly
meier I H  

From a letter received from the house Lafargue. I see that the 
other Meyer - not the Jollymeyer - had another scene at Lafar
gues. Poor fellow I 3) 

Publicat pentru prima oară 
intr-o formă prescurtată în : 
„Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx• ,  Bd. IV, 
Stuttgart, 1913 ; în întregime 
în : Marx-Engcls. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 4, 1931, 
şi în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXIV, ed. rusă, 1931 
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Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Marx către Engels 

la Londra 

Dragă Engels, 

62, Plains of Waterloo, Ramsgate 
3 sept. 1879 

!ntrucît Meyer (R.) şi-a anunţat o vizită la mine, iar pe de altă 
parte mi-a şi scris,totodată, să-i dau de ştire, adică să-i telegrafiez 

1) Vezi volumul de faţă, p. 356-357, 360. - Nota red. 
'l - Trimite-mi, te rog, înapoi scrisoarea lui Mast. - Nota trad. 
•) - Unii spuneau : „Băiatul ăsta pare un prinţ• .  Johnny a întors capul furios 

şi a r.lspuns : „Par un mic Jollymeyer 1 • .  
Dintr-o scrisoare primită de  Ia casa Lafargue am văzut că  celălalt Meyer 

[Rudolf Meyer! - nu Jollymeyer - a făcut iar o scenă la Lafargue. Bietul biiiat I 
- Nora trad. 
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„do not comeu 1) dacă sînt ocupat cu altceva, firstly 2) eu i-am tele
grafiat în sens „negativu,  dar apoi i-am trimis şi o scrisoare to this 
effect, that in consequence of Mrs. Marx's bad health my whole time 
is taken up „presently" 3) . Iţi spun toate astea pentru ca, în cazul 
cînd îţi va pomeni ceva în acest sens, să fii în temă. De fapt, soţia 
mea se întremează foarte încet şi de aceea by no means anxious 
to see Meyer he re 4) . 

Jennychen a făcut astăzi prima plimbare pe j os, timp de cincispre
zece minute, she progresses favourably5) . 

Cum se simte Jolly ? e) 

Publicat pentru prima oară 
ln limba originalului îr 
Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
D• ittP. Abteilung, Bd. 4, 1931 
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Al tău, 
Maur 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Marx către Engels 

la Londra 

Dragă Fred, 

62, Plains of Watcrloo, Ramsgate 
9 sept. 79' 

Din cauza unor incidente de tot felul, am cam dat de fundul 
sacului, iar eu aş fi vrut să mai rămîn o săptămînă aici, deşi, începînd 
de duminică seara, vremea a fost mereu instabilă. 

Amănunte despre şederea noastră aici, care în special mie mi-a 
priit g'rozav, vei afla de la familia Lafargue. 

1) - „să nu vii " .  - Nota trad. 
11 - mai întii. - Nota /rad. 
1) - cu următorul conţinut : dată fiind starea proastă a sănătăţii doamnei 

Marx, „pentru moment• nu am nici un minut liber. - Nota trad. 
'I - nu sint deloc nerdbddtor să-l văd aici pe Meyer. - Nota trad. 
11 - ea face mari progrese. - Nota trad. 
1) Schorlemmer. - Nota red. 
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Iţi trimit alăturat o scrisoare de la Sorge. Deoarece eu nu am 
aici adresa lui Becker, iar tu oricum corespondezi cu el, scrie-i tu, 
te rog, să�mi trimită formularul de procură 1) . 

Cum se simte Jollymeyer ? 

Publicat pentru prima oară 
în limba originalului în : 
Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 4, 1931 
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Al tău, 
K. M. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Marx 

la Ramsgate 

Londra, 9 sept. 1 879· 

Dragul meu Maur, 
Iti trimit alăturat ceva din partea lui Liebkn[echt] împreună cu 

anexele, care nu prea abundă în noutăţi, din care cauză nici nu 
m-am grăbit să ţi le trimit. Din motive lesne de înţeles, lui Hirsch 
nu i-am pomenit nimic de materialele trimise, căci este mai bine 
să evităm un scandal inutil. 

Hochberg i-a scris din Scheveningen lui Hirsch cu scopul de cr 
obţine de la el un fel de invitaţie pentru aici şi a-şi asigura o pri
mire bună, la care H [irsch] nici n-a răspuns. La o nouă carte poş
tală de la H[ochber]g, Hirsch a răspuns tot printr-o carte poştală, 
anunţîndu-1 că tu încă nu te-ai reîntors, iar el, Hirsch, are, de ase
menea, de gînd să plece pe litoral. Aşa vom avea şi noi linişte din 
partea acestui individ. 

Intre timp ar fi bine să-mi trimiţi înapoi materialele. In cele din 
urmă, va trebui, totuşi, să-i răspund lui Bebel 177, în primul rînd, din 
cauza lui Hirsch, care ar fi bucuros să vadă clarificate raporturile 
lui cu Bebel şi de aceea a devenit cam nerăbdător, iar în al doilea 
rînd, pentru că „Jahrbuch•, pe care ţi l-a adus Kov[alevski] , ne per-

') Vezi volumul de faţă, p. 339. - Nota red. 
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mite, din fericire, să le arătăm acestor oameni, simplu şi clar, mo
tivele pentru care nu putem în nici un caz să colaborăm la un organ 
.de presă în care Hochberg are de spus fie şi un singur cuvînt. Am în 
vedere articolele : 

1 .  „Privire retrospectivă asupra mişcării soc(ialiste] din Germa
nia" ,  semnat * * * (Hochberg şi, probabil, Bernstein şi Liibeck) 11s. 

2. Note critice apărute sub semnătura C. L. (Liibeck) , îndeosebi 
sfîrşitul recenziei la broşura lui Cohn. „Was ist Sozialismus• 1) 179• 

3. Dare de seamă din Germania nr. 1 ,  sub semnătura lui M. Sch. 
(Max Schlesinger din Breslau) iso. 

Hochb[erg] declară de-a dreptul că germanii au comis o gre
şeală transformînd mişcarea socialistă într-o simplă mişcare munci
torească şi, prin inutila provocare a burgheziei, s-au expus rigorilor 
legii excepţionale împotriva socialiştilor 143 l Mişcarea trebuie pusă 
sub conducerea elementelor burgheze şi culte şi trebuie să aibă un 
caracter absolut paşnic, reformist etc. Iţi poţi imagina cu ce plăcere 
-se năpusteşte Mast asupra acestor j alnice consideraţiuni şi cum se 
erijează din nou în adevăratul reprezentant al mişcării germane 181• 

Enfin 2) , cred că şi tu eşti de părere că, după povestea a3ta, am 
face bine să ne precizăm punctul de vedere, cel puţin faţă de cei din 
1.eipzig. Dacă noul organ al partidului 3) îi cîntă în. strună \lui 
Hochb[erg), s-ar putea să ne vedem nevoiţi să facem acest lucru şi 
în mod public. 

Cind imi vei trimite materialele (din „Jahrbuch • mai am aici un 
exemplar) , îi voi scrie la repezeală o scrisoare lui B [ebel] şi ţi-o voi 
trimite ţie ; bineînţeles că nu e nevoie să-ţi întrerupi vacanţa pentru 
asemenea fleacuri. Trebuie însă să se întreprindă curînd ceva, alt
minteri Hirsch va trimite din nou scrisori particulare în dreapta şi-n 
-stînga, dind întregii poveşti un caracter mult prea personal. 

De cînd diplomaţia rusă este nevoită să-şi orienteze obiectivele 
în funcţie de evenimentele interne din Rusia, nimic nu-i reuşeşte. 
Exact în momentul în care nihiliştii şi panslaviştii ei fac ferfeniţă 
.alianţa cu Germania, aşa incit ea să nu mai poată fi cîrpită dedt 
cel mult pentru o scurtă perioadă de timp şi numai de ochii lumii, în 
acelaşi moment agenţii ei afgani împing Anglia, pentru eventualita
tea unui război cu Germania, în braţele lui Bismarck. Sînt convins că 
13ismlarckl face tot ce-i stă în putinţă pentru a provoca un război cu 
Rusia. Avînd ca aliat Austria şi Anglia, el are curajul să se lanseze 

1) - „Ce este socialismul' .  - Nota !rad. 
1) - In sfirşit. - Nota !rad. 
1) „Sozialdemokrat•.  - Nota red. 
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într-o asemenea treabă ; Anglia îi asigură neutralitatea Danemarcii, 
probabil şi cea a Italiei, ba poate chiar şi a Franţei. Ar fi însă de 
dorit ca în Rusia lucrurile să evolueze rapid spre criză, făcînd ca, 
printr-o răsturnare internă, perspectivele de război să dispară. Situa
ţia începe să-l favorizeze prea mult pe Bismarck. Un război simultan 
împotriva Rusiei şi a Franţei s-ar transforma într-o luptă pentru 
existenţă naţională, iar şovinismul declanşat de el ar distruge pentru 
ani de zile mişcarea noastră. In plus, dacă Anglia va adera şi ea, 
şansele lui Bismarck vor creşte considerabil ; lupta s-ar prelungi, în
dîrjită, cu şanse de 3 : 2, ca deznodămîntul final să fie la fel ca cel 
al Războiului de şapte ani. 

Sam Moore scrie că, în general, vînzarea proprietăţii a decurs
bine. Cea mai mare parte a fost vîndută la un preţ care depăşeşte de 
treizeci şi nouă-patruzeci de ori suma rentei integrale. Numai tere
nurile mlăştinoase şi cele împădurite, pe care ei le-au evaluat la; 
1 1  600 de lire sterline, incluzînd aici şi valoarea patrimoniului fo
restier, n-au fost încă vîndute şi pe acestea ei cred că le vor putea 
păstra pînă ce la Sheffield treburile vor merge mai bine şi atunci vor 
putea smulge un preţ şi mai bun. 

' 

Ce mai e cu familia Lafargue ? De vinerea trecută 1) ,  de cînd 
Pumps a fost acolo, n-am mai auzit nimic de Paul. 

Jollymeier îşi drege şi el cum poate reumatismul, care nu vrea 
deloc să cedeze. Gumpert i-a recomandat Buxtonul, iar el spunea 
ieri că, dacă nu se va face curînd bine, la sfîrşitul săptămînii o por
neşte într-acolo. El, Pumps şi cu mine vă trimitem tuturor călduroase 
salutări şi sperăm că traiul la mare vă prieşte. Ce planuri de întoar
cere ai ? Rămîi cit mai mult posibil. Odată ajuns aici, ştiu eu ce poţi 
face pe vreme proastă. Aici dej a nu mai poţi face nimic 2) . 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată în : 
„Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", Bd. IV, 
Stuttgart, 1913 ; în întregime 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 4, 1931 ,  
ş i  în : K. Marx şi  F.  Engels. 
Opere, voi. XXIV, ed. rusă, 1931 

1) 5 septembrie. - Nota red. 

Al tău, 
F. E-

Originalul în limba germană< 
Tradus din limba germană 

1) In original în dialect - es îs nix zu wolle. - Nota red. 



104 

Dear Fred, 

K. Marx şi F. Engels 

48 

Marx către Engels 

la Londra 

10 sept. 1 879 
62, Plains of Waterloo, Ramsgate 

Ieri am primit cîteva rînduri de la Kovalevski ; mă anunţă că a 
primit o scrisoare din Rusia prin care este rechemat de urgenţă în 
patrie. „Jahrbuch" nu mi l-a trimis. 

Laura a stat la noi o săptămînă. Paul s-a repezit şi el pentru cîteva 
zile, iar alaltăieri s-a reîntors împreună cu ea la Londra. Dealtfel, 
Laura o anunţase pe Pumptia 1) de plecarea ei. 

Soţia mea se întremează încă foarte greu ; eu m-am recreat per
fect. Aerul de aici îmi prieşte extraordinar. ln afară de aceasta, Laura 
mă obligă la mouvement perpetue! 2) . 

Trimit alăturat scrisorile primite azi de la tine (pe celelalte le 
expediez concomitent, dar într-un alt plic) . Liebknecht nu este un om 
de opinie. Scrisorile dovedesc ceea ce trebuiau să conteste, şi anume 
ne confirmă părerea iniţială că treaba s-a încurcat la Leipzig, în timp 
ce cei de la Ziirich s-au conformat condiţiilor care le-au fost impuse. 
Dealtfel, groaza pe care le-o provoacă atacul îndreptat de „Laterne" ,  
altminteri atît d e  inofensivă, împotriva aventurierului Kayser 182 
arată mai limpede decît toate celelalte manifestări de ce calibru sînt 
aceşti oameni. Deşi capabil, Schramm a fost întotdeauna un filistin. 
La rîndul lor, cei din Leipzig s-au „parlamentizat" în aşa măsură, 
incit critica publică adusă în Reichstag unui membru al coteriei lor 
le apare ca o crimă de lezmajestate. 

Iţi împărtăşesc întru totul părerea că nu mai esta timp de pierdut. 
Trebuie să ne exprimăm punctul de vedere dur şi fără rezerve în ce 
priveşte stupizeniile lansate de „Jahrbuch", i.e. pronunc 3) trebuie să 
le „prezentăm" totul celor din Leipzig negru pe alb 183• Dacă vor con
tinua să procedeze în acelaşi fel cu al lor „organ de p artid" ,  va tre
bui să-i dezavuăm în mod public. ln lucruri de felul acesta încetează 
.orice menaj amente. 

Lui Most nu i-am răspuns şi nici nu-i voi răspunde 4) ; de îndată 

1) Mary Ellen Burns (vezi volumul de faţă, p. 298) . - Nota red. 
1) - permanentă mişcare. - Nota !rad. 
1) - adică pentru moment. - Nota trad. 
•i Vezi volumul de faţă, p. 99. - Nota red. 
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ce voi fi la Londra, îi voi trimite o invitaţie pentru a ne întîlni per
sonal. La acest rendez-vous va trebui să fii şi tu de faţă. 

Ceea ce îl caracterizează cel mai mult pe B1smarck este modul în 
care a intrat în conflict cu Rusia. Dorinţa lui era să-l destituie pe 
Gorceakov şi să-l pună în locul său pe Şuvalov. Dar, cum planul i-a 
eşuat, se iinţelege de la sine : voilă. l'ennemi 1 1) .  Şi nu mă îndoiesc 
nici că Bucher n-a pierdut prilejul de a aţîţa irascibilitatea stăpînu-
1 ui său. On retourne touj ours ă. son premier amour !) . Mişcării 
noastre şi Europei, în general, nimic nu i-ar dăuna mai mult decît 
realizarea planului ·lui B[ismarck]. Atîta timp cit mai trăieşte bătrînul 
Wilhelm 1) , lucrul acesta nu se va realiza prea uşor ; nu este exclus 
însă ca Bismarck însuşi să cadă victimă reacţiunii pe care a inau
gurat-o prin legea dată de el împotriva socialiştilor. En attendant 4) 
punctul negru m de la răsărit îi şi face servicii ; el este din nou 
„omul necesarM, iar liberalii se simt pătrunşi acum de datoria „pa
triotică M de a-l pupa în fund. La viitoarea sesiune a Reichstagului, 
bugetul militar de fier va fi nu numai reînnoit, ci, poate, chiar „per
manentizatu ,  aşa cum intenţiona iniţial Wilhelm. Secretul succeselor 
obţinute de diplomaţia rusă abroad 1) rezidă în liniştea de mormînt 
of Russia at home 1) . Apariţia mişcării în interiorul ţării a făcut să se 
destrame vraja. Ultima ei victorie a fost Tratatul de la Paris din 
1 856 185• De atunci a făcut gafă după gafă. 

I hope poor Schollymeyers 7) health will improve. IMy best wishes 
for him 8) . 

Publicat pentru prima oara 
într-o formă prescurtată în : 
„Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, Bd. IV, 
Stuttgart, 1913 i în întreaime 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 4, 1931, 
şi în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXIV, ed. rusă, 1931 

1) - iată inamicul I - Nota trad. 

Al tău, 
Maur 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

'I - Ne întoarcem întotdeauna la prima noastră dragoste. - Nota trad. 
3) Wilhelm I. - Nota red. 
'I - Pînă una-alta. - Nota trad. 
') - în străinătate. - Nota trad. 
1) - de acasă din Rusia. - Nota trad. 
1) Schorlemmer. - Nota red. 
•) - Sper că starea sănătăţii bietului Schollymeyer se va mai ameliora. Trans

mite-i cele mai cordiale salutări din partea mea. - Nota trad. 
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49 

Engels către Marx 

la Ramsgate 

Londra, 11 sept. 79 

Dragul meu Maur, 
Am primit scrisorile. Hirsch, care s-a întîlnit ieri la mine cu fa

milia Lafargue şi cu Henry Juta, îmi va aduce materialele pe care 
i le-am dat eu mai înainte, şi atunci mă voi apuca imediat 
de lucru 188• 

Laura şi Paul, de fapt mai cu seamă acesta din urmă, şi-au anun
ţat din nou o vizită pentru duminica viitoare 1) seara. Oricîtă plăcere 
ne face acest lucru, trebuie, totuşi, să ne gîndim şi la situaţia lui 
Tussy. De cînd ne-am întors, duminica ea lua întotdeauna masa la 
noi şi, bineînţeles, va fi invitată şi duminica viitoare. Aflînd de la 
Paul că familia Longuet se va întoarce săptămîna aceasta, aveam de 
gînd să mă duc mîine sau poimîne la Jenny şi s-o rog să mă scoată 
ea din încurcătură, luînd-o pe Tussy seara la ea. La plecare însă, 
Laura a 5pus că Jenny se întoarce abia sîmbătă, aşa că nu-mi rămîne 
altceva de făcut decît să aranjez lucrurile pe această cale. Dacă 
treaba se poate aranj a, dă-mi imediat de ştire, iar dacă nu, va trebui 
găsită altă soluţie. Familia Lafargue nu apare niciodată înainte 
de ora 7. 

Salutări cordiale. De trei zile, Jollymeier se simte mult mai bine ; 
după cit se pare, nu mai e nevoie să plece la Buxton. 

Publicat pentru prima oară 
în limba originalului în : 
Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 4, 1931 

') 14 septembrie. - Nota red. 

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 
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50 

Marx către Engels 

la Londra 

Dear Fred, 

]Ramsgate[ 1 1  septembrie 1879 
62, Plains of Waterloo 

Am primit scrisoarea şi ce mai era în plic 1) , pentru care îţi sînt 
foarte -îndatorat. 

Familia Longuet se va „repezi" duminica (viitoare) 2) pînă la 
Londra, după cum spune Lessner. Jennychen se simte destul de bine, 
numai că o mai supără încă astma ; şi-a pus însă în gînd, cu o în
dărătnicie a la Lupus 3) , să continue alăptatul copilului 4) paralel cu 
activitatea şcolară 40• 

Ieri, spre marea mea uimire, în faţa mea, pe plajă, a apărut deo
dată Meyer. Mi-a declarat imediat, pentru a mă linişti, că s-a insta
lat pentru o zi la Margate, că pleacă peste cîteva ore din nou şi că 
nu doreşte decît să se intereseze de sănătatea „stimatei doamne" 5) 
etc. Eu i-am făcut cîteva din onorurile de rigoare, după care l-am pa
sat )ui Longuet ca să-l expedieze înapoi. El (Meyer) pleacă la Edin
burgh la congresul trade-unionurilor 187• Sînt mulţumit că această 
„criză" a luat atît de repede sfîrşit. Tipul acesta se simţea în mod 
irezistibii atras de Ramsgate. Dealtfel, el i-a povestit lui Longuet că 
boala lui de ficat s-a agravat foarte mult, aşa încît acum nu mai e în 
stare să înghită „băuturi alcoolice"  în cantităţile cu care se obiş
nuise, fără să-l apuce durerea de cap. Aşa se şi explică, probabil, 
ultimele lui accidents 6) în Maitland Park etc. 

Pe aici, vremea e acum şi bună şi rea, precumpănind însă ulti
mul aspect. 

Publicat pentru prima oară 
m limba originalului în : 
Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 4, 1931 

'I Marx se referă la un cec (vezi 
') 13 septembrie. - Nota red. 
•1 Wilhelm Wolff. - Nota red. 
'I Edgar Longuet. - Nota red. 
•1 Jenny Marx. - Nota red. 
1) - păţanii. - Nota trad. 

Al tău, 
Maur 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

scri>oarea următoare). - Nota red. 
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Dragă Fred, 

K. Marx şi F. Engels 

5 1  

Marx către Engels 

la Londra 

(Ramsgate} 12 sept. 1879 '"" 

Spune-i lui Tussy că duminică la orele 2 p.m. este invitată la 
Jenny la masă, unde îi va fi prezentat Edgar „Marcel" Longuet, care 
astăzi a fost înregistrat la Ramsgate ca cetăţean englez. 

Mîine, Jennychen va pleca împreună cu suita la Londra ; He
lene 1) pleacă şi ea ca să o ajute. 

Cecul poate fi încasat luni. 
Am mai găsit o scrisoare a lui Hirsch adresată mie, care se re

feră la materialele procesului 181 şi pe care ţi-o trimit alăturat. 
Salut. 

Publicat pentru prima oară 
fn limba originalului ln : 
Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 4, 1931 

52 

Al tău, 
Maur 

Originalul ln limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Marx 

la Londra 

[Londra, aprox. 8 octombrie 1879) 

Dragă Engels, 
Marx mi-a spus duminică că veţi fi atît de amabil să parcurgeţi 

articolul lui Blind din „Fraser's Magazine"lDO şi să faceţi să-mi par
vină cîteva observaţii pe marginea lui. Dacă veţi consimţi să faceţi 

•) Helene Demuth. - Nola red. 
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acest lucru, v-aş ruga să mă anunţaţi dacă şi, eventual, cînd aş putea 
trece pe la dv. să le iau sau dacă mi le veţi trimite dv. prin poştă. 
Nu vă pot spune cît mă veţi îndatora. 

Al dv. devotat, 
M. M. Barry 

P. S. In cazul în care Marx a uitat să vă comunice acest lucru, 
trebuie să vă aduc eu la cunoştinţă că am primit carte blanche 1) 
pentru a lovi fără cruţare. 

M.M.B. 

[Pe verso-ul scrisorii lui Barry, Engels a scris rîndurile de mai jos) 
Nu i-ai trimis nobilului B[arry) notele puse de mine în 11Fraser's 

Maga2ine" 1 Le-am pus acolo în prezenţa lui Pumps, şi anume în aşa 
fel incit să poată fi văzute din afară. Dacă nu, trimite-i-le. 

Publicat pentru prima oară 
în limba originalului in : 
Marx-Engels. Gesamtausgobe, 
Dritte Abteilung, Bd. 4, 1931 

1) - mină liberă. - Nota lrad. 

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germani 
Tradus din limba germana 
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1880 

53 

Engels către Marx 

la Londra 
'
7, Burlington Place 

Bridlington Quay 
13 sept. 80 

Am primit de la L[iebknech.ţ]
. 
scrisoarea alăturată. li voi s�rie că, 

dacă p înă în cite va zile nu contramandez . nimic, înseamnă că înce
pînd de duminica viitoare, 19 septe

.
mbrie,

'
. sîntem din nou la Lon

dra 191 şi-i aşteptăm (pe el şi pe B [ebell) .  De aceea, dacă tu întimpini 
ceva greutăţi, te rog să mă înştiinţezi. 

La o carte poştală pe care am trimis-o de aici, la 29 august, pe 
adresa ta din Ramsgate 192 n-am primit răspuns ; s-ar putea ca nici  
să nu f i  ajuns la destinaţie. Laf[argue] mi-a scris ieri că astăzi te  re
întorci la Londra. 

Noi ne înapoiem la sfîrşitul acestei săptămî�i. De alaltăieri a în
ceput să plouă. Pînă atunci, vremea a fost admirabilă. 

Sper că soţia ta se simte mai bine. 
Moore şi  Beust 1) vă trimit şi  ei calde salutări. 

Publicat pentru prima oară 
în limba originalului în : 
Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd. 4, 1931 

1) Adolf von Beust. - Nota red. 

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din l imba germană 

,' 

. . 
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1875 

1 

Marx către Wilhelm Liebknecht 

Dragă Liebknecht, 
La mulţi ani I 

la Leipzig 

(Londra), 7 ianuarie 1875 

Mîine sau poimîine îţi voi trimite postfaţa şi erata 198, 
Din lipsă de timp, explicaţiile la cuvintele străine n-am izbutit, în 

cea mai mare parte, să le citesc. Un lucru mi-a sărit însă în ochi : 
„Fleurs de lys" 1) , amintite în legătură cu Fleury, erau stigmatele 
aplicate în Franţa - sub vechiul regim - criminalilor 194• 

Articolul cu privire la bănci este absolut inutilizabil 195• Nici aiu
reala lui Kirchmann n-ar fi trebuit să-şi găsească loc în paginile lui 
„Volksstaat" 198• 

Salutări cordiale întregii tale familii. 

Publicat pentru prima oară 
în „Arhiv Marksa i Enghelsa•, 
voi. I (VI) 1932 

2 

Al tău, 
K. M. 

Originalul in limba germană 
Tradus din limba germană 

Marx către Wilhelm Liebknecht 
la Leipzig 

[Londra) 9 ian. 75 

Dragă Library 2) , 
Trimit alăturat postfaţa împreună cu erata 3), pe care tu va trebui 

s-o completezi cu greşelile de tipar însemnate de mine pe corectura 
nepaginată, anexată în banderolă. Pe viitor, prima condiţie în ase-

1) - flori de crin. - Nota trad. 
1) Library (în engleză : „library• - „bibliotecă"} - poreclă hazlie dată de 

fiicele lui Marx lui Liebknecht. - Nota red. 
1} Vezi scrisoarea precedentă. - Nota red. 
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menea cazuri va fi să mi se trimită şpalturile înainte ca materialul să 
fie tipărit în „Volksstaat•. Corectează cu grijă postfaţa. Rorig al tău 
are o reprezentare teribil de nostimă a timpului meu liber. El îmi pre
tinde, de fapt, să-i scriu o lucrare despre dreptul de a vina în vigoare 
în afara graniţelor Germaniei. Dacă aş fi dispus de timp, n-aş fi avut 
nimic împotrivă. Dar mie ş i  fără asta nu-mi ajung douăsprezece ore 
de lucru pe zi. 

Calde salutări soţiei şi  copiilor 

Publicat pentru prima oară 
în „Arh1v Marksa i Enghelsa", 

voi. I (Vl) l 932 

3 

de la al tău, 
Maur 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Marx către Max Oppenheim 
la Praga 

Londra, 20 ian. 75 

Dragă prietene, 
Scuză, te rog, întîrzlerea cu care îţi răspund. Am fost foarte 

ocupat, întrucît abia astăzi am terminat cu traducerea (în limba 
franceză) a fasciculelor din „Capitalul" 197 încă neapărute. De îndată 
ce întreaga carte va vedea lumina tiparului, ţi-o voi trimite, deoa
rece am modificat şi am adăugat mult, mai ales în ultimele părţi ale 
ediţiei franceze. 

Pachetul cu fazani şi ficat pe care ni l-ai trimis a sosit la timp 
şi a fost primit aici pur şi simplu cu entuziasm. 

De gazeta berlineză despre care-mi scrii, nici n-am auzit ; s-ar 
putea însă ca unul din adepţii mei de aici198 să fi trimis acolo cores
pondenţe fără ştirea mea. 

Şi acum am o rugăminte la d-ta. Medicii mi-au interzis să fumez 
fără ţigaret. Aş dori, de aceea, pentru mine şi pentru prietenii mei 
de aici 200 de ţigarete de felul celor pe care le-am văzut la Karlsbad 
şi care pot fi aruncate după fiecare ţigară fumată dacă nu mai par 
utilizabile ; pe aici nu se găsesc. Reţine însă că e vorba de o co
mandă comercială ; în cazul că se va realiza, va trebui să-mi comu
nici costul ei, căci altminteri m-aş jena să mai apelez la d-ta în 
ocazii asemănătoare. 

Fiica mea1) îţi trimite cele mai călduroase salutări. Ea cores-

'l Eleanor Marx. - Nota red. 
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pondează cu soţia şi cu fiica lui Kugelmann, care i-au scris nu 
de mult. 

Cînd îmi vei mai seri� J.l� viito�, pune-mă, te rog, la curent mai 
amănunţit despre starea de lucruri din Boemia. 

Mă gîndesc cu plăcere la momentul cînd te voi vedea aici. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Rheinische Zeitung•, 
dm 21  februarie 1933 

4 

Al d-tale devotat prieten, 
Karl Marx 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Marx către Maurice Lachâtre 
la Bruxelles 

Londra, 30 ianuarie 1875 
Dragă cet<lţene, 
Azi am trimis la Paris ultima parte a manuscrisului!) , cu excep

ţia postfeţei, a cuprinsului şi a eratei, care vor putea fi întocmite 
abia atunci cînd voi avea ir{ mină fasciculele încă nepublicate. 

Sînt de acord cu d-ta că este mai bine ca ultimele fascicule să 
fie publicate împreună, dar aceasta nu poate să constituie un motiv 
ca d-l Lahure să sisteze tipărirea, aşa cum procedează de trei luni 
încoace. (Nici măcar n-a trimis înapoi colile de corectură ale fasci
culelor 34 şi 35.) Sînt presat şi de alte lucrări : editorul meu german 2) , 
îmi trimite, ca şi cel rus199, o scrisoare după alta, cerindu-mi să trec 
la redactarea finală a v6lumului al doilea207• Dacă, aşadar, în loc să 
tipărească şi să-mi triniftă colile de corectură pe măsurCî ce se îna
intează cu tipărirea lor, d-l Lahure se va încăpăţîna să tergiverseze 
lucrurile, va fi singurul răspunzător pentru noile amînări şi întreru
peri care ar putea interveni din această cauză. Intrucît nu mai doresc 
să-i scriu acestui domn, te rog pe d-ta să-i transmiţi instrucţiunile 
d-tale. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere voi. XXVI, 1941 

Al d-tale devotat, 
Karl Marx 

Originalul în limba francezi 
Trddus dm limba germani 

') Traducerea în limba franceză a volumului I al „Capitalului". - Nota rerL 
'l O. Meissner. - Nota red. 
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5 

Marx către Just Vernouillet 200 

la Paris 
Londra, 3 februarie 1875 

„.După cit se pare, domnii bonapartişti i-au băgat, în cele din 
urmă, în sperieţi pe orleanişti, care vă încropesc acum la repezeală 
o republică în maniera lorm. Cred însă că, odată instaurată, această 
republică va zădărnici intrigile orleanişilor, va pune capăt regimului 
des ruraux20! şi îşi va urma propriul ei drum.„ 

Publicat pentru prima oară 
după o scrisoare a Iui Emil Hirsch 
cd.tre Pappenheim din 
9 septembrie 1899 

6 

Originalul în limba francezi 
Tradus din limba germană 

Marx către Piotr Lavrovici Lavrov 

la Londra 
[Londra) 1 1  febr. 1875 

Dragul meu prieten, 
Iţi trimit azi ediţia germană 1) în volum (nu mai am fascicule 2)) ş i  

primele şase fascicule ale ediţiei franceze. ln  acestea din urmă s-au 
operat multe modificări şi completări (vezi, de exemplu, fascicula 6, 
p. 222, împotriva lui J. St. Mill - un exemplu grăitor de felul cum 
economiştii burghezi, chiar şi cei de bună-credinţă, apucă în mod 
instinctiv pe un drum greşit tocmai în momentul cînd păreau a fi 
pe punctul de a ajunge la adevăr203) . Modificările cele mai impor
tante din ediţia franceză s-au operat însă în părţile încă neapărute, 
şi anume în capitolele despre acumulare. 

Cele mai calde mulţumiri pentru publicaţiile pe care mi le-ai 
trimis. In mod deosebit m-au interesat articolele intitulate „ q TO 

)\eJiaeTC.11 Ha poµHHe " 3)204. Dacă aş avea timp, aş scoate cîteva 
.extrase pentru „Volksstaat". Aceşti „He Hanm "4J sînt oameni extra-

1) Ediţia a doua germană a volumului I al „Capitalului" .  - Nota red. 
') In manuscris este scris în germană : „Hefte". - Nota !rad. 
1) „Ce se întîmplă în patrie" .  - Nota !rad. 
•) „nu de-ai noştri". - Nota lrad. 
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ordinari. Am impresia că prietenul nostru Lopatin are şi el o 
anumită contribuţie la acest artico1205, 

Mi s-a trimis din St. Petersburg un pachet întreg cu cărţi şi pu
blicaţii oficiale, dar a fost furat, probabil de guvernul rus. Pachetul 
conţinea, printre altele, rapoartele „KOMMHCCiR no CeJibCKOMY xo

aaiicTBy H ceJibCKoii npoHaBOAHTeJibHOCTH [B'b] Pocciu" şi „no 
no]:\aTHOMY Bonpocy"1) 206, materiale absolut necesare pentru capitolul 
din volumul al doilea în care tratez despre proprietatea funciară 
etc . în Rusia207• 

După cura de la Karlsbad27, starea sănătăţii mele s-a îmbună
tăţit simţitor, dar, pe de o parte, mai sînt încă silit să-mi limitez se
rios timpul de muncă, iar pe de altă parte, de cind am sosit la 
Londra, am contractat o răceală care mă mai supără şi acum. 

De îndată ce vremea va fi mai frumoasă, iţi voi face o vizită. 

Publicat pentru prima oară în : 
„Letopisi marksizma• Kn. V, 1928 

1 

Al d-tale, 
Karl Marx 

Originalul în limba franceză 
Tradus din limba germană 

Engels către Hermann Ramm 2oa 

la Leipzig 

[Consemnarea conţinutului) 
[Londra] 18. 3. [ 1875) 

Răspuns la 1 8  martie. Posibil 1 OOO de taleri din partea mea, în 
funcţie însă de împrejurări pe care nu le pot influenţa. Voi reveni 
asupra acestui lucru de îndată ce va fi posibil 2} . 

Originalul ln limba germană 
Tradus din limba germană 

1) - „Comisia pentru agricultură şi productivitatea agricolă în Rusia" şi „Cu 
privire la problema impozitelor". - Nola lrad. 

•j Prima formă, tăiată în manuscris, a acestei note este următoarea : Răspuns 
la 16 martie 1875. Oferit 1 OOO de taleri, de îndată ce-i voi avea in numerar, în 
aceleaşi condiţii ca şi ceilalţi deponenţi ; rezervat, totuşi, dreptul de a lua hotărîrea 
definitivă după congres, aşa incit mă consider complet neangajat în cazul cind 
acesta din urmă va adopta un program cu precădere lassallean şi va institui o 
conducere cu precădere lassalleană. - Nola red. 
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8 

Engels către August Bebel 209 

la Zwickau 

Londra, 18, 28 mar' e 1875 

Dragă Bebel I 

Am primit scrisoarea d-tale din 23 februarie şi mă bucur c.ă o 
duci atît de bine cu sănătatea. 

Mă întrebi care e părerea noastră despre povestea cu unifi
carea ? Din păcate, ne-am aflat în aceeaşi situaţie ca şi d-ta. Nici 
Liebknecht, nici altcineva nu ne-a comunicat nimic ; de aceea, nici 
noi nu ştim mai mult decît scrie în ziare, iar în ele nu s-a spus nimic 
pînă acum vreo opt zile, cînd a apărut proiectul de program. E drept, 
nu mică ne-a fost mirarea la apariţia lui. 

Partidul nostru a întins de atîtea ori lassalleenilor mîna în ve
derea unei concilieri sau, cel puţin, a unei colaborări şi a fost de 
atîtea ori respins cu neobrăzare de tipi ca Hasenclever, Hasselmann 
şi Tolcke, încît pînă şi un copil putea trage de aici concluzia că, 
dacă aceşti domni vin acum e1 mş1ş1 să propună o împăcare, în
seamnă că au ajuns la mare ananghie. Avînd însă în vedere ca
racterul îndeobşte cunoscut al acestor oameni, este de datoria 
noastră să ne folosim de situaţia dific ilă în care se află pentru a 
obţine toate garanţiile posibile ca aceşti domni să nu-şi consolideze 
din nou în ochii muncitorilor, pe seama partidului nostru, poziţiile 
lor zdruncinate. Ar fi trebuit să fie primiţi cu maximă răceală şi 
suspiciune, unificarea ar fi trebuit să fie condiţionată de măsura în 
care erau dispuşi să renunţe la lozincile lor sectare şi la „ajutorul 
statului" şi să adopte în esenţă Programul de la Eisenach 
din 1 869210 sau o ediţie îmbunătăţită a acestuia, adaptată momen
tului respectiv. Sub aspect teoretic, adică în domeniul hotărîtor 
pentru program, partidul nostru n-ar avea absolut nimic de învăţat 
de la lassalleeni ; în schimb, aceştia ar avea, fireşte, ce învăţa de 
la partidul nostru. Ca primă condiţie a unificării trebuia să li se 

impună să înceteze de a mai fi sectari, lassalleeni, cu alte cuvinte 

ca, înainte de toate, să renunţe complet la panaceul universal al 

ajutorului statului sau, cel puţin, să-l considere o măsură de trecere, 
subordonată, alături de multe altele posibile. Proiectul de program 

dovedeşte că oamenii noştri, care din punct de vedere teoretic sînt 

de o sută de ori superiori liderilor lassalleeni, s-au dovedit a le fi 

tot de atîtea ori inferiori în ceea ce priveşte abilitatea politică ; 
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„cinstiţii" 1) au fost încă o dată groaznic traşi pe sfoară de către cei 
necinstiţi. 

In primul rînd, e adoptată teza lassalleană grandilocventă dar 
greşită din punct de vedere istoric, că, faţă de clasa muncitoare, toate 
celelalte clase nu reprezintă decît o masă reacţionară. Această teză 
este valabilă numai în unele cazuri excepţionale, de pildă într-o re
voluţie proletară cum a fost Comuna sau într-o ţară în care nu 
numai burghezia a format statul şi societatea după chipul şi ase
mănarea ei, dar în care şi mica burghezie democrată a dus, la rîndul 
ei, această transformare pînă la ultimele ei consecinţe. Dacă, de 
exemplu, în Germania, mica burghezie democrată ar fi făcut parte 
din această masă reacţionară, cum ar fi putut Partidul muncitoresc 
social-democrat să meargă ani de zile mină în mină cu ea, cu Par
tidul popular 21 1  ? Cum ar fi putut „Volksstaat" să-şi soarbă aproape 
întregul conţinut politic din ziarul democrat mic-burghez „Frank
furter Zeitung" ?  Şi cum ar fi fost posibil ca în acest program să se 
includă nu mai puţin de şapte revendicări care corespund direct şi 
textual programului Partidului popular şi al democraţiei mic-bur
gheze ? Mă refer la cele şapte revendicări politice : 1-5 şi 1-2, din 
care nu este una care să nu fie burghezo-democratică212, 

ln al doilea rînd, principiul intemaţionalităţii mişcării muncito
reşti este, practic, total respins atunci cînd e vorba de prezent, şi 
este respins tocmai de acei oameni care timp de cinci ani şi în îm
prejurările cele mai dificile au aplicat acest principiu în modul cel 
mai strălucit. Faptul că muncitorii germani s-au situat în fruntea 
mişcării europene se datoreşte mai ales atitudinii lor cu adevărat 
internaţionaliste în timpul războiului ; nici un alt proletariat nu s-ar 
fi putut comporta atît de bine. Şi acum, tocmai lor li se propune să 
renege acest principiu, să-l renege în momentul cînd pretutindeni în 
străinătate muncitorii încep să-l sublinieze, în aceeaşi măsură în 
care guvernele se străduiesc să înăbuşe orice încercare de a-l pune 
în aplicare în cadrul vreunei organizaţii I Şi ce mai rămîne, în cele 
din urmă, din internaţionalismul mişcării muncitoreşti ? Doar o 
slabă perspectivă, şi nu a unei colaborări viitoare a muncitorilor 
europeni în vederea eliberării lor - nu, ci a unei viitoare „înfrăţiri 
internaţionale a popoarelor", a „Statelor Unite ale Europei " ,  preco
nizate de domnii burghezi din Liga păcii213 1  

Fireşte, nici nu era nevoie să se vorbească despre Internaţio
nală ca atare. Dar ar fi trebuit, cel puţin, să nu se fi făcut un pas 
înapoi faţă de Programul din 1869 şi să se spună, de pildă : deşi 
partidul muncitoresc german acţionează în primul rînd în cadrul 
frontierelor de stat care-i sînt date (el nu are dreptul să vorbească 

1) „Cinstiţi" erau denumiţi cei de la Eisenach. - Nota red. 
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în numele proletariatului european şi, mai ales, să susţină ceva 
fals), el este conştient de solidaritatea sa cu muncitorii din toq.te 
ţările şi va fi întotdeauna gata să-şi îndeplinească, ca şi pînă acum, 
îndatoririle care decurg din această solidaritate. Asemenea îndato
riri există chiar şi fără să te proclami sau să te consideri ca făcînd 
parte din 1 1Intemaţională • , de pildă sprijinirea greviştilor şi zădăr
nicirea acţiunilor spărgătorilor de greve, grij a ca organele de partid 
să-i ţină pe muncitorii germani la curent cu mişcarea din străină
tate, agitaţia împotriva războaielor dinastice, în pregătire sau imi
nente, iar în timpul lor, o tactică asemănătoare celei folosite în mod 
exemplar în 1870 şi 1871 etc. 

In al treilea rînd, oamenii noştri au acceptat să li se impună 
1 1legea de aramă a salariului" a lui Lassalle, întemeiată pe o con
cepţie economică complet perimată, şi anume aceea că muncitorul 
primeşte în medie numai minimul de salariu, şi aceasta din cauză 
că, potrivit teoriei populaţiei a lui Malthus, există întotdeauna un 
surplus de muncitori (aceasta era argumentarea lui Lassalle) . Or, 
în "Capitalul• ,  Marx a dovedit pînă în detaliu că legile care regle
mentează salariul sînt deosebit de complexe, că, în funcţie de îm
prejurări, precumpăneşte cînd una, cînd alta, că, prin urmare, ele 
nu sînt nicidecum de aramă, ci, dimpotrivă, foarte elastice şi că, în 
general, această problemă nu poate fi rezolvată în citeva cuvinte, 
cum şi-a închipuit Lassalle. Lipsa de temeinicie a fundamentării 
malthusianiste a legii copiate de Lassalle de la Malthus şi Ricardo 
(denaturîndu-1 pe acesta din urmă) , aşa cum este citată, de pildă, 
în "Cartea de citire pentru muncitori •, la pagina 5, dintr-o altă bro
şură a lui Lassa.lle214, Marx a demonstrat-o în mod amănunţit în 
capitolul consacrat 11procesului de acumulare a capitalului •21s. 
Adoptarea „legii de aramă• a lui Lassalle echivalează deci cu re
cunoaşterea unei teze greşite şi a fundamentării greşite a acesteia. 

In al patrulea rînd, programul formulează drept unică revendi
care socială ajutorul din partea statului sub forma sa cea mai ne
disimulată, aşa cum a furat-o Lassalle de la Buchez. Şi asta după 
ce Bracke a demonstrat foarte bine întreaga inconsistenţă a acestei 
revendicări218, după ce aproape toţi, dacă nu chiar toţi oratorii par
tidului nostru au fost nevoiţi, în lupta cu lassalleenii. să se ridice 
împotriva acestui 1 1ajutor al statului" I Partidul nostru nici că se 
putea umili mai mult. Internaţionalismul redus la nivelul lui Amand 

Goegg, socialismul limitat la nivelul republicanului burghez Buchez, 

care a lansat această revendicare în opoziţie cu socialiştii, pentru 
a-i provoca la luptă I 

In cel mai bun caz însă, 1 1ajutorul statului" în sensul lassallean 

nu reprezintă decît una din numeroasele măsuri în vederea atingerii 
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ţelului, ceea ce a1c1, m proiectul de program, este exprimat prin 
cuvintele neputincioase : „pentru a păşi pe drumul soluţionării pro
blemei sociale" ,  ca şi cum pentru noi ar mai exista o problemă so
cială nesoluţionată din punct de vedere teoretic I Prin urmare, dacă 
se spune : „Partidul muncitoresc german tinde spre desfiinţarea 
muncii salariate, şi, implicit, spre desfiinţarea deosebirilor de clasă 
prin realizarea producţiei colective în industrie şi în agricultură şi 
pe scară naţională ; el susţine orice măsură care poate duce la  
atingerea acestui ţel" ,  nici un lassallean nu poate avea ceva de 
obiectat. 

In al cincilea rînd, nu se pomeneşte nimic despre organizarea, 
cu ajutorul sindicatelor, a clasei muncitoare ca clasă. Iar aceasta 
este un punct absolut esenţial, căci sindicatele sînt adevărata orga
nizaţie de clasă a proletariatului, în cadrul căreia el îşi duce lupta 
de zi cu zi împotriva capitalului ; sindicatele constituie pentru el o 
şcoală, pe care astăzi nici cea mai sălbatică reacţiune (ca cea de 
acum de la Paris) nu o mai poate suprima. AVlînd în vedere impor
tanţa pe care această organizaţie a ajuns s-o aibă şi în Germania, 
considerăm că ar fi absolut necesar să o menţionăm în program şi, 
pe cit posibil, să-i rezervăm un loc în organizarea partidului. 

Iată ce au făcut oamenii noştri pentru a fi pe placul lassalle
enilor. Şi ce concesii au făcut ceilalţi ? Au admis ca în program să 
figureze o mulţime de revendicări pur democratice, destul de con
fîuze, din care unele nu sînt decît chestie de modă, ca, de pildă, 
„legiferarea de către popor" ,  care există în Elveţia şi aduce mai 
multă pagubă decît folos, dacă în genere aduce ceva. Administrarea 
de către popor, asta ar mai avea un sens. De asemenea, lipseşte 
prima condiţie a oricărei libertăţi : responsabilitatea tuturor funcţio
narilor pentru toate actele lor oficiale, privind oricare cetăţean, în 
faţa tribunalelor ordinare şi potrivit dreptului comun. Despre faptul 
că reivendicări cum ar fi libertatea ştiinţei, libertatea conştiinţei fi
gurează în orice program burghez liberal, iar aici fac oarecum notă 
discordantă, nici nu mai vreau să vorbesc. 

Statul popular liber s-a transformat în stat liber. In accepţia gra
maticală a acestor cuvinte, stat liber înseamnă un stat care este 
liber faţă de cetăţenii săi, prin urmare, un stat cu o formă de gu
vernămînt despotică. Ar trebui să se renunţe la toată flecăreala 
despre stat, mai ales de la Comună încoace, care nu a mai fost 
un stat în adevăratul înţeles al cuvîntului. Destul ne-au scos 
ochii anarhiştii cu statul popular, deşi încă în lucrarea lui Marx îm
potriva lui Proudhon1) şi apoi în „Manifestul Comunist" se spune 
de-a dreptul că, odată cu instaurarea orînduirii sociale socialiste, 

1) „Mizeria filozofiei" .  - Nota red. 
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statul se dizolvă de la sine (sich auflost) şi dispare217• Statul nefiind 
decît o instituţie de tranzit, folosită în luptă, în revoluţie, pentru 
a-i reprima prin violenţă pe adversari, este o curată absurditate să 
se vorbească despre statul popular liber ; atîta timp cit proletariatul 
mai are nevoie de stat, el are nevoie de acesta nu în interesul li
bertaţii, ci în vederea reprimării adversarilor săi, şi de îndată ce 
va putea fi vorba de libertate, statul ca atare va înceta să mai existe. 
De aceea am propune ca în loc de stat să se pună peste tot „Ge
meinwesen "1) ,  minunat cuvînt german vechi, care corespunde per
fect cuvîntului francez „commune"2) . 

„lnlăturarea oricărei inegalităţi sociale şi politice" este, de ase
menea, o frază nefericit aleasă în locul : „desfiinţării tuturor deose
birilor de clasă" .  Intre diferite ţări, provincii şi chiar localităţi va 
exista întotdeauna o oarecare inegalitate a condiţiilor de viaţă, care 
va putea fi redusă la minimum, dar niciodată nu va putea fi înlă
turată în întregime. Locuitorii Alpilor vor avea întotdeauna alte con
diţii de viaţă decît cei de la şes. Concepţia despre societatea so
cialistă ca despre o împărăţie a egalităţii este o concepţie franceză 
unilaterală, care se sprijină pe vechea lozincă „libertate, egalitate, 
fraternitateu ,  o concepţie care ca treaptă de dezvoltare era la 
timpul şi locul ei justificată, dar care, ca toate dogmele unilaterale 
ale fostelor şcoli socialiste, acum trebuie să fie depăşită, deoarece 
nu face altceva decît să semene confuzie şi deoarece în prezent au 
fost găsite moduri mai precise de a expune această problemă. 

Inchei, deşi aproape fiecare cuvînt din acest program, redactat 
făiră nerv şi fără vlagă, poate fi criticat. El se prezintă în aşa fel, 
incit, dacă va fi adoptat, Marx şi cu mine nu vom consimţi niciodată 
să aderăm la noul partid creat pe această bază şi va trebui să chib
zuim foarte serios la atitudinea pe care va urma s-o adoptăm 
- chiar şi public - faţă de el. Gîndeşte-te că în străinătate noi 
sîntem făcuţi răspunzători pentru toate manifestările şi acţiunile 
Partidului muncitoresc social-democrat german. Aşa, de pildă, Ba
kunin, în lucrarea sa „Statul şi anarhia",  ne face pe noi răspunză
tori pentriu fiecare cuvînt nechibzuit pe care l-a rostit sau l-a scris 
Liebknecht de la fondarea săptămînalului „Demokratisches Wochen
blatt"218. Lumea îşi închipuie că noi dirijăm de aici întreaga mişcare, 
or, d-ta ştii tot atît de bine ca şi mine că nu ne-am amestecat 
aproape niciodată cîtuşi de puţin în treburile interne ale partidului, 
şi dacă am făcut-o, atunci a fost numai pentru a corecta, în măsura 
în care era posibil, greşeli care, după părerea noastră, au fost co
mise, şi încă numai pe acelea de natură teoretică. D-ta însuţi vei 

') - comunitate, obşte. - Nota trad. 
1) - comună. - Nota trad. 
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ajunge să înţelegi că acest program reprezintă o cotitură care ne-ar 
putea determina foarte uşor să ne declinăm orice răspundere pentru 
partidul care l-ar recunoaşte. 

In general, programul oficial al unui partid are mai puţină im
portanţă decît ceea ce face partidul în realitate. Dar un program 
nou reprezintă, totuşi, întotdeauna un drapel arborat în mod publicT 
iar lumea judecă partidul după el. De aceea, programul n-ar trebui 
în nici un caz să însemne un pas înapoi, cum este acest proiect în 
comparaţie cu Programul de la Eisenach. Ar trebui, totuşi, să se 
aibă în vedere şi ceea ce vor spune muncitorii din alte ţări despre 
acest program, impresia pe care o va produce această capitulare a 
întregului proletariat socialist german în faţa lassalleanismului. 

Totodată, sînt convins că o unificare realizată pe această bază nu 
va dura nici măcar un an. Vor consimţi oare minţile cele mai lumi
nate ale partidului nostru să repete tezele lassalleene învăţate pe de 
rost despre legea de aramă a salariului şi despre ajutorul statului ? 
Aş vrea să te văd, de pildă, pe d-ta în acest rol I Şi chiar dacă s-ar 
preta la aşa ceva, ascultătorii lor i-ar fluiera. Şi totuşi, sînt încre
dinţat că lassalleenii insistă tocmai asupra acestor puncte ale pro
gramului, tot aşa cum insista cămătarul Shylock asupra funtului lui 
de carne1) . Sciziunea se va produce, dar aceasta va face ca indivizi 
ca Hasselmann, Hasenclever, Tolcke & Comp. „să ajungă" din nou 
„cinstiţi " ;  din sciziune noi vom ieşi mai slabi, iar lassalleenii mai 
puternici ; partidul nostru îşi va pierde puritatea politică şi niciodată 
nu se va mai putea ridica energic împotriva frazeologiei lassalleene, 
pe care el însuşi şi-a înscris-o pentru cîtdva vreme pe drapel, iar 
dacă lassalleenii vor declara din nou că ei sînt adevăratul şi unicul 
partid muncitoresc, iar adepţii noştri reprezintă burghezia, atunci ei 
vor putea invoca acest program. Toate măsurile socialiste pe care 
le implică le aparţin, iar partidul nostru nu a introdus decît reven
dicări ale democraţiei mic-burgheze, pe care tot el o caracterizează 
în acelaşi program drept o parte a „masei reacţionare" .  

Nu am mai expediat această scrisoare deoarece vei fi pus în li
bertate abia la 1 aprilie, în cinstea aniversării lui Bismarck, şi nu 
voiam ca, încercînd să o strecor prin contrabandă, s-o expun riscului 
de a fi interceptată. Dar tocmai acum am primit o scrisoare de la 
Bracke, care are şi el îndoieli serioase în ceea ce priveşte programul 
şi vrea să afle părerea noastră. De aceea, pentru simplificare, i-QI 
trimit lui s-o citească, iar eu nu mai sînt astfel nevoit să scriu încă 
o dată toată povestea. Dealtfel, l-am pus şi pe Ramm la curent cu 
părerea noastră ; lui Liebknecht nu i-am scris decît foarte pe scurt. 

1 )  Shakespeare. „Neguţătorul din Veneţia ' ,  actul IV, scena 1, Opere, voi. 2, 
Bucureşti, E.S.P.L.A., 1955. - Nota red. 
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Nu-l iert că nu ne-a pomenit nici un cuvînt despre toată povestea 
(pe cînd Ramm şi ceilalţi credeau că el ne-a dat informaţii exacte) 
pină cind nu a fost, ca să zic aşa, prea tirziu. Ce-i drept, el a pro
cedat întotdeauna aşa - de aici şi bogata şi neplăcuta corespondenţă 
pe care noi, adică Marx şi cu mine, am purtat-o cu el -, dar de data 
aceasta lucrurile sint prea grave şi ne dezicem categoric de el. 

Caută să te aranjezi în aşa fel, incit să vii aici la vară ; vei locui, 
bineînţeles, la mine şi, daică vremea va fi frumoasă, vom pleca pentru 
citeva zile la mare ; are să-ţi prindă bine după atita puşcărie. 

Cu salutări prieteneşti. 

Al d-tale, 
F. E. 

Marx s-a mutat de curind. Adresa lui este : 41 ,  Maitland Park 
Crescent, N.W. London. 

Publicat pentru prima oară în : 
A. Bebe!. „Aus meinem Leben',  
2. Teii. Stuttgart, 1911  

9 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Rudolf Engels 

la Barmen 

Londra, 22 martie 18:'5 

Dragă Rudolf, 

Am primit scrisoarea ta, ca şi cele două scrisori de la firma 
E[rmen] & E[ngels] şi am făcut înregistrările ţinind seama de ele. 
Iţi mulţumesc foarte mult pentru concursul dat în această afacere, 
de a cărei soluţionare sint foarte mulţumit. 

Azi iţi scriu despre altceva. Alaltăieri seara m-am pomenit pe ne
aşteptate cu micul Heinrich Ermen, care tocmai sosise de la Man
chester şi mi-a povestit următoarele : 

Gottfried E[rmen] are de gind ,să se retragă peste 2 ani din afaceri 
şi s-a lăsat, într-adevăr, convins de Peter E[rmen] să-l ia ca asociat 
pe ginerele acestuia, soţul Matildei1) ,  învăţătorul Roby. N-au trecut 

însă decît două săptămini de la sosirea lui Roby şi a şi început să-i 

1) Mary Ann Matilda Roby. - Nota red. 
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pară rău, cînd s-a văzut că acest Roby, călduros recomandat ca un 
om priceput la toate, care a construit şcoli şi nu mai ştiu ce, habar 
n-avea de afaceri. Numai că G[ottfried] era atît de angaj at în toată 
povestea asta, incit nu mai putea da înapoi şi, deşi R[oby] nu face 
nimic altceva decît să studieze contul la bancă şi ziarul •Times", 
G [ottfried] intenţionează acum să-l [impună] în faţa nepoţilor lui ca 
asociat principal, ş i  încă cu o participaţie aproximativ egală cu cea 
a celorlalţi trei nepoţi (Heinrich, fratele său, Franz, şi Franz, fiul lui 
Franz) la un loc. 

Fapt este că, la timpul său, acest Roby avusese o slujbuşoară 
foarte bună la Endowed Schoo1s .commission - o comisie guverna
mentală instituită în urmă cu cîţiva ani de Gladstone pentru cerce
tarea şi înlăturarea cel puţin a unora din abuzurile cele mai flagrante 
săvirşite în administrarea substanţialelor fonduri destinate şcolilor ; 
el făcea parte din această comisie. Odată venit la putere, Disraeli a 
făcut însă să fie votată în parlament o hotărîre care-l autoriza să 
dizolve întreaga comisie, iar lucrările ei rămase nerezolvate să fie 
transferate la Charity Commission, care fusese instituită în timpul 
guvernului conservator şi era mult mai înclinată să conserve abu
zurile nu prea grave219• Aşa se face că Roby al nostru şi-a pierdut 
slujbuliţa .şi, ou ajutorul lui Peter, a ajuns la geniala idee de a se 
face fabricant. 

Contractul încheiat în acest scop, la indicaţia lui G[ottfried] , între 
el, Roby şi cei trei nepoţi este formulat de aşa manieră, incit cei trei 
nepoţi literalmente se angajează ca timp de 14 ani să muncească 
pentru a-i asigura lui Roby un venit probabil de 5 OOO de lire sterline, 
urmînd ca ei trei la un loc să aibă, poate, ceva mai mult. Cei doi 
Franz, ce-i drept, au iscălit contractul, nu insă şi Heinrich, ceea ce 
face ca, la nevoie, şi ceilalţi doi să poată să retracteze ; H[einrich] 
este de părere că fratele său Franz va proceda astfel dacă el, H[ein
rich], nu va semna şi va găsi altceva. 

El m-a rugat să mă interesez dacă n-aţi fi dispuşi să preluaţi îm
preună cu el şi, respectiv, cu fratele său, Franz, firma E[rmen] & 
E[ngels] din Manchester, profitînd de renumele pe care aceasta deja 
şi l-a dobîndit ; aţi putea fie să vă asociaţi pur şi simplu cu amîndoi, 
fie, aşa cum se procedează aici în mod frecvent, să transformaţi firma 
într-o sodeate comanditară (Ermen & Engels Limited, cum s-ar numi 
atunci firma) , în acest caz urmînd să se stabilească care ar fi asso
c:ies care garantează cu întreaga lor avere (garanţii potrivit Codului 

Napoleon) - în această privinţă legea corespunde aproape perfect 

textului Codului Napoleon. In <:e priveşte capitalul, el afirmă că, 

într-o formă sau alta, el poate fi procurat fără dificultate de îndată 
ce vă veţi da consimţămîntul, şi sînt convins că aşa e, deoarece, după 
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anii de prosperitate din 1870-1873, Lancashire este din nou atît de 
plin de bani, incit oamenii nu ştiu în ce să-i mai plaseze. 

Eu i-am spus că nu vă veţi lăsa uşor antrenaţi într-o asemenea 
treabă, căci şi aşa aveţi destulă bătaie de cap ; o societate comandi
tară nu este tocmai ceea ce v-ar aranj a pe voi, iar la înfiinţarea unei 
firme comerciale propriu-zise nu prea sînteţi tentaţi să vă angaj aţi, 
chiar şi pentru faptul că asta ar putea presupune mutarea unuia 
dintre voi la Manchester, ceea ce nu vă convine, şi, în plus, n-aţi 
accepta decit cu greu să vă lansaţi într-o afacere cu fonduri care 
trebuie procurate la Manchester. Pe scurt, am tratat problema într-un 
mod destul de rezervat. 

Realitatea este însă că, dintr-o colaborare cu firma E[rmen] & 
E[ngels] din Manchester, s-ar putea realiza o sumă bună de bani, 
mai cu seamă în cazul cînd se vor folosi noile maşini, care în curînd 
vor putea fi procurate în condiţii extrem de avantajoase. Heinrich. 
se pricepe foarte bine la operaţiile de filat şi dublat şi are o soţie 
şi 41/2 copii, ceea ce constituie, totuşi, o anumită garanţie pentru. 
comportarea sa. Franz cunoaşte bine operaţiile de albire şi vopsire 
şi de confecţionare a fustelor, precum şi procesul propriu-zis de 
cardare şi imprimare a p înzei şi de lustruire a firelor. ln plus, după 
cum spune H[einrich] , Franz a ajuns un om de afaceri foarte versat, 
ceea ce sînt gata să cred, deoarece are toate calităţile necesare. ln 
orice caz, în locul lui Gottfried, eu i-aş prefera pe aceştia doi la un 
loc. ln caz că ideea vă tentează, H. E[rmen] vă va face neîntîrziat o 
vizită, <:u care ocazie îl veţi putea cunoaşte mai îndeaproape pe 
acest omuleţ şi-i veţi putea cere amănunte mai exacte în legătură 
cu planul său. 

Aşadar, reflectaţi bine asupra acestei chestiuni şi comuniicaţi-mi 
cit  mai curînd posibil hotărîrea voastră ; după cit se pare, H[einrich} 
nu va mai putea tergiversa mult timp luarea unei hotărîri definitive 
în legătură cu G[ottfried] . 

Calde salutări Mathildei1) , copiilor şi ţie. 

Al tău, 
Friedrich 

Să-i ia naiba pe E[ngelsii] r[enani] : luînd drept bune numeroasele 
asigurări în legătură cu o iminentă plată, m-am lansat în tot felul de 
cheltuieli şi acum am cam ajuns la ananghie. 

1) Mathilde Engels. - Nota red. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană. 
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1 0  

Marx către Wilhelm Bracke 

la Braunschweig 

Londra, 5 mai 1875 

Dragă Bracke, 

Fii, te rog, bun şi, după ce vei citi notele critice de mai jos la 
programul de unificare, fă în aşa fel incit să ajungă la Geib, Auer, 
Bebel şi Liebknecht, pentru a lua şi ei cunoştinţă de ele 1) .  Eu am de 
lucru pină peste cap şi sint nevoit să depăşesc cu mult timpul de 
muncă îngăduit de medici. De aceea, pentru mine nu a fost nicide
cum o „delectare" să mizgălesc atita hirtie. Lucrul acesta era însă 
necesar pentru <:a prietenii de partid, cărora le este destinată 
această comunicare, să nu interp�eteze greşit paşii pe care va trebui 
să-i fac mai tirziu. 

După încheierea congresului de unificare, Engels şi <:u mine vom 
da publicităţii o scurtă declaraţie în care vom arăta <:ă sintem cu 
totul străini de amintitul program de principii şi nu avem nimi<: co
mun cu el. 

Este absolut necesar să procedăm astfel, deoarece în străinătate 
se acreditează ideea complet !falsă, dar întreţinută cu grijă de duş
manii partidului, că noi conducem de aici în ascuns mişcarea aşa
zisului partid eisenachian. Chiar într-o recentă lucrare a sa, apărută 
în limba rusă, Bakunin mă face, de pildă, răspunzător nu numai 
pentru toate programele etc. ale acestui partid, dar şi pentru fiecare 
pas făcut de Liebknecht 218 din ziua colaboxării sale cu Partidul 
popular 21 1.  

In afară de aceasta, consider de datoria mea să nu recunosc nici 
măcar printr-o tăcere diplomatică un program care, potrivit convin
gerii mele, este întru totul condamnabil şi demoralizează partidul. 

Fiecare pas intreprins de o mişcare adevărată este mai important 
decit o duzină de programe. Aşadar, dacă Programul de la Eise
nach 21° nu a putut fi depăşit - şi împrejurările n-au permis acest 
lucru -, atunci trebuia pur şi simplu să se ajungă la o înţelegere 
asupra unor actiuni îndreptate împotriva duşmanului -comun. Ela
borîndu-se însă programe de principii (în loc să se amine această 

treabă pină în momentul cind ea va fi fost deja pregătită printr-o 

1) Mentiune la începutul scrisorii : „Nolabene•. Manuscrisul trebuie să se în
toarcă la dv. pentru ca, la nevoie, să-l am la indemînă. - Nota red. 



130 K. Marx şi F. Engels 

activitate comună mai îndelungată) , se trasează în văzul întregii lumi 
j aloane după care va fi apreciat nivelul mişcării partidului. 

Conducătorii lassalleenilor au venit la noi pentru că împrejură
rile i-au silit s-o facă. Dacă din capul locului li s-ar fi declarat că 
noi nu ne pretăm la un tîrg de principii, ei ar fi trebuit să se mulţu
mească cu un program de acţiune sau cu un plan de organizare 
orientat spre acţiuni comune. In loc de toate acestea, li se îngăduie 

să se prezinte înarmaţi cu mandate, iar aceste mandate sînt recu
noscute ca obligaţii, aşadar, capitula.re fără condiţii în faţa unor 

oameni care au ei înşişi nevoie de ajutor. Şi, culmea, ei mai tin şi 
un congres, înaintea congresului de compromis, în timp ce propriul 
partid işi ţine congresul post festum 22• .  Este evidentă intenţia de a 
zădătnici orice critică şi de a nu lăsa propriului partid răgaz să se 

dezmeticească. Se ştie că pe muncitori îi satisface simplul fapt al 
unificării, dar se înşală cine crede că acest succes de moment hu 
e plătit prea scump. 

Dealtfel, programul nu face doi bani, chiar dacă facem abstracţie 
de canonizarea erecto-ului lui Lassalle. 

In curînd îţi voi trimite ultimele fascicule din ediţia franceză a 
„Capitalului" .  O bună bucată de timp tipărirea a fost suspendată din 

cauza interdicţiei impuse de guvernul francez. Săptămîna aceasta 

sau la începutul celei viitoare, cartea va fi gata. Ai primit primele 

6 fascicule ? Comunică-mi, te rog, şi adresa lui Bernhard Becker, 

căci trebuie să-i trimit şi lui ultimele fascicule. 

Editura „Volksstaat" îşi are tipicurile ei. Aşa, de pildă, nici pînă 

în clipa de faţă nu mi s-a trimis nici un singur exemplar din „Pro
cesul comuniştilor de la Colonia" 1) . 

Cu salutări cordiale. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată în t 
revista „Die Neue Zeit", 
Jg. 9, Bd. I, nr. 18, 1891,  
publicat in înlrllfJime în : 
revista „Die Gesellschaft", 
Jg. 4, Bd. II, nr. 8, 1827 

Al d-tale, 
Karl Marx 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

1) K. Marx. „Dezvaluiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia". -
Nota red. 
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1 1  

Marx către Piotr Lavrovici Lavrov 

la Londra 

[Londra] B mai 1875 

Dragul meu prieten, 

Tocmai am primit din Berlin o scrisoare din partea unui comer
ciant 1) (o persoană foarte onorabilă, complet lipsită de însemnă
tate politică, cel puţin în ochii lumii şi ai poliţiei), care îmi cere 
explicaţii în legătură cu unele probleme din „Capitalul u. I-am răs
puns imediat şi am profitat de ocazie pentru a-l ruga, Ja rîndul meu, 

să-mi indice o adresă sigură pentru scrisorile d-tale din Rusia. Scri
soarea mea va fi expediată chiar astăzi. 

Publicat pentru prima oară 
.în limba rusă in 
„Letopisi marksizma• Kn. V, 1928 

1 2  

A l  d-tale, 
Karl Marx 

Originalul în limba franceză 
Tradus din limba germană 

Engels către Eugen Oswald 

la Londra 

[Londra] , 8 mai 75 

Dragă Oswald, 

Nu-mi dau seama ce s-a petrecut în capul meu ieri, cind, în 
faţa d-tale, am afirmat că ortografierea cuvîntului teutsch este foarte 

modernă. Modernă este nu ortografierea, ci ceea ce-i conferă o 

semnificaţie deosebită. In întreaga germană medie de sus (Mittel
hochdeutsch) predomină tiutsch, ba chiar tiusch (de pildă, W[alther] 

v[on] d [er] Vogelweide) . Paralel cu acestea întîlnim şi diutsch (de 
pildă, „Cîntul despre Anno " 222) . In secolul al XVl-lea predomină din 

1) Karl August Schramm. - Nota red. 
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nou teutsch (de pildă, Luther, U. v[on] Hutten) . In schimb, in vechea 
germană de jos, (Althochdeutsch) figurează întotdeauna diutisk, 
diotisk ; cred chiar că pe alocuri se întîlneşte şi forma mai veche : 
thiodisk, theotisk. 

Intreaga problemă se reduce la următoarele : th din dialectele 
gotic, vechi-normand, anglo-saxon, vechi-saxon, vechi-francon- de 
jos se transformă ulterior în dialectele saxon şi francon prin estom
pare sau atenuare în d ; de asemenea, în germana de sus (Hoch
deutsch) , prin mutaţie consonantică, th trece în d (din care cauză 
toate cuvintele care în limba engleză încep cu th, atît în germana de 
sus, cit şi în germana de jos (niederdeutsch) , inclusiv în olandeză, în
cep cu consoana d) . Această concordanţă, care, aparent, este contrară 
tuturor regulilor, a dus, în cazul unui cuvînt atît de important cum 
era însăşi denumirea naţiunii, la scriitorii secolului al XIII-lea, care 
scriau în germana de sus, la tendinţa de a restabili cu ajutorul lui T 
deosebirea aparent reală provocată de mutaţia consonantică, ceea 
ce a avut ca urmare falsificarea limbii. In timpul lui Luther, toate 
acestea au fost date cu totul uitării, după .cum uitării a fost d.ată 
însăşi originea cuvîntului. In schimb, începînd din perioada Renaş
terii, numele Teutones, Tuisto etc., moştenite de la romani, au fost 
folosite ca bază etimologică şi s-au păstrat pînă la Jacob Grimm. 

Conştiinţa mea filologică nu-mi dă pace pînă nu-ţi trimit această 
rectificare la cele afirmate de mine ieri. Regie Generale : după orele 
două noaptea nu se sporovăieşte pe teme de filologie comparată. 

Dragă Jenny, 

Al d-tale, 
F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba german1i 

1 3  

Marx către Jenny Marx 

la Shanklin 

[Londra] 10 mai 75 

Starea proastă a sănătăţii tale ne-a îngrijorat foarte mult pe 
toţi ; sper insă că acum, după uleiul de ricin şi odată cu vremea 
frumoasă, totul a trecut. 
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Propunerea lui Engels de a pleca cu el la Shanklin, mi-a con
venit teribil, iar prezenţa mea acolo mi s-a părut binevenită, tocmai 

avindu-te în vedere pe tine ; n-aş fi vrut însă ca el să întirzie din 

cauza mea şi, pe de altă parte, nici ca el să-mi stinjenească liber

tatea de mişcare, chinuindu-mă astfel şi pe mine şi chinuindu-se 

şi el. Tocmai sînt în aşteptarea ultimelor proof-sheets 1) de la Paris 

şi n-aş fi avut linişte la gîndul că absenţa mea a făcut ca publicarea, 

şi aşa teribil de întîrziată 2) , a ultimelor coli să întîrzie şi mai mult. 
De astă dată am primit, una după alta, două scrisori de la Lachâtre, 

care acum se află la Vevey (Elveţia). Prostănacul ăsta îşi exprimă 

cea mai vie satisfacţie pentru dernieres livraisons3) ,  deoarece sint 

accesibile tuturor, adică chiar şi lui. Bineînţeles că n-am răspuns 

nici la mizgălitura asta, după cum n-am răspuns nici la scrisoarea 

lui plină de reproşuri, trimisă din Bruxelles. 

Am expediat circulara cu privire la cîrpăceala lui Liebknecht

Hasselmann (care a şi ajuns în mîinile lui Bracke) ; este o broşu

rică 4) ; de asemenea, i-am dat d�lui Schramm din Berlin lămuririle 

cerute 5) . In sfîrşit, l-am făcut nefericit pe Willebrord, refuzînd cate
goric orice colaborare la o gazetă condusă de domnii de la „lnde

pendanceu  8). lmi pare rău pentru W[illebrord], dar şi propunerea 
lui a fost cit se poate de stupidă m. 

Aici, acasă, toate sînt .cum le ştii. Am impresia că, odată cu 

vremea frumoasă, Jennychen se simte şi ea mai bine. Spre marea 
ei satisfacţie, mother 7) Lormier l-a criticat fără milă pe Longuet 

pentru vechitura lui de mobilă ,,franţuzească" .  Afacerile lui Lafargue 

merg, pare-se, bine u. 
Azi stau acasă, pentru că Lenchen şi Tussy au plecat in oraş la 

o licitaţie de mobilă, unde au rendez-vous cu Jennychen. 

Grădiniţa noastră, acum înverzită, e de toată .frumuseţea. 

Vineri 8) m-am pomenit, pe neaşteptate, cu Lopatin. A doua zi 

urma să plece la Hastings, unde va rămîne cîteva luni. Spunea că 

1) - coli de corectură. - Nota trad. 
') Este vorba de ediţia în limba france:i:ă a volumului 1 al „Capitalului". -

Nota red. 
1) - ultimele fascicule. - Nota trad. 
'I K. Marx. „Critica programului de la Gotha'.  - Nota red. 
5) Vezi volumul de faţă, p. 131 .  - Nota red. 
'l „L'lndependance belge•.  - Nota red. 

7) - mama. - Nota trad. 
1) '1 mai. - Nota red. 
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ia Paris casa lui este întotdeauna plină de musafiri ruşi, din care 

cauză îi este imposibil să lucreze. 

Calde salutări de la 

al tău, 

Karl 

Transmite salutări din parte mea doamnei Lizzy. 

t>ublicat pentru prima oară 
in limba originalului în : 
„,Annali •, an. I, Milano, 1958 

1 4  

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Patrick John Coleman 224 

la Londra 

(Ciornă) 

In legătură cu rugămintea dv., din păcate, nu sint în situaţia de 

a putea gira pentru cineva. Am făcut odată acest lucru, şi expe
rienţa de atunci a fost de aşa natură, incit nu o voi mai repeta 

niciodată. Dacă mi-ar sta în putinţă să vă vin în ajutor în vreun 
alt fel, aş face-o cu plăcere ; în momentul de faţă nu văd însă nici 

o posibilitate de a vă fi de folos. 

[Adăugat ulterior de Engels pe plicul scrisorii lui Coleman/ 

(Londra) 20.5.75 

Coleman, 1 875. Adept al lui Mac-Donnel în perioada Intema
tionalei. 

Originalul în limbile engleză 
şi germană 
Tradus din limba germană 
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15  

Engels către A. Gouppy 

la Manchester 

(Ciornă) 

[Londra] 14.6.75 

Stimate domn, 

Dacă-mi amintesc bine, nu v-am mai văzut decît o singură dată 
în viaţă. De aceea, am fost destul de surprins citindu-vă propunerea 
de a fi girantul dv. pentru suma de 100 de lire sterline. In orice caz, 
trebuie să vă spun din capul locului că nu sînt în situaţia de a gira 
pentru nimeni, indiferent cine ar fi. 

In ce-i priveşte pe copiii lui Dupont, eu i-am spus acestuia răs
picat, înaintea plecării sale, că, dacă el pleacă în America, iar pe 

copii îi lasă în Anglia, o face absolut pe propriul său risc şi  pe 

propria sa răspundere ; că, după ce i-am dat mai bine de 100 de 

lire sterline, pentru întreţinerea şi educaţia lor, mai mult nu pot face, 

prin urmare să nu mai conteze în nici un caz pe ajutor din partea 

mea. Nu pot decît să vă repet şi dv. acelaşi lucru. Am făcut pentru 

aceşti bieţi copii tot ce mi-a stat în putinţă, dar îmi este absolut 

imposibil să fac noi sacrificii. Primiţi, stimate domn, asigurarea res

pectului meu. 

Publicat pentru prima oară 
în K. Marx şi F. Engels, 
Opere, voi. XXVI, ed. rusă, 1935 

1 6  

Originalul în limba franceza
Tradus din hmba germana 

Marx către Piotr Lavrovici Lavrov 

la Londra 

[Londra] 1ff iunie 75 

Dragul meu prieten, 

Alaltăieri, cind am fost la d-ta, am uitat să-ţi comunic o noutate 
importantă, pe care s-ar putea să n-o fi aflat încă. Fiziologul Traube 
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·
din Berlin a reuşit să creeze celule artificiale m. Ce-i drept, ele nu 

sint celule naturale, nu au nucleu. 

Prin amestecarea unor soluţii coloidale, bunăoară de gelatină şi 

sulfat de cupru etc., se obţin grămăjoare înconjurate de o mem

brană, care prin endosmoză pot fi făcute să crească. Astfel, crearea 

membranelor şi creşterea celulelor au depăşit domeniul ipotezelor. 

Prin aceasta s-a făcut un mare pas înainte, cu.  atît mai oportun cu 
cit Helmholtz şi alţii tocmai erau pe cale să răspîndească doctrina 

absurdă cum ciţ germenii vieţii pămînteşti cad de-a gata din Lună, 

cu alte cuvinte că sînt aduşi la noi de către meteoriţi 1) .  Am oroare 

de explicaţiile care rezolvă o problemă transferînd-o într-o altă sferă. 

Criza comercială ia amploare. Totul depinde acum de ştirile care 

vor sosi de pe pieţele asiatice, în special de pe cele din lndiile 

orientale, pe care de-a lungul anilor s-au aglomerat din ce în ce 
mai multe mărfuri. ln anumite condiţii, a căror existenţă nu pare, 
totuşi, foarte probabilă, crahul definitiv ar mai putea fi aminat pină 

în toamnă. 

Fenomenul realmente remarcabil este reducerea intervalului din
tre ciclurile crizelor germane. Eu nu am considerat niciodată această 

cifră ca o mărime constantă, ci ca o mărime in descreştere 1) ; este 

însă imbucurător faptul că ea manifestă o tendinţă atit de evidentă 

de descreştere ; toate acestea sint însă de rău augur pentru trăinicia 

lumii capitaliste. 

Salutări d-lui şi d-nei Noel 3) .  

Publicat pentru prima oară 
în „Letopisi marksizma" , Kn. V. 1928 

Al d-tale, 
K. M. 

Originalul în limba franceză 
Tradus din limba germană 

1) Vezi K. Marx şi F. Enge/s. Opere, voi. 20, p. 593. - Nola red. 

1) Vezi K. Marx şi P. Enge/s. Opere, voi. 23, Bucureşti, Editura politică, 1966, 
p. 643. - Nola red. 

1) Pseudonimul lui Valerian Nikolaevici Smirnov şi al soţiei sale, Rosalia Idei· 
son. - Nota red. 



Casa din Londra (4 1 ,  Mailland Park Road) , 
în care a locuit Marx din martie 1875 pină la s!irşitul vielii 
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1 7  

Marx către Matilda Betham-Edwards 226 

la Londra 

Sir 1) , 

[Londra] 14 iulie 1875 
41 ,  Maitland Park Crescent 

N. W. 

Articolul dv. „The Intern[ational] Work[ing] Men's Associa
tion• 227 conţine unele greşeli de ordin faptic, iar asupra unora din 
ele aş dori să vă atrag atenţia. Inainte însă de a face acest lucru, 
permiteţi-mi să-mi exprim uimirea provocată de afirmaţia dv : „Cre
dem că în curînd trebuie să apară o traducere prescurtată a acestei 
lucrări («Capitalul»)" .  

Eu mi-am rezervat dreptul de traducere, iar între Germania şi 
Anglia  există un acord <:u privire la dreptul de autor. De aceea, mă 
voi opune categoric difuzării oricăror ediţii prescurtate, care nu au 
fost în prealabil autorizate de mine. Prescurtările oferă traducătoru
lui ocazia de a se transforma în trădător. Revizuirea traducerii fran
ceze neprescurtate, editată la Paris, în fascicule, mi-a dat ea singură 
mai mult de lucru decît mi-ar fi trebuit pentru a scrie din nou în
treaga carte în limba franceză. 

Intrucît presupun că ştiţi cine este traducătorul, în dorinţa vie 
de a evita neplăcutele proceduri judiciare, mi-am luat libertatea de 
a va scrie în acest sens. 

In legătură cu greşelile de ordin faptic din articolul dv., mă voi 
limita  la cîteva puncte. 

Dv. spuneţi : 
„«Capitalul» a apărut la scurtă vreme după eseurile lui Proudhon 

asupra «Falselor concluzii ale economiei politice» şi, într-un scurt 
capitol intitulat «Mizeria filozofiei», Marx răspunde la capitolul lui 
Proudhon despre «Filozofia mizeriei» etc. u 

De fapt, este vorba de voluminoasa lucrare a lui Proudhon 
„Systeme des Contradictions Economiques ou Philosophie de la Mi
sere•, la care am răspuns cu lucrarea „Misere de la Philosophie", 
scrisă în limba franceză. Aceasta a apărut în 1847, iar „Capitalul" 
abia cu douăzeci de ani mai tîrziu, în 1867. Aţi fost, probabil, indus 
în eroare de lucrarea lui Fribourg asupra „Internaţionalei" 2) , care 

1} In momentul în care a scris această scrisoare Marx nu ştia, probabil, cci 
autorul articolului „The Intern[ational] Work[ing] Men's Association" era o fe
meie. - Nota red. 

•) Fribourg, E. E. „L'Association Internationale des Travailleurs" .  - Nota red. 
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nu poate fi considerată cîtuşi de puţin o sursă demnă de încredere. 
Dv. n-aţi ştiut că, reproducînd integral preambulul la Statut şi unele 
părţi din Manifestul Constitutiv al Internaţionalei, aţi citat efectiv 
din lucrări scrise de mîna mea ; dar totuşi, cînd aţi copiat fraze 
dintr-o adresă apărută anonim şi nedatată, aţi afirmat că „a ieşit, 
probabil, din condeiul d-rului Marx însuşi " .  Din păcate, lucrurile 
nu stau aşa. Eu n-am văzut niciodată această adresă înainte de a 
o citi în coloanele lui „Fraser's Magazine" .  Ea a fost întocmită, în 
mod evident, de unul dintre adepţii mei, dar conţine o frazeoiogie 
destul de confuză, aşa încît n-am fost prea încîntat aflînd că mi-a 
fost atribuită mie. Mazzini „.n-a purtat niciodată nici un fel de 
corespondenţă cu Consiliul General al Internaţionalei... Orsini (fra
tele patriotului italian) n-a asistat niciodată la şedinţele Consiliului 
General şi n-a prezentat niciodată o dare de seamă - nici intere
santă, nici de alt fel - despre ceva anume. A purtat numai cu mine 
o corespondenţă particulară cu privire la unele evenimente din Sta
tele Unite. 

[„.] a participat la Congresul de la Basel 228 etc. 
Rămîn, Sir, 

Publicat pentru prima oară în : 
Sotheby & Co. „Catalogue of 
valuable printed books, autograph 
letters, hi<torical documents, etc.• ,  
London, 1 952 

1 8  

Al dv. devotat, 
Karl Marx 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba germană 

Marx către Max Oppenheim 

la Praga 

Dragă prietene, 

„Germania" 1) , Karlsbad 
1 sept. 75 

Scrisoarea d-tale de pe data de 12 luna trecută a ajuns la Londra 
după ce eu o pornisem încoace 3• M-a interesat în cel mai înalt grad. 

1) „Germania" - hotel din Karlsbad (denumirea actuală - Karlovy-Vary) . -
Nota red. 
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De sîmbătă într-o săptămînă (aşadar, nu sîmbăta care vine, ci ur
mătoare 1))  voi pleca de aici, trecînd prin Praga, pentru a avea 
plăcerea de a te întîlni. Numai că, din cauza unor treburi urgente, 
nu pot rămîne decît două zile. 

Cu salutări prieteneşti, 

l'ublicat pentru prima oară 
in : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXVI, ed. rusă, 1 935 

1 9  

Al d-tale, 
Karl Marx 

Originalul in limba germană 
Tradus din limba germană 

Marx către Max Oppenheim 

Ia Praga 

Dragă prietene, 

„Germania •, Karlsbad 
6 sept. 75 

Neprimind nici un r�puns la scrisoarea pe care ţi-am trimis-o 
săptămîna trecută, conchid că nu te afli în Praga. tn aceste condiţii, 
sîmbătă (1 1 septembrie) mă voi reîntoarce acasă, fără să mai trec 
prin Praga, ci direct prin Frankfurt. 

Au revoir. 

Publicat pentru prima oară 
ln : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi . XXVl, ed. rusă, 1 935 

1) 1 1  septembrie. - Nota red. 

Al d-tale devotat pr}eten, 
Karl Marx 

Originalul in limba germană 
Tradus din limba germana 
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20 

Marx către Max Oppenheim 

la Praga 

Dragă prietene, 

„Germania •, Karlsbad 
9 sept. 75 

Voi pleca sîmbătă (pe 1 1 ) la orele 3,57 şi voi sosi la Praga la 
gara de stat la orele 8,50. 

Sînt singur, fără însoţitoare 1), aşa că n-am nevoie decît de o 
singură cameră de dormit. 

Multe mulţumiri pentru „Ghidul Pragăi• .  

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXVI, ed. rusă, 1935 
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Al d-tale devotat prieten, 
Karl Marx 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Marx către Hermann Schumacher 

la Zarchlin 

Stimate domn, 

21 sept. 1875 
41 ,  Maitland Park Crescent 

Londra, N.W. 

Scrisoarea dv. din 27 iunie mi-a p arvenit la timp, dar cartea 22� 
a ajuns mult mai tîrziu, după ce eu părăsisem Londra, plecînd la 
Karlsbad pentru tratament. Aşa se explică întîrzierea cu care răs
pund. Abia ieri m-am reîntors. 

Vă mulţumesc foarte mult pentru scrisoarea dv. şi pentru partea 
întîi din lucrarea lui Thiinen, dar merg cu pretenţiile pînă acolo 

1) Eleanor Marx. - Nota red. 
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incit vă rog să-mi trimiteţi şi biografia lui Thiinen 230, pe care mi-aţi 
oferit-o. Dacă cumva nu aveţi ediţia a doua a 11Capitalului • lj , v-o 
voi trimite cu cea mai mare plăcere. 

L-am considerat întotdeauna pe Thiinen aproape ca o excepţie 
printre economiştii germani, deoarece doar foarte rar întîlneşti prin
tre ei cercetători independenţi, obiectivi. 

Aş fi putut subscrie întru totul la prefaţa dv. dacă în problem a 
"salariului" punctul nostru de vedere n-ar fi esenţialmente diferit. 
Atît Thiinen, cit şi dv. consideraţi salariul ca expresia nemijlocită 
a unui raport economic real ; eu îl consider ca o formă exterioară 
care camuflează un conţinut esenţialmente diferit de expresia ei. 

Cu deosebit respect, 

Publicat pentru prima oară 
in : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXXI, ed. rusă, 1935 

22 

al dv. devotat, 
Karl Marx 

Originalul în hmba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Piotr Lavrovici Lavrov 

la Londra 

Dragă d-le Lavrov, 

122, Regent's Park Road, N.W. 
[Londra) 24 sept. 1875 

La înapoierea mea de la Ramsgate, unde am petrecut citeva săp
tămîni 2, am găsit scrisoarea d-tale din 20, precum şi un pachet în
treg de ziare, cărţi etc. sosite în absenţa mea. In primul rînd, va 
trebui să fac puţină ordine prin ele, iar apoi să trec, cit mai repede 
cu putinţă, la lectura articolului d-tale din 11Bnepeg I •  231, pentru a-ţi 
comunica în ce privinţă opiniile noastre asupra poziţiei socialismu-

1) - a volumului I al „Capitalului" în Jimba germană. - Nota red. 
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lui faţă de teoria luptei pentru existenţă lansată de Darwin concordă 
sau diferă. Dacă răspunsul meu nu va sosi în cîteva zile, am să te 
rog să mă scuzi, pentru că am de scris o mulţime de scrisori şi de 
rezolvat alte treburi restante, căci timp de o lună încheiată nu m-am 
putut ocupa decît de ceea ce era absolut necesar şi nu mai suporta 
amînare. 

Nu ştiu nimic despre broşura de care pomeneşti d-ta 232• Dacă ai 
putea să mi-o trimiţi prin poştă pentru cîteva zile, ţi-aş rămîne foarte 
îndatorat. 

ln Portugalia avem din nou o gazetă : „O Protesto " („Protestul " ) ,  
care s e  editează la Lisabona ş i  din care au apărut dej a şase numere 
(apare săptămînal) ; redacţia- Rua do Bemformoso 1 10, etajul II ; 
administraţia - Rua dos Cardaes de Jesus (!) 69, etajul II. Cele 
patru numere pe care le-am primit, nu am izbutit încă să le parcurg. 

Prezintă, te rog, omagiile mele d-lui şi d-nei Smirnov 1) . 

Publicat pentru prima oară în : 
„Letopisi marksizma•,  Kn. V, 1928 

23 

Al d-tale, 
F. Engels 

Originalul în limba franceză 
Tradus din limba germană 

Marx către Petre Imandt 

la Dundee 

Dragă Imandt, 

27 sept. 75 
41 ,  Maitland Park Road, 

Londra, N.W. 

M-am bucurat foarte mult primind, în sfîrşit, din nou un semn 
de viaţă de la  tine. 

Tocmai mă întorsesem de la Karlsbad, unde am fost pentru cura. 

1) V. N. Smirnov şi soţia sa, Rosalia H. Idelson. - Nola red. 
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Mi-a priit grozav ; din cauza ei nu ştiam nimic de articolul pe care 
mi l-ai trimis 233• Bănuiesc că autorul este Barry, un tovarăş de partid 
scoţian extrem de fanatic. Articolul din „Fraser's Magazine• (la care 
au o contribuţie Eccarius, Hales, Mottershead, Jung - oameni care 
azi sînt foarte strîmtoraţi) se datorează unei jalnice romanciere, 
Mrs. Betham-Edwards 227, care relatează, de pildă, că lucrarea mea 
îndreptată împotriva lui Proudhon l) este un mic capitol din „Capi
talul" 2). 

Tipărirea ediţiei franceze a „Capitalului " (în ultimele trei fas
cicule am intervenit masiv) a fost permanent întreruptă de către gu
vernul francez. ln sfîrşit, ultimele trei fascicule culese de mai bine 
de o jumătate de an, pot acum să vadă lumina tiparului. Ţi le voi 
trimite de îndată ce le voi primi. 

Kaub şi d-rul C. Hirsch, veniţi aici pentru cîteva zile de la Paris, 
mi-au povestit că bătrînului nostru prieten Schily (locuieşte tot la 
adresa : 4, rue, St.-Quentin) îi merge prost ; mai întîi, ani de-a 
rîndul a avut necazuri din cauza soţiei, şi-a zdruncinat sănătatea 
şi a pierdut majoritatea clienţilor germani, care, după catastrofă, 
au fost nevoiţi să părăsească Parisul 234, ceea ce l-a făcut ursuz, 
francofob şi cam conservator. El s-ar fi putut aranj a, probabil, destul 
de bine la Strassburg, dar este, pe bună dreptate, prea mîndru pen
tru a cere ceva prusienilor. 

Am observat în Germania că şi printre filistini sînt destui care 
s-au dezmeticit de-a binelea în urma deznodămîntului nefericit cu 
care s-a soldat ploaia de miliarde :su. 

lntreaga familie îţi trimite salutări cordiale. Dă-ne curînd veşti 
despre tine. 

Salut. 

1) K. Marx. „Mizeria filozofiei" .  - Nota red. 

1) Vezi volumul de faţă, p. 137. - Nota red. 

Al tău, 
K Marx 

Originalul in limba germană 
Tradus din limba germană 
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24 

Marx către Piotr Lavrovici Lavrov 

la Londra 

Dragă prietene, 

[Londra] 8 oct. 75 
41 ,  Maitland Park Road, N.W. 

Regret foarte mult că nici eu, nici soţia mea n-am fost acasă 
atunci cînd ai avut amabilitatea să treci pe la noi. 

„Quelques Mots d'un Groupe ... Russe etc."  1 le-am luat de la 
Engels şi, cu permisiunea d-tale, le voi mai trimite unuia din prietenii 
mei înainte de a le restitui. De răspuns la această scrisoare şcolă
rească, nici vorbă nu poate fi. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Letopisi marksizma •, Kn. V, 1928 

25 

Al d-tale devotat 
K. M. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Wilhelm Bracke 235 

Dragă Bracke, 

la Braunschweig 

Londra, 1 1  oct. 75 
122, Regent's Park Road, N. W. I) 

Am întîrziat pînă acum cu răspunsul la ultimele d-tale scrisori 
(ultima din 28 iunie) , pe de o parte, pentru că timp de şase săptămîni 
Mf arx] şi cu mine am fost departe unul de altul - el era la 
Karlsbad 3, iar eu la mare 2, unde nu se găsea „Volksstaat" -, apoi, 
pentru că voiam să mai aştept puţin pentru a vedea cum se pre
zintă în practică noua unificare şi Comitetul mixt 236. 

1) Acest rind a fost scris de o mină necunoscută. - Nota red 
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Sîntem întru totul de acord cu d-ta că, prin zelul lui de a realiza 
unificarea, de a o obţine cu orice preţ, Liebknecht a stricat totul. 
Lucrul acesta putea fi considerat necesar, dar nu era nevoie ca ea 
să fie anunţată sau comentată în faţa taberei adverse. In asemenea 
cazuri, o greşeală trebuie întotdeauna justificată prin alta. Organizat 
pe o bază greşită şi trîmbiţat pretutindeni, congresul de unificare 
nu trebuia cu nici un preţ să eşueze, din care cauză a fost nevoie 
să se cedeze din nou în unele puncte esenţiale. D-ta ai perfectă 
dreptate : această unificare poartă în sine germenul sciziunii, şi aş 
fi bucuros dacă la momentul respectiv se vor detaşa numai fanaticii 
incurabili nu şi o întreagă suită formată din elemente altminteri 
destoinice, care, bine îndrumate, ar putea deveni utile. Totul depinde 
de momentul şi de împrejurările în care se va produce inevitabilul. 

Programul în redactdrea sa finală 237 se compune din 3 părţi : 
1 .  frazele şi lozincile lassalleene, care n-ar fi trebuit în nici un 

fel de condiţii acceptate. Dacă două fracţiuni se unifică, ele includ 
în program punctele asupra cărora s-a căzut de acord, şi nu cele 
litigioase. Consimţind, totuşi, să facă acest lucru, oamenii noştri au 
trecut de bunăvoie pe sub furcile caudine 23s ; 

2. o serie de revendicări vulgar-democratice, redactate în spiritul 
şi în stilul Partidului popular 1) ; 

3. un număr de teze pretins comuniste, împrumutate mai ales din 
„Manifest" 2) , dar redactate de aşa manieră, incit, examinate mai 
deaproape, vădesc todle o stupizenie care îţi face părul md.ciucă. Ar 
trebui ca cine n-are habar de problemele acestea nici să nu se ocupe 
de ele sau să le preia întocmai de la cei care, incontestabil, se pricep 
la ele. 

Din fericire, programul a avut o soartă mai bună decît merită. 
Muncitorii, ca şi burghezii şi micii burghezi, găsesc în el ceea ce 
de fapt ar trebui el să conţină, dar nu conţine şi nimănui nu i-a dat 
prin gînd să analizeze în mod public adevăratul conţinut al uneia 
din aceste splendide teze. Aceasta ne-a permis să nu ne pronunţăm 
în privinţa programului. In plus, traducînd aceste teze în oricare 
limbă străină, eşti nevoit fie să înşiri inepţii flagrante, fie să le atri
bui un sens comunist, lucru pe care îl fac atît prietenii, cit şi ad
versarii. Eu însumi am fost pus într-o asemenea situaţie atunci cînd 
am tradus ceva pentru prietenii noştri spanioli 239• 

1) Vezi volumul de faţă, p. 1 19. - Nota red. 
'l K. Marx şi F, Enge/s, „Manifestul Partidului Comunist•, - Nota red. 
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Nici cele aflate despre activitatea comitetului nu sînt de natură 
să ne incinte. In primul rlnd, modul în care s-a p rocedat cu lucră
rile d-tale şi ale lui B. Becker ; dacă manevra nu a reuşit, nu a fost 
din cauza comitetului 240• In al doilea rînd, Sonnemann, pe care 
M{arx) l-a întîlnit în cursul călătoriei sale, a povestit că i-a propus 
lui Vahlteich o corespondenţă pentru „F(rank] if(urte] r Z(ei]t [un]g",  
dar comitetul i-a interzis lui V[ahlteich) s-o accepte ! 1) . Asta în
seamnă chiar mai mult decît o cenzură şi nu pricep cum de V[ahl
teich] s-a conformat unei asemenea interdicţii. Şi cită inabilitate I 
Ei ar fi trebuit mai degrabă să se preocupe ca „Frank.furter Zeitung" 
să-şi asigure concursul oamenilor noştri în toată Germania. In sfîr
şit, nici atitudinea membrilor lassalleeni cu prilejul fondării tipo
grafiei cooperatiste din Berlin nu mi se pare a fi prea sinceră : în 
timp ce la tipografia din Leipzig, oamenii noştri, creduli, au învestit 
comitetul cu atribuţiile unui consiliu de administraţie, cei de la Berlin 
abia trebuie forţaţi să o facă 241• Dar în privinţa aceasta nu cunosc 
exact amănuntele. 

Bine cel puţin că comitefllll nu are o activitate prea intensă, 
mărginindu-se, după cum spune C. Hirsch - care a fost zilele aces
tea aici -, să vegeteze ca birou de corespondenţă şi de informaţii. 
Orice intervenţie energică din partea lui nu ar face decit să acce
lereze criza, şi oamenii, se pare, simt acest lucru. 

Dar ce dovadă de slăbiciune să accepţi în comitet trei lassal
leeni şi doi oameni de-ai noştri I 

In general, se pare că vom scăpa relativ ieftin. Să sperăm că 
lucrurile nu vor merge mai departe şi că între timp propaganda prin
tre lassalleeni îşi va face efectul. Dacă pînă la viitoarele alegeri 
pentru Reichstag 242 situaţia va rămîne neschimbată, treaba poate 
fi bună. Dar atunci Stieber şi Tessendorf se vor pune zdravăn pe 
lucru şi tot atunci va veni şi clipa cînd se va vedea cu ce ne-am 
ales de pe urma lui Hass[elmann) şi Has[enclever) . 

Marx s-a înapoiat de la Karlsbad complet schimbat, robust, vi
guros, voios şi sănătos şi în curînd se va putea apuca iar serios de 
lucru. Salutări de la noi amîndoi. Pune-ne din cind în cind la curent 
cu desfăşurarea evenimentelor. Cei de la Leipzig sînt prea profund 
interesaţi în această chestiune pentru a ne spune adevărul adevărat, 

1) Vezi volumul de faţă, p. 9. - Nota red. 
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şi tocmai acum conflictele interne din partid nu ajung la cunoştinţa 
opiniei publice. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Die Gesellschaft", Jg. 4, 
Bd. II, nr. 8, 1927 ; în limba română 
publicat pentru prima oara în : 
„Critica Programului de la Gotha" ,  
Bucureşti, Editura politică, 
1969, p. 44--47 

26 

Al d-tale sincer, 
F. E„ 

Originalul în limba germanlii 
Tradus dm limba germanăo 

Engels către August Bebe! 

la Leipzig 

Londra., 12 octombrie 1875 

Dragă Bebel I 
Scrisoarea d-tale 243 confirmă întru totul părerea noastră ca, m 

ce ne priveşte, unificarea a fost un act pripit şi că ea poartă în sine 
germenul unei viitoare sciziuni. Dacă această sciziune ar putea fi 
amînată pînă după viitoarele alegeri pentru Reichstag, încă ar fi 
bine„. 24l!, 

Programul, aşa cwn se prezintă acum 237, se compune din trei 
părţi : 

1 .  frazele !fi lozincile lassalleene, a căror acceptare constituie o 
ruşine pentru partidul nostru. Dacă d ouă fracţiuni convin în privinţa 
unui program comun, ele inscriu în el acele puncte asupra cărora 
au căzut de acord şi lasă neatinse punctele divergente. Ajutorul 
statului, preconizat de Lassalle, figura, -ce-i drept, în programul de 
la Eisenach 244, dar ca una din numeroasele măsuri tranzitorii, şi, 
după cite am auzit, dacă nu ar fi intervenit unificarea, la congresul 
din anul acesta ea ar fi fost aproape sigur scoaisă din program, la 
propunerea lui Bracke. Acum figurează ca panaceu infailibil şi ex
clusiv pentru toate racilele sociale. Faptul că a a-cceptat să i se 
impună „legea de aramă a salariului M şi alte fraze lassalleene a con
stituit pentru partidul nostru o enormă înfrîngere morală. El s-a 
convertit la credo-ul lassalleean. Este un fapt care nu poate fi tă
găduit. Această parte a programu1ui reprezintă furcile caudine !ar, 
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pe iSub care partidul nostru s-a tîrît întru marea slavă a sfîntului 
Lassalle ; 

2. revendicările democratice, redactate întru totul în spiritul şi 
stilul Partidului popular 1) ; 

3. revendicările faţă de „statul actua/0 (nu se ştie însă cui le 
erau adresate celelalte „revendicări " ) ,  foarte confuze şi lipsite de 
logică ; 

4. fraze generale, împrumutate mai ales din „Manifestul Comu
nist" şi din Statutul Internaţionalei 2) , dar redactate de aşa manieră, 
incit conţin fie lucruri total eronate, fie pure inepţii, după cum a 
demonstrat Marx amănunţit în documentul pe care îl cunoşti 3). 

Totul este dezlînat, confuz, incoerent, ilogic şi blamabil în cel 
mai înalt grad. Da-că în presa burgheză s-ar fi găsit un singur om 
înzestrat cu gîndire critică, el ar fi parcurs programul frază cu frază, 
ar fi analizat adevăratul conţinut al fiecărei fraze, ar fi demonstrat 
absolut concret absurditatea lor, ar fi relevat contradicţiile şi gafele 
în materie de economie politică (de pildă că, actualmente, mijloacele 
de mun<:ă sînt „monopolul clasei capitaliştilor" ,  ca şi cum nu ar 
exista proprietarii funciari ; vorbăria despre „eliberarea muncii0 în 
loc de eliberarea clasei muncitoare, tocmai acum, cînd munca este 
mult  prea liberă !) şi ar fi pus partidul nostru într-o situaţie extrem 
de ridiculă. Cînd colo, măgarii de la ziarele burgheze au luat cit 
se poate de în serios acest program, i-au atribuit ceea ce el nu con
ţine în realitate şi i-au dat o interpretare ·Comunistă. Muncitorii p ar 
să fi făcut şi ei acelaşi lucru. Singur acest fapt a făcut -ca Marx şi 
cu mine să nu ne dezicem în mod public de un astfel de program. 
De vreme ce atît adversarii noştri, cit şi muncitorii atribuie acestui 
program concepţiile noastre, ne este permis să-l trecem sub tăcere. 

Dacă eşti mulţumit de rezultatul alegerii persoanelor, înseamnă 
că, în ce ne priveşte, pretenţiile au scăzut destul de mult. Doi oa
meni de-ai noştri şi trei lassalleeni I Va să zică, nici aici oamenii 
noştri nu sînt aliaţi cu drepturi egale, ci învinşi, sortiţi din capul 
locului să rămînă în minoritate. După cite ştim noi, activitatea Co
mitetului 236 nu este nki ea încurajatoare : 1) hotărîrea de a nu 
include pe lista literaturii de partid cele două lucrări ale lui Bracke 
şi B. Becker despre Lassalle ; dacă .s-a revenit asupra ei, de vină 
nu este nici Comitetul, nici Liebknecht 246 ; 2) interdicţia impusă lui 
Vahlteich de a accepta corespondenţa pentru „Frankfurter Zeitung• 

'l Vezi volumul de faţă, p. 1 19. - Nota red. 
1) K. Marx şi F. Engels. „Manifestul Partidului Comunist" şi K. Marx. „Statutul 

provizoriu al Asociaţiei'.  - Nota red. 
1) K. Marx. „Critica Programului de la Gotha" .  - Nota red. 
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pe care i-o propusese Sonnemann. Faptul i-a fost relatat chiar de 
Sonnemann lui Marx, care se afla în trecere pe acolo l) . Mai mult 
chiar decît aroganţa Comitetului şi rîvna cu care Vahlteich s-a con
format, în loc să-i ridă Comitetului în nas, pe mine mă uimeşte 
colosala stupizenie a acestei hotărîri. Comitetul ar face mai bine 
să se îngrijească ca un ziar cum e „Frankfurter" să beneficieze pre
tutindeni de concursul exclusiv al oamenilor noştri. 

„.Ai perfectă dreptate că toată povestea este un experiment pe
dagogic, care chiar şi în aceste împrejurări promite rezultate deose
bit de îmbucurătoare. Dacă durează doi ani, unificarea ca atare este 
un mare succes. Dar nu încape nici o îndoială că ea ar fi putut fi 
realizată cu mult mai puţine pierderi. 

Publicat pentru prima oară 
în limba română în : 
August Bebel „Din viaţa mea•, voi. III, 
Bucureşti, Editura de stat 
pentru literatură politică, 1958 
şi în „Critica Programului de la Gotha • ,  
Bucureşti, Editura politică, 1969 

21 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către August Bebe! 

la Leipzig 

„ .  2) Fără înţelegeri, dar văd că, din punct de vedere juridic, si
tuaţia asociaţiei s-a schimbat foarte mult. In această privinţă aş dori 
unele explicaţii, precum şi în privinţa garanţiilor care există pentru 
eventualitatea că, în cazul unei sciziuni, majoritatea lassalleeană din 
Consiliul de administraţie nu va acapara întreaga tipografie 245• 

Mutarea care s-a făcut m-a dus indirect la concluzia că planul de 
a cumpăra o casă proprie 3) a fost abandonat sau a devenit inutil. 
Asta e, desigur, o treabă foarte bună, căci pentru un p artid sărac 
cum este al nostru investirea unei sume într-o proprietate imobiliară 
s-ar justifica numai în cazuri extreme. ln primul rînd, pentru că banii 

1) Vezi volumul de faţă, p. 9. - Nota red. 
2) Inceputul scrisorii nu s-a păstrat. - Nota red. 
3) Vezi volumul de faţă, p. 1 1 7. - Nota red. 
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ar [putea] fi mai bine folosiţi ca fond de rulment şi, în al doilea rînq, 
nu se ştie niciodată, dată fiind colosala instabilitate juridică în Ger� 
mania in probleme politice, ce se va întîmpla cu proprietatea imo
biliară în cazul unei reacţiuni puternice. 

In Portugalia avem din nou o gazetă : „O Protesto" („Prgtestul "), 
Acolo, mişcarea face paşi înainte, în ciuda marilor piedici puse d� 
guvern şi de burghezie. 

Marx s-a plîns teribil de inexplicabila notă apărută în nr. 1 04 re� 
feritor la un pasaj din lucrarea sa „Anti-Proudhon" : socialiştii, ca şt 
economiştii, au condamnat coaliţiile ; prin socialişti trebuie să se în� 
ţeleagă „socialiştii de tipul lui Proudhon" 246, ln primul rînd, pe 
atunci nu exista nici un singur socialist de tipul lui Proudhon, în 
afară de Pr[oudhon] însuşi. ln al doilea rînd, cele spuse de M[arx] se 
referă la toţi socialiştii afirmaţi pînă acum (exceptîndu-ne pe noi doi, 
care nu eram cunoscuţi în Franţa) - în măsura în care au avut pri
lejul să se ocupe de coaliţii -, în frunte cu Robert Owen ! Acelaşi 
lucru este valabil şi pentru owenişti, iar dintre francezi, printre alţii, 
pentru Cabet. Intrucît în Franţa dreptul de aJSociere nu a existat, 
problema n-a prea suscitat acolo discuţii. Dar, cum pînă la M[arx] 
nu a existat decît  socialism de tip feudal, burghez, mic-burghez sau 
utopic, sau un socialism combinat din diferite elemente ale acestora, 
era clar că toţi aceşti socialişti, care pretindeau cu toţii că sînt în 
posesiunea unui anumit panaceu universal şi care se aflau cu totu� 
în afara adevăratei mişcări muncitoreşti, vedeau în orice formă de 
mişcare efectivă, aşadar şi în asociaţii şi greve, o cale greşită. care 
abătea masele de pe drumul adevăratei credinţe, singura mîntui
toare. După cum vedeţi, nota era .nu numai falsă, ci total absurdă. 
Oamenilor noştri insă, cel puţin unora dintre ei, li se pare cu nepu
tinţă să se limiteze în scrierile lor la ceea ce într-adevăr au înţeles. 
Dovadă nesfîrşitele litanii cu conţinut teoretic-socialist ale cuplului 
Kz 247, Symmachos 1) şi ale altora de teapa lor, ale căror gafe econo, 
mice şi puncte de vedere false, ca şi necunoaşterea literaturii socia· 
liste constituie mijlocul cel mai bun de a distruge din temelii supe. 
rioritatea teoretică prin care s-a impus pînă acum mişcarea germană, 
Marx era pe punctul de a publica o declaraţie în legătură cu această, 
notă. 

Dar de ajuns cu plîngerile. Vreau să nădăjduiesc că aşteptările şj 
speranţele legate de unificarea efectuată cu o grabă atît de nechib, 
zuită se vor împlini, că masa lassalleenilor va putea fl convinsă s& 

1) Pseudonimul lui Karl Kautsky. - Nola red. 
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treacă de la cultul lui Lassalle la înţelegerea justă a adevăratei ei si
suaţii de clasă şi că sciziunea, care este tot atît de sigură pe cît de 
sigur este că 2 X 2  fac 4, va av�a loc în condiţii favorabile pentru noi. 
Ar fi însă prea mult să mi se şi ceară să cred în toate acestea. 

ln afară de Germania şi Austria, ţara căreia trebuie să-i acordăm 
cea mai mare atenţie este Rusia. Acolo, ca şi la noi, guvernul este 
principalul aliat al mişcării. Dar un aliat mult mai bun decît Bismarck
Stieber-Tessendorf ai noştri. Camarila de la curtea rusă, care pare să 
conducă acum, încearcă, şi încă prin mijloace specific ruseşti, să 
anuleze toate concesiile făcute în cursul „noii ereu din 1 861  24s şi din 
anii următori. �a, de pildă, la studii sînt din nou admişi doar „fiii 
păturilor de susu ,  şi, pentru a pune în practică această măsură, toţi 
ceilalţi sînt resprinşi la examenele de absolvir�. Numai în 1873, 
această soartă au împărtăşit-o nu mai puţin de 24 OOO de tineri, care 
şi-au văzut astfel întreaga carieră distrusă, întrucît li s-a interzis 
categoric să ocupe pînă şi postul de învăţător I Şi după toate astea, 
lumea se mai miră de răspîndirea „nihilismului" în Rusia. Dacă 
Walster, care doar ştie limba rusă, ar vrea să prelucreze cîteva din 
broşurile scoase de opoziţia liberală şi editate de B. Behr la Berlin 1) 
sau dacă s-ar găsi cineva care să înţeleagă suficient limba poloneză 
pentru a citi ziarele din Lvov (de pildă „Dziennik Polski" sau „Gazeta 
Narodowa") şi a extrage din ele tot ce se referă la această temă, 
„Volksstaatu ar putea ajunge cel mai bun ziar din Europa în materie 
de probleme ruseşti. Şi după cit se pare, data viitoare s-ar putea 
ca Rusia să intre prima în horă. Dacă aceasta va coincide cu războiul 
inevitabil dintre imperiul germano-prusian şi Rusia, ceea ce este 
foarte probabil, reculul asupra Germaniei este Ia fel de inevitabil. 

Marx îţi trimite călduroase salutări. 

[Londra] 15 oct. 75 

Calde salutări lui Liebknecht. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Arhiv Marksa i Enghelsa•, 
t. I (VI), 1 932 

Al d-tale sincer, 
F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

I) Este vorba, evident, în primul rînd de broşurile lui A. Koşelev : .Hame 
mmomeeRe" şi .Ol! ol!�HBBaH 8e!lllleBJia'AeBHU B POCCBR". - Nota red. 
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28 

Engels către Philipp Pauli 

la Rheinau 

Londra (122, Regent's Park Road). 8 nov. 75 

Dragă Pauli, 
Sîmbăta trecută 1) , după-amiaza, după cîteva nopţi petrecute la 

Bingen, Koln şi Dover, am sosit din nou aici cu bine 249• De la Bingen 
pînă la Koln am mers, urmîndu-ţi sfatul, cu vaporul şi n-am regretat 
absolut deloc. Transbordarea de la Ostende a decurs destul de bine 
dacă ţinem seama de anotimp, dar soţia mea a cam suferit o bucată 
de vreme de pe urma răului de mare. La Dover, unde ne-am petrecut 
noaptea la hotelul 11Lord Warden",  ne-am amintit cum în acelaşi ho
tel un bd.trîn englez, tată a şase fete, a spus odată : thank God, t's 
the comforts of an English hotel 2) ; confortul acesta consta dintr-un 
pat bun, o gustare de dimineaţă proastă şi din cizme nelustruite, 
pentru care am fost taxaţi cu sumişoara de nu mai puţin de 1 6  şilingi. 

Soţia mea şi cu mine îţi transmitem încă o dată d-tale şi soţiei 
d-tale caldele noastre mulţumiri pentru primirea prietenească pe 
care ne-aţi făcut-o şi pentru promisiunea de a vă ocupa din cînd în 
cînd de Pumps, în surghiunul ei. Sîntem absolut convinşi de faptul 
că d-ta nu numai că o vei aduce aici pe d-na Pauli de îndată ce va fi 
posibil, ci şi că ori de cite ori vei veni la Londra, with or without 
notice 3) . vei considera casa noastră ca propria d-tale casă. 

Cu salutări sincere. 

Publicat pentru prima oară 
tn : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXVI, ed. rusă, 1935 

1) 6 noiembrie. - Nota red. 

Al d-tale, 
F. Engels 

Originalul în limba germand. 
Tradus din limba germană 

2) , ,Slavă domnului că ne bucurăm de confortul unui hotel englezesc•. - Nota 
trad. 

1) - anunţat sau neanunţat. - Nota trad. 
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29 

Engels către Philipp Pault 

la Rheinau 

Londra, 9 nov. 7::,. 

Dragă Pauli, 
Ieri, în grabă, am uitat principalul lucru. De aceea îţi trimit azl, 

în banderolă, un pachet conţinînd : 
1) trei broşuri „Problema locuinţelor" 1) 
2) „Bakuniştii la lucru" 
3) „Cu privire la problema socială în Rusia" (extras din primul 

articol, care nu intră în broşură, menţionat pe ambalajul pache
tului) 250• 

4) „Războiul ţărănesc german" 
5) „Savoia, Nisa şi Rinul" (1860) - scris de mine 
6) „Manifestul Partidului Comunist" - scris de M[arx] şi de 

mine 
7) „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia" 

scris de M[arx] (1852) m. 
Sper că toate vor ajunge la destinaţie. 
lncă o dată salutări cordiale de la 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXVI, ed. rusă, 1 935 

30 

al d-tale, 
F. Engels 

Originalul în limba germana 
Tradus din limba germana. 

Engels către Rudolf Engels 

la Barmen 

Londra, 9 nov. 187.,. 

Dragă Rudolf, 
lmi pare rău că nu s-a ales nimic de călătoria lui Paul 2) ; poate 

va reuşi la anul. 

1) F. Engels. „Contribuţii la problema locuinţelor•. - Nota red. 
•j Paul Engels. - Nota red. 
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Sîmbăta trecută m-am reîntors împreună cu soţia de la Heidel
berg, unde ne-am dus pentru a o înscrie pentru un an la pension pe 
micuţa noastră 1) 248• La înapoiere am băut la 11Domhotel • un exce
lent Oberingelheimer, din care mi-am comandat imediat cîteva 
sticle, iar acum te rog pe tine să ai amabilitatea să-i achiţi pentru 
mine d-lui Theodor Metz, 11Domhotel " ,  Koln, 35 de taleri = 105 

.mărci, pe care să le treci în contul meu. 
Kolnul este oraşul minunilor. Aşa, de pildă, pe drumul dintre ca· 

tedrală şi gara centrală m-am întilnit cu un domn care semăna ca 
.două picături de apă cu Hermann 2) . Doar că părea ceva mai înalt, 
avea mai multe fire albe în barbă şi afişa o figură teribil de serioasă. 
Am aşteptat, dar, din păcate, degeaba, clipa în care chipul său să-şi 
schimbe expresia pentru a mă arunca în braţele sale. Această mi

:nune s-a petrecut vinerea trecută dimineaţa între orele 10 şi 1 1 . 
Calde salutări Mathildei 3) şi copiilor. 

Publicat pentru prima oară 
:Jn : „Deutsche Revue•, Jg. 46, 
;Bd. 2, 1921 

3 1  

Al tău, 
Friederich 

Originalul in limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Piotr Lavrovici Lavrov 

la Londra 

Londres, le 12 [-17] nov. 187!i 

Mon cher Monsieur Lavrov, 
Enfin, de retour d'un voyage en Allemagne 249, j 'arrive a votre 

article 4) . que je viens de lire avec beaucoup d'interet 231 , Voici mes 
observations y relatives, redigees en allemand ce qui me permettra 
«l'e.tre plus concis 5) 252• 

1) Mary Ellen Burns. - Nota red. 
"l Hermann Engels. - Nota red. 
1) Mathilde Engels. - Nota red. 
') Vezi volumul de faţă, p. 141-142. - Nota red. 
1) - Dragă d-le Lavrov. 
lnapoindu-mă dintr-o călătorie in Germania, am reuşit, in sfirşit, să mă apuc 

şi de articolul d-tale, pe care l-am citit chiar acum cu mult interes. Iată observa
ţiile mele cu privire la articol, scrise în limba germană, pentru că astfel pot fi mai 
.concis. - Nota trad. 



Prima pagină a scrisorii lui Engels către Lavrov 
din 12-17 noiembrie 1875 
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1. Din doctrina lui Darwin accept teoria evoluţiei ; consider însă 
că metoda lui de demonstrare (lupta pentru existenţă, selecţia natu
rală) este numai o expresie primă, provizorie, imperfectă a unui fapt 
descoperit recent. Pină la Darwin, toţi cei care acum nu văd pretu
tindeni decît luptă pentru existenţă (Vogt, Biichner, Moleschott ş .a.) 
insistau tocmai asupra colaborării din natura organică, relevind fap
tul că regnul vegetal furnizează regnului animal oxigen şi hrană 
şi, invers, regnul animal furnizează plantelor acid carbonic şi îngră
şăminte, lucru scos în evidenţă mai ales de Liebig. ln anumite li
mite, cele doud. concepţii sînt întrucîtva j ustificate, dar sînt la fel de 
unilaterale şi de mărginite. Interacţiunea corpurilor din natură 
- atît a celor însufleţite, cit şi a celor neînsufleţite - include deo
potrivă armonie şi conflict, luptă şi colaborare. Dacă, prin urmare, 
un pretins naturalist îşi permite să subordoneze întreaga bogăţie şi 
diversitate a dezvoltării istorice formulei unilaterale şi lipsite de 
consistenţă „lupta pentru existenţă" ,  formulă care nici măcar în do
meniul naturii nu poate fi acceptată decît cum grano salis 1), proce
deul se autocondamnă de la sine. 

2. Dintre cei trei „ubejdennîie darvinistî" �) , numai Hellwald pare 
să merite a fi amintit. Seidlitz este, în cel mai bun caz, o figură neîn
semnată, iar Robert Byr este un romancier, al cărui roman „Drei 
Mal" 3) tocmai apare în paginile revistei „Uber Land und Meer" 4) 253• 
Acolo toată fanfaronada lui este tocmai la locul potrivit. 

3. Fără a contesta avantajele metodei d-tale de atac, pe care aş 
numi-o psihologică, eu aş fi ales alta. Fiecare din noi este mai mult 
:sau mai puţin influenţat de mediul intelectual pe care îl frecventează. 
Pentru Rusia, al cărei public îl cunoşti mai bine decît mine, şi pen
tru o revistă de propagandă care face apel la sviaşjucii affect 5) ,  la 

sentimentul moral, metoda d-tale este, probabil, mai potrivită. Pentru 
Germania, unde falsul sentimentalism a pricinuit şi continuă să pri
cinuiască pagube atît de mari, ea n-ar fi indicată, putînd fi greşit în
ţeleasă şi denaturată sentimental. Noi avem nevoie mai degrabă de 
ură decît de dragoste - cel puţin deocamdată - şi, în primul rînd, 
trebuie să ne dezbd.răm de ultimele rămăşiţe ale idealismului german, 
să repunem în dreptul lor istoric realităţile materiale. De aceea, eu 
mi-aş îndrepta atacul - şi o voi face, poate, la timpul potrivit - îm
potriva acestor d arvinişti burghezi cam în felul următor : 

Intreaga teorie darvinistă despre lupta pentru existenţă este pur 
şi simplu transpunerea teoriei lui Hobbes despre bellum omnium 

') - textual, cu un grăunte de sare, figurat : cu rezerve. - Nota lrad. 
•j „darvinişti convinşi".  - Nota lrad. 
1) „De trei ori" . - Nota trad. 
'l „Peste ţări şi mări". - Nota lrad. 
"') „sentiment de solidaritate•. - Nota lrad. 
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contra omnes 1) 254 şi a teoriei economice burgheze despre concu
renţă, precum şi a teoriei populaţiei a lui Malthus din societate în 
natura vie. După reuşita acestui truc (căruia îi contest o fundamen
tare absolută, aşa cum am arătat la punctul 1 ,  în special în ceea ce 
priveşte teoria lui Malthus) , aceleaşi teorii sînt retranspuse din do
meniul naturii organice în domeniu1 istoriei, pretinzîndu-se acum că 
s-a demonstrat valabilitatea lor ca legi eterne ale societăţii omeneşti. 
Naivitatea acestui procedeu este atît de flagrantă, incit nu merită 
să iroseşti nici un cuvînt pentru a o dovedi. Dacă aş vrea însă să 
insist asupra acestei probleme, aş dovedi mai întîi că ei sînt proşti 
economişti şi abia în al doilea rînd că sînt proşti naturalişti şi  
filozofi. 

4. Deosebirea esenţială dintre societatea omenească şi cea ani
mală. constă în a-ceea că animalele, în cel mai bun caz, adună, î.1o1 timp 
ce oamenii produc. Această deosebire unică, dar fundamentală este
suficientă pentru a face imposibi1ă extinderea simplistă a legilor iso
cietăţilor animale la societatea omenească. Datorită acestei deose
biri, este posibil - aşa cum, pe bună dreptate, ai remarcat şi d-ta -
ca celovek vel boribu ne tolko za suşcestvovanie, no za naslajdenie 
i za uvelicenie svoih naslajdenii 2) „.gotov bîl dlia vîsşego naslaj
denia otrecisia ot naizşih 3) . Fără a contesta celelalte deducţii ale 
d-tale care rezultă de aici, aş trage următoarele concluzii pornind de 
la premisele mele : pe o anumită treaptă, producţia oamenilor atinge, 
prin urmare, un nhrel atît de înalt, incit se produc obiecte nu numai 
pentru satisfacerea nevoilor imperioase, ci şi pentru lux, la început, 
ce-i drept, numai pentru o minoritate. Lupta pentru existenţă - dacă 
vrem să acceptăm aici pentru moment această categorie - se trans
formă, aşadar, într-o luptă pentru plăceri, nu numai pentru simple 
mijloace de existenţă, ci şi pentru mijloace de dezvoltare, mijloace 
de dezvoltare produse în mod social, şi pe această treaptă nu mai 
pot fi aplicate categoriile din regnul animal. Dacă fosă, aşa cum se 
întîmplă acum, producţia, în forma ei capitalistă, produce o cantitate 
cu mult mai mare de mijloace de existenţă şi de dezvoltare decît 
poate să consume societatea capitalistă, deoarece ea îndepărtează 
artificial marea masă a adevăraţilor producători de la aceste mij
loace de existenţă şi dezvoltare, dacă această societate este silită 
de propria lege a existenţei sale să sporească continuu această pro
ducţie, şi aşa prea mare pentru ea, şi ajunge, din această cauză, să 

') „rlizboiul tuturor contra tuturor". - Nola lrad. 
') Sublinierea ii aparţine lui Engels. - Nola red. 
'l - omul să ducă lupta nu numai pentru existentă, ci şi pentru plicere şi 

pentru sponrea plăcerilor sale „.să fie gata să renunţe la placerile mai mărunte 
pentru plăcerea cea mai inaltă. - Nota trad. 
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distrugă ea însăşi periodic, la fiecare zece ani, nu numai o cantitate 
de produ.se, <:i chiar forţe de producţie - ce sens mai are aici vor
băria despre „lupta pentru existenţă" ? In acest caz, lupta pentru 
existenţă nu mai constă decî t  în preluarea de către clasa producă
toare a conducerii producţiei şi repartiţiei din mîinile clasei învestite 
pînă în acel moment cu această atribuţie, căreia nu mai este în stare 
.să-i facă faţă - or, tocmai aceasta este revoluţia socialistă. 

In treacăt fie zis, este suficient să se considere istoria de pînă 
acum 1:a un şir de lupte de clasă, pentru ca concepţia potrivit căreia 
.această istorie ar fi o variantă apropiată „a luptei pentru existenţă" 
.să apară în toată superficialitatea ei. De aceea, niciodată nu le voi 
face acestor falşi naturalişti un asemenea serviciu. 

5. Pentru acelaşi motiv, aş formula altfel teza d-tale, absolut 
justă 'în fond, cito ideia solidarnosti dlia oblegceniia borbî mogla„. 
vîrasti, nakoneţ do togo, citobî ohvatit vsio celovecestvo i pro
tivo[po]stavit ego, kak solidarnoe obşcestvo bratiev, ostalnomu miru 
.mineralov, rastenii i j ivotnîh 1) . 

6. In schimb, nu pot fi de acord cu d-ta că borba vseh protiv 
vseh !?) ar fi reprezentat prima fază a dezvoltării omeneşti. După 
părerea mea, instinctul social a constituit una din pîrghiile cele mai 
importante în dezvoltarea omului din maimuţă. Primii oameni au 
trăit, probabil, în cete, şi, în măsura în care putem scruta trecutul, 
.găsim că aşa s-a şi întîmplat. 

1 1  novembre. J'ai ete de nouveau interrompu et je reprends ces 
1ignes aujourd'hui pour vous les remettre. Vous voyez que mes ob
.servations se rattachent plutot a la forme, a la methode de votre 
attaque, qu'au fond. J'espere que vous les trouverez assez claires, 
je les ai ecrites a la hâte et en les relisant, je voudrais changer bien 
des mots, mais je crains de rendre le manuscrit trop illi.sible. 

Je vous salue cordialement 3) . 

'.Publicat pentru prima oară în : 
. ,Letopisi marksizma• , kn. V, 1928 

F. Engels 

Originalul în limbile germană 
şi franceză 
Tradus din limbile germană 
şi franceză 

1) că ideea de solidaritate în vederea uşurării luptei poate să se extindă.„ in 
cele din urmă cuprinzind întreaga omenire şi opunind-o - ca o societate solidară 
de frati - celeilalte lumi, a mineralelor, a plantelor şi a animalelor. - Nota lrad. 

"l Lupta tuturor împotriva tuturor. - Nota lrad. 
") 17 noiembrie. Am fost din nou întrerupt, iar astăzi reiau aceste rinduri 

jpentru a ţi le trimite. După cum vezi, observaţiile mele se referă mai degrabă 
la formă, la metoda d-tale de atac, decit la fond. Sper că ţi se vor părea destul 
ode clare, le-am scris în grabă şi, recitindu-le, aş vrea să schimb o mulţime de 
-cuvinte, dar mă tem ca manuscrisul să nu devină ilizibil. Te salut cu căldură. -
/Nota lrad. 
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32 

Engels către Paul Kersten 

la Londra 

Dragă d-le Kersten, 

122, Regent"s Park Road, N. W. 
[Londra) 24 nov. 75 

Tocmai am primit amabila d-tale scrisoare, expediată azi-dimi
neaţă, şi mă grăbesc să te anunţ că m-aş bucura să te întîmpin la 
mine pe d-ta şi pe prietenul d-tale duminica viitoare pe la ora şase 
seara. 

Cu toată stima, 
F. Enge/3 

[lnsemnare fd.cută ulterior de Engels pe scrisoarea lui Kerstenl 

1875, Kersten n-a mai fost văzut. 

Publicat pentru prima oară 
In : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi . XXVI, ed. rusă, 1g35 

33 

Originalul în limba germanăr 
Tradus din limba germană 

Marx către Piotr Lavrovici Lavrov 255 

la Londra 

Dragă prietene, 

[Londra] 3 dec. 187'> 
4 1 ,  Maitland Park Road, N. W. 

Din cauza unui furuncul (şi încă pe mamelonul stîng) - de care 
te-ai putea convinge singur dacă mi-ai face o vizită - îmi este ab
solut imposibil .să ies seara din casă şi să particip la mitingul orga
nizat în ziua de 4 decembrie. Dealtfel, acolo n-aş putea decît să 
repet punctul de vedere pe care îl susţin de treizeci de ani în-
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coace 256, şi anume că emanciparea Poloniei constituie una din con
diţiile emancipării clasei muncitoare în Europa. Noile comploturi 
puse la cale de Sfînta Alianţă. 257 sînt o nouă dovadă în acest sens. 

Publicat pentru prima oară 
ln : „Letop1si marksizma",  kn. V, 1928 

34 

Al d-tale, 
Karl Marx 

Originalul în limba francezil 
Tradus din limba germană 

Engels către Walery vVr6blewski 2:;:; 
la Londra 

Dragă Wroblewski, 

122, Regent's Park Road, N.W. 
[Londra) 4 dec. 1 875 la amiază 

M-am trezit azi-dimineaţă cu un guturai aşa de puternic, incit 
de-abia mai pot vorbi. De aceea, spre marea mea părere de rău, îmi 
este cu neputinţă să particip deseară la adunarea voastră poloneză, 
mai cu seamă într-o seară în care toate avantajele climei poloneze 
par să se îmbine cu toate atracţiile ceţii englezeşti. Sentimentele 
mele faţă de cauza poporului polonez, cd.rara, din păcate, nu le voi 
putea da expresie personal în astă-seară, vor rd.mine mereu aceleaşi : 
voi vedea întotdeauna în eliberarea Poloniei una din pietrele funda
mentale ale eliberării definitive a proletariatului european şi, mai 
ales, a celorlalte naţionalităţi slave. Atîta timp cit poporul polonez 
va fi divizat şi asuprit, Sfînta Alianţă încheiată între cei care au 
împărţit Polonia va continua să existe şi să renască cu o necesitate 
fatală, această alianţă care nu înseamnă altceva decît înrobirea 
popoarelor rus, ungar, german, la fel ca şi a poporului polonez. 
Trăiască Polonia I 

Publicat pentru prima Odră 
!n întregime 
!n : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXVI, ed. rusă, 1 935 

Al d-tale, 
F. Engels 

Originalul în limba franceză 
Tradus din limba germană 
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35 

Engels către Friedrich Lessner 

la Londra 

!Londra] 16 dec. 1 875-

Dragă Lessner, 
Frankel, care a comis imprudenţa de a sta la Viena sub un nume 

fals, a fost descoperit şi arestat. Legaţia franceză cere extrădarea 
lui în legătură cu incendierea clădirilor şi participarea la împuşcarea 
călugărilor dominicani 258• Este însă o aberaţie, întrucît nici o ţară 
nu-şi extrădează propriii cetăţeni, d numai pe cei străini, dacă, în 
general, aici poate fi vorba de extrădare. Probabil că va scăpa cu °' 
pedeapsă uşoară pentru substituire de persoană. 

Publicat pentru prima oară 
ln : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXVI, ed. rusă, 1935 

36 

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germaDă 

Marx către Piotr Lavrovici Lavrov 
la Londra 

!Ştampila poştei : Londra, 17 decembrie l875Il 

Dragă prietene, 
Bunul Leblanc este grav bolnav şi îi face plăcere dacă este vizitat. 

Ultimele coli (adică ultima fasciculă, 44, din ediţia franceză a „Capi
talului u) respectau proporţiile dinainte stabilite. Dl. Lachâtre susţinea 
că, potrivit înţelegerilor încheiate cu tipografia, nu trebuia să se de
păşească volumul de 44 de coli. M-am văzut astfel nevoit să sacrific: 
indicele de materii (teoretic) , care era deja elaborat. Dacă voi mai. 
găsi vreo copie a lui, ţi-o voi trimite. 

Publicat pentru prima oară 
ln limba rusă în : 
„letopisi marksizma", kn. V, 1928 

Al d-tale, 
K. M. 

Originalul în l imba franceză 
Tradus din limba germană 
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Marx către Friedrich Adolph Sorge 

la Hoboken 

Dragă prietene, 

4 aprilie 1876 
Londra, 41, Mailland Park Road, N.W. 

(Pay attention to the address : 
it is 41 now instead of 1 ,  

but same street •)) 

M-am bucurat foarte mult văzîndu-ţi, în sfîrşit, din nou scrisul . 
"Ţi-am înţeles perfect tăcerea îndelungată, exact în sensul în care 
•o explici tu. Te asigur -că şi noi am avut aici destule dovezi de tică
loşie, chiar dacă nu s-au manifestat -cu atîta neruşinare în fata pu
blicului (şi, de fapt, în prima perioadă după Congresul de la Haga 259 
am avut şi aşa ceva) . Aici se confirmă spusele lui Cernîşevski : Cel 
C P.  colindă pe drumurile istoriei nu trebuie să se teamă că se va 

-murdări 260• 
Ultimele 15  fascicule din „Capitalul" 2) ţi le-am trimis la începutul 

lui ianuarie, şi anume Juni 3 ianuarie (cunosc exact data deoarece 
mi-am notat toate exemplarele trimise atunci de mine) . Nu mă mir, 
totuşi, -că nu ţi-au parvenit, întrucît nici trei exemplare trimise de 
aici la Paris nu au sosit la destinaţie, trebuind expediate altele. La 
·începutul lui ianuarie este atita hurly-burly 3) la poşta de aici, incit 
funcţionarul care se ocupă de expedieri efectiv se pierde cu firea. 
Cele 15 munere ţi le voi trimite din nou chiar săptămîna aceasta. Mă 
supără numai faptul că n-ai primit primul lot expediat, pentru că 
tocmai aceasta este partea căreia i-am .adus îmbunătăţiri esenţiale, 
în special în secţiunea despre procesul de acumulare, şi pe care aş 

·fi vrut s-o citeşti. 
La Philadelphia 281, nici eu, nici Engels nu vom putea veni, pentru 

•că sîntem extrem de ocupaţi - iar eu în special nu-mi pot permite 
-să pierd timp, deoarece my state of health 4) mă sileşte să pierd 
about 2 months 5) pentru cura la Karlsbad. 

1) - Fii atent la adresă : nr. este acum 41 în loc de 1, dar strada e aceeaşi. -
Nota tmd. 

'l Ediţia franceză a volumului I al „Capitalului" .  - Nota red. 
11 agitaţie. - Nota trad. 
'l - starea sănătăţii mele. - Nota trad. 
5) - vreo două luni. - Nota trad. 
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Vom începe lucrul la „Manifeslul Comunist" ,  dar pentru anexe 
n-a sosit încă momentul potrivit 262• 

Şi acum am să-ţi foc cîteva rugăminţi : 
1 .  Nu s-ar putea să-mi recapăt articolele din „Tribuneu 1) aflate 

în păstrare la prietenul meu Meyer 2) (cred că au intrat în materialele 
rămase de la Weydemeyer, decedat prematur) ? Eu nu mai am nici 
unul din ele. 

2. Aş putea primi de la New York (bineînţeles, pe chel tu iala 
mea) cataloagele americane de cărţi începînd din 1813 şi pină în 
prezent ? Aş vrea (pentru volumul al doilea al „Capitalului ") să văd 
eu însumi ce este utilizabil din apariţiile cu privire la agricultura 
americană şi la relaţiile de proprietate funciară, precum şi cu privire 
la credit (panică, bani etc. şi tot {;e e în legătură cu acestea 207) . 

3 .  Din ziarele englezeşti este imposibil să te lămureşti ce e cu 
istoriile scandaloase care se petrec acum în Statele Unite �63• Nu 
cumva ai păstrat ceva ziare americane în care se pomeneşte de 
treaba aceasta ? 

Intreaga mea familie îţi trimite cele mai calde sal utări. 

Publicat pentru prima oard. 
ln : „Briefe und Auszlige aus Briefen 
von Job. Phil. Becker, Jos. Dietzgen, 
Friedrich Engels, Karl Marx 
und A. an F. A. Sorge und andere", 
Stuttgart, 1906 

38 

Totus tuus 3) , 
Karl Marx 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Philipp Paull 

la Rheinau 

122, Regent's Pari.. Road, N.W. 
Londra, 25 aprilie 76 

Dragă Pauli, 
Nu ştiu cum să-ţi mulţumesc d-tale şi soţiei d-tale pentru bună

tatea şi amabilitatea pe care i le arătaţi lui Pumps a noastră. Aţi 
izbutit s-o faceţi, după cit se pare, să se simtă la dv. exact ca la ea 

1) „New York Daily Tribune•. - Nota red. 
') Hermann Meyer. - Nota red. 
1) - Cu totul al tău. - Nota Irod. 
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acasă. Dacă anul petrecut la pension îi va ramme în memorie ca  
unul din cei mai veseli ani din viaţa ei, trebuie să  vă  mulţumească 
d-tale şi bunei d-tale soţii. 

Ea ne-a împărtăşit planul foarte atrăgător pe care l-a pus la cale 
la voi şi, pare-se, cu ajutorul vostru, de a petrece rusaliile împreună. 
Din păcate, aşa cum se întîmplă cu majoritatea fetelor de virsta ei, 
ea a uitat să ne spună tocmai principalul, şi anume cînd în iunie 
începe vacanţa ei. Dacă memoria nu mă înşală, Fraulein Schupp mi-a
spus că vacanţa este în iulie, luna cea mai fierbinte din tot cursul 
1mului. Sînt, aşadar, nevoit să cer întîi informaţii mai precise asupra 
acestei chestiuni de la Mamsell Pumps, inainte ca eu şi soţia mea
să luăm vreo hotărîre. 

Cred că nu mai e nevoie să vă spun că noi amîndoi ne-am bucu
ra foarte mult să petrecem rusaliile la voi, la Rheinau. Din păcate, 
primăvara soţia mea nu se simte niciodată prea bine şi n-o poate 
ajuta decît un singur lucru : aerul de mare. Voi încerca s-o trimit 
pentru cîteva săptămîni la mare şi după aceea călătoria în Germania 
îi va face de două ori mai bine. 

Ne-am bucurat mult aflînd de la Pumps că d-na Pauli s-a hotărit  
să ne însoţească în Anglia. Ar fi grozav şi sperăm că Pumps exprimă 
nu doar o sperantă, ci o hotărîre fermă, care nu va fi abandonată în 
cazul în care nu se va alege nimic de călătoria proiectată pentru 
rusalii, pentru că Pumps a încurcat socotelile cu vacanţa. Vara este 
doar lungă şi vom veni în orice caz s-o luăm. Sperăm, totuşi, că 
Pumps are dreptate şi că întreaga combinaţie strategică va fi reali
zată într-un mod strălucit. Se înţelege de la sine că vom face tot ce
ne stă în putinţă pentru ca şederea soţiei d-tale aici să fie cit mai 
plăcută şi pentru ca ea să fie tentată s-o prelungească pînă ce d-ta 
însuţi vei veni s-o iei. Projet contre projet 1 1) Schorlemmer şi 
Allmann, în cazul în care acesta din urmă nu va fi plecat, vor fi şi 
ei invitaţi. Primul va merge probabil cu noi, ca şi anul trecut, pentru 
două săptămîni la mare. Considerăm, aşadar, problema aranjată ; 
singurul lucru despre care, cel mult, mai poate fi vorba este dacă 
planul nostru va fi înfăptuit cu două săptămîni mai devreme sau 
mai tîrziu. 

Schorlemmer a fost aici în martie pentru cîteva zile ; arăta foarte 
bine şi era foarte vioi. 

Scrisoarea d-nei Pauli am primit-o la timp şi ne-am bucurat 
aflînd că, după o lungă peregrinare, pudding-ul a ajuns în bună stare
la destinaţie şi a întrunit aprecieri generale. 

1) - Proiect contra proiect ! - Nota lrad. 
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Calde salutări din partea soţiei mele şi a mea d-tale, soţiei şi 
copiilor d-tale. 

Publicat pentru prima oară 
in : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, val. XXVI, ed. rusă, 1935 

39 

Al d-tale, 
F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Marx către Piotr Lavrovici Lavrov 

la Londra 

!Londra] 18 mai 76 

Dragă prietene, 
Adresa lui Pio este : 15, Hargwyne Street, Stockwell, S. W. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXVI, ed. rusă, 1935 

40 

Al d-tale, 
Karl Marx 

Originalul în limba franceză 
Tradus din limba germană 

Marx către Friedrich Adolph Sorge 

la Hoboken 

!Ştampila poştei : Londra, 14 iunie 1876] 

Dragă prietene, 
Iţi trimit azi pentru a treia oară fasciculele 31-34 din „Capi

talul" 1) ; dacă nici de data aceasta nu le primeşti, dă-mi de ştire 
imediat ; în acest caz voi face un serious quarrel 2) la General post-

') Ediiia franceză a volumului I al „Capitalului ' .  - Nota red. 
') - scandal serios. - Nota trad. 
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office 1) de aici. In -ceea ce priveşte intervenţia d-rului Kugelmanm 
(şi, respectiv, a lui Meissner, lucru pe care eu nu-l cred, dar amă
nunte în această privinţă voi afla direct de la el), am fost extra
ordinar de surprins, deoarece eu încă n-am ple-cat pe lumea cea
laltă şi, prin urmare, nimeni, în afară de mine, nu are dreptul să 
dispună de lucrările mele. 

Ai înţeles foarte bine la ce istorii scandaloase am făcut aluzie i 
am nevoie de ele abia la sfirşitul lui septembrie 2) . 

lţi trimit, totodată, ediţia îmbunătăţită de mine a broşurii lui 
Most 21 ; nu mi-am menţionat numele pe ea, deoarece în acest caz 
ar fi trebuit să fac şi mai multe schimbări (tot ceea ce se referea 
la valoare, bani, salariu şi multe altele ar fi trebuit scos în întregime· 
şi înlocuit cu un material scris de mine). 

Data viitoare voi scrie mai mult. Calde salutări din partea în
tregii mele familii. 

Publicat pentru prima oară 
!n : „Briefe und Ausziige aus Briefen 
von Joh. Phil. Becker, Jos. Dietzgen, 
Friedrich Engels, Karl Marx 
und A. an F. A. Sorge und andere " ,  
Stuttgart, 1906 

4 1  

Al tău, 
K. M� 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană. 

Marx către Piotr Lavrovici Lavrov 

la Londra 

[Londra] 14 iunie 7o 

Dragă prietene, 
Ai aflat, probabil, de la Engels că Liebknecht şi prietenii lui au 

motive să-l suspecteze pe Ri<:hter de spionaj. Dacă lucrurile se con
firmă, mi-aş putea explica dispariţia, de la ultima vizită cu care m-a 
onorat Richter, a agendei mele, în care erau notate adresele cores-

1) - Poşta centrală. - Nota trad. 
•) Vezi volumul de faţă, p. 164. - Nota red. 
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pondenţilor mei din diferite ţări. Lucrul acesta mă nelinişteşte grozav 
numai din cauza unor persoane din Rusia. 

Ar trebui prevenit şi Pio. 

Publicat pentru prima oară 
1n : „Letopisi marksizma•, kn. V, 1 928 

42 

Al d-tale, 
K. Marx 

Originalul in limba france:i:ă 
Tradus din limba germană 

Marx către Piotr Lavrovici Lavrov 

la Londra 

[Londra) 15 iunie 1876 

Dragă prietene, 
M-am bucurat mult aflînd din scrisoarea d-tale că suspiciunile 

împotriva lui Rrichter] n-au fost decît simple fantezii. 
Iniţial, Liebknecht îi scrisese lui Engels că există suspiciuni îm

potriva lui R[ichter] , şi că el (Engels) trebuie să le comunice confi
denţial acest lucru prietenilor ruşi de la Londra. Engels i-a răspuns 
-că nu va întreprinde nimic de genul acesta pînă ce Liebknecht nu-i 
va relata faptele care i-au trezit bănuielile. Răspunzîndu-i, 
L [iebknecht) i-a scris că, într-o seară, afl indu-se în tovărăşia mai 
multor membri ai secţiei de expediţie a ziarului „Volksstaat" şi a 
altor muncitori, R[ichter], care nu era tocmai treaz, a încercat să 
sustragă un pachet de scrisori (de la „Volksstaat") care urmau a fi 
expediate prin poştă. Prietenii n-au schiţat nici un gest pentru a-l 
reţine, dar l-au însoţit pînă la poştă, unde l-au silit să predea pa
chetul. Intîmplarea i-a fost relatată lui L [iebknecht] , aşa incit nu el, 
ci muncitorii, care pînă atunci avuseseră deplină încredere în 
R[ichter] , au creat aceste suspiciuni. Liebknecht scrie el însuşi că 
dictonul „in vino veritas" nu este nicidecum literă de evanghelie, dar 
că, oricum, această întîmplare dă de gîndit. D-ta ştii foarte bine că, 
odată apărută o asemenea suspiciune, se găsesc oricînd indicii mai 
mult sau mai puţin vagi care se pretează foarte uşor unor inter
pretări nefavorabile. 

După părerea mea, Liebknecht nu şi-a făcut decît datoria aver
tizîndu-ne ; nici el (şi, pînă într-un anumit punct, nici eu), nici prie-
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tenii lui nu cunoşteau relaţiile strînse dintre R[ichter] şi d-ta ; alt
minteri, n-ar mai fi considerat, desigur, necesar să te prevină şi pe 
d-ta. Pentru evitarea unor asemenea neînţelegeri, cel mai bun lucru 
ar fi .să se discute deschis. Un partid de luptă trebuie să fie pregătit 
pentru orice ; eu, cel puţin, n-am fost nicidecum surprins cînd am 
fost acuzat că sint unul dintre agenţii d-lui Bismarck. 

Engels a fost aseară pe la mine. L-am întrebat dacă ţi-a scris şi 
mi-a răspuns că nu ; n-a considerat că e în drept să-ţi scrie în legă
tură. cu această întîmplare, deoarece Liebknecht îl însărcinase să te 
informeze confidenţial, iar el încă n-a avut timp să treacă pe la d-ta. 
Eu i-am spus că ţi-am scris, şi acum vrea şi el să-ţi scrie 1) . 

Lui Liebknecht îi voi scrie în spiritul scrisorii d-tale. Totodată, 
cred că ar fi mai bine ca R[ichter] să nu afle nimic din cele intim· 
plate. Cînd Liebknecht le va arăta prietenilor săi scrisoarea mea, 
aceştia - sînt sigur - vor face totul (sînt muncitori cinstiţi) pentru 
a îndrepta răul pricinuit pe nedrept tovarăşului lor. 

„Pall Mall Gazette• de săptămina trecută a publicat un articol 
senzaţional despre finanţele ruse. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Letoplsi markslzma•, kn. V, 1928 

43 

Al d-tale, 
K. Marx 

Originalul în limba francezll. 
Tradus din limba germană 

Engels către Piotr Lavrovici Lavrov 

la Londra 

Dragă d-le Lavrov, 

1 22, Regent's Park Road 
[Londra] 16 iunie 76 

Cu cîtva timp în urmă, Liebknecht mi-a scris să te anunţ că 
R[ichter] a devenit suspect. Cum nu-mi puteam asuma o asemenea 
misrnne fără a-ţi putea indica măcar un fapt, oricit de neînsemnat, 
i-am spus-o făţiş lui Liebknecht. 

Iată mai jos răspunsul lui, pe care ţi-l comuni<: strict conU
dential : 

') Vezi scrisoarea următoare. - Nota red. 
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„R(ichter] căuta aici în modul cel mai straniu să intre în posesia 
unui pachet cu scrisori, care trebuia să-mi fie trimis mie iarna tre
cută la Berlin. Era turmentat şi, de aceea, s-a pus pe treabă foarte 
neîndemînatic, aşa incit a fost dibuit. Ideea iixă de a pune mina 
pe pachet l-a obsedat ore în şir în starea de ebrietate în care se 
afla ; planul i-a reuşit, dar însoţitorii ,săi l-au silit să depună pachetul 
la ghişeul poştal, ceea ce a şi făcut, după ce încercarea de a-l sub
stitui dăduse greş. Cei care fuseseră martorii acestei întîmplări şi 
care pînă atunci contaseră categoric pe onestitatea lui erau acum 
consternaţi. E drept că la beţie îţi trec prin minte tot felul de lucruri 
năstruşnice, dar nimic în plus faţă de cele gîndite cind eşti treaz. 
Dictonul «in vino veritas» nu este, aşadar, cu totul lipsit de sens. 
Nu voi mai pomeni aici de alte întîmplări cit ,se poate de dubioase, 
dar nu atît de grave ca cea pe care am relatat-o. Aş mai menţiona 
doar că R[ichter] s-a oferit în repetate rînduri să asigure el predarea 
unor scrisori şi a solidtat recomandaţii aproape tuturor tovarăşilor 
de partid". 

Imi pare foarte rău că a intervenit mereu ceva care m-a reţinut 
să-ţi aduc mai din timp la cunoştinţă aceste lucruri, pe care nici eu 
nu ştiu cum să le mai interpretez. 

Sper că această scrisoare te va găsi perfect sănătos. Salutări 
d-lui Smirnov. 

Publicat pentru prima oară în : 
„Letopisl marksizma •, kn. V, 1928 

44 

Al d-tale, 
F. Engels 

Originalul în limbile franceză 
şi germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Piotr Lavrovici Lavrov 

la Londra 
Londra, 30 iunie 1876 

Dragă d-le Lavrov, 
Ca să te consolez pentru interzicerea de către d-l Bismarck a zia

rului „Vpered I" 1) în Germania, pot să-ţi spun că nu sînt decit şase 
zile de cind l-am văzut expus, în văzul tuturor, în vitrinele librăriilor 

1) Numele ziarului este scris de Engels în limba rusă cu caractere latine. -
Nota red. 
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din Heidelberg. D-l Bismarck n-a găsit încă metoda de a-i iniţia pe 
toţi poliţiştii săi în tainele alfabetului rus. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXVI, ed. rusii, 1935 
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Al d-tale, 
F. Engels 

Originalul în limba franceză 
Tradus din limba germană 

Engels către Philipp Pauli 

la Rheinau 

Dragă Pauli, 

1 1 ,  Camden Square 
Ramsgate, 1 1  aug. 76 

Aşa cum am stabilit, am plecat vineri.1) la Kăln şi, dacă mina 
stingă nu mi s-ar fi umflat atit de tare din cauza unei afurisite de 
înţepături de ţînţar, noaptea aş fi plecat spre Londra, trecind prin 
Ostende284• Aşadar, la KOln m-am dus la hotel, unde timp de aproape 
o oră am ţinut mina în apă rece ca gheaţa, ceea ce a oprit infla
marea. Sîmbătă am pornit prin Vlissingen spre Anglia, dar la Chat
ham am găsit un tren spre Ramsgate şi am sosit direct aici. Ajun
gind marţi la Londra, la Marx l-am întîlnit pe Schorlemmer, care se 
pregătea să plece miercuri la Darmstadt, unde probabil că va .sosi 
astăzi. 

Aici este încă foarte frumos, o căldură de vară moderată şi o 
briză reconfortantă, în plus o bere excelentă şi băi de apă sărată, -
„e wohres Laubsal" 2) , cum spune la Nadler cusătoreasa 285• Fleacu
rile astea m-au amuzat copios ; foarte bine este prinsă figura pro
vincialului patriot din 1 848 266• 

In timpul traversării de la Vlissingen marea a fost iarăşi ca o 
oglindă, lucru pe care acum îl regret teribil, căci mi-ar fi plăcut să 
mă legene puţin, altminteri nici nu simţi că ai fost pe mare. De 
altfel, aici pot să-mi permit această plăcere ori de cite ori doresc, 

1) 4 august. - Nola red. 
2) ln original în dialect - „o adevărată desfă.tare".  - Nola red. 



172 K. Marx şi P. Engels 

cu bărcile de agrement, care o pornesc în larg în fiecare după 
amiază. 

Noi mai rămînem aici pînă de luni în două săptămîni şi apoi 
sperăm să ne refacem din nou la Londra de pe urma trîndăviei wo 
man getriebe habbe 1) . 

Călătoria şi băile de mare i-au priit teribil soţiei mele, aşa incit 
pot spera că nici în timpul iernii starea sănătăţii ei nu va lăsa de 
dorit. Atît ea, cit şi eu 'Vă trimitem calde salutări dumitale, soţiei şi 
copiilor. Deoarece acum tocmai se pune masa, închei scrisoarea cu 
speranţa că în curînd la Rheinau vor fi mai puţini ţînţari. 

Publicat pentru prima oaril 
fn : K. Marx şi P. Engels. 
Opere, voi. XXVI, ed. rusă, 1935 
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Al d-tale devotat, 
F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Piotr Lavrovici Lavrov 

la Londra 

Dragă d-le Lavrov, 

Ramsgate, 15 august 1876 
1 1 ,  Camden Square 

La întoarcerea mea din Germania 284 am găsit scrisoarea d-tale 
din 7 crt., pe care m-am grăbit s-o trimit mai departe lui Liebknecht. 
Intrucit persoanele despre care este vorba îmi sînt complet necu
noscute 267, acesta era singurul lucru pe care-l puteam face. 

Nădăjduiesc că sărmanul nostru Smirnov va avea destulă putere 
pentru a învinge boala. El a muncit mult mai mult decit îi îngăduia 
constituţia lui şubredă şi ar face bine să se mai cruţe puţin. Mii de 
complimente d-tale, ca şi lui. 

Publicat pentru prima oară 
fn : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXVI, ed. rusă, 1935 

Al d-tale, 
F. Engels 

Originalul în limba franceză 
Tradus din limba germană 

1) 1n original în dialect (căreia ne-am lăsat pradă) . - Nota red. 
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Engels către Ida Pauli 

la Rheinau 

Dragă d-nă Pauli, 

173 

1 1 ,  Camden Square 
Ramsgate, 27 aug. 76 

După cit se pare, ţânţarii au devenit o adevărată calamitate, din 
moment ce aţi fost nevoită s--0 luaţi pe urmele doamnelor emanci
pate din Rusia şi să fumaţi ţigarete. Sper că şi la dv., ca şi la noi, 
timp de trei-patru zile vremea a fost mai rece, şi astfel aţi mai 
scăpat de ţînţari. Noi aici efectiv am îngheţat, a fost nevoie să în
chidem ferestrele, iar .soţia mea suspina după j achetele de blană. 
La Londra, vineri noaptea n-au fost decit 6° Reaumur, iar la Liver
p ool pepenii pur şi simplu au degerat. 

De marţi 1) o avem în vizită la noi pe d-na Marx 268 ; s-a mai in
hemat din nou cit de cit, dar p înă marţea viitoare va trebui, pro
babil, s-o pornească iar la drum, deoarece aşteaptă să-i sosească o 
nepoată 2) de la Capul Bunei Speranţe. 

Cu toată vremea proastă, noi n-am renunţat la băi, căci marea 
mai este caldă, iar c înd bate vîntul, valurile sînt mai puternice şi te 
încălzesc ; tocmai băile acestea reci dau cele mai mari efecte, iar 
soţia mea s-a refăcut extraordinar de cînd a început băile. Vineri 
iar o luăm din loc şi să sperăm că ne reîntoarcem, în sfîrşit, la viaţa 
liniştită. Amîndoi ne-am săturat pină peste cap de hoinăreală, soţia 
mea tinjeşte după bucătăria ei, iar eu după masa mea de lucru şi 
amîndoi după patul nostru mare şi larg. 

Adresa lui M[arx] la Karlsbad este : dr. M[arx], „Germania", 
Schlossberg, Karlsbad 42• Acum citeva zile am primit o scrisoare de 
la el 3) . Apele de Karlsbad ii priesc şi lui şi fiicei sale Tussy grozav, 
numai că, din păcate, au urmări plicticoase : luni de zile după aceea 
n-ai voie să bei băuturi alcoolice şi nici să mănînci salată sau alte 
asemenea lucruri apetisante. Mai rămîne acolo cel puţin pînă la 
mijlocul lui septembrie, ba poate chiar încă o săptămînă, în funcţie 
de cură şi de efectul ei. 

De la Pumps am primit o scrisoare odată cu scrisoarea de la 
d-ta ; îi voi răspunde de îndată ce voi fi din nou la Londra ; aici, 
în atmosfera aceasta de trîndăvie, e nevoie de eforturi extrem de 
energice ca să te aşterni la scris. 

'l 22 august. - Nota red. 
I) Nepoata lui K. Marx - Karoline Juta. - Nota red. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 24-26. - Nota red. 
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Ce se aude cu proiectata călătorie a lui Pauli în Anglia 1 Probabil 
că în curînd va termina şi <::u lucrările de construcţii la fabrică şi, 
cum tot îi place marea furtunoasă, nu mai poate amina prea mult 
plecarea. 

D-na Marx vă transmite salutări, iar soţia mea şi cu mine vă 
transmitem, de asemenea, calde salutări d-tale, lui Pauli şi copiilor. 
Astăzi voi trimite un ziar lui Pauli. Aşadar, ifiţi cu toţii sănătoşi şi 
veseli şi, cînd berea-i deosebit de bună, gîndiţi-vă din cînd în 
cind la 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXVI, ed. rusă, 1935 
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al vostru sincer, 
F. Engels 

Originalul in limba germană 
Tradus din limba germani 

Marx către Jenny Longuet 

la Hastings 

Draga mea fetiţă, 

[Karlsbad, sfirşitul lunii august-începutul 
lunii septembrie 1876] 

M-am bucurat foarte mult aflînd din scrisorile tale, dintre care 
una, din păcate, s-a pierdut, că o duci mai bine cu sănătatea, că 
micuţului voinic l) îi prieşte Hastingsul şi că el şi-a luat deja rolul 
în primire. Macte puer virtute 12) . 

Aici trăim fără griji şi fără gînduri, aşa cum o cere succesul 
curei. In ultimele zile am fost nevoiţi să mai renunţăm la plimbările 
prin pădurile din munţi, pentru că vremea se schimba mereu pe ne
aşteptate : cînd o ploaie ca-n aprilie, cînd o rupere de nori, cînd 
din nou un soare strălucitor. Cu toate acestea, frigul, care se lăsase 
dintr-o dată după atîta căldură, a dispărut din nou cu totul. 

In ultimul timp am făcut multe cunoştinţe. Cu excepţia cîtorva 
polonezi, aceştia sînt în majoritatea lor profesori universitari ger
mani şi alţi doctori în ştiinţe. 

1) Jean L. F. Longuet. - Nola red. 
•) Slavă virtuţii cei noi I (Virgiliu. „Eneida", cartea a IX-a, vers 640) . -

Nota red. 
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Pretutindeni, oamenii te chinuie cu aceeaşi întrebare : ce părere 
aveţi despre Wagner ? Extrem de caracteristic pentru acest muzi
cant neo-germano-prusian al imperiului este că împreună cu soţia 
(care s-a despărţit de Biilow) , cu încornoratul Btilow, cu socrul lor 
comun Liszt locuiesc cu toţii laolaltă la Bayreuth în mare armonie, 
se dezmiardă, se sărută şi se adoră reciproc şi sint cu toţii fericiţi. 
Dacă te gîndeşti că Liszt este un călugăr roman, iar madame Wagner 
(pe numele ei mic Cosima) este fiica lui „naturală" de la madame 
d 'Agoult (Daniel Stern) - -cu greu se poate imagina un libret de 
operă mai reuşit pentru Offenbach tlecît acest grup de familie cu 
relaţiile lui patriarhale. Tribulaţiile acestui grup pot fi zugrăvite 
într-o tetralogie în genul Nibelungilor 209• 

Sper, draga mea fetiţă, că te voi regăsi sănătoasă şi voioasă. 
Transmite-i lui Longuet calde salutări din partea mea, iar pe nepo
ţelul meu sărută-l de o mie de ori din partea bunicuţului. 

Publicat pentru prima oară 
în limba originalului 
tn : „Annali" ,  an. I, Milano, 1958 
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Adio 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Marx către Max Oppenheim 

la Praga 

Dragă prietene, 

30 august 1876 
„Germania •, Schlossberg Karlsbad 

Mă aflu aici de două săptămîni împreună cu fiica mea 1) şi,  în 
pofida vremii instabile şi a ploii, mă gindesc să mai rămin încă 
două săptărnini 42• Ne-am bucura foarte mult să te vedem aici. ln 
orice caz, dă-ne un semn de viaţă. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opera, voi. XXVI, ed. rusă, 1935 

1) Eleanor Marx. - Nola red. 

Al d-tale prieten devotat, 
Karl Marx 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 
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Marx către Max Oppenheim 

la Praga 

[Karlsbad] 1 septembrie 1876 

Dragă prietene, 
N-am renunţat nki o clipă la intenţia de a pleca împreună cu 

fiica mea1 ) pentru o zi-două la Praga, însă n-am vrut să pomenesc 
nimic despre aceasta în scrisoarea pe care ţi-am trimis-o fiindcă 
voiam să te ademenesc cumva încoace. Mais les affaires sont les 
affaires 2) ; poate însă că, dacă mai reflectezi, vei ajunge la conclu
zia că o escapadă la Karlsbad ar putea sd. influenţeze în bine starea 
sănătăţii d-tale. Aştept hotărîrea d-tale definitivă în această pri
vinţă. 

Vremea în sine mi-ar fi absolut indiferentă dacă nu ar impieta 
într-o oarecare măsură asupra condiţiilor de cură. 

Fiica mea îţi trimite salutări cordiale. 

Al d-tale prieten devotat, 
Karl Marx 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 

Opere, voi. XXVI, ed. rusă, 1935 

5 1  

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Marx către Max Oppenheim 

la Praga 

[Karlsbad) 6 septembrie 1876 

Dragă prietene, 
Trimit alăturat scrisoarea surorii d-tale, ale cărei ştiri cu privire 

la aventurile de la Norderney ne-au interesat extraordinar de mult 
pe fiica mea 3) şi pe mine. Am sperat s-o cunosc la d' -ta, la Praga, 

'I Eleanor Marx. - Nota red. 
1) - Dar afacerile sint afaceri. - Nota lrad. 
1) Eleanor Marx. - Nota reci. 
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pe sora d-tale, al cărei portret I-am văzut şi despre care am auzit 
atitea lucruri bune la Hanover ; văd �nsă din scrisoarea d-tale că 
ea se află, ca şi înainte, la Aachen. 

Cura mea se termină duminică 1). De aceea am ales ziua de luni 
pentru a pleca la Praga, deşi s-ar putea să fim nevoiţi să mai ră
mînem un timp la Karlsbad. Fiica mea s-a îmbolnăvit subit. Sper să 
nu fie nimic serios ; aştept deseară a doua vizită a medicului. Iţi 
voi scrie din nou de îndată ce voi avea lucruri mai precise de co
municat. 

Publicat pentru prima oarei 
in : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, val. XXVI, ed. rusă, 1935 
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Al d-tale prieten devotat, 
Karl Marx 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Marx către Max Oppenheim 

la Praga 

[Karlsbad) 9 septembrie 1876 

Dragă prietene, 
Calde mulţumiri din partea mea şi a fiicei mele 2) pentru amabila 

d-tale scrisoare. Fiica mea a avut febră mare şi a trebuit să stea trei 
zile la pat, iar acum încă nu are voie să iasă din casă ; pericolul însă 
a trecut datorită intervenţiei prompte a d-rului Fleckles junior. Este 
puţin probabil să putem pleca la Praga inainte de miercuri. Te voi 
înştiinţa însă cu precizie cu o zi înainte de plecarea noastră de aici. 

Deocamdată la revedere, pe curînd. 

Publicat pentru prima oară 
ln : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXVI, ed. rusă, 1935 

1 )  10 septembrie. - Nola red. 
Z) Eleanor Marx. - Nola red. 

Al d-tale, 
Karl Marx 

Originalul în limba germanii 
Tradus din limba germanii 
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Marx către Ida Pauli 

la Rheinau 

[Karlsbadl 10 sept. 1876 

Dragă d-nă Pauli, 
Cele mai calde mulţumiri pentru amabila dv. invitaţie. Din pă

cate, a intervenit un incident neplăcut care mă împiedică să-i 
dau curs. 

Astăzi s-au încheiat cele 4 săptămîni de cură. Din cauza vremii 
extrem de instabile, fiica mea 1) a contractat o răceală, febră etc. 
Deocamdată nu are voie să iasă din casă, aşa incit va trebui să pre
lungesc şederea aici. Cum anumite treburi reclamă prezenţa mea la  
Londra la o dată fixă, nu-mi voi putea permite ca ,  la  întoarcere, să 
fac prea multe popasuri. Amînarea nu înseamnă însă abandonare. 
Poate că ne vom revedea la anul. 

Fiica mea vă trimite salutări cordiale dv. şi d-lui Pauli. 

Publicat pentru prima oară 
ln : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXVI, ed. rusă, 1935 
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Al dv. devotat prieten, 
Karl Marx 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Marx către Max Oppenheim 

la Praga 

Dragă prietene, 

12 sept. 1876 
„Germania", Karlsbad 

Iţi mulţumesc din suflet pentru grija prietenească pe care o arăţi 
faţă de noi ; din fericire, acum fiica mea 2) este din nou complet re
făcută ; mais elle l'a echappe .belle 3). Era cit pe-aci să facă o pneu-

1) Eleanor Marx. - Nola red. 
1) Eleanor Marx. - Nola red. 
1) - dar a scăpat uşor. - Nola !rad. 
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monie t intervenţia promptă a d-rului Fleckles junior, medicul ei, a 
salvat-o de la o boală lungă şi periculoasă. 

Din cauza acestei intîmplări va trebui însă să rămînem aici pină 
Tineri 1) , pentru convalescenţă. Vom pleca din Karlsbad Ia orele 
1 0,45' şi vom sosi Ia Praga (Gara centrală de stat) Ia orele 5,50' 
după-amiază. 

Aşadar, pe curînd. 

Publicat pentru prima oară 
la : K. Marx �i F. Engels. 
Opere, vol. XXVI, ed. rusă, 1935 
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Al d-tale prieten devotat, 
Karl Marx 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Piotr Lavrovici Lavrov 

la Londra 

Dragă d-le Lavrov, 

122, Regent's Park Road, N.W. 
[Londra] 15 sept. 1876 

La sfîrşitul acestei seri.sori îţi voi reproduce cele citeva cuvinte 
scrise de Liebknecht in legătură cu persoanele menţionate în scri
soarea pe care mi-ai trimis-o mie 2) . Vei vedea din ele că Liebknecht 
se dezice de orice răspundere pentru ceea ce ar fi putut scrie 
D[ehterev] şi ar fi putut face Ce[mişevJ. 

Sper că d-l Smirnov se simte mai bine. 

Al d-tale, 
F. Engels 

1 1Scrisorile mele, care, datorită lui G[urevici], au ajuns în mîinile 
poliţiei, au fost din capul locului destinate lui Stieber, nu la fel 
însă stau lucrurile -cu numeroasele scrisori ale ruşilor. L[avrov] se 
înşală dacă îşi închipuie că am făcut confidenţe vreunui emigrant 

1) 15 septembrie. - Nota red. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 172. - Nota red. 
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rus. Eu nu pot fi făcut răspunzător pentru ce trăncănesc indivizii 
aceştia - şi trăncănesc al naibii de mult. Ce[rnîşev] n-a plecat la 
Berlin trimis de mine, deşi, ce-i drept, ştiam de treaba aceasta, dar, 
oricum, lucrurile nu puteau fi stricate mai rău decît erau". 

Publicai pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXVI, ed. rusă, 1935 
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Originalul în limbile franceză 
şi germană 
Tradus din limba germanii 

Marx către Ferdinand Fleckles 

la Karlsbad 

Dragă Fleckles, 

21 septembrie 1876 
H6tel de Suede 

Licge, Belgia 

Iţi scriu post-haste 1) cîteva rînduri într-o chestiune presantă. 
Prietenul meu Nicolas Outine, în virstă de 35 de ani, suferă, 

după cum dec-lară medicii, de o degenerare a inimii datorată obe
zităţii. I s-a recomandat să plece la Karlsbad ; cum însă primăvara, 
vara şi toamna este ocupat pină peste cap - el este inginer şi se 
află în conducerea unor mari intreprinderi de căi ferate şi a altora 
de acest fel -, nu-şi poate permite să plece la tratament decit în 
decembrie, şi în lunile de iarnă. 

lntrucit el evită frigul, ar vrea să ştie dacă în loc de Karlsbad 
n-ar putea să plece la Vichy. 

Bineînţeles că este greu, dacă nu chiar imposibil, să răspunzi la 
o asemenea întrebare fără a cunoaşte persoana. Ai putea însă să 
precizezi dacă, în general, în asemenea cazuri Vichy-ul poate înlocui 
Karlsbadul. 

Este vorba de unul dintre cei mai apropiaţi prieteni ai mei şi de 
aceea îmi permit să apelez la amabilitatea d-tale pentru a-ţi solicita 
un răspuns grabnic (pe adresa mea din Londra : 41 ,  Maitland Park 
Road London) . Mîine, fiica mea 2) şi cu mine vom pleca acasă. 

1) - ln mare grabă. - Nota trad. 
1) Eleanor Marx. - Nota red. 

Al d-tale devotat, 
Karl Marx 
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[Post-scriptumul Eleanorei Marx :/ 

Cher Docteur, 
Je viens de recevoir de Carlsbad Ies photographies - mais seulement onzc -

en avez-vous une 1 - Si oui, renvoyez-Ia moi - si non, voulez-vous le dire ii 
Hirsch 1 

J' attends avec impatience la lettre que vous avez envoyee a Londres. Don· 
nez-mci des nouvelles de „Marion• qui m"interesse beaucoup et travaillez aux 
derniers actes. 

Adieu - ecrivez-moi et envoyez-moi vos portraits. 

Publicat pentru prima oară 
in : „Marx-Engels-Lassalle. Eine 
Bibliographie des Sozialismus". 
Berlin, 1924 
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Votre toute devouee 1) , 
Eleanor Marx 

Originalul in limbile germană 
şi franceză 
Tradus din limbile germană 
şi franceză 

Marx către Wilhelm Bracke 

la Braunschweig 

Londra, 23 sept. 1876 

Dragă Bracke, 
ln momentul de faţă se află sub tipar lucrarea în limba franceză 

a lui Lissagaray, „Histoire de la Commune" (500-600 de pagini) , 
editor : H. Kistemaeckers, librairie contemporaine, Boulevard du 
Nord. 60, Bruxelles. Va fi prima istorie autentică a Comunei. 
L[issagaray] nu numai că a folosit toate sursele tipărite, ci a şi avut 
la dispoziţie materiale care tuturor celorlalţi le-au fost inaccesibile, 
ca să nu mai vorbim de faptul că a fost el însuşi martor la cele mai 
multe dintre evenimentele pe care le descrie. 

Ieri am primit de la el o scrisoare care i-a fost trimisă din Beriln 
de Juliru Grunzig şi în care acesta îşi oferă serviciile ca traducător. 

I) - Dragă doctore, 
Tocmai am primit fotografiile de la Karlsbad - dar numai unsprezece -, mal 

ai cumva una 1 Dacă da, trimite-mi-o - dacă nu, n-ai vrea să vorbeşti cu Hirsch 1 
Aştept cu nerăbdare scrisoarea pe care ai trimis-o la Londra. Spune-mi ce mai 

e nou cu „Marion•, care mă interesează foarte mult, şi scrie ultimele acte. 
Adio - scrie-ml şi trimite-mi portretele dumitale. 

A dumitale devotată. - Nota lrad. 
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D'abord 1), eu nu-l cunosc pe Grunzig ; poate d-ta îmi poţi da 
unele informaţii în legătură cu el. 

In al doilea rînd, nici nu pomeneşte Unde şi Cum va fi editată 
cartea. Or, chiar dacă-l vom putea folosi pe d-l Grunzig ca traduc 
cător (ceea ce depinde numai de capa<::itatea sa de a se achita de o 
asemenea muncă) , el ar fi acceptat numai ca traducător, şi în nici un 
caz nu i s-ar încredinţa editarea cărţii. 

Eu îţi propun d-tale să preiei editarea acestei <::ărţi, care prezintă 
importanţă pentru partidul nostru şi interesează întregul public ci
titor german. Totuşi, Lissagaray - care, ca emigrant la Londra, nu stă, 
fireşte, pe roze - ar trebui să primească pentru dreptul acordat de 
el de a se tipări ediţia germană o anumită parte din profit, pe care 
urmează s--o stabileşti d-ta însuţi. 

In ce priveşte tradu<::erea, eu i-aş trimite lui Grunzig - întrucît 
şi„a oferit primul serviciile şi a fost recomandat şi de Most - cîteva 
coli pe care să le traducă, de probă, pentru a mă convinge dacă se 
poate angaj a la această treabă. 

In cazul în care d-ta accepţi propunerea, ţi se vor trimite (res
pectiv se vor trimite traducătorului) în tranşe <::olile originalului, aşa 
incit traducerea în limba germană să poată apărea aproape conco
mitent <::u originalul francez. 

Editarea în fascicule separate, propusă de Grunzig în scrisoarea 
sa, nu poate fi acceptată, deoarece într-un asemenea caz lucrarea 
ar apărea în limba germană înainte de a apărea în limba franceză, 
ceea ce ar stîmi proteste din partea editorului belgian. 

In ce priveşte remunerarea traducătorului, această chestiune ar 
trebui tratată exclusiv între d-ta şi el. 

Ţi-aş rămîne foarte îndatorat dacă n-ai intîrzia cu răspunsul, 
pentru a nu se pierde timp şi pentru ca, la nevoie, să mă pot adresa 
altui librar. 

Salutări <::ordiale din partea mea şi a lui Engels. 

Adresa mea este : 
-41,  Maitland Park Road, N. W., London. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx-F. Engels. „Br!efe 
an A. Bebel, W. L!ebltnecht, 
K. Kautsky und andere•, Teii I, 
Moskau-Leningrad, 1933 

1) - In primul rtnd. - Nola lrad. 

Al d-tale, 
Karl Marx 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 
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Marx către Wilhelm Bracke 

la Braunschweig 

[Londra! 30 sept. 1876 

Dragă Bracke, 
Despre tratativele d-tale cu B. Becker aflasem deja din diversele 

scrisori pe care i le-ai adresat lui Engels, întrucît noi ne informăm 
întotdeauna reciproc în legătură cu tot ceea ce se referă la treburile 
de partid. 

De îndată ce am primit scrisoarea d-tale, Engels şi cu mine am 
examinat problema sub toate aspectele şi am ajuns la concluzia că 
obligaţiile faţă de Becker nu vin cîtuşi de puţin în conflict cu edi
tarea lucrării lui L[issagaray) 1) , sub îndrumarea d-tale. 

1 .  Din considerente pur comerciale - încă cu mult înainte de 
a fi fost vorba de lucrarea lui L[issagaray] -, d-ta ai anulat anga
jamentul cu B. Becker, după ce el ţi-a respins categoric propune
rile. In plus, ai mai plătit şi despăgubiri în valoare de 300 de taleri. 
Cu aceasta, cazul a fost lichidat şi nu se putea nicidecum conchide 
că, pe viitor, vei renunţa la editarea oricăror lucrări referitoare la 
istoria Comunei. 

2. In măsura în care cartea lui Lissagaray îi face concurenţă 
cărţii lui Becker 2) , respectiva concurenţă va exista, indiferent dacă 
cartea apare la d-ta sau în altă parte. (Tocmai am primit propunerea 
lui Liebknecht de a folosi editura tipografiei 11Volksstaat", ceea ce 
însă nu vom accepta în nici un caz.) Cartea lui L[issagaray] va 
apărea peste cîteva săptămîni la Bruxelles, în timp ce Becker îşi 
va termina lucrarea abia în mai 1877. Pierderile pe care le va avea 
din această cauză oricum nu pot fi evitate. 

3. Deşi la fel intitulate - „Istoria Comunei" -, lucrările lui 
Becker şi Lissagaray sînt lucrări de genuri cu totul diferite, şi, dacă 
n-ar fi in joc considerente comerciale sau de altă natură, ele ar putea 
fi foarte bine scoase de aceeaşi editură - librărie. 

Cartea lui Becker este, în cel mai bun caz, o compilaţie, confec
ţionată, din punctul de vedere al criticii germane, din materiale re

feritoare la Comună, pe care, la Paris, oricine poate să le consulte. 

1) P. Lissagaray. „Histoire de la Commune de 1871 " . - Nola red. 
2) B. Becker. „Geschichte und Theorie der Pariser revolutionaren Kommune 

des Jahres 1871" .  - Nota red. 
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Cartea lui Lissagaray este lucrarea unui participant la evenimen
tele descrise (şi privită astfel, are caracterul unor memorii) , care, 
în plus, a avut la dispoziţie o sumedenie de manuscrise aparţinînd 
personajelor principale ale dramei etc. la care nimeni altcineva n-a 
mai avut acces. 

Singura legătură care s-ar putea stabili intre cele două cărţi ar 
consta în aceea că lucrarea lui Lissagaray constituie pentru Becker 
o nouă sursă, pe care el nu poate să o ignoreze şi care l-ar putea 
eventual sili să opereze ample modificări în manuscrisul său dej a 
terminat. 

In editarea cărţii lui L[issagaray] , d-ta te laşi călăuzit de aceleaşi 
interese în numele cărora I-ai stimulat pe B[ecker] să prelucreze 
acest material - şi anume, este vorba de interesele de partid, pe 
care le-ai putea sluji, aşa cum s-a arătat la  p. 1, fără a-ţi încălca 
cituşi de puţin obligaţiile pe care ţi le-ai asumat iniţial ca editor 
faţă de B[ecker] .  

Atît în  această chestiune. 
In ce-I priveşte pe d-l Grunzig, te-aş ruga să te informezi la Most 

despre caracterul acestui om. Dacă răspunsul va fi satisfăcător, ii 
voi trimite d-lui Grunzig prima coală, pe care s-o traducă de probă, 
pentru a ne putea da seama dacă este dotat pentru această muncă, 
cituşi de puţin uşoară. 

Lissagaray mi-a trimis primele cinci coli de tipar. Judecind după 
ele, îmi dau seama că este vorba de o ediţie de lux, cu numai 30 de 
rinduri pe pagină. Dacă originalul francez are 5-600 de pagini, în
seamnă că ediţia germană obişnuită abia va trece de 400 de pagini. 

In privinţa felului în care ai stabilit să se împartă profitul, sint 
mai mult decit de acord ; dacă de aici nu va ieşi nimic, atît L[issa
garay], cit şi d-ta va trebui să vă împăcaţi cu situaţia, şi aşa şi 
faceţi. 

In ce priveşte onorariul traducătorului, aceasta este o chestiune 
în care d-ta singur hotărăşti. Autorul francez n-are aici nici un 
amestec. 

Asupra tuturor celorlalte probleme - privind tirajul, prezen
tarea grafică, preţul -, d-ta singur eşti în măsură să te pronunţi. 
(L(issagaray] mi-a dat plein pouvoir 1) să închei contractul în nu
mele lui.) 

Pe coperta interioară ar trebui specificat : Traducere autorizată 
deautorul lucrării. 

1} - minll. hberll. - Nota trad. 
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Pe foaia de titlu a originalului francez, Lissagaray va menţiona : 
tous les droits reserves 1) , aşa încît d-ta să poţi confisca orice altă 
traducere germană concurentă. 

Cu salutări prieteneşti. 

Publicat pentru prima oară 
in : „Arhiv Marksa i Enghelsa • ,  
t. I (VI), 1932 
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Al d-tale, 
Karl Marl' 

Originalul in limba germană 
Tradus din limba germana. 

Marx către Piotr Lavrovici Lavrov 

la Londra 

[Londra) 7 octombrie 1876" 

Dragă prietene, 
Tocmai am primit o scrisoare de la Paris (din partea unui angajat 

al librăriei Lachâtre 2) ) ,  din care reiese că interzicerea „CapitaluluiM 3) 
nu este decît un mit, şi încă un mit întreţinut cu multă asiduitate de 
poliţie şi de către d-l Quest însuşi, reprezentantul juridic, sub a căru� 
tutelă răposatul Buffet a pus librăria Lachâtre. 

Fiind editat în condiţiile stării de asediu, după ridicarea acesteia, 
„CapitalulM nu poate fi interzis decît de instanţele ordinare, or, un 
asemenea scandal inspiră teamă. De aceea, se încearcă retragerea 
cărţii pe căile ocolite ale intrigilor. 

Ţi-aş rămîne foarte îndatorat dacă mi-ai trimite scrisoarea în 
care comisionarul d-tale Guyot scrie despre interzicerea cărţii. De
altfel, şi Kovalevski are la Paris prieteni ruşi care pot oricînd să 
ateste că chiar în librăria Lachâtre li s-a refuzat vînzarea 
acestei cărţi. 

Pe baza acestor dovezi, l-aş putea ameninţa pe d-l Quest - un 
mare zgîrie-brînză, chiar dacă e milionar - cu măsuri juridice şi cu 
pretenţii de despăgubiri. Numai sub presiunea unor ameninţări de 
felul acesta, el a consimţit, în cele din urmă, să se tipărească ulti-

1) - toate drepturile rezervate. - Nota trad. 
1) Probabil Henri Oriol. - Nota red. 
I) Ed'ţia franceză a volumului I al „Capitalului". - Nota red. 
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mele 15  fascicule. Potrivit legilor franceze, în raporturile lui cu 
mine, el nu este decît reprezentantul d-lui Lachâtre, locţiitorul lui, 
şi este obligat să respecte toate clauzele stipulate în contractul meu 
cu acesta din urmă. 

„Revue des deux mondes" din luna septembrie anul acesta a pu
blicat o aşa-zisă critică a „Capitalului 11 ,  aparţinînd d-lui Laveleye 66, 

Trebuie s-o citeşti, ca să ai o imagine despre idioţenia „gînditorilor" 
noştri burghezi. D-l L[aveleye] este însă destul de naiv pentru a re
cunoaşte că, odată acceptate doctrinele lui Adam Smith şi Ricardo 
sau chiar - horribile dictu - cele ale lui Carey şi Bastiat, nu existd. 
nici un mijloc de a evita concluziile revoluţionare ale „Capitalului 11 • 

Te felicit pentru articolul d-tale de fond din ultimul număr al lui 
„Bnepeg I 11 , cu privire la lirismul panslavist în Rusia 270• Este nu numai 
o capodoperă, ci, înainte de toate, un act de mare temeritate morală. 

Cum se mai simte Smirnov '? 

Publicat pentru prima oară 
in : „Letopisi marksizma", kn. V, 1928 
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Al d-tale, 
Karl Marx 

Originalul în limba franceză 
Tradus din limba germană 

Marx către Wilhelm Liebknecht 

la Leipzig 

Dragă Library 1) ,  

'1 octombrie 1876 
41,  MaiUand Park Road, 

N.W. Londra 

Judecind după o scrisoare pe care i-ai trimis-o lui Engels, tu ai 
-declarat în faţa congresului că Engels va scrie despre Diihring. Or, 
-el a găsit şi, de îndată ce m-am întors de la Karlsbad u, mi-a şi 
arătat - spre marea noastră surprindere - darea de seamă din 
.,Volksstaat",  potrivit căreia tu ai declarat că eu (lucru la care nici 
în somn nu m-am gîndit) mă voi răfui cu d-l Diihring 211. 

1) Poreclă dată lui Liebknecht (vezi volumul de faţă, p. 1 13), - Nota red. 
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Diesen 
Zwiespalt der Natur 1 1) 
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Acum, Engels este ocupat cu lucrarea consacrată lui Diihring 2) . 
Este un mare sacrificiu din partea lui, deoarece, din această cauză, 
el a fost nevoit deocamdată să abandoneze o lucrare incomparabil 
mai importantă 3) . 

Faptul că congresul vostru a întins o mină frăţească lui Guillaume 
et Co. este, in forma în care s-a petrecut, relativ inofensiv 272• Numaf 
că, oricare ar fi împrejurările, orice conlucrare efectivă cu ac�ti 
oameni, care au contribuit în mod sistematic la dizolvarea Interna
ţionalei, trebuie evitată. Acei cîţiva muncitori pe care-i mai duc 
de nas în Jura, în Italia şi în Spania ar putea să fie for ought I 
know ') oameni cinstiţi. Ei însă sînt nişte intriganţi incorigibili, care
acum, după ce şi-au dezvăluit nulitatea în afara Internaţionalei, ar 
dori să se strecoare din nou înăuntru pe uşa din dos, pentru a-şi juca 
iarăşi vechiul rol. 

In legătură cu traducerea cărţii lui Lissagaray in limba ger
mană, eu începusem tratativeţe cu Bracke încă înainte de a fi pri
mit propunerea ta şi am perfectat totul 6). 

Ar fi timpul ca „Volksstaatu sau, acum, mai degrabă „Vorwărts" 
să pună, în sfîrşit, în problema orientală degetul pe rană 273• Intr
unul din ultimele sale numere, „Kolnische Zeitungu scria că ar putea 
fi repetate cuvintele unui celebru diplomat : 11 n'y a plus d'Europel 8t 
Inainte se mai vorbea, totuşi, şi despre alte puteri, acum numai 
de una singură - Rusia I 

Cum s-a ajuns însă aici 1 Ziarele germant, în măsura în care 
nu le cîntă ruşilor în strună, cînd îi fac reproşuri lui Disraeli, cînd 
îl acuză pe Andrâssy de nehotărîre cretină. 

Dar esenţa problemei o constituie politica lui Bismarck. El a 
inaugurat-o în timpul războiului franco-german, după Sedan 16• In 
momentul de faţă, cochetînd oficial cu Rusia, el paralizează Austria 
(şi, într-o anumită privinţă, chiar şi Anglia) ; de fapt, el paralizează 

întregul continent. Trecerea cetelor armate rus�ti (potrivit ultimelor 

I) O, Oerindur, explică-mi 
Această dispută din natură I 
(Citat din drama lui Adolf Miillner „Vina", actul II, scena a 5-a) . -

Nola red. 
1) F. Engela. „Antl-Dfihring". - Nola red. 
I) JI, Bnge/11. „Dialectica naturii". - Nola red. 
') - după cite ştiu. - Nola !rad. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 180-185. - Nola red. 
1) - Europa nu mai există I - Nola lrad. 
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informaţii) prin provinciile româneşti (sub oblăduirea. unui Hohen
zollern 1)) trezeşte, la Paris şi la Londra, în fiecare convingerea că 
între Rusia şi Prusia există o alianţă defensivă-ofensivă. Intr-adevăr, 
prin politica de cotropiri pe care a dus-o faţă de Franţa, Bismarck a 
tăcut ca Germania să fie dezarmată în faţa Rusiei şi a condamnat-o 
la acel rol ruşinos pe care îl joacă în prezent et qui est veritablement 
�,la honte de !'Europe 2) • 274. 

Aici, în Anglia, s-a produs o cotitură : se apropie de sfîrşit farsa 
sentimentală pe care au pus-o în scenă whigii în goana lor pentru 
redobîndirea posturilor ministeriale rentabile şi care, sub influenţa 
bancnotelor burgheze de cinci lire, a fost susţinută în rîndurile mun
citorilor de canalii ca Mottershead, Hales et tutti quanti 3) .  Gladstone 
a sunat retragerea, lordul Russell a făcut acelaşi lucru şi numai 
neruşinatul de Bob Low : (exdemagogul australian, omul care în 
��1npul ultimei mişcări pentru reformă 275, după istoria cu Edmund 
.Burke, a calificat clasa muncitoare ca o swinish multitude 4)) se mai 
face de rîs cînd vorbeşte despre autocratul of all the Russian as 
,„the only father of the oppressed) 5) . La Londra, tocmai muncitorii 
cei mai înaintaţi, cei mai activi au organizat un miting de protest 
împotriva panslaviştilor. Ei înţeleg că, ori de cite ori clasa mun
.citoare ţine isonul claselor dominante (unui Bright, Gladstone etc.) , 
ea comite o infamie. Caeterum censeo 8) că este de datoria ta să 
dezvălui într-un leading article 7) rolul jalnic pe care-l joacă chiar 
.acea parte a presei burgheze germano-prusiene care mimează o 
.orientare antirusă şi care, în cel mai bun caz, îşi permite unele ob
servaţii critice la adresa miniştrilor de externe, dar despre Bismarck 
.al ei nu suflă, din supuşenie, nici o vorbă. 

Calde salutări familiei tale. 

Al tău, 
Maur 

Apropo. Ticălosul din Anvers pe care, prin intrigi ţesute în rîn
durile muncitorilor olandezi neavizaţi, Guillaume et Co. l-au impus 

1) Carol I. - Nota red. 
1) - şi care este realmente „ruşinea Europei" .  - Nota trad. 
1) - şi toti ceilalti de teapa lor. - Nota trad. 
'I - adunătură murdară. - Nota trad. 
G) - tuturor ruşilor ca despre „singurul părinte al celor oprimaţi" .  - Nota 

.lrad. 
1) - Pe lingă acestea sint de pCirere. - Nota trad. 
") - articol de fond. - Nota trad. 
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Congresului de la Haga 259 în calitate de preşedinte provizoriu - un 
<>arecare van den Abeele, a fost demascat acum de proprni sa1 
partizani ca agent al guvernului francez şi, ca urmare, exclus din 
secţiile Internaţionalei care mai vegetau în Belgia. Şi aceasta după 
ce un alt membru al acestei clki, d-l Bastelica, s-a autodemascat 
la Strasbourg în mod public ca agent bonapartist 1). 
(lnsemnare făcută la începutul primei pagini a acestei scrisori). 

Un rol ultragrotesc în debandada orientală joacă „cruciatul 
nebotezatq de la „Frankfurter Zeitung " I 

Publicat pentru prima oară 
în : W. Liebknecht. Briefwechsel mit 
Karl Marx und Friedrich Engels, 
The Hague, 1963 

6 1  

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Marx către Leo Frankel 276 

la Budapesta 

Dragă Frankel, 

[Londra) 13 oct. 1876 
41 ,  M titland Park Crescent, N.W. 

La lunga ta scrisoare, pentru care îţi sînt foarte îndatorat, nu 
ţi-am putut răspunde deoarece nu cunoşteam exact care e situaţia 
ta, adică nu ştiam dacă scrisorile mele, oricît de inofensive prin 
conţinutul lor, nu ţi-ar crea neplăceri în cazul în care ar fi intercep
tate. Te-aş ruga, totuşi, să fii atît de bun şi să mă lămureşti în ur
mătoarea problemă : care este raportul dintre şesul cultivat şi ţinutul 
muntos (acesta din urmă folosit, eventual, ca păşune) ? 

Foarte bună ideea ta de a participa la redactarea ziarului mun
citoresc 2). 

In ceea ce priveşte aşa-numitul Congres internaţional elve
ţian 277 - e opera alianţiştilor, Guillaume şi compania. Conştienţi că 
singuri nu au absolut nici o valoare, au considerat necesar să intre 
din nou în arena vieţii publice, arborînd stindardul „unirii q ,  lucru 

1) Vezi volumul de rată, p. 208-209. - Nota red. 
!) „Arbeiter-Wochen-Chronik". - Nota red. 
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pe care nu l-ar putea face singuri. Planul lor a fost sprijinit de indi
vizi a la Malon, Pindy şi Arnould, care, alarmaţi de faptul că la Paris 
muncitorii „acţionează" fără ei, fac eforturi pentru a reveni în me
moria oamenilor ca reprezentanţi autorizaţi ai muncitorilor. Pe de 
altă parte, grupul lui Guillaume l-a prins cu viclenie în mreje pe 
Bebel în timpul şederii lui în Elveţia. Răul pricinuit nu e însă prea 
mare. Congresul de la Gotha n-a desemnat un reprezentant oficial 
pentru Congresul elveţian, ci s-a mulţumit cu fraze generale des
pre comunitatea intereselor muncitorilor 272• Intre timp eu i-am aver
tizat pe cei de la Leipzig 1) şi dacă vreunul din ei va pleca Ja con
gres ca persoană particulară, va respinge linguşelile vechilor con
spiratori împotriva Internaţionalei. Tu, în calitatea ta de vechi mem

bru al Consiliului General şi de participant la Congresul de la Haga259• 
ai acţionat, se înţelege, după cum ai găsit de cuviinţă. Va trebui să 
nu faci nici cea mai mică concesie euforiei conciliatoriste, de care 
profită ticăloşii intriganţi pentru a-i trage pe sfoară pe nătărăii 
cinstiţi. 

Cartea lui Lissagaray 2) tocmai se află sub tipar ; în prezent, eI 
face corectura primelor coli. Nemernicii aceia, aşa-zişii lideri ai 
muncitorilor (englezi) , pe care eu i-am demascat la Congresul de la 
Haga, au primit în timpul campaniei ruso-bulgare împotriva atroci
tăţilor 50 din partea marilor conducători Gladstone, Bright, Robert 
Lowe (omul care în timpul ultimei agitaţii pentru reformă 275 a cali
ficat clasa muncitoare drept o adunătură murdară) , Fawcett şi alţii 
o considerabilă cantitate de bancnote de cinci lire sterline. Numai 
că toate aceste maşinaţii vor avea un sfîrşit prost. Aceşti condu
cători ai muncitorilor, Mottershead ş.a. ,  sînt aceiaşi ticăloşi cu care 
înainte era imposibil să se organizeze o adunare împotriva călăilor 
Comunei. 

Iţi trimit ultimul număr din „Diplomatic Review" . 
Cu toate aberaţiile lui Urquhart, care-şi găsesc aici loc de etalare, 

această revistă relevă fapte importante legate de epidemia bulgară 
de atrocităţi, cu care Rusia a dus de nas întreaga Europă creştin
liberală 278• 

Din sursă absolut sigură - şi ar fi bine ca lucrul acesta să apară 
în ziarele ungureşti -, te informez că guvernul rus a suspendat încă 
cu cîteva luni în urmă, în cea mai mare taină, plata dobînzilor către 

1) Vezi Tolumul de faţă, p. 187. - Nota recf. 
') P. LJa11agaray. „Histolre de la Commune de 1871 ". - Nota red. 
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companiile de căi ferate ruseşti, pe care trebuia să le achite la anu
mite termene ; fiecărei direcţii în parte acest lucru i-a fost adus la 
cunoştinţă în mod neoficial împreună cu ordinul de a-şi ţine gura 
(şi noi ştim ce înseamnă aceasta în Rusia) . Şi totuşi, ştirea despre 
.acest fapt mi-a parvenit nu numai mie, ci şi agenţiei telegrafice 
Reuter (cea mai importantă membră a Sfintei Treimi a agenţiilor 
telegrafice europene - Reuter-Havas-Wolff) , dar a fost trecută 
:sub tăcere la cererea expresă a Ambasadei ruse de la Londra. 

ln orice caz, acesta este un indiciu edificator al jenei financiare 
Tuse. Dacă cumva burghezul englez simte treaba aceasta, ajunge din 
nou turcofil, căci, oricare ar fi datoriile turcilor faţă de Anglia, ele 
nu înseamnă nimic în comparaţie cu cele ale ruşilor. 

lntreaga familie îţi trimite calde salutări. 

!Publicat pentru prima oară 
ln limba maghiară în : „Nepszava• 
m. 1 42 din 17 iunie 1906 
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Al tău, 
K. M. 

Originalul in limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Ernst Dronke 279 

la Waterloo 1) 

(1nsemnare) 

[Londra, 15 octombrie 1876] 

Liverpool, 13  octombrie 1 876. E. Dronke. 
Răspuns la 15 octombrie că i-am scris lui E. B [lank] . 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

1) - Este vorba de oraşul şi staţiunea balneară maritimă din Lancashire. -
Nota trad. 
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Engels către funii Blank 

la Leutesdorf 

(Copie) 
(Londra) 16 1on1> 

Către E. B [lank] 
Dacă eşti, aşadar, de acord să-i deschizi lui Dr[onke] un credit de 

150 1. st., cu condiţia ca poliţa să fie depusă la tine, pot da oricind 
dispoziţie să ţi se plătească această sumă prin Herm[ann] 1) , de îndată 
ce va fi cazul, şi să suport şi toate eventualele cheltuieli legate de 
această tranzacţie. De îndată ce Dr[onke] va restitui banii, poţi să 
mi-i transmiţi într-un mod oarecare, returnîndu-i lui poliţa. 

Publicat pentru prima oară 
fn : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXVI, ed. rusă, 1935 
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Originalul in limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Ernst Dronke 

la Waterloo 

(Copie) 

[Londra) 'l0/10n6 

Către Dr[onke] 
Cumnatul meu Bl[ank] îmi scrie că refuză categoric şi definitiv 

să se lanseze într-o tranzacţie de genul celei propuse de tine. De 
asemeni îmi scrie că sînt trei ani de cînd a rupt complet relaţiile cu 
H[insberg] F[ischer] & Co, ceea ce, fatr-adevăr, aşa este. 

Imi pare rău că nu s-a ales nimic din treaba asta, căci te-aş fi 
ajutat cu plăcere, în măsura în care mi-ar fi stat în putinţă. 

Publicat pentru prima oară 
in : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, vol. XXVI, ed. rusă, 1 935 

1) Hermann Engels. - Nota red. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germana. 
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Engels către Ludwig Kugelmann 

la Hannover 

Dragă Kugelmann, 

N.W. Londra, 20 oct. 76 
122, Regent'& Park Road 

Ii poţi da d-lui Caro cele mai pozitive asigurări că, în afara unor 
anunţuri legate de unele evenimente de familie din trecut şi 11. unor 
declaraţii personale referitoare la afacerea Vogt etc. - şi purtînd 
semnătura lui -, Marx n-a scris niciodată nici un rînd !So în 
„Allg[emeine) Zeitung" din Augsburg ; iar dacă domnii din Breslau1) 
susţin contrariul, asta nu ne poate face decît să rîdem. Noi nu-l cu
noaştem pe d-l Caro nici măcar după nume, dar prietenia lui cu Gor
ceakov ne face să presupunem că ştie destul de puţine lucruri despre 
Rusia, căci cu oamenii prea bine informaţi în această privinţă 
G (orceakov) n-ar cultiva relaţii atît de apropiate. Să sperăm că or
dinul care-i lipseşte nu va întîrzia să apară la butoniera care tînjeşte 
după el. 

Eu scriu acum pentru „Vorwărts " din Leipzig o lucrare despre 
d-l Dii.hring. Aş avea nevoie pentru ea de recenzia la „Capitalul" pe 
care tu i-ai trimis-o în martie 1 868 lui M[arx) şi pe care, dacă nu mă 
înşel, D[iihring) a publicat-o într-o revistă care apare la Hildburg
hausen :is1. M[arx) pur şi simplu nu dă de ea. Cunoscîndu-ţi conştiin
ciozitatea pedantă cu care faci orice lucru, presupun că ai putea 
găsi printre notiţele tale din acea vreme şi ceva în legătură cu 
această chestiune, eventual denumirea revistei şi nr. fasciculei în 
care a apărut recenzia. Dacă mi-ai putea indica acest lucru, aş co
manda fascicula şi în cîteva zile aş avea-o aici. Dacă însă nu poţi 
s-o faci, în nici un caz să nu i te adresezi în acest sens lui Diihring, 
deoarece cea mai neînsemnată legătură cu acest om, fie chiar şi in
directă, şi, mai mult încă, cel mai mic serviciu din partea lui m-ar 
lipsi de libertatea de critică într-o chestiune în care ea îmi este 
absolut indispensabilă. 

In cîteva zile se va relua lucrul la volumul al Ii-lea 435• Dealtfel, 
dacă ar trebui dezminţite toate inepţiile care circulă în cercurile 
culte pe seama lui M[arx) , ar fi de lucru pînă peste cap. Aşa, de pildă, 
ieri un rus povestea că un profesor rus susţinea ritos că în prezent 

1) Denumirea poloneză : Wroclaw. - Nota red. 
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M[arx) nu se mai ocupă decît de problema rusă, fiind ferm convins 
que la commune russe ferait le tour du monde 1) . 

In Orient, războiul va izbucni, probabil, curînd. Ruşii n-au avut 
niciodată condiţii diplomatice atît de favorabile unei lovituri ca 
acum. In schimb, condiţiile militare sînt mai puţin favorabile ca îru 
1828, iar cele financiare îi sînt Rusiei de-a dreptul potrivnice, întru
cît nimeni nu-i mai dă un ban împrumut. Tocmai recitesc istoria răz
boiului din 1828/29 scrisă de Moltke 2) , o carte foarte bună, deşi în 
problemele politice omul nu şi-a putut spune deschis părerea. 

Mulţumiri pentru articolul despre Schăffle. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Arhiv Marksa i Enghelsa•, 
t. I (VI), 1932 
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Al tău, 
F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germanii 

Marx către Piotr Lavrovici Lavrov 

la Londra 

[Londra] 21 octombrie 1876 

Dragă prietene, 
Iţi trimit un decupaj din „Pall Mall Gazette" ; acest extras din 

leader-ul d-tale (din nr. 42 al lui „Bnepe� ! ") a fost prost tradus, deşi 
traducerea îi aparţine lui Sir etc. Rawlinson 270• Ştiam lucrul acesta 
de la Kovalevski, care mi-a şi trimis extrasul. El m-a rugat să-i îm
prumut nr. 42 al ziarului d-tale, dar nici cea mai frumoasă fată din 
Franţa nu poate da mai mult decît are. Eu îi trimisesem deja numărul 
lui Utin (la Liege). 

Kovalevski mi-a mai spus că - şi de această informaţie poţi 
face uz în ziarul d-tale 282 - o j alnică clică rusă care pretinde a re
prezenta cele mai înalte culmi literare ale Rusiei şi care şi-a făcut 
cunoscute proiectele în faţa lui Rawlinson şi a altor înalte persona
lităţi engleze intenţionează să editeze la Londra o revistă pentru a-i 

1) - că obştea rusă va face ocolul lumii. - Nota lrad. 
') Moltke. „Der russisch-tilrkische Feldzug in der europăischen Tilrkei 182S 

und 1829" - Nota red. 



Scrisori din 1876 195 

informa pe englezi despre adevărata mişcare politico-socială din 
Rusia. Redactor-şef urmează a fi Golohvastov, împreună cu alţi co
laboratori ai infamei fiţuici „rpamAaHHH" şi, după cum se spune, 
prinţul Meşcerski. 

Guvernul rus a şi dat semnalul insolvabilităţii s ale, dind dispo
ziţie băncii din Petersburg să declare că poliţele străine nu vor mai 
fi plătite în aur (respectiv argint) . Mă aşteptam să se întîmple aşa, 
dar ca guvernul respectiv, înainte de a lua această măsură „neplă
cută•, să facă o nouă gafă, încercînd timp de două sau trei săptămîni 
să menţină în mod artificial cursul rublei la bursa din Londra, asta 
mi se pare prea de tot. Treaba asta l-a costat aproape douăzeci de 
milioane de ruble ; el ar fi putut cu acelaşi succes să arunce banii 
aceştia în Tamisa. 

Această operaţie absurdă - menţinerea artificială a cursului de 
schimb pe spezele guvernului - ţine de secolul al XVIII-lea. In 
zilele noastre, numai alchimiştii finanţelor ruse se mai pot lansa în 
asemenea combinaţii. De la moartea lui Nicolae, manevre stupide 
de acest fel, repetate periodic, au costat Rusia cel puţin 1 20 de mi
lioane de ruble. Numai un guv:ern care mai crede cu toată seriozi
tatea în atotputernicia statului mai poate proceda de asemenea ma
nieră. Celelalte guverne ştiu cel puţin că „banii n-au stă pin•.  

Publicat pentru prima oară 
in : „Letopisi marksizma •, kn. V, 1928 
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Al d-tale, 
Karl Marx 

Originalul în limba franceză 
Tradus din limba germană 

Engels către Ernst Dronke 

la Waterloo 

(Ciornă) 

[Londra! 1 nov. 76 

Dragă D [ronkeJ, 
Ceea ce-ţi scriu astăzi eram pe punctul de a-ţi spune vinerea tre

cută 1) ,  cînd ai respins categoric orice intervenţie venită din 
partea mea. 

1) 27 octombrie. - Nota red. 
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Eu nu sînt în situaţia de a pierde o sumă în valoare de 150 I. st.. 
şi cu atit mai puţin de 200 I .  st., prin urmare, nu pot nici să risc. Dacă 
aş mai fi lucrat la firmă, unde o eventuală pierdere se recuperează 
cu timpul, lucrurile ar fi stat altfel . Chiar dacă relaţiile mele cu 
Gotz, pe care abia dacă-l cunosc din vedere, ar fi altele şi dacă în
treaga tranzacţie nu m-ar afecta foarte mult, datorită faptului că nu 
poate fi încheiată fără ştirea lui Kyllmann şi deci a d-rului Borch
[ar] dt, eu nu mi-aş putea asuma, în nici un caz, o asemenea garanţie 
cum doreşti tu. 

Chiar dacă aş mai fi fost la firmă, nu mi-ar fi putut, fireşte, trece 
prin minte ca, în virtutea unei vechi prietenii, să arunc în joc, fără 
nici o rezervă, suma de 1 50 J. st. pentru o afacere despre care nu 
ştiu absolut nimic. Oricum însă, atunci aş fi putut face mai mult decît 
acum, cînd pur şi simplu nu sînt în stare să suport o asemenea pier
dere. Pe de altă parte, aş fi bucuros să te ajut, dacă ar fi vorba 
numai să-ţi ofer pentru un interval de timp şi fără asemenea riscuri 
fondurile mele disponibile. 

Cumnatului meu 1) i-ai propus ca garanţie suplimentară o poliţă 
de 300 1. st. Eu m-am oferit ca, în cazul cind ar accepta propunerea 
ta, să-i plătesc cele 150 1. st. dacă tu nu-i achiţi această sumă după 
cele 6 luni stabilite. Pînă atunci aş putea procura bani numerar, lucru 
pe care în momentul de faţă nu-l pot face, şi atunci poliţa ar rămîne 
la el ca garanţie pentru mine. El însă a refuzat categoric să se lan
seze îDi această tranzacţie. Dacă de la început mi-ai fi făcut mie 
aceeaşi ofertă pe care i-ai făcut-o cumnatului meu, n-aş fi fost în 
stare, e drept, să-ţi avansez imediat cele 1 50 I .  st., dar ceva tot aş mai 
fi putut aranja. Acum, la ultima tragere, mi-a revenit la acţiunile 
americane un dividend de 5120, ceea ce a făcut să intru în pose
siunea unei sume de peste 150 I .  st., pe care ţi-i pun la dispoziţie pe 
termen de 6 luni dacă-mi dai poliţa drept garanţie. ln orice caz, la 
mine ei sînt tot atît de în siguranţă ca şi la oricare altul, dacă nu 
chiar mai mult. 

Ţi-am spus absolut deschis cum văd eu această chestiune şi pînă 
unde pot merge. Dacă tu ai alte propuneri, sînt gata să reflectez asu
pra lor. lncă un lucru : fă în aşa fel ca tranzacţia să fie încheiată 
direct, numai între noi, fără o terţă persoană, fără garanţii etc. - aşa 
este mult mai simplu. 

Publicat pentru prima oară 
ln : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, vol. XXVI, ed. rusă, 193; 

1) Emil Blank. - Nota 1ecl. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba german.l 
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Marx către Wilhelm Bracke 

la Braunschweig 

Londra, 6 nov. 7& 

Dragă Bracke, 
Am confruntat eu însumi m modul cel mai exigent traducerea 

lui Grunzig - prima coală - cu originalul 1) şi acum i-am comunicat 
că nu-i pot accepta serviciile. 

Intr-adevăr, modificările pe care ar trebui să le operez (cîteva 
intervenţii sînt, desigur, inevitabile la oricare traducător) mi-ar lua 
mai mult timp decît dacă aş traduce singur lucrarea de la un cap 
la altul. Or, pentru aşa ceva eu nu am timp. Nu mai pot repeta ex
perienţa dureroasă pe care am făcut-o cu traducerea în limba fran
ceză a 11Capitalului" .  

P e  Kokosky l-aş accepta bucuros, dar stilul lui nu e cituşi de 
puţin suplu şi cursiv, aşa cum cere în special traducerea acestei 
cărţi. 

Am început să sondez terenul în altă parte, dar mă îndoiesc că 
persoana dispune de timp liber 283 ; intre timp ar fi bine dacă te-ai 
putea interesa de un traducător de profesie la Leipzig. Fiind vorba 
de o carte care nu se adresează exclusiv publicului muncitoresc, ar 
fi stupid să cauţi traducătorul numai în rîndurile partidului, care, 
oricum, nu abundă în forţe literare, cu alte cuvinte, să porneşti din 
capul locului de la principiul că traducătorul trebuie să fie un mem
bru de partid. 

După cite am auzit, B. Becker a găsit un editor în Elveţia. 

Al d-tale devotat, 
K. M. 

Congresul conciliatorist de Ia Berna - eu şi Engels i-am scris 
imediat lui Liebknecht, de îndată ce am aflat că germanii intenţio
nează să fie prezenţi - este şi a fost de la bun început doar o intrigă 
bakunistă 277• 

1) P. Lissagaray : „Histoire de Ia Commune de 1871"  (vezi volumul de faţă, 
p. 180-182, 184) . - Nota red. 
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Acum dteva zile, din Portugalia ne-a sosit o dovadă în acest 
sens 1) . Amănunte mai tîrziu. 

Publicat pentru prima oară 
1n : „Arhiv Marksa i Enghelsa•, 
t. I (VI), 1932 
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Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Ernst Dronke 

la Waterloo 

(Ciornă} 

[Londra) 13/11fi6 

Dragă Dr[onke] , 
Intrucit pînă acum nu s-au făcut în contul poliţei decît cinci plăţi 

a 14 1. st. = 70 1. st., iar de banii aceştia ai avut, poate, nevoie între 
timp pentru alte scopuri, precum şi pentru eventualitatea că pînă la 
data de 21  luna curentă nu-i vei putea transforma în nu.merar, eu 
îţi avansez în contul poliţei ceva mai mult decît dublul sumei plă
tite, - de aceea sper că nu vei avea nimic împotrivă dacă eu prefer 
să fac plăţile personal aici. Aştept numai să-mi comunici cînd 
anume s-o fac. Pe de altă parte, pentru a-ţi veni cit mai mult în aju
tor, nu voi socoti la cele 150 1. st. <:ele 10 1. st. pe care ţi le-am îm
prumutat, aşa că în total eu îţi avansez 160 1. st. cu o dobîndă de 
50/o, restituibile la 1 mai 1877. 

Ai primit aici 
Cecul din 10 noiembrie 1876 
Plătiţi lui Drake & fiul 
Plăţi în contul poliţei 

Un cec :pentru restul 

1) Vezi volumul de faţă, p. 200-201 .  - Nota red. 

10 I.st. 
10 I.st. 
60 I.st. 
14 I.st. 

160 I.st. 

94 

66 I.st. 
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Am o bronşită atît de supărătoare, incit sînt condamnat la do
miciliu forţat in halat şi p apuci şi la teetotalism 1) , aşa că nu mă 
pot duce să scot banii. 

JNotă la sfîrşitul scrisorii] 
Life Association of Scotland 
5, Lombard Street, E.C. 
Due 21  Nov. at latest. 2) 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXVI, ed. rusă, 1935 

Originalul ln limba germană 
Tradus din limba germană 

10 

Marx către Wilhelm Bracke 

la Braunschweig 
{Londra] 20 nov. 1876 

Dragă Bracke, 
lti trimit alăturat pentru Mlle. !solde Kurz prima coală în limba 

franceză pentru o traducere de probă ; o rog ca, odată cu traducerea, 
să-mi restituie şi originalul francez 3) (pentru confruntare) . 

Lissagaray este de părere că, întrucît cartea sa va apărea pînă 
la începutul lui ianuarie, iar traducerea, datorită dificultăţilor ei 
inerente, va mai suferi o amînare, ar :fi, la UI'IIla-urmelor, mai bine 
ca traducerea germană să se publice în fascicule. 

Anexez, de asemenea, misiva marelui Guillaume 285• Ceea ce mă 
amuză cel mai mult în ea este „que pensent Ies socialistes de langue 
fran9aise• 4) . Aceşti socialişti „de langue franc;:aise" 6) sînt reprezen
taţi, !fireşte, exhaustiv de fraţii Redus (cofondatori secreţi ai Alian
ţei 81, altminteri total necunoscuţi sub aspectul lucrărilor socialiste) 
şi de De Paepe, de origine olandez, în rest însă belgian. 

Sper ca în alegeri să ieşiţi voi victorioşi ; o asemenea demonstra
ţie ţărănească ar avea o mare însemnătate 280• 

1) - abstinenţă totală (de la băuturi alcoolice) . - Nota lrad. 
") - Scadenţa cel tîrziu la 21 noiembrie zot, - Nota trad. 

Al d-tale, 
K. M 

') P. Lissagaray. „HistoiTe de la Commune de 1871 " .  - Nola red. 
') - „ce gîndesc socialiştii de limbii lranceză•. - Nota trad. 
5) - de limbă franceză. - Nota trad. 
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7 1  

Engels către Johann Philipp Becker 

la Geneva 

122, Regent"s Park Road, N.W. 
Londra, 20 nov. 1876 

Dragă Becker, 
Am primit în timp util circulara pe care aţi adresat-o secţiei din 

Ziirich 58 şi sîntem şi noi de părere că a sosit momentul să respingem 
tentativele bakuniştilor de a folosi Internaţionala după bunul lor 
plac. In ce priveşte posibilitatea de a reorganiza, pe baza propusă 
de voi, federaţia marilor organizaţii naţionale, eu sînt foarte sceptic, 
deoarece în majoritatea ţărilor legile interzic unor asemenea aso
ciaţii să întreţină corespondenţă cu asociaţiile străine şi cu atît mai 
mult să se unească cu ele. Acesta nu este însă un element prea im
portant şi ar putea fi uşor eludat sau schimbat în momentul în care 
s-ar crea convingerea că existenţa fiecăreia din aceste mari orga
nizaţii în parte este mai importantă decît aderarea formală la o aso
ciaţie internaţională. Oricum, din partea germanilor vă veţi lovi de 
aceeaşi răceală platonică pe care au manifestat-o întotdeauna, ca 
partid, faţă de vechea Internaţională. 

Scopul prindpal al scrisorii mele de astăzi este să-ţi deschid un 
nou cîmp de activitate în această direcţie. Portughezii, cu care mai 
sînt încă în corespondenţă şi care sînt foarte bine organizaţi, se 
plîng foarte mult că sînt neglijaţi de prietenii noştri. Elveţienii ger
mani, germanii, austriecii, americanii etc. nu numai că nu-i in
formează în nici <> privinţă, dar nici măcar nu le răspund niciodată 
la scrisori. In schimb, din partea jurassienilor, a bakuniştilor spanioli, 
italieni şi belgieni sînt bombardaţi în permanenţă cu nenumărate 
materiale, invitaţii la congrese, feliei tări etc. ,  încît în faţa munci
torilor portughezi aceştia din urmă trec drept singurii care se mai in
teresează de Internaţională şi de mişcarea portugheză. Iţi dai seama 
că aceşti portughezi trebuie să fie nişte oameni de nădejde, din 
moment ce nu se lasă, totuşi, induşi în eroare. Că aşa stau lucrurile 
vei vedea din scrisoarea de mai jos, trimisă de ei Congresului de la 
Berna al bakuniştilor 277 : 

11Am fost solicitaţi de Federaţia din Cadiz să trimitem delegaţi la 
Congresul de la Berna şi am citit în «Bulletin jurassien» circulara 
în care se convoca congresul şi se stabilea ordinea de zi. Intrucît 
invitaţia a sosit prea tîrziu, socialiştii portughezi nu pot trimite nici 
un delegat ; cu toate acestea, Consiliul lor federal a hotărît să vă 
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încredinţeze că, din punct de vedere moral, noi sîntem soliuari cu 
muncitorii socialişti din întreaga lume şi că niciodată n-am pus şi nu 
vom pune sub semnul întrebării această solidaritate ; de aceea, ho
tărîrea dv. de a încheia în mod expres o convenţie de solidari tate ni 
se pare o formalitate absolut inutilă. 

Dind glas celor mai bune urări pentru cauza unirii tuturor prole
tarilor, vă trimitem un salut frăţesc. Trăiască Asociaţia Internaţio
nală a Muncitorilor I "  

L e  voi scrie acestor oameni despre planul vostru ş i  le voi trimite 
şi una din circularele voastre, deşi e problematic dacă ei o pot citi 
în germană. Ar fi însă bine să intri imediat în legătură cu ei . Le poţi 
scrie în franceză ; în caz că îţi vor răspunde în portugheză, îţi pot 
traduce eu răspunsul. 

Poţi publica în „Tagwacht" scrisoarea de mai sus, precum şi ştirea 
că la 5 ianuarie şi în zilele următoare ei vor ţine un congres la Li
sabona, în cadrul căruia vor dezbate un nou program al partidului!87• 

Adresa este următoarea : 

E.C. Azedo Gnecco 
Rua do Bemformoso 1 1 0, 2°, 
Lisbonne, Portugal. 

Acolo apare ziarul lor, „O Protesta" ,  de la a cărui fondare a tre
cut mai bine de un an. 

Sper că veţi realiza un lucru bun, iar dacă noi vă putem fi de 
folos trimiţîndu-vă adrese etc., o vom face cu plăcere. Numai lu· 
crări să nu ne cereţi să scriem. Amîndoi, atît M[arx] , cit şi eu, avem 
de făcut unele lucrări riguros ştiinţifice, la care, după cum am văzut 
pînă acum, nimeni altcineva nu poate şi nu vrea să se angajeze. De 
aceea, trebuie să profităm de actuala perioadă calmă din istoria 
omenirii pentru a termina respectivele lucrări. Oricind se poate 
întîmpla ca un eveniment oarecare să ne arunce din nou în vîltoarea 
mişcării practice ; cu atît mai mult trebuie să folosim acest scurt 
răgaz pentru a dezvolta pe cit posibil latura teoretică, nu mai puţin 
importantă. 

Apropo. Pentru cele 1 2  exemplare din „Stunden der And[a<::ht] ", 
comandate de M[arx] şi de mine, am plătit prin Frankel 12  fascicule, 
aşa că mai avem de plătit 3 X 12 fascicule a 25 centime = 9 franci ; 
dacă calculul este exact, scrie-mi şi-ţi voi trimite un mandat poştal. 

1n curînd va apărea în „Vorwărts" critica mea împotriva lui 
Diihring 1) . S-au ţinut scai de capul meu să accept o treabă atît de 

1) f. Enge/s. „Anti-Diihring•. - Nota red. 
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neplăcută, şi anume neplăcută pentru faptul că tipul acesta e orb, 
prin urmare, nu luptăm cu arme egale ; însă aroganţa fanltastică a 
acestei persoane mă face să nu mai ţin seama de asemenea lucruri. 

Publicat pentru prima oară 
in : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXVI, ed. rusă, 1935 

72 

Al tău, 
F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba german;t 

Engels către Gustav Rasch 288 

la Viena 

(Ciornă) 

[Londra, sflrşitul lunii noiembrie 1876] 

Dragă d-le R[asch], 
Schaible, despre care îmi scrii, trebuie întotdeauna să tragă po

noasele de pe urma lui Blind, ori de cite ori acesta reuşeşte să se 
compromită. Aşa s-a întîmplat şi în anul 1 859. Blind a publicat la 
Londra (la s!firşitul lui mai sau începutul lui iunie 1 859) un pamflet 
anonim intitulat „AvertismentM ,  în care îl acuza pe Karl Vogt de a 
fi fost mituit cu bani bonapartişti şi îl demasca drept agent bona
partist al presei din Germania. S-a cerut ca pamfletul să fie difuzat. 
Acest pamflet, tipărit în tipografia lui F. Hollinger, la Londra, a fost 
reprodus, folosindu-se zaţul original care se păstrase, în ziarul ger
man „Das Volk M, care se tipărea în aceeaşi tipografie. ln această 
tipografie, Liebknecht a dat de şpaltul cu corecturile făcute chiar 
de Blind şi •a trimis pamfletul la „A[llgemeine] Z[ei]t[un)g" din 
Augsburg, care l-a publicat în iunie. Reacţia lui Vogt a fost să dea 
în judecată „Allgemeine ZeitungM din Augsburg sub acuzaţia de 
calomnie ; ziarul i-a cerut dovezi lui Liebkn[echt], acesta i s-a adre
sat lui Bl[ind), iar Blind a declarat că nu are nici o contingenţă cu 
chestiunea menţionată. Vogt 1) a prezentat lucrurile de aşa manieră 

1) In manuscris este şters : „a ciştigat, datorită acestui fapt, procesul•. -
Nota red. 
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ca şi cum autorul pamfletului ar fi fost Marx, aflat în umbra lui 
Liebk[necht] . In „Allgemeine Zeitung• din Augsburg a început po
lemica între M[arx] şi Bl [indl. Pe baza mărturiilor făcute sub pres
tare de jurămînt (affidavits) de către zeţarul V6gele, prin urmare pe 
baza unor documente juridice, M[arx] a dovedit că acesta din urmă 
a cules împreună cu Hollinger pamfletul scris de mina lui Blind. 
Blind l-a convins pe Hollinger să dea o declaraţie falsă, în care să 
arate că pamfletul nu s-a tipărit la el şi nu Blind este autorul lui ; 
apoi, împreună cu Hollinger, l-a convins pe zeţarul Wiehe să dea şi 
el o declaraţie falsă, în care să specifice că lucrează la Hollinger de 
1 1  luni şi poate confirma cele declarate de acesta. Astfel înarmat, 
Blind a declarat că afirmaţia cum că el ar fi autorul pamfletului este 
o născocire răuvoitoare. Cu aceasta, „Allgemeine Zeitungu din Augs
burg şi-a încheiat polemica. M[arx] a răspuns printr-o circulară tipă
rită în limba engleză, în care declara că cele spuse de Blind şi de mar
torii săi şi menţionate mai sus sînt o deliberate lie (minciună pre
meditată) , iar Blind este un deliberate liar (un mincinos cu preme
ditare) (Londra, 4 februarie 1860) 1) . Blind n-a mai ripostat. Dar la 
8 februarie 1860, zeţarul Wiehe, retractînd cele declarate anterior, 
a dat în faţa judecătorului de pace din Bow Street următoarea de
claraţie, echivalînd cu o mărturie făcută sub prestare de jurămînt : 

1 .  el n-a lucrat 1 1  luni la Hollinger, 
2. el nu lucra la Holl [inger] atunci cînd a fost publicat pamfletul 

„Avertismentu ,  
3. a auzit atunci de  la Vogele că  pamfletul în  chestiune a fost 

cules de Vogele împreună cu Hollinger şi că manuscrisul era scris 
de mina lui Blind, 

4. mai tîrziu, el însuşi a repaginat zaţul, care se lllai păstrase, 
pentru reproducerea din „Volku, 

5. el a văzut cînd Hollinger i-a dat lui Liebkn[echt] corecturile 
cu îndreptările scrise de mina lui Bl[in]d şi a auzit cum imediat după 
aceea H[ollinger] şi-a exprimat regretul de a fi făcut acest lucru. 

6. Declaraţia anterioară a semnat-o în urma insistenţelor lui Hol
linger şi Blind. Hollinger i-a promis bani, iar Blind a spus că se va 
arăta recunoscător. 

M[arx] a făcut să circule copiile acestor documente în diferite 
cercuri şi ideea s-a dovedit a fi fost bună. La 15 februarie, în „D[aily] 
Telegr[aph] u a apărut declaraţia lui Schaible (în copie) ; Scl![aibleJ 
i-a trimis-o lui M[arx] , care i-a răspuns că aceasta nu schimbă cu 
nimic lucrurile, nici în ceea ce priveşte mărturiile false smulse de 

1) K. Marx. „Procesul împotriva lui «Augsburger Zeitung•• (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 14, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 746-747) . -
Nota trad. 
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Blind, nici în ceea ce priveşte infama conspiracy dintre Blind şi Hol
linger pentru a obţine prin viclenie semnătura lui Wiehe pe docu
mentul fals pe care îl ticluiseră. 

Acum, ca şi atunci : Schaible, ajutor I 
Acestea sint faptele. Mai mult nu ştiu despre nefericitul acesta. 
lncă ceva. Dacă îmi vei mai face vreodată cinstea de a povesti 

despre întîlnirea noastră de la Londra, te-aş .ruga să n-o mai prezinţi 
de aşa manieră, incit lucruri despre care nici n-a lfost vorba în 
discuţiile noastre să pară a fi fost spuse de mine 289• ln ce priveşte 
autodeterminarea omului, pot spune doar că în această formulare 
generală o consider o inepţie. La autonomia popoarelor m-am referit 
cel mult în măsura în .care le-am contestat slavilor de sud dreptul 
de a sluji, sub acest pretext, planurilor de cucerire ale ruşilor, aşa 
cum şi acum mă bucur din inimă de bătaia pe care au încasat-o 
sirbii ; despre republica socială şi despre cei executaţi la Baden nici 
măcar n-a fost vo.rba, după cite îmi amintesc. De fapt, numai o pură 
intîmplare a făcut ca, după apariţia articolului d-tale, M[arx] să nu 
declare că nu te-a văzut deloc şi că, în consecinţă, in general n-ar 
fi putut avea o asemenea discuţie cu d-ta. 

Nu am putut răspunde mai devreme deoarece exemplarul meu 
din „Domnul Vogt" al lui Marx, unde, la p .  55 şi următoarele, pot fi 
citite cele de mai sus 290, a fost luat de cineva şi abia ieri restituit. 

Cu salutări prieteneşti. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXVI, ed. rusă, 1935 
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Al d-tale, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Philipp Pauli 

la Rheinau 

Londra, 16 dec. 76 
Dragă Pauli, 
Ieri ţi-am trimis p rin Continental Parcels Express şi mai departe 

prin poşta imperială germană un colet francat, pe adresa : 
D-l dr. Pauli, Mannheim (Fabrica chimică Rheinau) , Germany, 

cu următorul conţinut : o budincă cu stafide pentru soţia ta, un co-
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zonac cu stafide, pregătit pentru tine de soţia mea, o carte, o cutie cu 
batiste şi o călimară mică pentru Pumps. Deoarece în lădiţă nu mai 
încăpea nimic, am fost nevoiţi să punem rochia cea nouă pentru ea 
în pachetul cu budinca pentru familia Schupp. Cu lădiţele astea este 
o nenorocire, trebuie să le iei aşa cum le găseşti ; de fapt, sînt nişte 
cutii pentru jucării fabricate în Germania. 

In caz că lădiţa nu va sosi cel tîrziu pînă miercuri 1) , ar fi bine 
să ceri relaţii Ja oficiul poştal din Mannheim. Poşta răspunde în ase
menea cazuri, ea şi Continental Parcels Express îşi fac redproc 
servicii de agenţi. Sper însă că totul va ajunge în bune condiţii, de
oarece noi am trimis lucrurile din timp, ca să sosească acolo înainte 
de a începe forfota de Crăciun, căreia poşta imperială, după cum 
singură recunoaşte, nu este în stare să-i facă faţă. 

Am primit ambele d-tale scrisori şi îţi mulţumesc încă o dată 
pentru informaţiile cu privire la Schmidt. Din Frankfurt - infor
maţii asemănătoare 281 : nici Sonnemann, invocat de el, nu-l cunoa-şte, 
însă unul dintre redactorii lui „F[rank]f[urte]r Z[ei]t[un]gu îl cunoaşte 
ca pe un „specialist în lezmajestateu şi ca pe un martir cu preme
ditare, care, după toate, „se mai şi milogeşte [schnorrt) (expresie 
nord-germană pentru cerşetorie) pentru martiriul său".  El mi-a mai 
scris o dată, după care eu i-am atras atenţia asupra datelor false 
pe care mi le-a furnizat şi de atunci n-am mai auzit nimic despre 
elefantul ăsta în cîrje.  

Voi încerca să-ţi trimit într-o formă sau alta articolele !) de în
dată ce se vor fi tipărit mai multe din ele. După aceea vor apărea 
în broşură separată, şi, bineînţeles, că o vei primi şi pe aceea. 

De vreo 4-5 zile, fără nici un motiv evident, soţia mea se simte 
mult mai bine. Este aproape miraculos ce schimbări de felul acesta 
se întîmplă uneori cu femeile între 40 şi 50 de ani. Vreau numai 
să sper că nu este ceva trecător. 

ln lădită sînt şi cîteva fire de ilex, cu sacramentalele lor bobiţe 
roşii, tradiţionale de Crăciun ; să le înfigeţi în budincă cînd o veţi 
servi la masă. Aceste fire le-am pus chiar deasupra, pentru ca va
meşii să-şi înţepe degetele în ele. 

Şi acum, cele mai calde salutări din partea soţiei mele şi a mea, 
sărbători fericite I 

Publicat pentru prima oară 
fn : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, vol. XXVI, ed. rusă, 1935 

1) 20 decembrie. - Nota red. 
1) F. Engels. „Anti-Diihring • .  - Nota red. 

Al d-tale, 
F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 
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74 

Engels către Hermann Engels 

la Engelskirchen 
Londra, 18 dec. 1876 

Dragă Hermann, 
Am primit la timp ambele tale scrisori, din 14 şi 17 noiembrie, 

am făcut respectivele calcule contabile şi am găsit că extrasul de 
calcul este exact, cu excepţia unei sume în privinţa căreia pînă acum 
n-am fost înştiinţat, şi anume plata a 90 de mărci şi 68 de pfeningi, 
făcută lui Emil Blank la 24 ianuarie 1876. Presupun că este vorba de 
suma pe care o datoram eu pentru diferitele tranşe de vinuri trimise 
mie de firma lui de aici şi în acest caz socoteala este exactă. 

lţi trimit înapoi bileţelul în indiană ; literele aparţin scrierii de
vanagari sau sanscrită 292, dar sînt îngrozitor de pocite, din care cauză 
n-am putut descifra decit un singur cuvînt. Este vorba de un fel de 
scriere de mînli, iar eu nu cunosc decit scrierea de tipar. Pare să fie 
un dialect din India centrală, deoarece în nord se scrie mai ales cu 
litere arabe. 

Deşi mi-au revenit din nou 600 1. st. la nominalul acţiunilor noi 
ale companiilor de gaze (la care am ciştigat aproximativ 60-700/o) , 
la ultima tragere însă am primit dividende la diferite acţiuni ame
ricane, aşa că pentru moment, în afara procentelor mele, nu mai am 
nevoie de alţi bani. Dar, întrucit toate companiile mele de gaze vor 
lansa în cursul anului noi acţiuni sau obligaţii, m-aş simţi foarte 
bine ştiind că în orice clipă am la voi 300-500 1. st., asta pentru că 
uneori este nevoie să verşi dintr-o dată întreaga sumă şi  în acest 
caz banii trebuie procuraţi rapid. 

Multe mulţumiri pentru informaţiile cu privire la Schaaffh[ausen]. 
Credeam că zvonurile care mi-au parvenit sînt exagerate, dar ieşirea 
lui Mevissen din direcţie ar putea fi un indiciu că şobolanii au în
ceput să părăsească corabia. 

Că războiul via izbucni în curînd, de asta sînt sigur. Ruşii s-au 
ambalat atît de mult, incit nu mai pot da înapoi, iar turcii se vor 
împotrivi, bineînţeles, oricărei incursiuni pe teritoriul lor. Oricare 
va fi situaţia, Anglia va apăra în orice circumstanţe Constantino
polul şi strîmtorile, dar deocamdată n-am ajuns atît de departe ; am 
convingerea că turcii le vor veni mai uşor de hac ruşilor dacă vor 
fi lăsaţi absolut singuri. Poziţia dintre Dunăre şi Balcani este una 
dintre cele mai puternice din Europa şi, atîta timp cit acolo nu se 
construiesc căi ferate şi şosele, efectivul armatei ruse care poate fi 
folosit şi hrănit acolo este limitat la un anumit maximum, 100 OOO-
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1 50 OOO de oameni cel mult. Ca urmare, în patrulaterul de cetăţi 
Rusciuk, Silistra, Vama şi Şumla 1), războiul se va prelungi, turcii 
putînd să-l suporte mai uşor decît ruşii. Aşa-zisa autonomie a Bul
gariei nu înseamnă nimic altceva decît alungarea turcilor de pe 
această poziţie întărită şi descoperirea Constantinopolului în faţa 
unei invazii ruseşti. Bineînţeles că turcii nu vor admite nici unei 
conferinţe să le impună un asemenea lucru !93, Dacă vrei să ştii exact 
ce fel de greutăţi vor întîmpina ruşii acolo, am să-ţi dăruiesc de 
Crăciun cartea ·lui Molke „Der russisch-tiirkische Feldzug 1 828-
1 829 " ,  Berlin, 1 836 2) ; este o carte foarte bună şi apoi găseşti în ea 
şi hărţile speciale necesare pentru războiul iminent. De data aceasta, 
spre deosebire de 1 828, 

1 .  turcii au armată, 
2. Silistra, Rusciuk etc. sînt înconjurate de redute moderne, 
3. după englezi, turcii dispun de cea mai puternică flotă de cui

rasate şi domină în întregime Marea Neagră, 
4. armata rusă trece printr-un proces de reorganizare, aşadar, nu 

este prea pregătită pentru război. 
Calde salutări Emmei şi copiilor şi sărbători fericite. 

Publicat pentru prima oară 
in : „Deutsche Revue',  Jg. 46, 
Bd. 3, 1921 
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Al tău, 
Friedrich 

Originalul ln limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către J ohann Philipp Becker 

la Geneva 

Dragă Becker, 

122, Regent's Park Road 
Londra, 21 dec. 16 

Am primit cartea ta poştală, numerele din „Precurseur" şi două 
exemplare din Adresa 3) în limba franceză. Dacă ne-ai mai putea 

1) Denumirile bulgare : Ruse, Silistra, Vama şi Şumen (denumirea actuală : 
Kolarovgrad) . - Nota red. 

1) La Engels, evident, o greşeală ; corect : 1845 . .---- Nota red. 
1) „Association Internationale des travailleurs. Reponse du Comiti!: central des 

sections de langue allemande en Suisse a une lettre de la section de Zunch, con
cernant le congres international de la secte des antiautoritaires, du 26 Octobre 1876 

il Berne' .  - Nota red. 
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trimite cîteva exemplare din aceasta din urmă, ar fi foarte bine (în 
limba franceză, le-am trimite la Paris) , le vom plăti cu plăcere, de 
îndată ce vom şti cit costă aproximativ 20 de exemplare. 
· Iţi trimit alăturat un mandat poştal pentru 15 franci, din care 

9 franci - rest datorat pentru 1 1St[unden] d [er] Andacht" 1) , iar 
6 franci - costul a două abonamente pe şase luni la „Precurseur" 
pentru Marx şi pentru mine. Poţi să-mi trimiţi mie ambele numere, 
făcind astfel o economie la taxele poştale, iar eu îi voi da lui M[arx} 
exemplarul lui. Este foarte bine că avem iarăşi un ziar francez în 
Elveţia ; cei din Jura nu se· pot lăsa de intrigi şi atacuri, iar acum 
vom avea prilejul să le dovedim că cu ei nu e chip să trăieşti în 
p ace. Corespondenţe n-am putut să-ţi trimit, pentru că nu vreau să 
mint, iar despre mişcarea muncitorească de aici nu s-ar putea spune 
altceva decît că s-a împotmolit în cele mai meschine preocupări 
trade-unioniste şi că aşa-zişii conducători, inclusiv Eccarius, aleargă 
în urma burgheziei liberale, căreia i se' vînd ca agitatori împotriva 
aşa-ziselor atrocităţi comise de turci 50, şi, invocînd interesele uma
nităţii şi ale libertăţii, propovăduiesc cedarea trădătoare a Peninsu
lei balcanice către ruşi. 

Faptul că De Paepe a participat la Congresul de la Berna 211 este 
�ntru totul în spiritul poziţiei sale de pînă acum. El a rămas încă 
de la Congresul de la Haga 259 în mod oficial în rîndul belgienilor di
sidenţi 294, dar în calitate de şef al opoziţiei, iar acum face treabă 
bună, îndemnîndu-i pe flamanzi să revendice votul universal şi legi 
privind reglementarea muncii în fabrici. Acesta este primul lucru 
înţelept care s-a făcut în Belgia. Acum, nici fanfaronii valoni nu 
mai pot sta deoparte. De neiertat este însă faptul că adepţii noştri 
din Germania s-au lăsat duşi de nas de către jurassieni. Pretutindeni, 
ziarele bakuniste au jubilat cînd s-a aflat că germanii vor trimite 
pe cineva la congres. Liebknecht ştia perfect ce avea de făcut ; la  
întrebarea lui cum apreciem noi propunerile de conciliere şi ce ati
tudine trebuie luată, i-am răspuns : nici una ; pentru că indivizii 
aceştia au rămas aceiaşi dintotdeauna ; cine vrea să-şi frigă dege
tele, n-are decit. Şi după toate acestea, o acţiune de o credulitate 
ele-a dreptul prostească, ca şi cum ar fi vorba de oamenii cei mai 
nobili şi cumsecade. 

Ai primit hotărîrile de la New York, sau, mai bine zis, de la Phi
ladelphia cu privire la dizolvarea Consiliului General 295 ? Iţi trimit 
ca precauţie cîteva exemplare ; veţi avea astfel un motiv în plus 
să luaţi această problem� în mîinile voastre. 

La Geneva apare un ziar italo-francez al lui Terzaghi, caracterizat 
de noi în 1 1Alliance de la D[emocratie] S [ocialiste] " 296• După cum se 

11 Vezi volumul de fată, p. 201. - Nota red. 
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pare, individul îi înjură acum pe bakunişti. Aceştia l-au mai tolerat 
mult timp după ce noi l-am demascat ca spion al poliţiei, dar, în cele 
din urmă, au fost nevoiţi să-l dea afară din acest motiv. Terzaghi nu 
este altceva decit un simplu mouchard 1), iar complicele său Baste
lica - un agent bonapartist ; el a publicat la Strassburg un apel 
către muncitorii .francezi pe care-i chema la restaurarea imperiului. 

In Italia nu este nimic de .făcut, toţi sînt bakunişti, iar în Spanis 
nu mai am nici o adresă, poate voi primi una în curînd. 

Calde salutări. 

Publicat pentru prima oară 
în· : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXVI, ed. rusă, 1935 

•) - copoi. - Nota lrad. 

Al ti1u, 
F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 
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Marx către Macsim Macsimovici Kovalevski 

la Moscova 

Dragă prietene, 

41 ,  Maitland Park, Londra 
9 ianuarie 1877 

Am aflat că "'• o doamnă. rusoaică 1) , care a adus mari serv1c11 
partidului, neavînd bani nu poate găsi la Moscova un avocat pentru 
soţul ei 2) . Eu nu ştiu nimic despre soţul ei, nici dacă este vinovat, 
nici dacă nu este. Cum însă procesul se poate încheia cu o deportare 
în Siberia, iar d-na„. este hotărită să-şi urmeze soţul, pe care îl so
coteşte nevinovat, ar Ii foarte important să i se procure măcar mij
loacele necesare apărării. D-na„., care şi-a încredinţat administrarea 
averii ei soţului, nu se pricepe absolut deloc la lucrurile astea, aşa 
di nu.mai un avocat o poate ajuta. 

D-l Taneev, pe care îl cunoşti şi pe care-l stimez de mult timp 
c;:a pe un slujitor devotat al eliberării poporului, este poate unicul 
avocat clin Moscova care şi-ar asuma o treabă atît de ingrată. De 
aceea ţi-aş rămîne foarte îndatorat dacă l-ai ruga în numele meu să 
se ocupe de situaţia extrem de neplăcută în care se află prietena 
noastră. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Letopisi marksizma •, kn. VI, 1928 

1) E. L Tomanovskaia. - Nota red. 

I) I. M. Davîdovski. - Nota red. 

Al d-tale, 
Karl Marx 

Originalul în limba franceză 
Tradus din limba germană 



Seri-sori din 1877 

77 

Engels către Wilhelm Liebknecht 298 
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Londra, 9 ian. 77 

Dragă Liebknecht, 
D'abord 1) , felicitări cu prilejul Anului nou ţie, familiei tale şi 

tuturor prietenilor. 
Iţi trimit alăturat restul din „Filozofie" 2) .  De secţiunile „Econo

mia politică" şi „Socialismul" mă voi apuca imediat ; s-ar putea, 
totuşi, ca după „Filozofie" să survină o pauză. Aş fi dorit să aştep
taţi pînă după alegeri 299• In acest interval ar trebui să folosiţi spa
ţiul din ziar pentru agitaţie. In ce mă priveşte, mă declar absolut 
satisfăcut dacă în două numere pe săptămînă îmi publicaţi lucrarea 
în tranşe, al treilea număr rămînînd disponibil pentru alte lucruri. 
Dacă din cînd în cînd îmi veţi face Ioc şi în numărul al treilea, nu 
voi avea, 'desigur, nimic împotrivă. 

Am trimis mai demult 1 0  I. st. lui Geib prin Bracke, reprezentînd 
contribuţia noastră Ia fondul electoral ; din păcate însă, n-am mai 
fost în situaţia de a suplimenta această sumă, drept care n-am putut 
da curs cererii tale în acest sens. Dacă nu vă faceţi iluzii şi dacă 
ştirile din „Vorwarts" nu sînt exagerate [„.] 3) . 

„.Dacă turcii nu vor da înapoi, în curînd s-a zis cu Rusia. Ser
viciul militar general obligatoriu a dezorganizat armata rusă mai 
mult chiar decît mă aşteptam 300, în timp ce turcii nu au fost nici
odată într-o situaţie mai bună ; în plus, ei au, după englezi, cea mai 
bună şi mai puternică flotă de cuirasate din lume. Aşadar, dacă va 
izbucni furtuna, revendicarea voastră cu privire la restaurarea Po
loniei va deveni deosebit de actuală, iar dacă nu va izbucni, vom 
avea o nouă revoluţie la Constantinopol, şi abia atunci se va stîrni 
adevărata furtună. 

[„.] să spună adevărul. Dacă se vor plînge de tonul meu, sper că 
nu vei uita să Ie aminteşti de tonul d-lui Diihring faţă de Marx şi 
de alţi predecesori ai lui, şi în special să subliniezi că eu vin cu 
dovezi, şi încă detaliate, în timp ce D[iihring] pur şi simplu îşi ca-

l) In primul rind. - Nota trad. 
1) F. Engels. „Anti-Diihring•, secţiunea întii. - Nota red. 
1) A doua pagină din manuscris lipseşte. Paragraful următor este reprodus dupl 

textul apărut in „Vorwărts• nr. 8 din 19 ianuarie 1 877, unde W. Liebknecht a 
c:itat acest pasaj fără a menţiona şi numele au�o:ului scrisorii. - Nota recf. 
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lomniază şi defăimează predecesorii. Ei au vrut-o, şi pe cuvîntul 
meu că nu au decit ce merită, şi încă din plin. 

Publicat pentru prima oară 
ln întregime în : „Arhiv Marksa i 
Enghelsa•, voi. ,1 (VI), 1932 

78 

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Hermann Engels 

la Engelskirchen 

Londra 9 ian. 77 

Dragă Hermann, 
Am primit la timp scrisoarea ta şi cele 300 1. st. expediate şi, 

conform indicaţiilor, am trecut aceşti bani în contul vostru. Multe 
mulţumiri pentru ei, ca şi pentru contul curent, pe care urmează 
să-l verific. Faptul că la expediere ai mai rotunjit suma nu are nici 
o importanţă. Am primit mandatul poştal sîmbătă seara, cind aveam 
musafiri, şi din cauza avalanşei de vizite şi de primiri din acest 
anotimp abia astăzi am reuşit să-ţi confirm primirea. Sper că o să 
mă ierţi. 

Habar n-am avut că Hermann şi Moritz 1) urmează la universi
tate. Nu le strică deloc ciţiva ani de studiu, iar dacă după aceea 
vor voi să se lanseze şi ei în afaceri, cunoştinţele dobîndite Ie vor 
fi cu atît mai utile i ultimii 20 de ani au dat o lovitură definitivă 
vechii prejudecăţi negustoreşti, potrivit căreia ca să faci comerţ 
este nevoie, în primul rînd, să stai trei ani la registrul de copiat, 
să ai o scriere frumoasă, să vorbeşti cit mai prost germana şi să 
fii remarcabil de ignorant. Iar dacă vor voi să facă . altceva, toate 
drumurile le sînt deschise. 

Ruşii se pot pomeni într-o situaţie fără ieşire. Intotdeauna am 
fost de părere că introducerea serviciului militar general obligatoriu 
va duce de ripă armata rusă 100• Dar că lucrurile vor evolua atît de 
rapid şi de strălucit, la asta nu m-am aşteptat. Totul se prăbuşeşte 
- disciplina şi conducerea, ofiţerii şi soldaţii, totul lipseşte - mai 
mult chiar decit în timpul faimoasei voastre mobilizări din 1 852 -, 
căti în Rusia hoţia atinge proporţii absolut monstruoase. Cu cit se 

1) Nepoţii lui Engels : Hermann Friedrich şi Rudolf Moritz Engels. - Nota red. 
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fac mai multe depozite şi rezerve în vederea mobilizării, cu atît mai 
puţin găseşti în ele, deoarece toate acestea nu sînt decît pretexte 
pentru hoţie. In plus, turcii nu au fost niciodată într-o situaţie atît 
de bună ca acum, avînd încă de pe acum mai multe trupe în Bulgaria 
decît pot arunca acolo ruşii, care dispun de patru corpuri de armată 
(144 OOO de oameni pe hîrtie). ln aceste patru corpuri de armată 
sînt incluse şi toate rezervele recrutate din Polonia, care vor trece 
la inamic cu prima ocazie. Armata română există acolo numai pentru 
a se preda, iar miliţia ţărănească sîrbă abia dacă va reuşi să mai 
adune vreun om, iar cei pe care-i va putea înhăţa sint sătui de 
luptă. 

Sînt chemat la masă, este ora cinci şi jumătate, ora cind se ridică 
poşta. Calde salutări tuturor de la  

Publicat pentru prima oară 
ln : „Deutsche Revue', Jg, 46, 
Bd. 3, 1921 
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Al tău, 
Friedrich 

Originalul ln limba germană 
Tradus din limba germană 

Marx către Wilhelm Bracke 30 1 

la Braunschweig 

[Londra] 21 ian. 1877 

Dragă Bracke, 
Salut recenta trecere în revistă a forţelor de luptă social-demo

crate din Germania 299• Evenimentul a produs o profundă impresie 
peste hotare, în special în Anglia, unde corespondenţii de presă ber
linezi au făcut ani de zile tot ce le-a stat în putinţă pentru a induce 
în eroare publicul cititor britanic asupra situaţiei partidului nostru. 
Dar ,,.murder will outu 1) , cum spune John Bull, dnd dă faliment. 

Aş vrea, în sfîrşit, să ştiu exact cum stau lucrurile cu Fraulein 
!solde 2) (nu am vrut să te plictisesc cu asemenea treburi în timpul 
agitaţiei electorale). Ea mi-a trimis prima coală, pe care a tradus-o 
de probă 3) ; i-am răspuns că sînt convins că o va scoate la capăt 

1) - „adevărul iese deasupra ca untdelemnul". - Nota lrad. 
1) Isolde Kurz. - Nota red. 
1) Din cartea lui Lissagaray „Histoire de la Commune de 1871" .  - Nola red. 
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cu această lucrare dacă îşi organizează bine timpul şi nu se gră
beşte şi i-am trimis următoarele p atru coli. Totodată însă i-am tri
mis şi o listă destul de lungă cu greşelile făcute în coala de probă. 

Se pare că lucrul acesta a cam şocat-o pe respectiva cuconiţă, 
deoarece din scrisoarea ei de răspuns am desprins o oarecare iritare. 
Fără a mă lăsa impresionat, i-am scris din nou in acelaşi sens, şi 
anume că o consider drept traducătoarea cea mai indicată. De atunci 
au trecut cîteva săptămîni, dar de la dînsa - nici o veste. Acum 
însă este absolut necesar ca această domnişoară să se decidă dacă 
da sau nu, şi d acă da, atunci să şi trimită material. Te-aş ruga să fii 
atît de bun şi să-i scrii în acest sens. In caz că ea s-a răsgîndit, ar 
trebui încercat cu fraţii Scheu, deşi nu sînt prea încintat să am de-a 
face cu domnii Scheu (ceea ce, dealtfel, n-are nici o legătură cu 
problema în cauză) . Nu mai avem timp de pierdut. Dacă drăgălaşa 
!soldă respinge oferta, va trebui să-mi restituie colile franceze pe 
care i le-am trimis. 

Fii, te rog, bun şi pregăteşte un contract în două exemplare în 
care să se specifice condiţiile asupra cărora am convenit. Un exem
plar cu semnătura d-tale rămîne ·la Lissagaray, iar celălalt, semnat 
de el, îţi va fi înapoiat d-tale. 

Salut. 

Publicat pentru prima oară 
în lntregime in : K. Marx-F. Engels. 
„Briefe an A. Bebel, 
W. Liebknecht, K. Kautsky und andere' ,  
Teii I, Moskau-Leningrad, 1933 
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Al d-tale, 
K. Marx 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Marx către Ferdinand Fleckles 

la Karlsbad 

[Londra] 21 ian. 1877 
Dragă prietene, 
In primul rînd, multe mulţumiri pentru sarea medicinală şi regre

tele mele pentru prima şi ampla d-tale scrisoare, care s-a pierdut. 
Mîine di va fi expediat de aici d-nei Wollmann un mic pachet 

cu cărţi, care va conţine ediţia franceză a „Capitalului" pentru veri-
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şoara d-tale, iar pentru d-ta (de la „copil" 1)) „Histoire de la Com
mune• a lui Lissagaray. 

Trecerea în revistă a forţelor Partidului social-democrat din 
Germania cu ocazia alegerilor pentru Reichstag 298 l-a băgat straşnic 
în sperieţi nu numai pe preaiubitul nostru filistin german, ci şi les 
classes dominantes din Anglia şi Franţa. Dealtfel, un ziar englez 
relevă, scrîşnind din dinţi, contrastul dintre „the melodramatic fits 
and starts of the French and the businesslike way of proceeding of 
the German socialists• 2). 

In ce măsură această otravă cu acţiune lentă îi cuprinde din ce 
în ce mai mult pînă şi pe ideologii burgheziei germane ne-o arată, 
printre altele, o mică broşură, recent apărută, aparţinînd lui Schăffle 
- pe care d-ta îl cunoşti foarte bine - şi intitulată „Die Quintes
senz des Socialismus•. Ar trebui să ţi-o comanzi numai ca să ai 
de ce te amuza. Este plină de un comic involuntar. Pe de o parte, 
broşurica, după cum specifică însuşi autorul, este scrisă special 
pentru popii protestanţi, care nu le pot lăsa, totuşi, în exclusivitate 
rivalilor lor catolici monopolul cochetării cu socialismul. Pe de altă 
parte, d-l Schăffle zugrăveşte, cu o fantezie specific suabă atit de 
îmbietor împărăţia socialistă viitoare de o mie de ani, incit aceasta 
va fi împărăţia ideală a paşnicilor filistini, paradisul deschis numai 
celor de teapa lui Karl Mayer. 

După ce că vremea este de-a dreptul imposibilă, apăsătoare, 
ploioasă, cu ceţuri de un galben atît de întunecat, incit trebuie să 
ţii toată ziua lumina aprinsă, cum fac şi eu acum, aici mai bîntuie 
cu furie şi „Oriental Question" 3) . La fiecare pas te înhaţă cite un 
John Bull şi te chestionează : „Now, Sir, what do you think of the 
Oriental Question 4) ?".  Politeţea te împiedică să dai unicul răspuns 
potrivit : „I think, Sir, that you are a damned ass" 1). 

Dealtfel, oricare ar fi deznodămintul războiului, favorabil sau 
nefavorabil pentru tătucul-ţar de la Petersburg, acest „om bol
nav" 136, asurzit şi năucit de urletele filantropico-isterice ale libe
ralului „party of profit at any price" 8) , a dat semnalul unei zguduiri 
încă demult pregătită în propriul său imperiu, zguduire care, în 
ultimă instanţă, va pune capăt întregului status quo existent actual
mente în bătrîna Europă. 

1) Eleanor Marx. - Nota red. 
"I - „accesele şi pornirile melodramatice ale socialiştilor francezi şi stilul 

practic de acţiune al socialiştilor germani •. - Nota trad. 
1) „Problema orientală". - Nota trad. 
'l - „Ei bine, domnule, care este părerea dv. despre problema orientală 1". 

- Nota trad. 
') - „Cred, domnule, că sînteţi un idiot•. - Nota trad. 
') - „partid al profitului cu orice preţ•. - Nota trad. 
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Transmite, te rog, călduroase salutări amabilei d-tale verişoare 
şi studiază temeinic limba engleză, căci, la nevoie, Anglia rămîne 
locul cel mai bun unde merită să te stabileşti ca medic. 

Publicat pentru prima oară 
ln : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXVI, ed. rusă, 1935 

8 1  

Al d-tale devotat, 
Karl Marx 

Originalul in limba germană 
Tradus din limba germană 

Marx către Wilhelm Alexander Freund 

la Breslau 

Dragă prietene Freund I 

21 ianuarie 1877 
41 ,  Maitland Park Crescent 

Londra, N.W. 

Urările mele cu prilejul Anului nou pentru d-ta şi pentru soţia 
d-tale sosesc, din păcate, cu întîrziere, din cauza prea multor treburi, 
ca şi a unei amigdalite, cu care m-am a.ies în ultimele zile petrecute 
la Karlsbad. Am păţit-o acolo ca ţăranul lui Martin Luther, care pe 
o parte era urcat pe cal, iar pe cealaltă se prăvălea 302• 

Fiica mea 1) vă trimite calde salutări d-tale şi soţiei d-tale. Printre 
altele, ea s-a făcut vinovată de a fi tradus lucrarea profesorului 
Delius, „Das epische Element in Shakespeare",  editată de o societate 
Shakespeare de aici, printre ai cărei membri se numără şi ea ; ce-i 
drept, această traducere i-a adus mari elogii din partea d-lui De
lius 303• Ea mă roagă să te întreb care este numele profesorului suab 
adversar al lui Shakespeare şi cum se intitulează lucrarea lui despre 
care ne-ai vorbit la Karlsbad 304• Matadorul societăţii Shakespeare 
de aici, Mr. Fumivall, nu vrea cu nici un preţ să renunţe la plăcerea 
de a cunoaşte această lucrare. 

„Problema orientală• (care se va încheia cu o revoluţie în Rusia, 
indiferent <:are va fi deznodămîntul războiului împotriva turcilor) şi 

1) Eleanor Marx. - Nota red. 
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trecerea în revistă a forţelor de luptă social-democratice în patrie ZllP 
l-au convins, de bună seamă, pe filistinul german de cultură că pe 
lume există şi lucruri mai importante decit „muzica viitorului" a lui 
Richard Wagner 0• 

Salutări cordiale d-tale şi amabilei d-tale soţii. 

Al vostru prieten devotat, 
Karl Marx 

Dacă cumva te vei întîlni întîmplător cu dr. Traube, transmite-i; 
cordiale salutări din partea mea şi aminteşte-i, te rog, că mi-a pro
mis să-mi trimită titlurile diferitelor sale publicaţii. Este un lucra 
foarte important pentru prietenul meu Engels, care în lucrarea de 
filozofie a naturii 1) pe care o elaborează în prezent vrea să accen
tueze, într-o măsură mai mare decit s-a făcut p înă acum, meritele 
ştiinţifice ale lui Traube 305, 

Publicat pentru prima oară 
în : suplimentul la ziarul „Vorwărts ' 
nr. 215 din 1 6  iunie 1931 

82 

Origiualul în limba germani 
Tradus din limba germană. 

Marx către Frederick Harrison 

la Londra 

Prea stimate domn, 

[Londra) 21 ianuarie 1877 
41,  Maitland Park Crescent, N.W. 

Aducătorul acestei scrisori, nepotul meu, d-l Henry Juta din 
Cape Town, doreşte să-şi desăvîrşească studiile superioare la Uni
versitatea din Londra şi, totodată, să devină membru al lui Inner 
Temple 308• In vederea obţinerii ultimei calităţi amintite, el trebuie 
să dea o declaraţie scrisă, arătînd că nu este avocat etc., iar semnă
tura lui trebuie să fie contrasemnată de doi avocaţi care să ateste 
că este o persoană onorabilă etc. Deoarece chestiunea este foarte 
presantă, mi-am luat îngăduinţa de a-l îndruma spre dv. pe acest 

1) F. Engels. „Dialectica naturii'. - Nola red. 
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tînăr, în -speranţa că veţi fi atit de amabil să-l sfătuiţi cum să 
.rezolve această situaţie dificilă. 

Am onoarea, Sir, de a fi 
Ed. Harrison Esq. 

Publicat pentru prima oară 
in : „Neues Deutschland • 

.nr. 15 din 15 ianuarie 1963 

83 

Al dv. sincer, 
Karl Marx 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba germană 

Marx către Gabriel Deville 

la Paris 

(Ciornli) 

Dragă cetăţene, 

23 ianuarie 1877 
41 ,  Maitland Park Road, N.W. 

Londra 

După primirea amabilei d-tale scrisori din 15 decembrie i-am 
'Scris prietenului nostru Hirsch în legătură cu proiectul 807 d-tale şi, 
în primul rînd, cu obligaţiile mele contractuale faţă de d-l Lachâtre, 
editorul „Capitalului• 1) , care nu-mi permit să dau curs acestui 
proiect fără asentimentul ·lui. I-am scris apoi lui Lachâtre, aşteptind 

·zi de zi un răspuns, însă zadarnic. In cele din urmă, acum citeV'a zile 
J-am trimis o scrisoare recomandată, deoarece, după toate probabili
tăţile, prima a fost interceptată, aşa cum se întimplă în mod curent 
în imperiul prusiano-german. In aşteptarea răspunsului d-lui Lachâ
tre, trebuie, totuşi, să remarc că, chiar şi în cazul în care am avea 
asentimentul său, d-l A. Quest ar fi în stare să confişte orice „rezu
matu din „Capitalul u. Intruoît d-l Lachâtre a fost condamnat în contu
macie pentru activitate „comunardă •, iar acum se află ca emigrant în 
străinătate, guvernul Broglie a încredinţat, în temeiul legii, admi
nistrarea librăriei d-lui Lachâtre acestui domn Quest, care ţine de 
pleava partidului conservator şi care a făcut totul pentru ca, mai 

1) In manuscris este tăiat : Pe l!ngă aceasta, dl. Hirsch şi cu mine am căzut 
·de acord nu în privinţa unui scurt extras din lucrare, ci, mai mult sau mai puţin, 
..în privinţa unei recenzii .  - Nota red. 
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întîi, să tergiverseze publicarea cărţii mele, iar apoi să împiedice 
difuzarea ei. El este omul în stare să vă joace o festă, cu tot con
simţămîntul d-lui Lachâtre, faţă de care sînt legat printr-un contract 
particular, dar care în faţa d-lui Quest nu are absolut nici o putere, 
deoarece juridic el se află sub tutela acestui administrator al averii 
sale sechestrate. 

Aşa stînd lucrurile, consider că pentru moment ar fi mai indicat 
să amînăm „rezumatul " din „Capitalul M şi între timp să publicăm 
o prezentare de ansamblu a lucrării, la nevoie sub forma unei bro
şurele, ceea ce ar fi cu atît mai util cu cit d-l Block (în „Journal 
des Economistes") 67 şi d-l Laveleye (în „Revue des deux mon
des") 66 au prezentat publicului francez o imagine absolut denatu
rată asupra „Capitalului" .  In acest sens am convenit de la bun în
ceput cu d-l Hirsch. 

Multe mulţumiri pentru cartea d-tale pe care ai avut amabili
tatea să mi-o trimiţi şi care se remarcă prin vioiciunea stilului şi 
profunzimea cunoştinţelor. 

Sper că prilejul care a făcut să ne cunoaştem va servi drept 
punct de plecare pentru o corespondenţă permanentă. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXIX, ed. rusă, 1946 
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Al d-tale, 
K. M. 

Originalul în limba francezii> 
Tradus din limba germanii. 

Engels către Hermann Ramm 

la Leipzig 

Londra, 25 ian. 187'1 

Dragă Ramm, 
Deoarece nu ştiu dacă Liebknecht s-a întors sau nu de la Offen

bach sos, îţi scriu d-tale. 
In primul rînd, de aproape două săptămîni nu am mai primit 

nici o corectură din „DiihringM 1) (ultima a fost articolul VI, pe care 
am trimis-o imediat înapoi) . Mă tem să nu se fi pierdut vreo tranşă. 

Apoi l-am rugat pe Liebknecht să-mi trimită numerele din „Neue 

1) F. Engels. „Anti-Diihring• .  - Nota red. 
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Weltu în care a apărut biografia lui Wolff 1) scrisă de mine ; n-am 
primit clecît primele patru numere, dar, după cum am aflat ulterior 
din fîşiile din „Neue Weltu în care era împachetat „Vorwărtsu ,  a 
.apărut şi continuarea. Bineînţeles că eu nici nu am păstrat aici copia 
manuscrisului, nici nu am întreprins nimic pentru a-l primi, întrucît 
contam pe promisiunea lui Liebknecht ; n-ai vrea să fii atît de bun 
şi să te ocupi de treaba aceasta înainte ca toate numerele să fie 
tăiate şi să se risipească 1 

ln ce priveşte alegerile suplimentare 309, a1c1 se cunosc foarte 
-puţine Jucruri, ştim doar că Rittinghausen este „in u 2) , cum spun 
englezii. Păcat că a căzut candidatul socialist-creştin, capelanul Laaf. 
ln primul rînd, ar fi fost cu siguranţă foarte amuzant să-l urmăreşti 
:străduindu-se să manevreze în Reichstag, iar în al doilea rînd 
- cum în orice caz s-ar fi făcut de rîs - provocind o sciziune 
printre muncitorii din Aachen şi oferindu-ne nouă p osibilitatea de 

.a adînci şi mai mult breşa. 
Lucrul cel mai îmbucurător constatat la ultimele alegeri este 

-marele progres ce se observă la ţară, în special în ţinuturile emina
mente agricole, Schleswig-Holstein şi Mecklenburg. De aici el se 

-poate extinde fără dificultate în Pomerania şi Brandenburg şi, odată 
cuprinsă şi împărăţia rachiului, sfîrşitul monarhiei prusiene nu mai 
oe departe. 

Cu salutări prieteneşti, al d-tale, 

Publicat pentru prima oară 
In : „Arhiv Marksa i Enghelsa•, 

-voi. I (VI), 1932 
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F. Enge/s 

Originalul ln limba germană 
Tradus din limba germană 

Marx către Wilhelm Bracke 

la Braunschweig 

Dragă Bracke, 

[Londra] 14  februarie 1871 
41 ,  Maitland Park Road, N.W. 

Lissagaray, care, în general, este întru totul de acord cu proiectul 
-d-tale de contract, insistă ca pretutindeni să fie fixate preţurile cele 
mai scăzute indicate de d-ta (per exemplar 3)) .  

1 )  F .  Engels. „Wilhelm Wolff". - Nota red. 
1) - „ales". - Nota trad. 
1) P. Lissagaray. „Histoire de la Commune de 1871 ". - Nota red. 
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In ce priveşte exemplarele gratuite pentru el, o duzină îi sînt 
mai mult decît suficiente. 

Apropo I D-ra Isolde Kurz mi-a scris, în primul rînd, ca să mă 
anunţe că-ţi va trimite manuscrisul direct d-tale, urmînd ca d-ta 
să-mi trimiţi mie corectura (ceea ce nu mă deranjează deloc), iar 
în al doilea rînd, pentru a cere în continuare coli din original ; 
colile i-au fost trimise azi de Lissagaray. 1nsă nota bene, Lissagaray 
a mai operat unele modificări în introducere, a făcut cîteva comple
tări (foarte importante) la originalul francez etc., aşa incit nimic 
nu trebuie să se tipărească la Braunschweig înainte ca !solde să fi 
introdus respectivele modificări în primele coli pe care le-a şi tradus. 
Aşadar, dacă în momentul primirii acestei scrisori manuscrisul 
Isoldei a şi sosit la Braunschweig, el nu trebuie tipărit, ci trebuie 
Teturnat !soldei pentru modificări. 

Evident, ediţia germană nu va avea decît de cîştigat ca valoare 
datorită acestor corecturi şi completări, făcute chiar de autor. 

Salutări cordiale. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Arhiv Marksa i Enghelsa •, 
voi. I (VI) , 1932 
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Al d-tale, 
K. Marx 

Originalul In limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Ida Pauli 

la Rheinau 

Londra, 14 febr. 1811 

Dragă d-nă Pauli, 
Mă tem că, pentru realizarea tuturor planurilor ţesute în timpul 

iernii la Rheinau, ar trebui ca vara să aibă nu trei luni, ci nouă. 
Ce se va alege de propunerile pe care le faceţi în amabila dv. scri
soare, timpul o va arăta ; din păcate, eu întrevăd de pe acum o 
piedică serioasă, şi anume starea sănătăţii soţiei mele. Ce-i drept, 
în general, ea a suportat destul de bine iarna şi toată agitaţia zilelor 
de Crăciun (în care aici, în Anglia, se concentrează toate petre
cerile), dar nu ştiu, totuşi, în ce măsură voi reuşi ca pînă în septem-



222 K. Marx şi F. Engels 

brie s-o pun pe picioare pentru o nouă campanie la Milnchen, în 
aşa fel incit să nu fie o povară pentru ceilalţi. ln ultimele şase 
săptămîni am avut din nou tot felul de necazuri cu servitoarele şi 
tocmai acum, cînd soţia mea ar trebui să aibă linişte, este adeseori 
nevoită să .muncească din răsputeri. Eu am avut în vedere această 
posibilitate şi, de aceea, am convenit cu familia Schupp să o pot 
lua oricînd înapoi pe Pumps. In situaţia actuală este absolut necesar 
ca ea să o scutească complet pe soţia mea de orice muncă în gos
podărie şi, cum nici eu nu sînt liber şi, pe deasupra, mai există şi 
alte considerente, voi profita, probabil, de primul prilej pentru a <> 
aduce înapoi la 1 sau cel mai tîrziu la 15 martie. De îndată ce voi 
şti ceva precis, ceea ce se va întîmpla peste citeva zile, le voi 
încunoştinţa detaliat pe Pumps şi pe d-ra Schupp. Pînă atunci vă 
rog să nu le spuneţi nimic despre toate acestea. 

De îndată ce vom pune puţin în ordine treburile casei, primul 
lucru pe care îl voi face va fi să-mi duc soţia pentru vreo două 
săptămîni la mare, pentru a-şi recăpăta pofta de mîncare şi a mai 
prinde putere. Cred că aţi fi izbucnit în hohote de rîs dacă m-aţi 
fi văzut aseară făcînd patul şi azi-dimineaţă aprinzînd focul în 
bucătărie. 

lnţeleg perfect că alegerile 299 v-au plictisit, din moment ce n-aţi 
putut lua direct parte la ele. Cînd vom veni noi la putere, femeile 
vor trebui nu numai să aleagă, ci şi să fie alese şi să ţină discursuri, 
lucru care dej a se practică aici în sistemul şcolar. ln noiembrie anul 
trecut am acordat toate cele şapte voturi ale mele unei doamne, 
care a primit mai multe voturi decît oricare dintre cei şapte can
didaţi. Dealtfel, aici, în sistemul şcolar, ceea ce caracterizează doam
nele este că vorbesc foarte puţin şi muncesc foarte mult : în medie. 
fiecare din ele lucrează cit trei bărbaţi. S-ar putea spune : „Mătura 
nouă mătură bine". Dar majoritatea acestor „mături" 1) sînt destul 
de în vîrstă. 

ln orice caz, vom avea tot timpul în vedere planul pentru sep
tembrie şi vom face tot posibilul pentru a-l realiza. Şi acum vă rog 
să-i transmiteţi lui Pauli şi copiilor salutări cordiale din partea 
soţiei mele şi a mea, iar dv. primiţi urările noastre cele mai bune. 

Publicat pentru prima oară 
in : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXVI, ed. rusă, 1935 

Al dv. sincer, 
F. Engels 

Originalul in limba germană: 
Tradus din limba germană. 

1) Joc de cuvinte : „Besen" - mătură ; „alter Besen• - baborniţă. - Nota red. 
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87 

Marx către Piotr Lavrovici Lavrov 

la Londra 

[Londra] 24 februarie 1871 

Dragă prietene, 
Soţia mea şi cu mine ţi-am fi foarte îndatoraţi dacă mîine (du

minică) la ora 2 ai veni la noi la masă. Iţi voi explica atunci motivul 
îndelungatei mele tăceri - dureri de gît şi o lucrare pe care întru
dlva am fost obligat să o accept 310• 

Publicat pentru prima oară în : 
.,Letopisi marksizma•, kn. V, 1928 
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Al d-tale, 
Karl Marx 

Originalul ln limba franceză 
Tradus din limba germană 

Engels către Friedrich Lessner 

la Londra 

42, Kings Road, Brighton, 4 martie 77 

Dragă Lessner, 
Am primit azi-dimineaţă o scrisoare de la Hoffmann, 9, Hayes 

Court, Soho, căruia i-am mai trimis o dată prin tine 2 1. st. Inainte 
de Crăciun i-a murit un copil, la 15 februarie al doilea, iar la 25 fe
bruarie şi-a pierdut soţia ; mă roagă să-l ajut, deoarece nu a plătit 
încă cheltuielile de înmormîntare a copilului şi nu ştie de unde să 
facă rost de cele 4 1 .  st. pentru înmormîntarea soţiei, care urmează 
.să aibă loc astăzi. Cum scrisoarea (din 28 februarie) a rămas la  
Londra, nu l-am putut ajuta la timp, iar  astăzi este duminică, deci 
nu se poate ;face nimic. Vrei să fii aşa de bun să te duci la omul 
ăsta şi să vezi ce se poate face şi ce:i cu el, iar dacă dispui de 1 1. st. 
sau de 30 de şilingi, poţi eventual să-i dai în numele meu. Scrie-mi 
apoi imediat şi spune-mi cum stau lucrurile, iar eu îi pot trimite un 
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Post office Order 1) . Dar în primul rînd explică-i că am primit scri
soarea lui abia azi dimineaţă şi de aceea n-am putut face nimic. 

Am fost nevoit să o aduc pe soţia mea aici, ca să se mai între
meze puţin 50, ceea ce a şi reuşit ; se simte mult mai bine şi sper 
ca refacerea ei să fie de durată. De marţi într-o săptămînă ne în
toarcem acasă, iar cîteva zile mai tîrziu va sosi şi Pumps împreună 
cu d-ra Lina Scholer. 

Calde salutări din partea soţiei mele şi a mea soţiei tale şi ţie. 
precum şi lui Nelli. 

Publicat pentru prima oară 
fn : K. Marx fi F. Engels. 
Opere, voi. XXVI, ed. rusă, 1935 
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Bătrînul tău, 
F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germani. 

Marx către Piotr Lavrovici Lavrov 

la Londra 

(Londra) 16 martie 1877 

Dragă prietene, 
Un membru al Camerei comunelor (un irlandez) 2) intenţionează 

să prezinte săptămîna viitoare propunerea ca guvernul englez să 
ceară guvernului rus introducerea (în Rusia) a unor reforme pe care 
le consideră necesare avîndu-se în vedere Turcia. El vrea să profite 
de această ocazie pentru a aminti ororile care se petrec în Rusia. 
Eu am făcut să-i parvină unele amănunte în legătură cu măsurile 
adoptate de guvernul rus faţă de unii polonezi rebeli care ţin de 
biserica unită. N-ai putea face d-ta o scurtă relatare în franceză a 
persecuţiilor juridice şi poliţieneşti dezlănţuite în ultimii ani în 
'Rusia ? Deoarece timpul presează - eu am aflat despre treaba 
aceasta abia astăzi - şi deoarece este mai bine să faci puţin decît 
nimic, m-am gîndit că d-ta, car� îţi aminteşti mai bine decît mine 

1) - mandat poştal. - Nota trad. 
•) Keyes O'Clery. - Nota lrad. 
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.asemenea cazuri, ai putea face acest „puţin".  Cred că în felul acesta 
le-ai face un mare serviciu nefericiţilor d-tale <:ompatrioţi m. 

In ce o priveşte pe d-na Utin, eu nu mai înţeleg nimic, dar 
1 shall cross-examine her at the next interview 1) . Dacă nu şi-ar fi 
manifestat în repetate rînduri în faţa soţiei mele şi a mea dorinţa 
.de a te vedea, nu am fi pomenit nici un cuvînt despre aşa ceva. 

Publicat pentru prima oară în : 
.,Letopisi marksizma •, kn. V, 1928 
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Al d-tale, 
Karl Marx 

Originalul In limba franceză 
Tradus din limba germană 

Marx către Piotr Lavrovici Lavrov 

la Londra 

[Londra) 23 martie 1 877 

Dragă prietene, 
Am primit articolul, care se află deja în mîinile respectivului 

membru al Camerei comunelor, căruia voi face să-i parvină şi rec
tificarea 311• 

Beesly a fost ieri la mine ; i-am vorbit despre articolul d-tale 313 

pentru „Fortnightly Review•. Mi-a spus că este gata să te recomande 
lui John Morley, redactorul-şef, numai că - şi aceasta este un 
lucru foarte neplăcut - articolul trebuie scris sau tradus în engleză 
înainte de a fi trimis redactorului. In ce priveşte proporţiile arti
colului, de regulă sînt prevăzute 1 6  pagini (o coală de tipar) . 

Allsop nu ne�a indicat ultima lui adresă ; n-ar putea Leblanc să 
o procure ? 

Ieri am primit o scrisoare din St. Petersburg în care sînt înştiin
ţat că mi s-a expediat un pachet cu cărţi 314• Din păcate, n-am pri
mit nimic. 

Publicat pentru prima oară în : 
„Letopisi marksizma• ,  kn. V, 1928 

Al d-tale, 
Karl Marx 

Originalul în limba franceză 
Tradus din limba germană 

1) - la viitoarea întrevedere am s-o Iau la întrebări. - Nota trad. 
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9 1  

Engels către Johann Philipp Becker 

la Geneva 

122, Regent's Park Road, N.W. 
Londra, 24 martie 77 

Bătrînul meu prieten, 
Iţi trimit alăturat un mandat poştal pentru 50 de franci şi, cred, 

20 de centime cu rugămintea de a-mi trimite în schimb două exem
plare din 1 1Geschichte der siidd[eutschen] MairevolutionM 1) şi, dacă: 
se poate, 1 1Bulletin de la Federation jurassienne• pe 1876. Dacă mi 
le poţi trimite printr-un librar, predă-i pachetul indicîndu-i urmă
toarea adresă : F. E., la adresa F. Wohlauer, St. Pauls Buildings. 
Paternoster Row, London. ln felul acesta, va costa mai nimic. Restul 
de bani, Marx şi cu mine te-am ruga să-i opreşti drept o contribuţie 
a noastră pentru 1 1Precurseuru . 

ln nr. 32 din 11Vorwărtsu a apărut o corespondenţă a mea inti
tulată 11Aus Italien M, din care cred că ai înţeles că imperiul domnilor 
bakunişti se prăbuşeşte cu succes. Cei de la 1 1Plebeu merită tot 
sprijinul şi vor accepta, desigur, cu plăcere orice schimburi cu 
1 1Precurseur• . Adresa : ziarul 1 1La Plebeu, Via Carlo Alberto nr. 1 ,  
Milano. Redactorul se numeşte Enrico Bignami şi de ani d e  zile 
purtăm o corespondenţă, pe care nu am întrerupt-o decît în perioada 
celei mai crunte dictaturi bakuniste în Italia. Pînă şi d-l Malon, 
unul dintre primii 17 fraţi internaţionali şi întemeietori ai Alian
ţei m, s-a dezis acum şi toţi, unul după altul, refuză să-i mai dea 
ascultare nefericitului Guillaume. Guvernarea lumii nu este o treabă 
pentru oricine ; cit priveşte viitoarele congrese ale acestor domni, 
după toate probabilităţile, atmosfera va fi mai încinsă decît la  
Haga 259• Politica noastră de a-i demasca fără cruţare pe oameni şi  
a-i lăsa apoi să plece care încotro şi-a găsit o strălucită confirmare. 
După ce Belgia le-a întors spatele, iar în Italia au pierdut ultimul 
petic de teren, avînd în vedere şi rolul j alnic pe care îl joacă în 
Elveţia (în fiecare an un scandal la Berna cu bătaia obligatorie) , nu 
le-a mai rămas nimic în afara cîtorva resturi din Alianţa spaniolă, 
care se mai menţine numai datorită faptului că acolo posibilitatea 
activităţii legale este ca şi inexistentă şi în întuneric se poate 
escroca mai uşor. 

1) Lucrare scrisă de J. Ph. Becker şi Chr. Essellen. - Nota red. 
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Fragmentul tău din „Neue We1t• mi-a plăcut foarte mult 31 8, 
Ar trebui să continui, este bine ca tineretului să i se amintească 
de mişcările dinainte, altminteri este dispus să creadă că nu dato
Tează nimănui nimic, decît lui însuşi. 

"'Publicat pentru prima oară 
în : F. Engels. „Vergessene Briefe 
(Briefe Friedrich Engels'an 
J ohann Philipp Becker) • ,  Berlin, 1 920 

92 

Bătrînul tău, 
F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Philipp Pauli 

la Rheinau 

[Londra, 26 martie 1 077) 

Dragă Pauli, 
Nu pot expedia această bizară scrisoare a lui Pumps înainte de 

a vă mulţumi încă o dată din suflet în numele meu şi al soţiei 
mele ţie şi soţiei tale pentru toată dragostea şi bunătatea pe care 
i-aţi arătat-o micuţei. Sper că o dată, cînd copiii voştri vor fi mari, 
să se ivească prilejul de a vă întoarce binele făcut. 

Cind vii ? Schorlemmer se jură pe toţi sfinţii că pînă la vară 
trebuie neapărat să vii în Anglia, dar mai mult nu se poate afla 
şi ar fi, totuşi, foarte bine dacă am şti măcar cu aproximaţie cînd 
îţi faci apariţia la noi. Camera ta e dej a pregătită ; dacă ai veni la 
sfirşitul acestei săptămîni, Schorlemmer ar mai putea beneficia de 
vacanţă şi ar veni încoace. 

Noi am petrecut trei săptămîni la Brighton 56, care i-au priit 
extraordinar soţiei mele ; s-a întors mai refăcută chiar decît după 
călătoria şi îndelungata cură de la mare de anul trecut, deşi ajun
sese într-o stare de necrezut. Numai de-ar ţine totul pînă în vară I 

După atîta agitaţie, în Orient se va ajunge, totuşi, la încăierare 
şi, în ce mă priveşte, tare mi-ar părea bine dacă ruşii ar încasa-o. 
Turcii sint cu totul alt fel de oameni, care nu pot fi judecaţi dup ă 
criteriile europene, iar poziţia dintre Dunăre şi Balcani, cu fortăre
ţele ei, nu este întrecută ca tărie decît de poziţia Metz-Strasburg
Mainz-Koblenz. Aici s-ar putea să li se cam înfunde ruşilor. 
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Şi acum, calde salutări soţiei tale, copiilor şi ţie din partea soţiei 
mele şi a mea. 

Publicat pentru prima oară 
in : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXVI, ed. rusă, 1935 
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Al tău, 
F. Engels 

Originalul in limba germană 
Tradus din limba germană 

Marx către Piotr Lavrovici Lavrov 

la Londra 

[Ştampila poştei : Londra, 27 martie 1877) 

Dragă prietene, 
Ai putea să-mi comunici prenumele lui Ignatiev, precum şi unele 

amănunte despre familia lui şi despre el personal ? In ce priveşte 
isprăvile lui politice, sînt mai mult sau mai puţin informat. 

La Moscova s-a produs un colosal faliment comercial şi in
dustrial. 

Publicat pentru prima oară 
in limba rusă in : 
„Letopisi marksizma", kn. V, 1928 
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Al d-tale, 
K. M. 

Originalul in limba franceză 
Tradus din limba germană 

Marx către Piotr Lavrovici Lavrov 

la Londra 

[Ştampila poştei : Londra, 29 martie 1877J 

Dragă prietene, 
Iţi mulţumesc foarte mult pentru însemnarea pe care am pri

mit-o aseară. Nici nu-ţi poţi imagina cit de laşă şi şovăielnică este 
presa engleză „liberă u .  Acesta este singurul motiv pentru care încă 
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nu-ţi pot da un răspuns sigur în legătură cu soarta articolului 
d-tale 313• 

Publicat pentru prima oară în : 
„Letopisi marksizma", kn. V, 1928 
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Al d-tale, 
K. M-

Originalul în limba franceză 
Tradus din limba germanii. 

Marx către Wilhelm Bracke 

la Braunschweig 

(Londra] , 11 aprilie 1877' 

Dragă Bracke, 
Foaia d-tale de titlu 1) este bună ; ar trebui doar ca în loc de 

„textu să pui textul original sau pur şi simplu „original u, cum 
preferi. 

Odată cu aceste rînduri îţi trimit înapoi prima coală de corec
tură ; merge bine, deoarece cuconiţa 2) noastră, deşi a făcut pe 
supărata faţă de mine, ţine destul de mult seama de îndreptările 
mele. Din cînd în cînd însă face nişte greşeli de ţi se taie respiraţia_ 
La p. 14 figurează : „Din fericire, o ştire vagă forţează acum uşileu.  
Cum poate „o ştireu ,  care pe deasupra mai e şi  „vagă u ,  să forţeze 
nişte uşi ? ln franceză este „une vague nouvelleu,  care înseamnă. 
firşte, un nou V'al (de oameni) I 

ln plus, pînă acum, traducerea a mers al naibii de încet. 
Nu mi-ai putea trimite un catalog în care să fie indicate în 

mare lucrările apărute în ultimii ani în Germania cu privire la 
criza comercială şi industrială de acolo ? 

La boala d-tale, principalul este să ai un medic „bunu . Numai 
să nu o tratezi cu uşurinţă ; la început se poate trata uşor, dar, 
dacă o neglijezi, se agravează. 

Engels este foarte nemulţumit de felul în care „Vorwărts• îi 
publică lucrarea sa împotriva lui Diihring 3) . După ce mai întîi i-au 
impus prin contract unele condiţii, acum nu le mai respectă deloc. 
ln timpul campaniei electorale, cînd nimeni nu mai citea, articolele 

1) la cartea lui P. Lissagaray. „Histoire de la Commune de 1871 ". - Nota red. 
1) !solde Kurz. - Nota red. 
1) F. Engels. 11Anti-Diihring•. - Nota red. 
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lui serveau numai pentru a umple spaţiul rămas liber ; după aceea 
au început să publice fragmente mici disparate : o bucăţică săptă
mîna aceasta, altă bucăţică peste 2-3 săptămîni, astfel incit citi
torul (în special muncitorul) pierdea orice continuitate. Engels i-a 
scris lui Liebknecht o scrisoare de avertizare 1) .  Părerea lui este 
că în mod deliberat se procedează în felul acesta, că redacţia este 
intimidată de o mină de adepţi ai d-lui Diihring. Ar fi, dealtfel, 
foarte firesc ca aceiaşi nătărăi care mai întîi au făcut mare scandal 
din cauza „trecerii sub tăcere " a acestui bufon stupid, acum să 
încerce să treacă sub tăcere critica concepţiilor lui. D-l Mast nu a 
ezitat să vorbească despre lungimea exagerată a articolelor. Apolo
gia făcută de el lui Diihring, care, din fericire pentru el, n-a văzut 
lumina tiparului, era foarte, foarte lungă 26 ; şi dacă d-l Mast nu 
a observat că nu numai muncitorii de rînd şi chiar foştii munci
tori, de felul lui, care-şi închipuie că într-un timp record poţi ajunge 
să ştii totul şi poţi da sentinţe despre totul, dar şi oameni cu o 
pregătire realmente ştiinţifică au multe de învăţat din expunerile 
pozitive ale lui Engels, atunci IIU pot decît să-l compătimesc pentru 
puterea lui de discernămînt. 

Cu salutări cordiale, 

Al d-tale, 
K. M. 

P. S. D-ra Kurz traduce : „l'expropriation de toutes Ies denrees 
de premiere necessite" 2) , ceea ce înseamnă exproprierea de către 
guvern sau aproprierea publică, prin cuvintele „înstrăinare publică" , 
denaturînd astfel complet sensul (p. 16) .  

rationnement = stabilirea de raţii fixe (ca, de pildă, într-o cetate 
asediată sau pe un vapor cînd alimentele sînt pe sfîrşite) , ea tra
duce prin „aprovizionarea cu alimente a tuturor cetăţenilor• (p. 16) .  
Aşadar, ea i a  prima accepţie care-i vine în minte, indiferent d acă 
se potriveşte sau nu. 

Tot la p. 16, ea traduce „pour faire lever Ies provinces" prin 
„pentru a se face recrutarea în provincie" ,  or, de fapt este : „pentru 
a ridica provinciile" (şi nu „provincia") „la răscoală• . 

Publicat pentru prima oară 
în : „Arhiv Marksa i Enghelsa •, 
voi. I (VI) , 1932 

1) Vezi scrisoarea următoare. - Nota red. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

'l - „exproprierea tuturor produoelor de primă necesitate• ,  - Nota trad. 
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96 

Engelş_ către Wilhelm Liebknecht 

la Leipzig 

(Ciornă) 

[Londra, 1 1  aprilie 1611) 

Dragă L[iebknechtJ, 
Astăzi am primit scrisoarea ta din 9. Iarăşi vechea poveste. La 

început promiţi marea cu sarea, apoi totul se petrece exact invers 
şi, dacă după toate astea îţi reproşez ceva, atunci amuţeşti pentru 
vreo două săptămîni, după care îmi spui că ai fost foarte ocupat 
şi că aş putea să fiu atît de amabil să te scutesc de reproşurile mele 
superflue. It is adding insult to injury 1) . Numai că piesa aceasta 
s-a jucat de atîtea ori, incit nu mai accept s-o văd reprezentată 
încă o dată. 

Scrisoarea mea de ieri, care la Leipzig va ajunge mîine dimi
neaţă, tu o vei primi vineri 13 ; aştept să-mi răspunzi neîntîrziat 
la întrebările mele. De acest răspuns depinde şi răspunsul meu la 
întrebările tale, aceasta în cazul că în general va mai fi  nevoie de 
vreun răspuns din p artea mea. 

Dacă pînă în seara de marţi 17 nu voi primi de la tine nici un 
răspuns sau unul nesatisfăcător, pe viitor voi trece peste tine şi 
mă voi îngrij i singur ca celelalte articole 2) ale mele s& nu mai fie 
tratate într-un mod atît de revoltător ca pină acum. Nu mai spun 
că se poate foarte uşor intîmpla ca, mai devreme sau mai tîrziu, 
să mă văd silit să dau toată această poveste publicităţii. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Arhiv Marksa i Enghelsa",  
voi. I (VI) , 1932 

Al tău, 
E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germana. 

1) - Asta înseamnă să adaugi la batjocură şi o insultă. - Nota lrad. 
') din F. Engels. „Anti-Duhring". - Nota red. 
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97 

Marx către Piotr Lavrovici Lavrov 

la Londra 

[Londra] 17 aprilie 1877 

Dragă prietene, 
Tocmai mi-a înmînat intermediarul suma de 2 lire şi 10 şilingi, 

onorariul d-tale din partea lui „Vanity Fairn ; ţi-i trimit prin alătu
ratul post-office ordre 1) 3 13, 

Scrisoarea d-tale pur şi simplu m-a uluit. Doar la rugămintea 
mea te-ai angaj at nu numai să scrii imediat acest articol, care a 
fost publicat acum, ci şi manuscrisul destinat respectivului membru 
al Parlamentului 312, şi după toate acestea tot d-ta te consideri obli
gat fată de mine. Dimpotrivă, eu îţi sînt îndatorat. 

Despre afacerea Pio 317 vom discuta cînd îţi vei ţine promisiunea 
şi mă vei vizita. 

Al d-tale, 
Karl Marx 

Dacă la oficiul poştal ţi se va cere numele „expeditorului u, tre
buie să dai numele şi adresa mea. 

Publicat pentru prima oară în : 
„Letopisi marksizma •, kn. V, 1928 

98 

Originalul în limba franceză 
Tradus din limba germană 

Marx către Wilhelm Bracke 

la Braunschweig 

[Londra] 21 aprilie 1877 

Dragă Bracke, 
Pe lista alăturată am însemnat iarăşi greşelile cele mai groso

lane făcute de Kurz. 
Cu cîteva luni în urmă i-am scris d-rei Kurz, încheind astfel 

corespondenţa cu ea, că, din lipsă de timp, voi putea corecta doar 

1) mandat poştal. - Nola !rad. 
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erorile materiale inevitabile oricărui străin insuficient familiarizat 
cu realitatea franceză, nu însă simple greşeli de traducere. 

De aceea, dacă pe viitor nu va lucra cu mai multă scrupulozitate 
(îmi sacrific încă o dată timpul pentru a corecta o coală sau două 1)) , 
va trebui să cauţi un redactor competent pe care să-l plăteşti din 
onorariul traducătoarei. 

Explică-i o dată pentru totdeauna într-o notă că toate obser
vaţiile la care nu se specifică contrariul îi aparţin lui Lissagaray. 
In felul acesta vei mai reduce din cheltuieli, nemaifiind obligat să 
menţionezi de cîteva ori pe fiecare pagină Nota autorului. 

Ideea d-tale de a mă face cunoscut publicului prezentîndu-i 
caricatura desenată de Lachâtre 318 nu m-a încintat cîtuşi de puţin 1) . 

Există motive să ne temem că Prusia a încheiat un acord secret 
.::u Rusia, altminteri Rusia n-ar fi putut invada România 119• Presa 
muncitorească se ocupă mult prea puţin de problema orientală şi 
uită că politica de cabinet dispune fără scrupule de viaţa şi banii 
poporului. 

ln orice caz, ar trebui ca din timp opinia publică a muncitorilor, 
mic-burghezilor etc. să fie în aşa măsură pregătită, incit guvernului 
prusian să-i fie greu (chiar mizînd pe cedarea de către Rusia a unei 
bucăţele din Polonia sau pe o compensaţie pe seama Austriei) să 
atragă Germania în război de partea Rusiei sau să exercite în acest 
scop o presiune asupra Austriei. 

Cu salutări cordiale. 

Al d-tale, 
K. M. 

La p. 17 : Mandat tacite 3) era tradus de drăgălaşa noastră prin 
„mandat mut•, ceea ce este o absurditate ; în germană se poate 
spune contract „tacit" , dar în nici un caz mut. ln aceeaşi fra;ză, 
cuvintele „demarche de Ferrieres" ,  care înseamnă călătoria lui Jules 
Favre la Ferrieres, unde se afla Bismarck, sînt traduse prin „inter
venţia lui Ferrieres•, deci localitatea Ferrieres este transformată 
într-o persoană ! 

La p. 18  omite locul unde s-a dat bătălia - „la Chevilly". 
lb. : „Trochu„. lui fit une belle Conference" 4) ,  ea traduce prin 

„a ţinut în fata lui o frumoasă conferinţă" ; o traducere şcolărească, 
cuvint cu cuvînt, care însă în germană nu are nici un sens. 

1) din cartea lui P. Lissagaray. - Nota red. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 237. - Nota red. 
1) - Mandat tacit. - Nota trad. 
4) - „Trochu.„ i-a dat un sfat bun•. - Nota trad. 
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La p. 20 : J'Hâtel de Ville este tradus prin „primărieu, cînd de 
fapt este vorba de guvernul din septembrie, care-şi avea reşedinţa 
la „Hotel de Villeu.  

lb. : d ce lance este iarăşi tradus absolut şcolăreşte : „la acest 
atac a urlat întreaga haită u. Ce înseamnă aceasta în germană : la 
acest atac (care ?) a urlat etc. 1 Lance trebuia tradus aici prin „che
mare provocatoareu .  

lb. : „D'autres tocsins eclatentu ,  ea traduce prin : „au fost trase 
noi (de ce nu vechi ?) clopo te de alarmă (!) " In realitate, sensul 
este : se află de noi nenorociri. Insuşi cuvîntul „eclatentu ,  ca şi în
tregul context ar fi trebuit să-i semnalizeze absurditatea pe care a 
scris-o. 

La p. 25 : „cordelierii u vechii revoluţii franceze, amintiţi în text, 
sînt transformaţi de d-ra Kurz în inexistenţii ei „franciscani u. Nemul
ţumindu-se cu atît, ea transformă „le proletariat de la petite bour
geoisieu - proletariatul micii burghezii - în „proletariatul, mica
burghezieu .  Pur şi smplu neglijenţă I 

La p. 26 : ea traduce contre-maîtres prin subcirmaci, în timp ce 
aici înseamnă maistru, iar chels d'ateliers sînt dispecerii din între
prinderile industriale. 

La p. 30 : „Paris capitulait avant le 15 sans l 'irritation des pa
triotesu. 

Kurz traduce : „Parisul capitula înainte de 15, fără nici o agi
taţie din partea patrioţiloru. Ar fi fost corect dacă originalul ar fi 
arătat astfel : 

„Paris capitulait etc. sans irritation de la part des patriotesu 
(în timp ce acolo figurează : „sans l'irritation des patriotesu) .  

Aşadar, sensul este exact cel opus : „Dacă nu ar fi existat agi
taţia patrioţilor, Parisul ar fi capitulat înainte de 15u .  

Şi  aici, în această frază foarte simplă, întîlnim o nouă probă de 
cea mai crasă neglijenţă. 

La p. 32 : „Jules Favre demandait a Trochu sa demission•. 
Kurz traduce : „Jules Favre i-'a cerut lui Trochu eliberarea sa 

din funcţieu. Intrucît un om nu se poate elibera singur din postul 
său, ci doar şeful său îl poate elibera, această propoziţie nu poate 
avea alt sens decît că Jules Favre cerea consimţămîntul lui Trochu 
ca el, Favre, să părăsească funcţia pe care o deţinea. De fapt, Jules 
Favre îi cerea lui Trochu ca acesta să demisioneze, ceea ce nu este, 
dealtfel, decît traducerea textuală a cuvîntului „demission u .  

Publicat pentru prima oară 
în : „Arhiv Marksa i Enghelsa •, 
vol. I (VI), 1932 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 
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99 

Marx către Piotr Lavrovici Lavrov 

la Londra 

[Ştampila poştei : Londra, 21 aprilie 1877) 

Dragă prietene, 
Miine (duminică) te aşteptăm la masă (la ora două) . 
Sînt foarte grăbit. Salutări din partea d-nei Marx. 

1 00 

Al d-tale, 
K. M. 

Originalul în limba franceză 
Tradus din limba germană 

Engels către B. Lindheimer 

la Londra 

(Ciornă) 

(Londra] 21/4/77 

D-lui B. L[indheimer] 
Ultima oară cind aţi fost la mine v-am declarat categoric că, 

în afară de lira sterlină pe care v-am împrumutat-o, nu vă mai 
pot da nimic şi aţi recunoscut că acest lucru este de la sine înţeles. 
Eu nu mă pot abate de la spusele mele, şi aceasta cu atît mai mult 
cu cit, după cum singur declaraţi, dv. puteţi oricind obţine bani 
de la prietenii dv. din City, impedimentul constituindu-l doar faptul 
că vă este neplăcut să vă hotărîţi la acest demers. Judecind mai 
bine lucrurile, este de neconceput că vă este mai greu să vă adresaţi 
amicilor dv., care vă cunosc pe dv. şi situaţia dv. şi cărora le-aţi 
fost recomandat, decit mie, care vă sînt tot atît de străin pe cit 
îmi sînteţi dv. mie. In orice caz, eu nu vă pot scuti de acest demers, 
deoarece şi aşa mă aflu foarte des în situaţia de a întinde o mină 
de ajutor tovarăşilor de partid care nu cunosc în City persoane de 
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la care ar putea obţine împrumuturi. De aceea, vă rog, pe cit de 
politicos, pe atît de categoric, să consideraţi rîndurile de faţă drept 
ultimul meu cuvînt. 

Cu respect. 

1 01 

E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Marx către Piotr Lavrovici Lavrov 

la Londra 

Dragă prietene, 

[Londra] 23 aprilie 1877 
(birlhday of Shakespeare 1)} 

Iţi trimit din partea fiicei mele Tussy un bilet (pentru două 
persoane) pentru stalul de la Lyceum Theatre 320• Este pentru spec
tacolul de astăzi (luni) . Se reprezintă „Richard al IIl-leau. Ar fi bine 
să fii acolo imediat după ora şapte. 

Al d-tale, 
Karl Marx 

Publicat pentru prima oară 
ln : 11Letopisi marksizma•, Kn. V, 1928 

Originalul în limba franceză 
Tradus din limba germană 

1 02 

Engels către Wilhelm Bracke 

la Braunschweig 

Londra, 24 aprilie 1877 

Dragă Bracke, 
Vei avea dificultăţi pînă să primeşti de la Paris clişeul, deoarece 

Lachâtre este în exil şi guvernul a pus sechestru pe întreprinderea 
lui, iar administratorul 2) este un ultrareacţionar care face tot ce-i 

1) - Ziua de naşlere a lui Shakespeare. - Nola lrad. 
•) Adolphe Quest. - Nola red. 
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stă în putinţă pentru a-i duce de ripă editura. Dealtfel, portretul 
este mizerabil, M[arx] abia dacă poate fi recunoscut în el 318 ; dacă 
vrei, îţi putem trimite o fotografie mai reuşită. Respectiva biografie 
ţi-o voi scrie cu plăcere 321, dar ar trebui să-mi spui cite pagini de 
„Kalenderu ,  minimum şi maximum, doreşti, ca să ştiu ffn ce spaţiu 
să mă înca<lrez, de asemenea, comunică-mi şi termenul de predare. 

Am primit stenogramele celor trei dări de seamă pentru care îţi 
mulţumesc 322• Păcat că n-ai avut o temă mai bună ; cind trebuie să 
te referi tot timpul la martori care deocamdată îşi tăinuiesc numele, 
situaţia nu este dintre cele mai plăcute. Cu toate acestea, scopul a 
fost atins, deoarece aprecierea pozitivă a cuvîntării de către opinia 
publică este în afara oricărei îndoieli 323• Cuvîntarea lui Bebel este 
excepţională : clară, obiectivă, cu adresă exactă 324• 

N-aş fi bănuit niciodată influenţa lui D[iihring] dacă în două 
cuvinte L[iebknecht] nu mi-ar fi deschis ochii asupra adevăratei 
stări de fapt şi nu mi-ar fi promis să îndrepte el lucrurile 1). Con
venisem categoric ca în fiecare săptămînă să apară cite un articol '). 
Cînd m-am plîns de nerespectarea acestei condiţii, L[iebknecht] m-a 
lăsat să aştepte mai bine de 10 zile - timp în care, deşi el se afla 
la Leipzig, nu s-a observat nici urmă de vreo îmbunătăţire a situa
ţiei -, după care, în cele din urmă, mi-a scris să-l scutesc de re
proşurile mele superflue - şi atîta tot, nici un cuvînt despre o even
tuală îndreptare a lucrurilor pe viitor. Intrucit nu am nici cea mai 
vagă idee despre influenţa pe care o exercită acum alte persoane 
asupra redacţiei, nu mi-a rămas nimic altceva de făcut decit să pre
supun cele de mai sus şi să-l somez pe L[iebknecht] să...şi respecte 
promisiunile. I-am scris că, dacă are chef, poate să arate oricui scri
sorile mele referitoare la această chestiune, aşa că, în ce mă pri
veşte, respectivele scrisori îţi stau la dispoziţie. Aici, oamenii lite
ralmente mă bombardează cu reproşuri pentru faptul că eu permit 
să mi se publice articolele ca simple materiale de umplutură ; ni
meni nu mai are nici o continuitate. Şi dacă te gîndeşti că această 
poveste se repetă cel puţin pentru a şasea oară, că la început mi 
se fac cele mai frumoase şi mai ferme promisiuni, pentru ca apoi 
totul să se petreacă exact pe dos, vei înţelege că, în cele din urmă, 
ajunge să ţi se facă lehamite. 

Aşadar, ruşii sînt la Bucureşti 319• Să sperăm că turcii vor pune 
imediat stă.pînire pe toate punctele situate în dreptul fortăreţelor de 
pe malul românesc al Dunării şi că vor transforma aceste puncte 
în capete de pod întărite. Mă refer la Calafat (Vidin) , Giurgiu 
(Rusciuk) şi Călăraşi (Silistra). In felul acesta, ruşii s-ar vedea siliţi 

1) Vezi volumul de faţă, p. 229---231 .  - Nota red. 
1) F. Engels. „Anti·Diihring". - Nota red. 
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să împresoare respectivele fortăreţe de pe ambele maluri, adică să 
arunce în luptă un efectiv de trupe dublu, ceea ce le-ar răpi o 
groază de timp. Iar !fiecare soldat pe care ruşii sînt nevoiţi să-l lase 
în România le facilitează turcilor lansarea unei ofensive în cîmp 
deschis împotriva acestora şi le răpeşte ruşilor posibilitatea de a 
cuceri fortăreţele turceşti. Sper, de asemenea, că Abdul Kerim va 
trimite în România, aşa cum a promis, 20 OOO de cerchezi, pentru a 
distruge căile ferate şi a face o temeinică aprovizionare cu furaje. 
Cinste şi glorie lui Strousberg, care a construit în aşa fel căile ferate 
române, incit s-au dovedit extrem de şubrede şi refuză încă de pe 
acum să-i servească pe ruşi. 

Referitor la regulamentul meseriilor. Cross, ministrul englez de 
interne, a introdus un bill care înglobează toate legile cu privire la 
reducerea timpului de muncă, foarte numeroase şi adeseori contra
dictorii, într-un singur act legislativ 325, făcîndu-le abia astfel apli
cabile. Am să încerc să mi-l procur şi să ţi-l trimit d-tale sau lui 
Liebkn[echt], pentru ca măgarii liberali să vadă, în sfîrşit, în ce 
iniţiative cutează să se lanseze aici un ministru conservator. 

Se închide poşta şi e ora mesei. Salutări tuturor prietenilor. 

Publicat pentru prima oară 
in : „Arhiv Marksa i Enghelsa • ,  
vol. I (VI), 1932 

1 03 

Al d-tale, 
F. E. 

Originalul în limba germa11ă 
Tradus din limba germa11ă 

Engels către B. Lindheimer 

la Londra 

(Ciornă) 

26/4/77 

D-lui B. L[indheimer] 
Tot ce mi-aţi relatat la început în legătură cu rudele şi relaţiile 

dv. în City contravine în aşa măsură actualelor dv. afirmaţii, incit, 
din păcate, nu mai pot pune nici o bază pe spusele dv. Dacă rudele 
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dv. nu vor mei măcar să vă încredinţeze bani de drum, iar pre
tinşii dv. amici din City pur şi simplu vă trimit la societatea germană, 
toate acestea nu fac decit să-mi sporească şi mai mult suspiciunile. 
Pe tovarăşii de partid la care vă referiţi 1) nu-i cunosc şi apoi 0 re
comandaţie generală din partea lor nu ar avea prea multă greutate 
după cele petrecute. De aceea, cu regret, mă văd în situaţia de a 
nu mai putea face ni.mic pentru dv. în această chestiune. 

Publicat pentru prima oară 
fn : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXVI, ed. rusă, 1935 

104 

Cu stimă 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către B. Lindheimer 

la Londra 

(Ciornă) 

[Londra, 3 sau 4 mai 1877} 

Nu înţeleg realmente de ce îmi revine mie obligaţia de a vă 
asigura banii de drum. Dv. singur trebuia să ştiţi c it vă vor ajunge 
banii şi să vă întoarceţi acasă la timp, căci aţi venit aici pentru 
speculaţii, şi nu ca muncitor. Aţi lăsat să treacă timpul şi acum îmi 
solicitaţi sprijin mie, care personal vă sînt complet necunoscut. Nu 
mi-aţi prezentat nici un fel de acte care să vă ateste identitatea sau 
situaţia, căci carnetul de membru al partidului nu poate fi folosit 
drept legitimaţie. Relatările dv. despre situaţia şi cunoscuţii dv. sînt 
în flagrantă contradicţie cu cele pe care aţi fost nevoit să mi le îm
părtăşiţi ulterior. In sfirşit, încercaţi să forţaţi o întrevedere cu mine 
în casa mea într-un mod care mă sileşte să vă închid uşa în nas. 

Dacă, trecind peste toate acestea, vă trimit un mandat de 1 1. st. 
la o11cm1 poştal din Gower Street, o fac numai pentru a vă oferi 
ultima şansă de a-mi dovedi că meritaţi un tratament mai bun decît 

1 Hoffmann şi Immhof. - Nota red. 
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acela la care m-aţi silit să recurg pînă acum. Fiţi amabil şi confirmaţi 
primirea banilor. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXVI, ed. rusă, 1935 

1 05 

Cu stimă 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Marx către Wilhelm Bracke 

la Braunschweig 

(Londra] 26 mai 1877 

Dragă Bracke, 
Materialele destinate d-rei Kurz au fost expediate astăzi din 

Londra. Săptămîna viitoare va primi (cu excepţia doar a anexelor, 
după cum am impresia) toate modificările pe care le mai are Lis
sagaray de trimis. 

In general, aş vrea să atrag atenţia asupra următoarelor : 
1 .  Este de la sine înţeles că Kurz avea datoria să trimită odată 

cu propriul ei manuscris tot ceea ce a primit de la L[issagaray] sub 
formă de manuscris. A vînd în vedere maniera ei magistrală de a 
traduce (vezi cîteva probe noi pe verso) , cum pot eu să-i corectez 
lucrarea fără manuscrisul lui L[issagaray) ? Sînt convins că din 
această cauză s-au şi strecurat tot felul de inadvertenţe. 

2. Ea putea să-şi imagineze că L[issagaray) are nevoie de acest 
manuscris pentru cea de-a doua ediţie franceză a lucrării sale. 

In general, traducerea, acolo unde nu este pur şi simplu inexactă, 
este stîngace, plată şi anostă. S-ar putea însă ca aceasta să cores
pundă, într-o anumită măsură, gustului german. 

Cu salutări cordiale. 

Al d-tale, 
K. M. 

Aşadar, fii amabil şi insistă ca această K(urz] să-ţi trimită, în 
primul rînd, manuscrisul lui L[issagaray] pe care l-a terminat de 
tradus (pentru a i-l înapoia ; mi-l poţi trimite mie odată cu corec
tura) şi, în al doilea rînd, să anexeze întotdeauna manuscrisul pe 
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care l-a tradus la propriul ei manuscris, pentru ca eu să pot con
frunta traducerea cu originalul. In general, manuscrisul suplimentar 
nu este voluminos. 

Pasajul tăiat de mine la p. 73 trebuie citit astfel : 
„Această eliberare, el (poporul) o aştepta de la comuna auto

nomă, care etc. etc. ar fi rezolvat problemele în mod de-sine-stătător, 
în cadrul graniţelor pe care le reclamă menţinerea unităţii naţi<>
nale. In locul reprezentantului, care poate etc., trebuia etc. ,  ex
crescenţei monarhice a societăţii, «statului» ,  care devorează etc., 
reprezintă anumite interese de clasă, care etc. - el îi opunea dele
gaţia comunelor înzestrate cu o viaţă proprie, care trebuia etc. să 
administreze interesele ei naţionale generale" .  

Exemple 

p. 49 : „A l'appel de son nom il a voulu repondre" ,  d-ra Kun; 
traduce : „El a vrut să fie la înălţimea apelului care i s-a adresat". 
Pură inepţie I Trebuia să fie : „Cînd a fost strigat numele lui, el a 
vrut să răspundă etc. "  

{ tot acolo : „Ies yeux . . .  brillants de foi republicaine" ; foi nu 
înseamnă aici „cinste" { în general nu are niciodată acest sens, 
decît în expresia : Pe cinstea mea I (ma foi) } , ci înseamnă credin/ă, 
convingere etc. Am lăsat, totuşi, formularea de faţă pentru că, în 
general, nu-mi plac asemenea fraze în germană, aşa că mi-e absolut 
egal dacă rămîne într-un fel sau altul. } 

p. 51 : „des intrigants bourgeois qui couraient apres la deputa
tion" 1) , K[urz) traduce : „care fug după deputăţie" .  Un elev din 
clasa întîi de liceu n-ar fi putut traduce mai prost. 

p. 51 : „pour statuer en cas de doubles nominations•, K[urz] tra
duce într-un mod strigător la cer : „pentru ca într-un caz extrem 
(ce mai e şi asta ?) să facă numiri duble" ! ! I  Trebuia să fie : „pentru 
a decide în cazul unor numiri duble" .  

p .  54 : „une permanence" ,  ea traduce prin „şedinţă permanentă" 
(ce drăcie mai e şi asta ?) . Trebuia să fie : „comitet permanent" . 

p. 59 : în loc de „poliţă expirată" ,  ea traduce „obiecte de comert 
expirate" ( ! ! !) .  

p. 70 : „l'intelligence etc. de l a  bourgeoisie de celte epoque• 9) .  
e a  traduce prin : „a  marii burghezii în acest moment• (!) . Epoca nu 
este tot una cu momentul, după cum linia nu înseamnă un punct în 
spaţiu. 

1) - „intriganţi burghezi care vinează locuri de deputaţi". - Nota lrad. 
1) - „dezvoltarea intelectuală etc. a burgheziei din această epocă", - Nota 

lrad. 
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p. 15 : ea traduce „C'est que la premiere note est justeM prin 
„Pentru că prima ao<:oteală (I) a fost exactă" .  Or, trebuia să fie 
„Pentru că din capul locului s-a adoptat tonul potrivit•. 

p. 90 : „plumitifs • - „scribi • ,  ea traduce prin registre de gre
fier /li 

Publicat pentru prima oară 
fn : ,,Arhiv Marksa i Enghelsa • ,  
voi. I (VI), 1932 

1 06  

Originalul in limba germană 
Tradus din limba germani 

Engels către Wilhelm Bracke 

la Braunschweig 

Londra, 25 iunie T1 

Dragă Bracke, 
Multe mulţumiri pentru cele 15 l. st., 1 şiling şi 2 pence trimise 

de d-ta reprezentînd dobînda ; le-am primit şi le-am trecut, cu mul
tu.miri, la activul d-tale. 

Onorariul de 30 de mărci trece-l, pentru liniştirea conştiinţei, în 
contul fondului d-tale electoral 328• 

Ce va mai fi cu următorul „Koalender" ,  vom mai vedea. Mai avem 
doar aproape un an înainte. 

Astăzi voi trimite la Leipzig începutul secţiunii economice din 
„Diihring" .  Liebknecht susţine că hotărîrea congresului nu afectează 
cîtuşi de puţin articolele 114 mele. Şi eu cred la fel, deoarece con
gresul nu are nici o cădere să hotărască unilateral asupra articolelor 
mele sau să anuleze fără consimţămîntul meu obligaţiile asumate de 
Liebkn[echt] faţă de mine în virtutea unei hotărîri a congresului de 
anul trecut sn. 

Eşti un om pe care bolile îl chinuie cumplit. S-ar părea că 
Braunschweigul are o climă îngrozitor de nesănătoasă. Podagră, reu
matism, pojar şi pe deasupra încă o boală necunocută, ţi se iface 
părul măciucă I Să sperăm că totul va trece cu bine. 

Mărunt şi jalnic tip trebuie să fie acest Helmholtz, din moment 
ce s-a putut supăra din cauza afirmaţiilor unui Diihring, şi încă în 
asemenea măsură, incit să pună Facultatea din Berlin în faţa alterna
tivei : sau Diihring, sau eu 1 128• Ca şi cum din punct de vedere ştiin
ţific toate scrierile d-lui Diihring, cu toată invidia furibundă care le 
străbate, ar face măcar cit o ceapă degerată I Dar, ce-i drept, aricit 
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de excepţional ar fi Helmholtz ca experimentator, ca  gînditor nu-l de
păşeşte citu.şi de puţin pe D[iihring] . Şi apoi, în persoana profesoru
lui german, micul-burghezism şi provincialismul german ajung la 
expresia maximă, şi asta mai ales la Berlin. Unde în altă parte un 
savant de talia lui Virchow, de pildă, ar fi putut aspira la funcţia de 
consilier municipal ca la o realizare supremă I 

O să te miri grozav cind o să vezi de ce sînt în stare turcii. Mă
car de-am avea şi noi în Germania un parlament ca cel de la 
Constantinopol I Atîta timp cit masa poporului este sănătoasă - în 
cazul nostru, ţăranul turc şi chiar proprietarul !funciar turc de mij
loc -, şi ea este sănătoasă, o asemenea comunitate orientală poate 
suporta cele mai neaşteptate lovituri. Patru sute de ani de corupţie. 
de metropolă, moştenită de la bizantini, ar fi dus de ripă orice alt 
popor, turcii însă n-au decit să înlăture stratul de sus şi vor fi în 
stare să-şi .măsoare forţele cu Rusia. Trădarea şi venalitatea coman
danţilor de oşti şi ale comandanţilor de fortăreţe, cheltuirea nesă
buită a fondurilor destinate armatei, escrocheriile de tot felul, în
tr-un, cuvînt, tot ceea ce ar fi ruinat orice alt stat, toate acestea 
există, ce-i drept, în Turcia cu vîrf şi îndesat, dar nu în asemenea 
măsură incit ea să sucombe sub apăsarea lor. Singura primejdie 
pentru turci o constituie intervenţia diplomaţiei europene, şi în
deosebi engleze, care îi împiedică pe turci să-şi folosească nestin
gherit mij loacele de luptă şi le pretinde să suporte cu resemnare 
cele mai revoltătoare provocări. Aşa, de pildă, dacă românii le des
chid ruşilor porţile ţării 319, turcii trebuie să considere aceasta drept 
un act de neutralitate şi să nu ocupe sau să întărească capetele de 
pod ale fortăreţelor lor de peste teritoriul valah 1) . Ferească sfîntul I 
Aceasta ar însemna încălcarea neutralităţii române I Iar turcii au 
fost atît de naivi, incit au dat curs acestor cintece de sirenă ale en
glezilor şi austriecilor, reducind astfel la jumătate capacitatea de 
rezistenţă a fortăreţelor lor de la Dunăre I 

Trecerea Dunării la Măcin de către ruşi, pe care i-am prezis-o lui 
Marx încă cu 3 săptă.mîni în urmă, este o dovadă a incapacităţii lor 
de a forţa trecerea într-un punct unde ar fi fost avantaj aţi, şi anume 
în nordul Dobrogei 329• Ruşii vor trebui să trimită prin Dobrogea cel 
puţin 2-3 corpuri de armată dacă vor să cucerească poziţia Cer
navodă-Constanţa, numai că tare aş vrea să ştiu cum vor reuşi să-i 
hrănească pe toţi aceşti oameni şi ciţi dintre ei vor ajunge la desti
naţie. Ruşii s-au văzut siliţi să se angajeze într-o -asemenea acţiune 
din cauza înfrîngerii muntenegrenilor, la care nu puteau să asiste cu 
braţele încrucişate. Campania va începe, desigur, să crească în am-

1) Vezi volumul de faţă, p. 237-238. - Nota red. 
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ploare, iar ruşii se vor afla în faţa alternativei : fie să trimită dincolo 
de Dunăre atîtea trupe cite sînt necesare din punct de vedere mili
tar, şi atunci nu le vor putea hrăni ; fie să trimită mai puţine, adică 
numai atîtea cite ar putea hrăni, şi în acest c az în curînd campania 
va eşua. Cu toate acestea, şi pe Dunăre va ploua în scurt timp cu 
succese ruseşti, numai că ele nu vor avea nici o importanţă. 

Salutări cordiale. 

Publicat pentru prima oară 
la : ,,.Braunschweiger Volksfreund", 
1611, nr. 148 

107 

Al d-tale, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Wilhelm Liebknecht 

la Leipzig 

Londra, 2 iulie 77 

Dragă Liebknecht, 
Ne-ai fi scutit pe amîndoi de multe necazuri inutile dacă m-ai fi 

înştiinţat fără întîrziere că suplimentul este tocmai pe cale să apară 
şi că intenţionezi să-mi publici articolele 1) în paginile lui. Din scri
sorile tale anterioare nu puteam conchide decit că suplimentul nu va 
putea începe să apară înainte de luna octombrie şi, pe deasupra, în
qlobat în revista !) anunţată pentru această dată ; ca urmare, am 
presupus că, în pofida hotărîrii luate, ai de gînd să publici continu
area articolelor mele în corpul ziarului „Vorwărts" 94• De aici, toate 
îndoielile mele, în împrejurările date cit se poate de întemeiate. 

I-am trimis lui Ra.mm trei articole şi astăzi îi voi mai scrie încă o 
dată, pentru orice eventualitate, că articolele pot fi publicate în su
pliment. Al patrulea articol este gata, la al cincilea lucrez acum. Din 
păcate, sînt mereu deranj at şi reţinut în fel şi chip, poimîine trebuie 
să plec pentru cîteva zile la Manchester 85, iar apoi la mare din 
c auza solţiei mele suferinde 84 ; acolo însă pot, totuşi, .să lucretz 
cîteva ore pe zi. 

1) F. Enge/s. „Anti-Diihring•. - Nota red. 
S) „Die Zukunft• .  - Nota red. 
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In legătură cu Urquhart am luat măsuri pentru a strînge ma· 
terial 330• 

Se pare că la voi plouă cu procese, resp. cu condamnări. Ar tre· 
bui să propuneţi un amendament la Codul penal care să permită is· 
păşirea pedepsei, sau, mai exact, zăcutul în închisoare noaptea, ziua 
omul fiind liber. 

După cum ni se pare nouă, „V[or]w[ăr]tsM tratează prea uşor eve
nimentele din Franţa 103• Ce-i drept, aceste evenLmente nu îi afec-:. 
tează prea mult pe muncitori j ei ştiu acest lucru şi spun : a vous 
maintenant, MM. Ies bourgeois, faites votre jeu 1 1) .  Şi totuşi, pentru 
dezvoltarea Franţei este extrem de important ca actualul răgaz pînă 
la următorul avînt al mişcării muncitoreşti să aibă loc în condiţiile 
unei republici burgheze, în care Gambetta & Co. se compromite, şi 
nu ca p înă acum, sub jugul imperiului, cînd aceştia ar ajunge din 
nou populari, iar în momentul izbucnirii revoluţiei s-ar afla din nou 
la cîrmă ; ca, în sfirşit, disputa, complet lipsită de sens în Franţa, 
declanşată în jurul formei de stat să înceteze, iar republica să apară 
drept ceea ce este : forma clasică de dominaţie a burgheziei şi, tot
odată, forma clasică a descompunerii ei iminente. Dealtfel, şi voi în 
Germania aţi simţi al naibii de acut repercusiunile victoriei reac
ţiunii în Franţa 331 , 

Deocamdată, pe Dunăre, totul merge bine. O armată orientală, 
inutilizabilă în operaţiuni strategice de anvergură, aşa cum este ar
mata turcă, n-avea cum să împiedice trecerea ruşilor 332• In schimb, 
.o asemenea armată orientală nu piere niciodată de pe urma prostii
lor comise de ea însăşi. Rămîne să vedem cum îşi vor hrăni ruşii 
armatele pe care le ţin în Bulgaria. Cu fiecare pas înainte, greutăţile 
ce le apar în <:ale cresc în progresie geometrică, iar felul ciudat în 
care s-a comportat cea mai bună armată a lor, armata caucaziană din 
Armenia, sub focul inamicului nu le prevesteşte nimic bun. între 
timp, Muntenegru! este făcut zob. Asta mă bucură în special din 
cauza lui G. Rasch 333, 

Publicat pentru prima oară 
in : „Arhiv Marksa i Enghelsa • ,  
voi. I (VI) , 1932 

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

•) - acum este rîndul vostru, d·lor burghezi, jucaţi I - Nola lrad. 
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1 08 

Engels către Franz Wiede 

la Ziirich 

(Ciornă) 
(Ramsgate, 25 iulie 1877) 

Stimate domn, 
Trebuie să-mi cer scuze pentru etc. 
In ceea ce priveşte colaborarea mea la revista 1) pe care inten

ţionaţi s-o scoateţi, în momentul de faţă nu vă pot promite, din pă
cate, nimic precis. De îndată ce voi termina analiza critică a concep
ţiilor lui Diihring scrisă pentru „V[orlw[ăr]ts" 2), va trebui să-mi con
centrez toate forţele în vederea unei lucrări ample de-sine-stătă
toare 8) , pe care am conceput-o de cîţiva ani, dar pe care pînă în 
prezent n-am reuşit să o realizez, atit din cauza unor factori externi, 
cit şi a colaborării mele la organele de presă socialiste. Cînd ai dej a 
în spinare 56 de ani trebuie să te hotărăşti, în sfîrşit, să-ţi raţionali
zezi timpul, pentru ca, pînă la urmă, lucrările aflate în pregătire să 
fie finalizate. Dacă se va produce vreun eveniment fa legătură cu 
care voi considera din nou necesar să mă manifest public, stabilind 
unde anume o voi face, în „V[or]w[iir]ts• sau în alt organ de presă, 
voi ţine seama de întreaga conjunctură şi, în cazul în care voi alege 
ultima alternativă, dintre toate „revistele ştiinţifice" avute în ve
dere, după cit pot prevedea acum, mă voi adresa cu plăcere în pri
mul rînd revistei dv. Dacă, prin urmare, deocamdată nu vă pot face 
nici un fel de promisiuni certe, vă rog să puneţi aceasta numai pe 
seama celor arătate mai sus, şi nu a unei atitudini indiferente faţă de 
o revistă care mă interesează foarte mult, căreia îi urez numai 
succes şi Ia care m-am şi abonat prin librarul meu. 

Publicat pentru prima oară 
fn : „Arhiv Marksa i Enghelsa• ,  
voi. I IVII . 1932 

1) „Neue Gesellschaft". - Nola red. 
1) F. Engels. „Anti-Dilhring•.  - Nota red. 
1) F. Engels. „Dialectica naturii". - Nota red. 

Cu profund respect etc. 

Originalul în lililba germană 
Tradus din limba germană 
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1 09 

Engels către Natalie Liebknecht 

la Leipzig 

Stimată d-nă Liebknecht, 

2, Adelaide Gardens 
Ramsgate, 31 iulie 18'1'1 

V-aş ruga să fiţi atit de amabilă şi să faceţi să-i parvină soţului 
dv. cu o ocazie sigură scrisoarea anexată 334• Sper ca în cel mai 
scurt timp să fiţi scutită de asemenea osteneală, şi încă pentru vreme 
îndelungată. Soţiile prietenilor noştri din Germania trebuie să ia 
parte la lupta în care soţii lor sînt angajaţi activ într-un mod care 
aici, pe pămîntul sigur al Angliei, ar părea ciudat soţiilor noastre. 
Nouă aici ne este uşor să vorbim şi să criticăm, în timp ce în Germa
nia pentru fiecare cuvînt imprudent sau insuficient chibzuit te paşte 
închisoarea şi despărţirea vremelnică de familie. Din fericire, fe
meile noastre din Germania nu se pierd cu firea dintr-atît şi dove
desc prin fapte că faimosul sentimentalism feminin nu este decit o 
maladie de clasă proprie doar femeilor burgheze. 

Calde salutări dv. şi copiilor. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Arhiv Marksa i Enghelsa",  
voi. I (VI), 1932 

1 10 

Al dv. sincer, 
F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Wilhelm Liebknecht 

la Leipzig 

Dragă Liebknecht, 

2, Adelaide Gardens Ramsgate, 
31 iulie '1'1 

Am primit ambele tale scrisori, cea din 2 1  şi cea din 28. Vreau să 
sper că eşecul diihringismului este definitiv şi că povestea asta nu 
mai poate fi reînnodată. Oricum ar fi, organele de partid s-au corn-
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promis pentru că s-au •lăsat induse în eroare ŞI I-au atribuit lui 
Diihring o importanţă ştiinţifică deoarece . . .  era urnnărit de prusieni I 
Şi aşa au judecat toţi cei pe care i-am văzut 828, 

Vahlt(eich] a folosit realmente expresiile de marxişti şi diihrin
gieni ; ele figurau imediat după congres în toate ziarele care au pu
blicat cuvintarea lui în şedinţa deschisă (în cadrul căreia a şi rostit 
aceste cuvinte) 3311• Nici eu nu cred că el se va dezice de propriile-i 
cuvinte. Pentru mine, faptul că acum stă la răcoare nu constituie un 
motiv de a mi-l imagina mai bun decît este în realitate. 

Elisee Redus nu este decît un compilator ordinar, în rest nu-i 
nimic de capul lui. Intrucît el şi fratele lui s-au numărat printre fon
datorii Alianţei secrete 61, îţi va putea relata, în caz că vrea, mai 
multe adevăruri în această privinţă decît poţi tu să-i spui lui. Dacă 
mai este în tabăra acestor indivizi sau nu, asta nu mai contează ; din 
punct de vedere politic este confuz şi impotent. 

Eu n-am spus niciodată că masa adepţilor voştri nu vrea ştiinţă 
autentică. Eu m-am referit la partid, şi acesta este aşa cum se pre
zintă singur în faţa opiniei publice, în presă şi la congrese. Iar acum, 
în cadrul partidului tonul îl dau semidocţii şi ex-muncitorii cu ifose 
de scriitori. Dacă, aşa cum susţii tu, oamenii aceştia nu reprezintă 
decît o minoritate neînsemnată, va trebui, totuşi, să ţineţi seama de 
ei, chiar şi numai pentru faptul că fiecare dintre ei îşi are adepţii lui. 
Decăderea morală şi intelectuală a partidului d atează din momentul 
unificării ; ea ar fi putut fi evitată dacă atunci s-ar fi dat dovadă de 
mai multă prevedere şi  perspicacitate. Un partid sănătos se debara
sează cu timpul de tot ce reprezintă un balast, dar acesta este un 
proces de lungă durată şi anevoios, iar maselor nu trebuie să li se 
inoculeze microbul unei boli pentru simplul motiv că sînt sănătoase. 

Pentru „Zukunftu este pur şi simplu un noroc că scrisoarea ta a 
sosit tocmai la timp pentru a mă împiedica să. răspund afirmativ, aşa 
cum eram gata să fac, ofertei lor de colaborare 119• O ofertă din 
partea unei redacţii absolut anonime, care nu poate prezenta nici o 
garanţie în susţinerea caracterului ei ştiinţific, în afară de hotărîrea 
congresului, ca şi cum un congres ar putea conferi unei reviste un 
caracter ştiinţific I Ce pretenţii, să ne încredinţăm manuscrisele 
noastre unor oameni absolut necunoscuţi, care ar putea să se dove
dească a fi cei mai înrăiţi diihringieni I 

Spui că Wiede este coredactor. Iar el însuşi m-a invitat încă de 
pe data de 20 a lunii în curs să colaborez la o revistă 1) pe care in
tenţionează să o fondeze la Zilrlch. 

1) „Neue Gesellschaft•. - Nota red. 
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Intr-un cuvînt, m-am săturat de atita confuzie, de aceste perma
nente proiecte nechibzuite şi pripite. Eu nu mă mai pot lansa în nici 
un fel de angajamente, chiar şi numai datorită faptului că acum tre
buie să mă achit, în sfîrşit, de propriile mele lucrări de proporţii mai 
mari. 11 mai am de terminat pe „Diihring», iar după aceea nu voi mai 
scrie decît articole, şi numai atunci cînd eu însumi voi considera că 
este absolut necesar. Şi dacă se va găsi vreo revistă care să nu fie 
organ de partid, o voi prefera pe aceasta, pentru a nu mă mai ex
pune unor noi dezbateri în cadrul congreselor "· Căci pentru lucrări 
ştiinţifice nu există un for democratic, şi o singură experienţă 
îmi ajunge. 

Ar trebui să pleci la Gand 338 şi de acolo să vii la Londra. Bine
înţeles, noi nu vom veni la Gand, altminteri de ce ne-am mai retras 
la Haga 259 din activitatea practică ? Dacă vii prin Anvers, ajungi 
foarte repede şi foarte ieftin la Londra, iar la mine te aşteaptă întot
deauna o cameră pregătită. 

Trebuie să închei, a sosit ora mesei. 

Publicat pentru prima oară 
in : „Arhiv Marksa i Enghelsa•, 
voi. I (VI) , 1932 

1 1 1  

Al tău, 
F. E-

Originalul in limba germană 
Tradus din Jimba germană. 

Marx către Wilhelm Bracke 

la Braunschweig 

[Londra) 1 august 1 877 

Dragă Bracke, 
La sfîrşitul acestei săptămîni sau la începutul următoarei voi pă

răsi Londra, plecînd pe continent, deoarece starea sănătăţii mele im
pune un tratament 127• In acest interval de timp îmi este interzisă 
orice fel de activitate şi de aceea, pentru revizuirea traducerii cărţii 
lui L[issagaray], va trebui să te adresezi altcuiva, căci fără o con
fruntare traducerea nu poate fi publicată. (Poate că C. Hirsch îţi 
va indica pe cineva.) 
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Bineînţeles că L[issagaray] n-a fost deloc incintat că timp de o 
lună n-a avut nici un semn de viaţă de la d-ta şi de aceea ii consider 
nemulţumirea perfect îndreptăţită. 

Publicat pentru prima oară 
ln : „Arhiv Marksa i Enghelsa• ,  
voi. I (VI) , 1932 

1 1 2 

Al d-tale sincer, 
K. M. 

Originalul ln limba germană 
Tradus din limba germană 

Marx către Wilhelm Bracke 

la Braunschweig 

Londra, 8 august 77 

Dragă Bracke, 
Am primit scrisoarea d-tale. Astăzi plec 127• Peste citeva zile 

(poate chiar peste două) vei primi la Ems o scrisoare la post restant. 
Engels nu-ţi poate fi de folos acum ; se află la mare 84 şi în curînd 

-va pleca din nou, poate în Jersey, sau Ia Manx, sau în altă parte s37, 
'Şi apoi, pînă şi puţinul timp pe care, în aceste condiţii, îl poate 
.afecta lucrului îi este în întregime monopolizat. 

In ce-l priveşte pe B. Becker, protestez categoric împotriva inten
liei de a-l coopta în vreun fel Ja lucrarea lui Lissagaray. El s-a ex
-primat în modul cel mai ordinar referitor la mine şi la Engels - de 
<I-ta nici nu mai vorbesc -, mai întîi la Paris, acum la Londra (unde 
:se află dej a de două luni) şi se fereşte cit poate să-mi iasă în cale. 
'Toată înverşunarea lui se datorează, după cum am şi fost informat 
ide la Paris, tocmai faptului că d-ta editezi cartea lui Lissagaray. Jn.., 
-sultele şi intrigile lui mă ·lasă absolut indiferent, dar nu pot ,îngădui 
în nici un caz c a  acest individ să aibă vreun amestec oarecare în 
lucrarea lui Lissagaray. 

In ceea ce o priveşte pe !solde 1) , se pare că se pricepe mult mai 
.bine la stors bani decit la tradus. 

"Publicat pentru prima oară 
fn : „Arhiv Marksa i Enghelsa •, 

voi. I (VI) , 1932 

1) Isolde Kurz. - Nota red. 

Al d-tale, 
K. M. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 
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1 1 3 

Marx către Maltman Barry 

la Londra 

(Neuenahr) 15 august 1877 

Dragă Barry, 
Adresa mea este : dr. K. Marx, Hotel Flora, Neuenahr, Prusia Re

nană. Neuenahr este denumirea satului ; staţiunea aceasta cu ape 
minerale nu se poate numi nici măcar tîrguşor. Este total izolată de 
restul lumii : în toată valea Ahrului nu există cale ferată. 

Am citit în „Times• - în sala de lectură a hotelului - că ai pu
blicat o informare cu privire la o iniţiativă în problema orientală 338• 
Scrie·mi, te rog, şi mie despre succesele pe care le·ai obţinut în 
această direcţie. 

Al d-tale sincer, 
K. M. 

Fii, te rog, amabil şi onorează-mi <:ecul anexat, de 40 1. st., tri
miţîndu-mi două bancnote de 20 de lire (fireşte, în bilete emise de 
Banca Angliei) într-o scrisoare recomandată, prin Ostende, la adresa 
menţionată mai sus. Iţi scriu încă o dată numele satului : Neuenahr 
(Hotel Flora se numeşte casa în care locuiesc). 

Publicat pentru prima oară 
în : „Annali • ,  an. I, Milano, 1958 

1 14 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba germană 

Marx către Wilhelm Bracke 

Dragă Bracke, 
Trimite-mi coala opt 1) . 

la Ems 

(Neuenahr) Hotel Flora 
18 august 77 

N-ai putea veni aici pentru o jumătate de zi ? Nu este departe 
de Ems. 

1) Din lucrarea lui P. Lissagaray. „Histoire de la Commune de 1871 ' . -
Nota red. 
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In ce-l priveşte pe B. Becker, la început a încercat să te discre
diteze în faţa lui Hirsch şi Kaub, prezentîndu-te drept un „escroc" 
(am reuşit, fără ştirea lui Becker, să contracarez atacul) . Nu e de 
mirare că acum recurge la manevre exact contrare. Cel mai bun 
lucru e să te faci că nu-l cunoşti. 

Hirsch este un om absolut de încredere, cu o mare putere de sa
crificiu ; marea lui slăbiciune este necunoaşterea oamenilor, drept 
care cei ce se pricep să simuleze entuziasm pentru cauză îl pot trage 
uşor pe sfoară, chiar dacă nu pentru multă vreme. 

Sper să te văd aici şi să-ţi fac cunoştinţă cu soţia şi cu fiica mea 
tcea mai mică 1) e cu noi aici) . 

Cu salutări prieteneşti. 

Publicat pentru prima oară 
ln : „Arhiv Marksa i Enghelsa•, 

voi. I (VI) , 1932 

1 15 

K. M. 

Originalul in limba germană 
Tradus din limba germană 

Marx către Wilhelm Bracke 

la Ems 

Dragă Bracke, 

24 aug. 11 
Hotel Flora, Neuenahr 

Imi pare foarte rău că, date fiind actualele condiţii, întîlnirea 
noastră nu mai poate avea loc, pentru că altminteri ar însemna să-ţi 
întrerupi cura, ceea ce nu e deloc recomandabil. 

Am început imediat să citesc corectura !) ,  dar a trebuit să întrerup 
1ucrul odată cu sosirea prietenului meu, profesorul Schorlemmer din 
Manchester, care, dealtfel, nu va rămîne aici decît cîteva zile. Scri
�;oarea adresată d-tale, pe care am început-o tot ieri, nu o voi putea 
termina decît după ce voi parcurge corectura, deoarece voi avea ci
teva observaţii de notat în ea. 

Apropo. Am primit din Londra o scrisoare de la prietenul meu 
Maltman Barry (e scoţian) , domiciliat acolo. A făcut parte din Consi-

1) Eleanor Marx. - Nota red. 
1) la lucrarea lui P. Lissagaray, „Histolre de la Commune de 1671 ". - Nota red. 



Scrisori din 1877 253 

liul General de la Londra şi este cel mai entuziast şi mai activ to
varăş de partid din Anglia. El mă anunţă că pleacă la Congresul de 
la Gand 338 şi ar dori o scrisoare de recomandare către delegaţii ger
mani, în cazul că vor veni şi ei. Fii atît de bun şi trimite-mi pentru 
el cîteva rînduri în acest sens. 

Cu salutări prieteneşti. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Arhiv Marksa i Enghelsa •, 
voi. I (VI), 1932 

1 1 6 

Al d-tale, 
Karl Marx 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Natalie Liebknecht 

la Leipzig 

Stimată d-nă Liebknecht, 

122, Regent's Park Road 
N.W. Londra, 4 sept. 1877 

Vă scriu în grabă cîteva rînduri ca răspuns la amabila dv. scri
soare din 28 luna trecută. Liebknecht spunea că după Congresul de 
la Gand 338 va trece pe la Londra ; la întoarcerea mea de la Rams
ogate 8� am aflat că acest congres se va ţine între 9 septembrie (du
minica viitoare) şi 17  septembrie (o săptămînă mai tîrziu) 1) . In ce 
mă priveşte, mîine voi pleca împreună cu soţia, la indicaţia medicu
lui, pentru două săptămîni în Scoţia, timp în care, de regulă, sînt în 
imposibilitate de a întreţine o corespondenţă. In orice caz, cred că 
joi 20 sau cel mai tîrziu vineri 21 voi fi înapoi, aşa că, dacă Lieb
knecht soseşte aici chiar pe 18,  nu va fi aici decît cu cel mult două 
zile înaintea mea. In plus, în acest interval de timp voi ţine legătura 
telegrafic cu casa, pentru a afla cînd soseşte. Persoanele care în 
lipsa noastră ne îngrijesc casa au fost instruite să-i asigure lui 
Liebknecht, la sosire, tot confortul ; camera lui este gata pregătită şi 
sînt încredinţat că instrucţiunile mele vor fi respectate. Nu ştiu încă 

1) Engels a notat greşit : duminica a căzut nu pe 17, ci pe 16 septembrie. -
Nota red. 
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sigur dacă pînă atunci familia Marx va fi din nou aici, dar, judecind 
după ultimele ştiri primite de la ei, sînt aproape convins că aşa va fi, 
deoarece din Neuenahr au şi plecat, iar despre oprirea in Schwartz
wald, pe care o proiectaseră iniţial, nici nu s-a mai pomenit �27_ 
Poate că de la d-na M[arxl aţi aflat mai multe în acest sens decît noi 
aici ; iîn orice caz însă, din Gand L[iebknecht] poate afla ultimele 
noutăţi scriindu-i cîteva rînduri d-nei Lafargue (cea de-a doua fiică 
a lui Marx) , la Londra, pe adresa 225, Camden Road, N.W. Pentru. 
cazul în care la sosirea lui nici M[arx] , nici eu nu vom fi aici, el se 
poate adresa, în afara familiei Lafargue, şi d-nei Longuet, fiica cea 
mai mare a lui M[arx) (30, Leighton Grove, Leighton Road, Kentish 
Town, N.W.) , şi-l va putea căuta şi pe vechiul nostru prieten Lessner 
( 12, Fitzroy Street, Fitzroy Square) . ln momentul de faţă, familia 
Longuet se află şi ea la mare, la Yarmouth, dar în orice caz se va 
întoarce pînă la mijlocul lunii septembrie, nu pot însă să precizeze 
ziua. 

Şi eu sînt de părere că Liebknecht stă prea mult timp ; este 
foarte bine dacă nu dai prea multă importanţă unor asemenea 
lucruri, dar asta nu înseamnă că trebuie sa-ţi faci un obicei 
din acest mod de viaţă sedentar. Că veţi reuşi să-l smulgeţi din 
posturile de conducere (mai bine zis de avangardă) este, desigur, 
foarte puţin probabil ; cine a consacrat atîţia ani acestei activităţi 
găseşte în ea prea multe satisfacţii şi apoi, după o practică atît de 
îndelungată, curînd va şti cum să scape din hăţişurile Codului 
penal. In orice caz, îngăduiţi-mi să vă doresc din toată inima ca 
L[iebknecht) să înceteze de a-şi mai petrece tot timpul cînd nu lu
crează în închisoare, şi tot timpul cind nu e închis în Reichstag sau 
pe drumuri. 

Ca răspuns la amaibilele dv. urări, soţia mea vă trimite cele mai 
calde salutări. 

Cu multă prietenie. 

Al dv., 
F. Engels 

lntrucît nu ştiu dacă L[iebknecht] se află la dv., trebuie să vă 
rog să-i aduceţi dv. la cunoştinţă conţinutul acestei scrisori 339• 

Publicat pentru prima oară 
ln : „Arhiv Marksa i Enghelsa•, 
val. I (VI) , 1932 

Originalul ln limba germană 
Tradus din limba germană 
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1 1 7 

Marx către Friedrich Adolph Sorge 

la Hoboken 

Dragă prietene, 

21 sept. 1877 
41 ,  Maitland Park Road 

Londra, N.W. 

Din păcate, am găsit scrisoarea ta abia acum, cind m-a.m întors 
de pe continent (unde m-au trimis doctorii) 1Z1, Din această cauză 
:se prea poate ca răspunsul meu să ajungă prea tîrziu. ln rest, pater 
peccavi 1) . Dar blestemata de insomnie, care nu m-a părăsit tot 
.anul, mi-a tăiat orice poftă de a mai scrie, deoarece, ori de cite ori 
mă simţeam ceva mai bine, trebuia să mă pun serios pe treabă. 

Dacă Weydemeyer nu a dat încă la tipărit broşura „Kapital und 
Arbeit• ,  aş vrea s-o mai revăd, deoarece originalul abundă în cele 
mai enervante greşeli de tipar 340• Tu nici nu-ţi poţi imagina cum 
s-a purtat cu mine partidul, adică grupul d in Chemnitz (reprezentat 
by 2) Vahlteich) . Numai în urma insistenţelor lui Liebknecht şi da
torită faptului că din Chemnitz treaba aceasta mi-a fost prezentată 
ca fiind extrem de presantă, m-am apucat de lucru înainte de a 
pleca la Karlsbad 3, deşi eram cu nervii la pămînt. Şi n-a fost deloc 
-0 treabă uşoară, pe de o parte din cauza numeroaselor stupizenii 
.comise de Most, pe de alta din cauza proporţiilor limitate ale bro
.şurii (aoest Most a acostat acum cu bine la d-l Diihring ; este un 
tip vanitos, gata oricind să folosească imediat ca material de pu
blicat orice citeşte el) . Perfect I Luni de zile, nici un semn de viaţă, 
<:er explicaţii şi primesc din partea lui Vahlteich un răspuns „rece• ,  
prin care sînt anunţat c ă  broşurica s e  culege în scurtele răgazuri 
care rămîn în tipografia de partid după ce se tipăresc anunţurile 

filistine din Chemnitz I O neruşinare atît de crasă nu mi-a fost dat 
să mai întîlnesc I Aşa se face că tipărirea cărţii a durat aproape un 
.an I Cînd, în sfîrşit, a apărut opusul, abunda în greşeli de tipar care 
denaturau sensul I 

Pentru a evita noi pierderi de  timp, poate ar fi mai bine să ti
păriţi broşura în formula propusă de tine, iar pentru ediţia a doua 
îmi voi face corecturile direct în şpalturi (e mai uşor). 

') Tată, greşit-am (Biblia, Evanghelia cea după Luca, cap. 15, versetul 18) .  -
Nota red. 

1) - de. - Nota traa. 



256 K. Marx şi F. Engels 

„Manifestul comunist• îl voi corecta împreună cu Engels, apoi 
ţi-l voi trimite ţie 202• 

Ad vocem 1) , „Capitalul• şi Douai : 
In primul rînd, Douai are vreun editor ? 
1n al doilea rînd, ediţia franceză mi-a răpit atîta timp, incit eu 

personal nu mă voi mai angaj a niciodată la vreo traducere. Tu tre
buie să ştii dacă Douai cunoaşte în suficientă măsură limba engleză 
pentru a traduce singur toată lucrarea. Dacă este în stare, are in 
întregime consimţămîntul şi binecuvîntarea mea. Dar în cazul 
acesta : 

In al treilea rînd, la traducere, el trebuie să folosească, alături 
de ediţia a doua germană, şi ediţia franceză, în care eu am mai in
trodus cite ceva nou şi în care expunerea este în mare parte sub
stanţial îmbunătăţită. Incă în cursul acestei săptămîni îti  voi tri
mite două lucruri : 

1 .  Un exemplar din ediţia franceză pentru Douai. 
2. O listă cu pasajele în care ediţia franceză nu trebuie compa

rată cu cea germană, <:i în care baza trebuie să o constituie în în
tregime textul francez. 

D-l Uriele Cavagnari pregăteşte la Neapole (după ediţia fran
ceză) ediţia italiană a 1 1Capitalului u ; el intenţionează să-l tipă
rească pe spezele sale şi să vîndă cartea la preţul de cost. Bun 
bdiat 1341 

Ceea ce-mi scrii tu despre germani nu mă miră cîtuşi de puţin. 
Aici se întîmplă exact la fel. De aceea, Engels şi cu mine ne-am 
îndepărtat complet de adunătura asta (tot aşa şi Lessner) . Excepţie 
face doar un prieten al meu, muncitor german, al cărui nume îmi 
scapă pe moment (cred că Weyer 2)) ; el este membru în Consiliul 
trade-unionurilor de la Londra şi a făcut să fie adoptată singura 
rezoluţie înţeleaptă (că în calitate de reprezentanţi ai lor în Camera 
comunelor muncitorii trebuie să aleagă numai muncitori) la ruşi
nosul Congres al trade-unionurilor de la Leicester 342, unde bur
ghezii au jucat rolul de patroni, iar printre ei şi d-l Th. Brassey, 
mare escroc şi milionar, fiul faimosului magnat al căilor ferate 
Brassey, care „a luat în antreprizău Europa şi Asia. 

Congresul de la Gand 336, cu toate lipsurile lui, a avut, totuşi, şi 
părţi bune, cel puţin aceea <:ă Guillaume et Co. au fost total aban
donaţi de vechii lor aliaţi. Numai cu mare greutate au putut fi 
opriţi muncitorii flamanzi să nu-i tragă o bătaie zdravănă marelui 
Guillaume. Flecarul de De Paepe şi cu Brismee i-au împroşcat cu 

•j Cu privire la. - Nola lrad. 
1) Adam Weiler. - Nola red. 
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insulte pe Guillaume et Co. ; la fel şi d-l John Hales. Acesta din 
urmă s-a conformat indicaţiilor lui„. Barry, pe care eu l-am convins 
să plece la congres, în parte ca participant la congres (nu ştiu ca al 
cui delegat) şi în parte în calitate de corespondent al ziarului 
„Standard• (Londra) 343• In ce mă priveşte, eu nu mai vreau să mai 
am niciodată de-a face cu Jung şi Hales, dar a doua trădare pe care 
ei au comis-o faţă de jurassieni este binevenită. Barry este aici 
factotumul meu ; el s-a ocupat şi de reporterii de la „Times• (acest 
ziar s-a dispensat de serviciile d-lui Eccarius). Prin intermediul lui, eu 
am susţinut luni de zile incognito atacul împotriva rusomanului 
Gladstone în fashionable press 1) din Londra („Vanity Fair• şi 
„ Whitehall Review• ), ca şi în presa de provincie din Anglia, Scoţia 
şi Irlanda, am dezvăluit escrocheriile acestuia în combinaţie cu 
agenta rusă Novikova, cu Legaţia rusă de la Londra etc. ; şi tot 
prin intermediul lui mi-am exercitat influenţa asupra deputaţilor 
.englezi din cele două Camere, care s-ar lua cu mîinile de păr dacă 
ar afla că Red-Terror-Doctor 2) , cum îmi spun ei mie, este inspira· 
torul lor în problema crizei orientale. 

Această criză marchează o nouă cotitură în istoria Europei. Rusia, 
a cărei situaţie am studiat-o din surse ruseşti originale, oficiale şi  
neoficiale (acestea din urmă sînt accesibile numai unui număr re
strîns de persoane, dar mie mi-au fost procurate de prietenii mei 
din Petersburg) , se afla deja de multă vreme în pragul unei re
voluţii ; toate elementele necesare erau deja coapte. Explozia a fost 
devansată cu mulţi ani datorită loviturilor date de bravii turci nu 
numai armatei ruse şi  finanţelor ruse, ci şi personal dinastiei care 
comandă armata (ţarului, succesorului la tron şi celorlalţi şase 
Romanovi) . Revoluţia va începe secundum artem 3) , cu tot felul de 
cochetării constituţionale, et puis il y aura un beau tapage 4) . Dacă 
mama natură nu ne va fi din cale-afară de vitregă, vom mai apuca 
şi noi acest triumf I 

Prostiile pe care le fac studenţii ruşi nu sînt decît un simptom 
care nu are în sine nici o însemnătate, dar sînt, totuşi, un simptom. 
Toate păturile societăţii ruse se află în prezent într-o stare de to
tală decădere sub aspect economic, moral şi intelectual. 

De data aceasta, revoluţia va începe în Răsărit, unde pînă acum 
se afla bastionul inexpugnabil şi armata de rezervă a contrarevo
luţiei. 

I) - presa distinsă. - Nota !rad. 
f) - Doctorul terorii roşii. - Nota !rad. 
'l - după toate regulile artei. - Nota !rad. 
') - şi apoi va urma un tărăboi in toată regula. - Nota lrad. 
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D-l Bismarck urmărea cu satisfacţie loviturile date de turci, dar 
nu voia ca lucrurile să meargă atît de departe. O Rusie prea slăbită 
nu mai era în stare să ţină în şah Austria, aşa cum s-a intîmplat în 
timpul războiului franco-prusian I Şi dacă acolo lucrurile vor evolua 
spre revoluţie, ce se va întîmpla cu ultimul reazem al dinastiei 
Hohenzollernilor 1 

Principalul în momentul de faţă este ca polonezii (în Regatul 
Poloniei) să-şi vadă în linişte de ale lor. Numai de n-ar izbucni acum 
acolo nici un fel de tulburări I Bismarck s-ar infiltra repede acolo 
şi şovinismul rus ar trece iarăşi de partea ţarului. Dacă, în schimb, 
polonezii vor aştepta în linişte pînă cînd la Petersburg şi Moscova 
se vor aprinde flăcările revoluţiei şi dacă Bismarck va intra atunci 
ca salvator, Prusia îşi va găsi. .. Mexicul ei 344 I 

Acest lucru eu l-am explicat în nenumărate rînduri polonezilor 
care se bucură de consideraţie printre compatrioţii lor şi cu care eu 
sînt în legătură. 

In comparaţie cu criza orientală, criza franceză 346 este un eve
niment absolut secundar. Să sperăm, totuşi, că republica burgheză 
va triumfa, căci dacă 'nu, vechea poveste va începe de la capăt, şi 
nici o naţiune nu-şi poate permite să repete prea des aceleaşi prostii. 

Salutări prieteneşti din partea mea şi a soţiei mele. 

Post-scriptum 

Al tău, 
Karl Marx 

Notarul Wessel din Geneva mi-a relatat povestea cu testamen
tul lui Lingenau 348, 

Noi (adică executorii) trebuie să numim în America un procurist, 
iar tu eşti omul cel mai potrivit pentru aşa ceva. In primul rînd însă 
este absolut necesar să aflăm cum se prezintă lucrurile în America 
şi dacă testamentul poate fi executat fără a se mai recurge la pro
ceduri nesfîrşite. Iţi voi rămîne îndatorat dacă te vei informa în 
această privinţă şi-mi vei aduce şi mie la cunoştinţă ce ai aflat. 

Publicat pentru prima oară 
ln : „Briefe und Ausziige aus Briefen 
von Joh. Phil. Becker, Jos. Dietzgen, 
Friedrich Engels, Karl Marx 
u. A an F. A. Sorge und Andere•, 
Stuttgart, 1906 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 
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1 1 8 

Engels către Hermann Engels 

la Engelskirchen 

Dragă Hermann, 

259 

Londra, 5 oct. 1877 

La sfîrşitul acestei luni (31 octombrie) am de făcut nişte plăţi 
în valoare de aproximativ 380 1. st. şi, de aceea, aş fi bucuros 
dacă mi-ai putea trimite cit mai curînd suma respectivă. Ţin să 
precizez că mi-ar conveni foarte mult dacă lucrurile s-ar aranj a în 
aşa fel, incit mandatul să ajungă aici înainte de 31 (inclusiv cele 
trei zile de amînare, adică termenul de predare a banilor să fie cel 
tîrziu pe 27 luna curentă) . Altminteri, avînd în vedere obiceiurile 
băncilor de aici, nu voi putea dispune de această sumă pe 3 1 ,  şi să 
faci o operaţie de scont pentru o persoană care nu este implicată 
în afacere, este întotdeauna un lucru dificil, iar uneori chiar impo
sibil fără a pune în mişcare o serie întreagă de alte persoane ; în 
afară de aceasta, eu cred că societăţii bancare din B [armen] îi este 
indiferent dacă termenul de plată este fixat peste 10 sau peste 
3 zile. 

Vara aceasta am hoinărit în toată legea : şapte săptămîni la 
mare 84, apoi două săptămini în Scoţia 337, dar trebuie să spun că 
mi-a şi priit grozav. 

Cred că acum recunoşti că am apreciat corect capacitatea de 
rezistenţă a turcilor şi slăbiciunea ruşilor în ofensivă. La anul, turcii 
vor fi de două ori mai tari, .pentru că peste iarnă îşi pot instrui 
oamenii. Dacă în timpul iernii ruşii nu-şi vor retrage armatele peste 
Dunăre - ceea ce nu prea cred -, o să aibă surprize foarte ne
plăcute. Căci sloiurile care plutesc pe Dunăre nu au nici un respect 
faţă de podurile de vase, chiar dacă acestea aparţin ţarului Rusiei. 
Dealtfel, orice s-ar întîmpla, pînă la sfirşitul anului 1878, Rusia îşi 
va avea constituţia ei şi, odată cu aceasta, şi a doua ediţie a revo
luţiei franceze din 1789-1794. 

Omul care realmente i-a împiedicat pe turci să le vină de hac 
ruşilor este cumnatul sultanului 1) , Mahmud Damad Paşa, prietenul 
lui lgnatiev, de care s-a lăsat cumpărat încă cu mult timp în urmă. 
Atunci cînd vei auzi că a fost răsturnat, vei putea fi sigur că războiul 

1) Abdul Hamid al Ii-lea. - Nota red. 
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va începe să fie dus cu mult mai multă energie. Lui i se datoreşte 
şi rechemarea lui Mehmed Ali. 

Calde salutări Emmei 1) , copiilor şi tuturor fraţilor şi surorilor_ 

Publicat pent1u prima oară 
într-o formă prescurtată în : 
„Deutsche Revue• ,  Jg. 46, Bd. 3, 1921 

1 19 

Al tău, 
Friedrich 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Ludwig Kugelmann 

la Hannover 

Londra, 12 oct. 1 877 

Dragă Kugelmann, 
Iţi scriu în mare grabă (am în vizită un chimist din Mannheim 2} 

şi un docent universitar din Miinchen) pentru a te anunţa, aşa cum 
m-ai rugat, că am primit scrisoarea ta şi că, în 'măsura în care 
timpul şi puterile mi-o vor îngădui, îi voi da bucuros d-lui Ecker 
informaţiile necesare, de îndată ce voi şti mai exact ce anume 
vrea de la mine. De prea mare folos nu cred că-i voi putea fi, căci 
o locuinţă muncitorească fără cusur, care, pe de o parte, să cores
pundă tuturor exigenţelor sanitare etc., iar pe de altă parte, să nu 
fie prea scumpă pentru un muncitor, este, după cum ştii şi tu, un 
patrulater cu trei laturi. 

La noi, aici, toate merg bine. Marx a fost la Neuenahr 127, pentru 
moment ficatul nu-l mai supără, cu nervii stă mai bine, aşadar şi 
cu somnul, şi, dacă nu l-ar sîcîi atîta răcelile, n-ar prea avea de 
ce să se plîngă. Şi eu mă simt excelent, vara aceasta am hoinărit, 
nu glumă, după aceea am avut mulţi oaspeţi, dar cred că de săptă
mîna viitoare mă voi apuca din nou de lucru. 

Multe salutări. 

Publicat pentru prima oară 
ln : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXVI, ed. rusă, 1935 

1) Emma Engels. - Nota red. 
2) Probabil Philipp Pauli. - Nota red. 

Al tău, 
F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 
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1 20 

Engels către Hermann Engels 

la Engelskirchen 

Londra, 13 oct. ltl77 

Dragă Hermann, 
Imi convine perfect să primesc banii aici prin mandat poştal, 

aşa cum am convenit, numai că trebuie să sosească pînă în 30. 
Banii trebuie să treacă prin banca mea, iar acolo sînt înscrişi în 
contul meu numai după ce cecul respectiv intră efectiv, în după
amiaza acelei zile, în Clearing house ; atunci însă banca se închide 
şi eu nu mai pot ridica banii decît în ziua următoare. Te-aş mai 
ruga să fii atît de bun şi să-mi indici care bancher din Barmen îmi 
pune banii la dispoziţie, pentru a mă putea legitima ; cînd nu mai 
eşti reprezentantul unei firme, ai de întimpinat adeseori greutăţi 
în asemenea cazuri. 

Prăbuşirea armatei ruse - organizare, comandament, stat-ma
jor, aprovizionare cu muniţii, cu hrană şi îmbrăcăminte, organizare 
de tabără etc. - este pe zi ce trece mai evidentă. Este un faliment 
colosal, ale cărui jertfe în oameni se numără cu sutele de mii. In 
ultimele două săptămîni din septembrie şi în prima săptămînă din 
octombrie, ruşii au pierdut, după cum se transmite, 15 OOO de oa
meni (morţi de pe urma rănilor şi a bolilor) , iar de la începutul 
războiului numai numărul morţilor se ridică la 41 OOO de oameni. 
Dacă vor mai rămîne încă trei săptămîni la Plevna 347 şi Lom, se 
poate întîmpla ca întreaga armată să se ducă de ripă. 

Calde salutări. 

Al tău, 
Friedrich 

Deşi aici a început să îngheţe, afară în aer liber muşcatele încă 
mai sînt înflorite. In schimb, în Scoţia, aproape întreaga recoltă 
este compromisă, la 20 septembrie am văzut la Edinburgh spicele 
încă complet verzi 337, 

Publicat pentru prima oară 
in : „Deutsche Revue• ,  
Jg. 46, Bd. 3 ,  1921 

Originalul in limba germană 
Tradus din limba germană 
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1 2 1  

Marx către Friedrich Adolph Sorge 

la Hoboken 

[Londra] 19 octombrie 1877 

Dragă Sorge, 
Iţi trimit odată cu această scrisoare şi manuscrisul pentru Douai, 

pentru cazul în care acesta îşi asumă traducerea „Capitalului" .  In 
manuscris este indicat, în afara cîtorva modificări în textul german, 
unde anume acesta din urmă trebuie înlocuit cu textul ediJiei fran
ceze. In exemplarul ediţiei franceze, destinat lui Douai şi expediat 
tot astăzi pe adresa ta, pasajele menţionate în manuscris sînt în
semnate. Am constatat că treaba aceasta mi-a răpit mult mai mult 
timp decît îmi închipuiam şi pe deasupra m-am ales şi cu o gripă 
păcătoasă, de care încă n-am scăpat complet. 

Dacă lucrarea apare, Douai trebuie să menţioneze în prefaţă că, 
în afară de ediţia a doua germană, el a folosit şi ediţia franceză, 
apărută ulterior şi revăzută de mine, dar să nu arate by no means 1) 
că această ediţie americană este autorizată de autor. Dacă ar pro
ceda astfel, editorii englezi ar tipări imediat cartea în Anglia, ceea 
ce ar fi perfect legal. Deşi acord bucuros dreptul de traducere în 
toate ţările din Europa, unde există, copyright cu Anglia, în mod 
cert nu voi face acelaşi lucru şi pentru Anglia, această ţară a lui 
Mamona. Editorii londonezi au şi făcut unele tentative de a scoate 
o ediţie engleză fără consimţămîntul meu, deci fără să mă plătească, 
dar eu am reuşit să le dejoc toate aceste planuri. Sînt ferm hotărîti 
să nu permit acestor domni să se îmbogăţească nici măcar cu o 
leţcaie de pe urma mea. 

In prezent, Engels îşi împarte timpul între tot felul de ocupaţii : 
în primul rînd, lucrarea pentru „Vorwărts" 2) ; în al doilea rînd, 
avalanşa de vizite filistine din Germania ; în al treilea rînd, pro
pria lui „gripă • şi în al patrulea rînd, boala soţiei sale. De aceea, 
pînă în clipa de faţă nu am reuşit să ne apucăm împreună de lucrul 
la 1 1Manifest" 262• 

In Germania, în partidul nostru - şi nu atît în rîndul maselor, 
cit  printre conducători (proveniţi din clasele de sus şi din 11munci
tori ") - s-a încetăţenit un spirit absolut nociv. Compromisul cu 
lassalleenii a atras după sine un compromis cu alte elemente nesta-

1) - în nici un caz. - Nota trad. 
1) F. Engels. „Anti-Diihring". - Nota red. 
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tornice, la Berlin (via Most) cu Diihring şi 1 1admiratorii • sa1 şi, în 
plus, cu o bandă întreagă de studenţi necopţi şi de doctori super
înţelepti, care vor să dea socialismului o orientare 11mai înaltă. 
ideală" ,  adică să-i înlocuiască baza materialistă (care cere, dacă. 
vrei să operezi cu ea, un studiu serios, obiectiv) prin mitologia 
modernă cu zeităţile ei : a dreptăţii, libertăţii, egalităţii şi fraternite. 
Unul dintre reprezentanţii acestei orientări este d-l dr. Hochberg. 
editorul revistei 11Zukunft" ,  care 11şi-a cumpărat" intrarea în partid ; 
presupun că a făcut-o animat de „cele mai nobile " intenţii, dar eu 
nu dau doi bani pe 11intenţii • .  Rar a văzut lumina tiparului ceva 
mai j alnic şi cu „pretenţii mai modeste" decit programul revistei 
sale 11Zukunft" a4s. 

Atunci cind lasă lucrul şi devin literaţi de profesie, ca d-l Most 
et Comp., muncitorii fac întotdeauna ravagii în „teorie" şi sint în
totdeauna gata să se alăture minţilor confuze din aşa-zisa castă 
1 1cultă •. Tot ceea ce, de-a lungul deceniilor, am Gmuls cu multă 
caznă din capetele muncitorilor germani, şi anume socialismul 
utopic, reprezentarea fantastică a orînduirii sociale viitoare, dindu-le 
astfel acestora superioritatea teoretică (şi deci şi practică) asupra 
francezilor şi englezilor, bîntuie acum iarăşi, şi încă într-o formă 
mult mai j alnică nu numai în comparaţie cu marii utopişti francezi 
şi englezi, dar chiar şi cu ... Weitling. Se înţelege de la sine c ă  
utopismul, care înainte d e  apariţia socialismului critic-materialist 
l-a purtat pe acesta în sine in nuce 1) , acum, cind se manifestă post 
festum, nu poate fi decit absurd - absurd, anost şi profund 
reacţionar. 

11Vorwărts" pare să se conducă în ultimul timp după principiul 
acceptării manuscriselor, „copie " cum spun francezii, fără alegere. 
Aşa, de pildă, în citeva din ultimele numere, un tînăr care nu cu
noaşte nici măcar ABC-ul economiei politice publică nişte demas
cări groteşti ale 11legilor" crizelor 349• El nu demască nimic altceva 
decit propriul său „faliment" interior. Şi pe deasupra, imbecilul 
acesta impertinent din Berlin, căruia i se permite să publice în 
nişte articole interminabile, pe buzunarul 11poporului suveran• ,  cu
getările lui stupide în legătură cu Anglia şi cele mai plate tîmpenii 
panslaviste 350 I 

Satis superque I 2) 

•) - în germene. - Nota trad. 
2) - Mai mult decît destul I - Nota trad. 

Al tău, 
Karl Marx 
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Apropo. Cu cîţiva ani în urmă (nu cu prea mulţi) a apărut un 
fel de Carte albastră (nu ştiu dacă oficial) despre situaţia minerilor 
din Pennsylvania 361, legaţi, după cum se ştie, printr-o adevărată 
dependenţă feudală de capitaliştii lor (cartea a apărut, dacă nu 
mă-nşel, în urma unui conflict sîngeros 1•2) . Pentru mine este extrem 
de important să am această ediţie şi, dacă mi-o poţi procura, îţi 
restitui costul ; dacă nu, poate reuşeşti, cel puţin, să-i afli titlul, şi 
în acest caz mă voi adresa lui Harney (la Boston). 

Publicat pentru prima oară 
1n : „Briefe und Ausziige aus Briefen 
von Job. Phil. Becker, Jos. Dietzgen, 
Friedrich Engels, Karl Manc 
u. A. an F. A. Sorge und Andere" ,  

Stuttgart, 1906 

1 22 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Marx către Wilhelm Bracke 

la Braunschweig 

{Londra] 23 oct. lBn 

Dragă Bracke, 
Veştile pe care mi le dai sînt proaste, dar mă aşteptam la ele. 

Ţi-am sugerat în repetate rînduri s-o trimiţi la plimbare pe dră
gălaşa !soldă 1) , Oricît i-ai corecta traducerea, rezultatul este tot 
un avorton. Unde mai pui pierderea de timp, cheltuielile inutile etc. 
Din punct de vedere juridic, nimic nu ne poate împiedica „să ne 
descotorosim• de ea, deoarece această persoană nu-şi îndeplineşte 
şi nici nu-şi poate îndeplini obligaţiile stipulate în contract. Blos 
şi-a oferit mai înainte serviciile (dar, din păcate, după Isolde) . 

Revista „Zukunft" este cu totul nesatisfăcătoare. Principala ei 
preocupare este să înlocuiască cunoaşterea materialistă prin fraze 
ideologice despre „dreptate" etc. Programul ei este mizerabil 348, 
Printre altele promite să fabuleze şi pe tema organizării societăţii 
viitorului. Acest prim rezultat al faptului că un burghez 2) şi-a cum-

1) Isolde Kurz. - Nota red. 
1) Karl Hochberg. - Nota red. 
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părat intrarea în partid s-a dovedit a fi un eşec, aşa cum era şi de 
prevăzut. 

„Vorwărts•  publică şi el un mare număr de cugetări necoapte 
ale unor tineri ambiţioşi şi vanitoşi 1) . Eu cred că banii proletariatu
lui au altă destinaţie decît să asigure plasamente unor asemenea 
exerciţii şcolăreşti. 

Sper că o duci mai bine cu sănătatea. Şi pe mine mă chinuie o 
gripă încă de citeva săptămîni, împiedicindu-mă teribil de la lucru. 

Publicat pentru prima oară 
in : „Arhiv Marksa i Enghelsa • ,  
voi. I (VI) , 1932 

1 23 

Al d-tale, 
K. M. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Marx către Sibylle Hess 

la Paris 

Stimată d�nă Hess, 

25 octombrie 1871 
Londra 

41, Maitland Park Road, N.W. 

Vă mulţumesc foarte mult, atit în numele meu, cit şi al lui 
Engels, pentru cele două exemplare din „Dynamische Stofflehre• 1) 
pe care ni le-aţi trimis. 

Atnîndoi sîntem de părere că lucrarea prietenului nostru dece
dat 3) are o foarte mare valoare ştiinţlflcă şi face cinste partidului 
nostru. De aceea, lăsînd cu totul la o parte faptul că am fost vreme 
de mulţi ani tovarăşi de partid, considerăm de datoria noastră să 
facem cunoscută importanţa lucrării sale şi, pe cit posibil, să contri· 
buim la difuzarea ei. 

1) Vezi scrisoarea precedentă. - Nota red. 
1) Este vorba de lucrarea lui Moses Hess. „Dynamische Stofflehre•. - Nota red. 
1) M. Hess. - Nota red. 
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Există cumva şi manuscrisul celor două părţi 353 menţionate de 
Hess în prefaţă ? 

Vă rog să nu mi-o luaţi în nume de rău dacă vă trimit alăturat 
costul celor două exemplare : nu este vorba de cheltuielile dv. per
sonale, ci de cheltuielile întreprinderii. 

Al dv. devotat, 
Karl Marx 

In legătură cu lucrarea voi scrie la Petersburg şi New York. 

Publicat pentru prima oară 
fn : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXVI, ed. rusă, 1935 

1 24 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Marx către Sigmund Schott 

la Frankfurt am Main 

Stimate domn, 

Cele mai vii mulţumiri pentru cele trimise. 

3 nov. 1877 
41 , Maitland Park Road 

Londra, N.W. 

Vă sînt •foarte recunoscător pentru propunerea dv. de a-mi tri
mite unele materiale din Franţa, Italia, Elveţia etc., deşi îmi este 
neplăcut să vă solicit prea mult. Dealtfel, pot foarte bine să aştept, 
fără a fi reţinut în vreun fel de la muncă, deoarece mă ocup alter
nativ de diferitele părţi ale lucrării mele. De fapt, am început „Ca
pitalul a I privatim 1) I exact În ordinea inversă (începînd CU partea 
a treia, istorică 354) celei în care va fi prezentat publicului, numai că 
volumul I, pe care l-am început ultimul, a fost pregătit imediat 
pentru tipar, în timp ce celelalte două au rămas în forma brută, pro
prie oricărei cercetări în faza iniţială. 

1) - pentru mine. - Nota trad. 
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Anexez o fotografie, deoarece exemplarul din ediţia franceză, 
pe care vi l-am trimis odată cu aceste rînduri, nu face decît să re
producă o fotografie de la Londra, pe care artistul din Paris a idea
lizat-o şi mai mult, şi nici măcar într-un mod reuşit. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, vol. XXIX, ed. rusă, 1946 

125 

Al dv. devotat, 
Karl Marx 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Marx către Wilhelm Bios 

la Hamburg 

Dragă Blos, 

10 nov. 1877 
41, Maitland Park Road, 

Londra, N.W. 

M-am bucurat foarte mult primind, în sfîrşit, un semn de viaţă 
de la tine (acest „tuu mi-a ţîşnit pur şi simplu din condei, aşa că 
de acum încofo renunţă la „d-tau) .  ln ce priveşte pe detestabila 
Isolde, eu am propus de mult să renunţăm la serviciile ei, dar m-am 
agitat degeaba. 

Acolo unde în „la Place" cuvîntul se scrie cu P mare, înseamnă 
întotdeauna Place Vendome, pentru că acolo se afla reşedinţa co
mandantului Gărzii naţionale, care pe atunci reprezenta pentru 
Paris ceea ce numim noi astăzi reşedinţa „comandantului garni
zoanei " .  

In ceea c e  priveşte expresia „suppression de l'btatu ,  p e  care 
L[issagaray] însuşi o va schimba în cea de-a doua ediţie franceză, 
sensul ei nu este altul decît cel dezvoltat de mine în lucrarea „Răz
boiul civil din Franţa u 855• Pe scurt, poţi să-l traduci prin „desfiin
ţarea (sau suprimarea) statului de clasă u .  
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Eu „n-am împotriva ta nimica• (cum spune Heine) 1) , iar Engels 
nici atît m. Nici unul, nici altul nu dăm o para chioară pe popu
laritate. Iată, de pildă, o dovadă : din repulsie faţă de orice formă 
de manifestare a cultului personalităţii, în perioada existenţei Inter
naţionalei eu nu am îngăduit niciodată ca numeroasele manifestări 
în care mi se recunoşteau meritele şi cu care eram asaltat din dife
rite ţări, să devină publice, nici măcar nu am răspuns vreodată la 
ele, decît foarte rar, printr-o mustrare. Intrarea în asociaţia secretă 
a comuniştilor 2) , Engels şi cu mine am condiţionat-o de scoaterea 
din statut 357 a tot ce ar întreţine mitul autorităţii. (Ulterior, Las
salle a acţionat exact în direcţia opusă.) 

Dar evenimente ca cele petrecute la ultimul congres al partidu
lui - şi care vor fi serios exploatate de duşmanii partidului de peste 
hotare - ne-au silit, totuşi, să fim mai prudenţi faţă de „tovarăşii de 
partid din Germania•. 

Starea sănătăţii mele mă sileşte .ca puţinul timp pe care doctorii 
îmi permit să-l afectez lucrului să-l consacru terminării lucrării 
mele 3) 1 iar Engels, care este angajat acum în diverse lucrări de 
proporţii mai mari, continuă, totuşi, să scrie articole pentru 
„VorwartsM 4) . 

M-ar amuza să aflu amănunte despre „combinaţiile mele cu 
pater BeckxM 368• 

Engels îţi va scrie zilele acestea. 

Salutări cordiale din partea soţiei mele şi a fiicei mele Eleanor. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Wahre Jacob" 

nr. 565 (6) din 17 martie 1908 

Totus tuus 5) , 
Karl Marx 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

1) Heine, ciclul „Intermezzo liric", poezia 18, „N-am împotriva ta nimica•. -
Nota red. 

1) Liga comuniştilor. - Nota red. 

1) K. Marx. „Capitalul".  - Nota red. 

'l P. Engels. ,,Anti-Dilhring•. - Nota red. 

1) - Cu totul al tău. - Nota trad. 
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din 10 noiembrie 1877 
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1 26 

Engels către Ernst Dronke 

la Waterloo 1) 

(Notă) 

[Londral 20 nov. [1877) 

Dacă pînă mîine dimineaţă nu am recipisa, mă vei sili să mă duc 
la Central Office şi să dau totul în vileag m. 

1 27 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Marx către Sibylle Hess 
la Paris 

Stimată d-nă Hess, 

29 nov. 1871 
41 Maitland Park Road, 

Londra, N. W. 

Şi eu şi Engels am lipsit un timp mai îndelungat din Londra şi, 
înapoindu-mă, trebuia ca, înainte de a vă scrie, mai întîi să citesc 
cartea prietenului nostru decedat 2) . 

Engels şi cu mine vă mulţumim foarte mult pentru că ne-aţi tri
mis cartea. In măsura în care va depinde de noi, vom încerca să 
o difuzăm. Sînt cuprinse în ea concepţii geniale, numai că, din pă
cate - probabil din cauza faptului că Hess nu a mai putut să ·facă 
redactarea finală -, au rămas multe puncte vulnerabile, pe care cer
cetătorii din domeniul ştiinţelor naturii le pot uşor ataca. 

Vă doresc numai succes. 

Publicat pentru prima oară 
fn : suplimentul la ziarul „Vorwarts• 
nr. 67 din 9 februarie 1 930 

Al dv. devotat, 
Karl Marx 

Originalul în limba germana 
Tradus din limba germană 

1) Este vorba de oraşul şi staţiunea balnearii maritimii din Lancashire. -
Nota trad. 

") M. Hess. „Dynamische Stofflehre• .  - Nota- red. 



.272 K. Marx şi F. Engels 

1 28 

Marx către redacţia unui ziar 

la Londra 

Stimată redacţie, 

[Londra] 19 dec. 1877 
4 1 ,  Maitland Park Road, N. W. 

Anexez o scrisoare pe care am primit-o din Breslau 1) spre a vă 
fi remisă dv. Expeditorul, Horovitz - pe care nu-l cunosc -, îmi 
scrie insă că este membru al secţiei din Br[es]l [au] a Partidului so
cial-democrat. 

Cu sincere salutări. 

1) Denumirea poloneză : Wroctav. - Nota red. 

Karl Marx 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germanii 
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1 29 

Engels către Johann Philipp Becker 

la Geneva 

Londra, 1 1  ian. 78 

Bătrîne prieten, 
In primul rînd, La mulţi ani I Iţi doresc ca acest an să-ţi aducă 

mai puţine necazuri şi griji decît cel dinaintea lui. 
Pachetul a sosit, în sfîrşit, acum cîteva zile. Multe mulţumiri P 

„Bull[etin] jurass[ien] " încă n-am reuşit să-l parcurg în întregime. 
Mă interesează să urmăresc prăbuşirea acestei bande, împinsă de
finitiv pe planul al doilea graţie victoriilor noastre în alegerile din 
10 ianuarie 1877 299• Acum n-au decît să bîrfească şi să mîrîie cit 
poftesc - oricum, li s-a înfundat. 

Vei primi prin poştă un mandat de 50 de franci, pe care te rog 
să-i consideri contribuţia noastră pentru „Precurseur•.  Conform 
noilor reguli, trebuie să păstrez la mine chitanţa primită aici ; man
datul poştal îl vei primi, după cum mi s-a spus aici, din Basel. 

La noi, lucrurile stau destul de bine. Marx se simte mult mai 
binP. în comparaţie cu anii precedenţi ; soţia lui nu e tocmai com
plet restabilită, dar medicul promite o însănătoşire sigură ; eu per
sonal nu am de ce mă plînge. 

Se pare că la voi, în Elveţia, lucrurile merg foarte bine. Consti
tuirea partidului muncitoresc este un mare succes :m, iar dacă pro
gramul acestuia n� li se pare d-lor bakunişti suficient de radical. 
vouă nici să nu vă pese. Un partid care dispune de mijloacele poli
tice necesare pentru a intra direct în luptă şi care poate conta pe 
o creştere grabnică a influenţei sale, aşa cum se întîmplă în Elveţia. 
are lucruri mai importante de făcut decît să vîre pe gîtul fiecărui„ 
dintre membrii săi scopurile sale finale, prezentate în chip de 
dogmă. Este adevărat, programul ar  f i  putut f i  mult mai bun dacă 
nu i-ar fi servit ca model programul sforăitor adoptat cu prilejul 
unificării din Germania 237• 

Şi în Germania s-au comis greşeli grave, în special atitudinea 
de factură pur bakunistă faţă de criza din Franţa 103• Cu toate aces-
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tea, şi cu această ocazie s-a dovedit cu cit ne-a luat-o Franţa înainte 
din punct de vedere practic. Oricît de jalnice ar fi deocamdată re
zultatele, măcar acolo s-a reuşit pentru prima oară să se obţină ceva 
fără o răsturnare violentă ; or, folosirea forţei atît de curînd după 
baia de sînge din 1 871  n-ar fi avut acolo drept urmare decît noi 
represalii şi instaurarea unui nou bonapartism. Aşa însă există toate 
şansele ca în scurt timp mundtorii să-şi cucerească libertatea pre
sei, dreptul de asociere şi întrunire şi celelalte mijloace de orga
nizare şi de luptă, şi deocamdată asta este tot ce le trebuie. Ei au 
posibilitatea de a-şi clarifica problemele teoretice, ceea ce este ab
solut necesar, şi la următorul prilej să pornească, în sfîrşit, la revo
luţie ca un partid puternic organizat şi cu un program precis. De 
asemenea, procesul de debonapartizare şi de republicanizare a ţă
ranilor, care acum este în plină desfăşurare, constituie o mare cu
cerir:e. Şi, [n sfîrşit, deznodămîntul s-a produs, deoarece soldatul 
de rînd a refuzat să lupte 382, procesul de prăbuşire a militarismului 
a început din interior şi curînd se va putea întinde şi în Germania, 
în special dacă urmările politicii actuale vor sili armata să lupte 
pentru ruşi. 

O altă greşeală gravă de care se face vinovată Germania o con
stituie faptul că studenţilor şi altor „învăţaţi" ignoranţi li se per
mite să se prevaleze de calitatea de reprezentanţi ştiinţifici ai parti
dului, făcînd cunoscute lumii, în proporţii de masă, cele mai crase 
inepţii. Dealtfel, aceasta este o boală a copilăriei care trebuie de
păşită şi tocmai în vederea lichidării ei am ana'l.izat atît de amă
nunţit cazul lui Duhring 1) . 

ln rest, şi la ei lucrurile se prezintă grozav şi, dacă acum ei se 
vor pricepe să desfăşoare aşa cum trebuie agitaţia antirusă, rezul
tatul poate fi foarte bun. 

Apropo, Buffenoir, de care „Vorwărtsu 383 face atîta caz, este o 
persoană foarte dubioasă. La început a fost cleric, apoi, nu de mult, 
l-a cîntat pe Gambetta în 'Versuri înaripate ; nu joacă nici un rol 
în rîndul muncitorilor parizieni. Liebknecht a dat-o iar cu oiştea 
în gard. 

Să sperăm că ruşii vor pune asemenea condiţii de pace, încît 
războiul nu va înceta. Armata lor nu are poduri peste Dunăre, este 
deci complet izolată, şi ar putea pieri decimată de foamete dacă 
vremea nu se va ameliora. Un război ratat sau o serie de noi eşecuri 
vor avea în mod cert ca urmare izbucnirea revoluţiei la Petersburg. 

1) F. Engels. „Anti-Diihring•. - Nota red. 



Scrisori din 1878 275 

Ea va începe cu curtea imperială şi cu -constituţia, dar aceasta va 
reprezenta anul 1789, după care va urma anul 1793. Este suficient 
să se întrunească la Petersburg o Adunare naţională şi întreaga 
Europă îşi va schimba fizionomia I 

Publicat pentru prima oară 
ln : F. Engels. „Vergessene Briefe 
(Briefe Friedrich Engels' 
an Johann Philipp Becker) • ,  
Berlin, 1920 

1 30 

Bătrînul tău, 
F. E. 

Originalul in limba germană 
Tradus din limba germană 

Marx către Wilhelm Liebknecht 364 
la Leipzig 

[Londra] 4 februarie 1878 

„.Sîntem categoric de părerea turcilor din următoarele motive : 
1 .  Deoarece am studiat Jăranul turc - deci masa poporului 

turc - şi am recunoscut în el în mod categoric unul dintre repre
zentanJii cei mai destoinici şi mai morali ai Jărănimii din Europa. 

2. Deoarece înfrîngerea ruşilor ar grăbi în mare măsură o 
răsturnare socială în Rusia, ale cărei elemente s-au a<:umulat în 
cantităţi de masă, şi ar provoca astfel o cotitură în întreaga Europă. 

Lucrurile s-au desfăşurat altfel. De ce 1 Din cauza trădării An
gliei şi Austriei. 

Anglia, mă refer la guvernul englez, i-a salvat, de pildă, pe sîrbi 
atunci cînd au fost înfrînţi ; uzînd de înşelăciune, ea i-a convins 
pe turci să suspende acţiunile militare, amăgindu-i că ruşii ar fi 
propus (prin intermediul Angliei) încheierea unui armistiJiu, în 
termenii căruia ca primă condiJie figura încetarea ostilităţilor. Nu
mai datorită acestui fapt au devenit posibile ultimele succese, ab
solut neaşteptate, înregistrate de ruşi 365• Altminteri, armata lor ar 
fi pierit de foame şi frig ; numai deschiderea drumurilor spre Ru
melia, unde se puteau procura (adică lua) provizii şi unde, în plus, 
clima este mai blindă, le-a permis ruşilor să se smulgă din capcana 
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din Bulgaria, pe care o ticsiseră cu soldaţii lor, şi sa-ş1 reverse 
hoardele spre sud. Disraeli a fost redus la tăcere (şi mai este şi 
acum) în propriul lui guvern de către agentul rus, marchizul de 
Salisbury, prietenul intim al lui lgnatiev, de Marele Kophta 368 of 
Common place 1) - Earl of (conte de) Derby şi Earl of Carnarvon, 
în prezent demisionat. 

Austria i-a împiedicat pe turci să culeagă roadele victoriilor lor 
din Muntenegru etc. 

In sfîrşit - şi aceasta este una dintre principalele cauze ale în
frîngerii lor defi,nitive -, turcii nu au declanşat la timp revoluţia 
la Constantinopol ; şi aşa se face că întruchipării vechiului regim 
de serai, Mahmud Damad, cumnatul sultanului 2) , i-a revenit, de 
fapt, conducerea războiului, ceea ce echivalează cu situaţia în care 
guvernul rus ar conduce războiul împotriva lui însuşi. Că acest in
divid a paralizat şi a compromis sistematic armata turcă este un 
lucru care poate fi dovedit pînă în cele mai mici amănunte. Dealt
fel, la Constantinopol, situaţia este bine cunoscută, şi tocmai aceasta 
agravează vina istorică a turcilor. Un popor care în asemenea mo
mente de criză acută nu este în stare să acţioneze în spirit revolu
ţionar este un popor pierdut. Guvernul rus era conştient de ceea ce 
reprezenta Damad pentru el şi  a făcut uz de mai multă abili tate stra
tegică şi tactică pentru a-l ţine pe Midhat Paşa cit mai departe de 
Constantinopol şi a-l menţine la conducere pe Damad decît pentru 
a lua Plevna 347• 

Este adevărat că în spatele succeselor ruşilor se află .„Bismarck. 
El a fondat alianţa celor trei împăraţi 257, datorită căreia Austria 
este împiedicată să intervină. Chiar şi după căderea Plevnei ar fi 
fost de ajuns ca Austria să mobilizeze nu mai mult de 1 00 OOO de 
oameni şi ruşii s-ar fi văzut siliţi să se retragă spăşiţi sau să se 
mulţumească cu rezultate dintre cele mai modeste. Retragerea Aus
triei a dat de la bun început apă la moară partidului rusofil din 
Anglia, deoarece Franţa (în urma catastrofei post-Sedan - ca
tastrofa de după Sedan 15, care a fost grăbită de d-l Gladstone, pe 
atunci prim-ministru) ca putere militară continentală pur şi simplu 
nici nu mai exista pentru Anglia. 

Rezultatul nu va fi altul decît destrămarea Austriei, inevitabilă 
în cazul în care condiţiile de p ace ale Rusiei vor fi acceptate 157, iar 

1) Joc de cuvinte : „Common place• - „Ioc comun• ,  „banalitate" ; House of 
Commons - Camera comunelor în Anglia. - Nota red. 

'} Abdul Hamid al II-iea. - Nota red. 
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Turcia (cel puţin în Europa) va exista numai formal. Pentru Austria, 
Turcia reprezenta o stavilă împotriva Rusiei şi a suitei ei slave. 
Aşadar, următorul pas va fi, desigur, la momentul oportun, reven
dicarea „Boemiei u ,  

Dar Prusia c a  Prosie - adică în opoziţia e i  specifică faţă de 
Germania - mai are şi alte interese : Prusia ca atare este dinastia 
ei ; ea a fost creată şi există în forma în care este pe „cauţiune• 
rusească. Infrîngerea Rusiei, o revoluţie în Rusia i-ar cinta Prusiei 
prohodul. 

Altminteri, după marea victorie repurtată asupra Franţei, după 
ce Prusia a devenit prima putere .militară a Europei, însuşi d-l von 
Bismarck n-ar mai fi considerat, probabil, necesar să o pună în 
aceeaşi situaţie faţă de Rusia în care se afla în 1815, cind era a cin
cea roată la căruţa statelor europene. 

In sfirşit, oameni importanţi de talia lui Bismarck, Moltke etc. 
nu rămîn deloc indiferenţi la o sporire a influenţei lor personale, 
promisă de seria de războaie europene inaugurată acum„. 

Nu încape nici o îndoială că, de îndată ce se va ivi prilejul, 
Prusia va trebui să ceară o „compensaţie• pentru succesele ruşilor, 
care numai datorită ei au devenit posibile. Lucrul acesta reiese 
chiar şi din atitudinea ruşilor faţă de guvernul român, care i-a sal
vat pe aceiaşi ruşi la Plevna înainte ca trupele de întărire să so
sească de la Moscova. Drept mulţumire, Carol de Hohenzollem tre
buie acum să restituie partea din Basarabia pe care aceştia o ceda
seră după războiul Crimeii. Cei din Petersburg ştiu foarte bine că 
Berlinul nu va îngădui cu una-cu două un asemenea act şi de 
aceea se arată foarte dispuşi să ofere despăgubiri generoase. 

Dar p ovestea asta mai are şi alte aspecte. Turcia şi Austria au 
fost ultimul bastion al vechii ordini de stat europene, care în 1815 
a fost încă o dată cirpăcită şi  odată cu destrămarea lor se va pră

buşi definitiv. Acest faliment, care se va produce de-a lungul unei 

serii de războaie (mai întîi „locale•,  iar apoi „generale a) , va grăbi 

criza socială şi odată cu ea destrămarea tuturor acestor false puteri 

găunoase, care-şi zăngăne armele. 

Publicat pentru pnma oară 
în : W. Liebknecht. 
„Zur orientalischen Frage•,  
2. Aufl. Leipzig, 1878 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 
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1 3 1  

Marx către Wilhelm Liebknecht 364 

la Leipzig 

[Londra] 1 1  februarie 1878 

Un singur lucru bun au făcut ruşii : ei au făcut să sară în aer 
1 1marele partid liberal" din Anglia, lipsindu-l pentru multă vreme 
de posibilitatea de a deveni partid de guvernămînt ; în ceea ce pri
veşte partidul tory, el a făcut tot ce i-a stat în putinţă pentru a-şi 
da duhul oficial graţie trădătorilor Derby şi Salisbury (acesta este, 
de fapt, unealta ruşilor în guvern) . 

Perioada de corupţie instaurată în 1 848 a făcut ca clasa munci
toare engleză să fie din ce în ce mai demoralizată, ajungînd, în cele 
din urmă, .să nu mai reprezinte decît un simplu apendice al marelui 
partid liberal, adică al partidului propriilor ei asupritori, capitaliştii. 
Conducerea ei a trecut integral în mîinile liderilor vînduţi ai trade
unionurilor şi în cele ale agitatorilor de profesie. Indivizii aceştia, 
urmîndu-i pe cei de teapa lui Gladstone, Bright, Mundella, Morley 
şi toată clica de fabricanţi etc. ,  strigau şi urlau in majorem gloriam 
a ţarului, eliberatorul popoarelor, fără ca în acest timp să mişte 
măcar un deget în apărarea fraţilor lor de clasă, condamnaţi să 
piară de foame de către proprietarii de mine din sudul Wallesului 367• 
Jalnice creaturi I Pentru a încununa în mod onorabil o asemenea 
situaţie, în timpul ultimului scrutin din Camera comunelor (din zi
lele de 1 şi 8 februarie, cînd majoritatea pilonilor „marelui partid 
liberalu - Forster, Lowe, Harcourt, Goschen, Hartington şi { la 
1 februarie} însuşi marele John Bright - şi-au lăsat armata în voia 
.soartei şi au şters-o chiar în momentul votării, pentru a nu se com
promite din cale-afară printr-un vot 368) , singurii reprezentanţi ai 
muncitorilor fa Camera comunelor, şi anume, horribile dictu 1) , 
reprezentanţii direcţi ai minerilor, ba chiar unii mineri ei înşişi din 
tată-n fiu, Burt şi nenorocitul de Macdonald, au votat alături de 
scursura „marelui partid liberalu ,  căzută în admiraţia ţarului I 

Dar planurile ruşilor, ieşite rapid la iveală, au destrămat dintr-o 
dată vraja şi au subminat „agitaţia mecanicău (principalul resort al 
mecanismului constituindu-l bancnota de 5 lire) ; în acest moment 
indivizii de teapa lui Mottershead, Howell, John Hales, Shipton, 
Os borne şi întreaga gloată şi-ar fi văzut viaţa „în pericolu ,  dacă ar 
fi căscat gura l a  vreo adunare muncitorească deschisă ; pînă şi  

' )  - groaznic d e  spus. - Nota /rad. 
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„Corner - şi Ticketmeetingsu („adunări închise cu intrarea pe bază 
de bilete") ale lor sînt dizolvate şi risipite cu forţa de către masele 
populare. 

Greoiul „anglo-saxon" se trezeşte însă prea tîrziu, cel puţin dacă 
avea în vedere evenimentele imediat următoare„. 

Diplomaţia rusă nu se arată cîtuşi de puţin dispusă să împărtă
şească stupida antipatie „creştină" faţă de „semilună" .  După pă
rerea ei, Turcia, redusă în Europa la Constantinopol şi la o mică 
p arte din Rumelia, dar avînd în Asia Mică, Arabia etc. un hinter
land compact, trebuie legată de Rusia printr-o alianţă ofensivă şi 
defensivă. 

In timpul ultimei campanii, 120 OOO de polonezi au slujit cu re
zultate remarcabile în armata rusă ; acum, polonezilor li se mai 
alătură şi turcii - două dintre cele mai viteze neamuri din Europa, 
care, adunate sub steag rusesc, vor să se răzbune pe Europa pentru 
ruşinea înghiţită -, nu e deloc rea ideea I 

1n 1829, Prusia a acţionat exact ca acum, dar pe atunci ea era, 
totuşi, cel mai puternic dintre statele europene mici şi protejata re
cunoscută a Rusiei. 

Situaţia desperată în care s-a pomenit armata rusă după ce 
Dibici a trecut Balcanii (în iulie 1829) este bine prezentată de 
Moltke 368• Ea nu mai putea fi salvată decît pe cale diplomatică. 

A doua campanie a fost pe punctul de a se încheia la fel de la
mentabil ca şi prima 370, - şi atunci finis Russiae - atunci s-ar fi 
terminat cu Rusia. De aceea, la 10 iunie 1829, ţarul Nicolae a sosit 
la Berlin sub pretextul participării la căsătoria printului Wilhelm de 
Prusia (actualul împărat al Germaniei) . El i-a cerut lui Frederic 
Wilhelm al Iii-lea („încununat de glorieH 371) să determine Poarta 
să-i trimită împuterniciţi în vederea începerii tratativelor de pace. 
Pe atunci, Dibici încă nu trecuse Balcanii, cea mai mare parte a 
armatei lui era reţinută în faţa Silistrei şi la Şumla 1) . De comun 

. acord cu Nicolae, Frederic Wilhelm al Iii-lea l-a trimis oficial pe 
baronul Miiffling ca ambasador extraordinar la Constantinopol ; 
acolo însă el urma să acţioneze ca agent reprezentînd interesele 
Rusiei. Miiffling era rus sadea, după cum mărturiseşte el însuşi în 
cartea 11Aus meinem Leben u ; el este cel care a elaborat în 1827 
planul campaniei ruse şi a insistat ca Dibici, coii.te que coii.te (cu 
orice preţ) , să treacă Balcanii, în timp ce el personal, în calitatea 
sa de mediator, se ocupa la Constantinopol cu intrigile ; el însuşi 
declară că sultanul 2) , înspăimîntat de consecinţele unui asemenea 
marş, ar fi apelat la el 1 1<:a la un prietenu . 

') - Denumirea bulgară : Şumen (în prezent : Kolarovgrad). - Nota trad. 
1) Mahmud al II-iea. - Nota red. 
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Sub pretextul asigurării păcii în Europa, el a reuşit să atragă 
de partea sa Franţa şi Anglia, pe aceasta din urmă datorită inter
venţiilor pe lingă plenipotenţiarul englez, rusofilul Robert Gordon, 
care l-a influenţat în acest spirit pe fratele său, contele de Aberdeen, 
şi prin intermediul acestuia pe Wellington, care mai tîrziu a regretat 
amarnic acest pas. 

După ce a trecut Balcanii, Dibici a avut satisfacţia de a primi la 
25 iulie (1829) din partea lui Reşid Paşa o invitaţie scrisă pentru în
ceperea tratativelor de pace. 1n aceeaşi zi, Miiffling a avut prima 
sa întrevedere cu reis-effendi (ministrul turc al afacerilor externe) 1) , 
pe care a reuşit să-l intimideze prin modul lui brutal de exprimare 
(a la prinţul Reuss) 2) ; cu acest prilej, el l-a invocat pe Gordon etc. 
La insistenţele ambasadorului prusian (susţinut de plenipotenţiarul 
englez Gordon şi de cel francez Guilleminot, ambii prelucraţi de 
Miiffling}, sultanul a acceptat următoarele 5 condiţii de pace : 1 .  in
tegritatea imperiului otoman ; 2. menţinerea tratatelor încheiate 
anterior între Poartă şi Rusia ; 3. aderarea Porţii la Tratatul de la 
Londra (încheiat la 6 iulie 1821) dintre Franţa, Anglia şi Rusia cu 
privire la reglementarea problemei Greciei 372 ; 4. garanţii ferme 
pentru libertatea de navigaţie în Marea Neagră ; 5. continuarea ne
gocierilor (tratativelor) între împuterniciţii turci şi cei ruşi în le
gătură cu cererile de despăgubiri şi cu alte pretenţii ale ambelor 
p ărţi. 

La 28 august, cei doi împuterniciţi turci, Sadek Effendi şi Abdul 
Kader Bei, însoţiţi de Kiister (ataşat pe lingă Ambasada Prusiei la  
Constantinopol) , au sosit la Adrianopol, unde de vreo săptămină se 
afla cartierul general rusesc. La 1 septembrie, Dibici a început tra
tativele, fără a-i mai aştepta pe împuterniciJii ruşi (Aleksei Orlov 
şi Pahlen) , care ajunseseră abia la Burgas. 

1n timpul tratativelor însă, Dibici a continuat să-şi dirijeze tru
pele spre Constantinopol. Impertinent şi arogant (în pofida situaţiei 
sale dificile, sau, mai degrabă, tocmai din cauza ei}, el a cerut 
împuterniciţilor turci ca, în termen de opt zile, să accepte urmă
toarele puncte : 

Cetăţile Brăila, Giurgiu şi Calafat să fie dărÎJilate, iar teritoriile 
respective să fie încorporate Valahiei. Turcii cedează Rusiei locali
tăţile Anapa şi Poti de la Marea Neagră, precum şi paşalîcul 
Ahalţîh ; 100 OOO de „pungiM (aproximativ 1 20 de milioane de franci) 
despăgubiri de război, pentru a căror plată drept garanţie servesc 
Silistra şi Principatele dunărene, care urmează să rămînă ca zălog 

1) Explicatla dintre paranteze îi apartlne, probabil, lui Liebknecht. - Nota red. 
1) Heinrich al LXXII-Iea. - Nota red. 
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în mîinile ruşilor 1 aproximativ 15  milioane de franci despăgubiri 
acordate negustorilor ruşi pentru pierderile suferite, care urmează 
a fi plătite în 3 rate ; după achitarea fiecărei rate, armata rusă se 
va retrage mai întîi la poalele Balcanilor, după aceea la nord de 
acest lanţ muntos şi, în sfîrşit, peste Dunăre. 

Poarta a protestat împotriva acestor condiţii, care contrastau atît 
de flagrant cu asigurările date de ţar în privinţa caracterului mo
derat al pretenţiilor sale. Noul ambasador prusian, Royer (Miiffling, 
„prietenul Porţii" şi îngerul păcii, s-a făcut nevăzut la 5 septembrie, 
după ce şi-a îndeplinit misiunea de călău) , împreună cu generalul 
Guilleminot, pe care Millfling s-a priceput să-l ducă de nas, şi cu 
Sir Robert Gordon, au susţinut protestele Porţii, căci o asemenea 
impertinenţă contravenea înţelegerii şi era prea mult chiar şi pen
tru cel „încununat de glorieu .  Dibici ştia că din punct de vedere 
militar ajunsese într-un impas şi s-a hotărît să facă cîteva concesii 
aparente : a consimţit ca articolul referitor la proporţiile despăgu
birilor de război să fie radiat din tratatul de pace oficial 1 prima 
rată din despăgubirile destinate negustorilor ruşi a fost întrucîtva 
redusă, deoarece, după cum au declarat trimişii turci, „pînă şi cel 
mai ignorant om ar şti că Poarta nu poate plăti" .  Pacea a fost, în 
sfîrşit, încheiată la 5 septembrie 373, 

Mare senzaţie în Europa, mare indignare în Anglia ; Wellington 
tuna şi fulgera ; chiar şi Aberdeen atrăgea atenţia într-o telegramă 
asupra pericolului ascuns in spatele fiecărei condiţii din tratatul 
de pace şi a încercat să constituie o alianţă generală prin care 
toate marile puteri (inclusiv Rusia) urmau să garanteze pacea în 
Orient. Austria s-a declarat de acord 1 Prusia 1nsă a zădărnicit acest 
plan şi a salvat Rusia de primejdiile care o ameninţau din partea 
unui congres european. (Franţa, unde Carol al X-lea tocmai pregă
tea lovitura de stat, punea pe atunci la cale o înţelegere secretă 
cu Rusia ; s-a încheiat şi un tratat secret, potrivit căruia Franţa 
urma să primească Provinciile renane 37'.) 

Aşa stind lucrurile, Nesselrode nu avea de ce să se jeneze ; el 
a trimis o telegramă impertinentă şi batjocoritoare miniştrilor en
glezi, adică o telegramă adresată contelui Lieven (ambasadorul rus) 
la Londra. 

Acesta a fost modul în care a reacţionat Prusia atunci, iar acum 
procedeul se repetă la o scară şi mai mare. Nu sînt proşti Hohen
staufeni aceşti Hohenzollerni I Lui Bismarck nu i-a fost deloc greu 
să dea dovadă de înţelepciune politică în planurile lui cu Austria 
şi Franţa 375 ; împotriva Austriei s-a sprijinit pe Bonaparte şi pe 
italieni, iar împotriva Franţei a avut de partea lui întreaga Europă_ 
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ln afară de aceasta, scopul pe care îl urmărea a fost fixat şi p regătit 
de împrejurări. 

Acum, cînd situaţia s-a complicat, s-a sfirşit şi cu genialitatea. 

In interiorul Rusiei, situaţia e foarte tulbure. Blajinul Alexandru 
vrea să ridice în Novaia Zemlia o temniţă pentru deţinuţii politici. 
Aceasta va însemna la mort sans phrase - moarte sigură. Se simte 
nevoia unei păci timp de cel puţin un an sau doi, care să contribuie 
la desăvîrş1rea decăderii interne a Rusiei. Primul pas al guvernului 
rus ar consta (dacă avem în vedere exemplul Prusiei după 1815) în 
urmărirea agitatorilor panslavişti 378• Atîta timp cit prezenţa lor a 
fost utilă, ei au fost folosiţi, dar de îndată ce agitaţia războiului va 
înceta, pedepsele nu vor întîrzia să apară 1) . 

Publicat pentru prima oară 
în Wilhelm Llebknecht, 
.,Zur orientalischen Frage•. 2 . 
.Aufl., Leipzig, 1878 

132 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Marx către Valerian Nikolaevici Smirnov 

la Londra 

Dragă Smirnov, 

[Londra] , 29 martie 1878 
41,  Maitland Park Road, N. W. 

Presupun că mai eşti redactor la „Brrepe1(L l"2) şi că deci aceste 
rînduri te vor găsi la adresa la care m-am hotărît să-ţi scriu. 

Prietenii de p artid din Paris îmi cer informaţii în legătură cu 
odoi agitatori din asociaţiile noastre de la Paris, şi anume este vorba 
de „prinţul Kropotkin • şi o d-nă „Kulişova•, prietenă intimă cu 

-Costa. 
Ştii ceva în legătură cu aceste persoane din punct de vedere 

politic ? 

Publicat pentru prima oară 
în : „Intemational Review for Social 
Hlstory•, voi. III, Lelden, 1938 

Al d-tale devotat, 
Karl Marx 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba gepnană 

1) ln privinţa acestui ultim paragraf, nu s-a stabilit dacă el reprezintă o parte 
-din scrisoarea lui Marx sau îi aparţine lui Liebknecht. - Nota red. 

1) Titlul revistei a fost scris de Karl Marx cu caractere ruseşti. - Nota red. 
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1 33 

Engels către Carl Hirsch 

la Paris 

1 22, Regent's Park Road, N. W. 
Londra, 3 aprilie 1878 

Dragă Hirsch, 

Ai vrea să fii atît de bun şi să faci să-i parvină lui Lopatin scri
soarea anexată 1) 1 Nu ştim dacă vechea adresă, pe care o avem 
de la el, mai poate fi folosită. Este vorba de un articol referitor la  
condamnaţii ruşi pentru „Kalender" al  lui Bracke 377• 11:f:galite" nu 
a mai sosit de un timp încoace ; sper să nu se fi întîmplat ceva 
cu ea. Suspendarea lui 11Bulletin jurassien" din lipsă de fonduri a 
făcut ca fanfaronada bakunistă să eşueze în modul cel mai lamen
tabil. Este realmente o plăcere să vezi că mişcarea a devenit atît 
de puternică, încît mătură fără nici un efort tot acest calabalîc 
sectarist. De îndată ce le voi avea aici în întregime, îţi voi trimite 
cîteva articole ale mele despre mişcarea din 1877, apărute în new
yorkezul „Labor Standard M 2) I Cu Diihring sînt aproape gata. Pro
babil că în curînd vei găsi iarăşi în 1 1Vorwarts" ceva referitor la 
„socialismul• 3) lui. Filistinul ăsta mi-a răpit un timp inadmisibil de 
îndelungat, dar altfel nu se putea, ori faci totul, ori nimic. Grozavi 
tipi sînt anarhiştii aceştia I Marele duşman al statului, Adhemar 
Schwitzguebel, mina dreaptă a lui Guillaume, care mai curînd şi-ar 
tăia o mină decît să introducă în urnă un buletin de vot, este ofiţer 
dans l'armee federale 4) I, după cum declară însuşi 1 1Bull[etin] juras
sien" . Calde salutări tuturor prietenilor, în special lui Kaub şi Mesa. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Arhiv Marksa i Enghelsa•, 

voi. I (VI) , 1932 

1) Vezi scrisoarea următoare. - Nota red. 
1) F. Engels. „Muncitorii din Europa în anul 
• F. Engels. „Anti-Diihring". - Nota red. 
') în armata federală. - Nota trad. 

Al d-tale devotat, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

1877". - Nota red. 
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134 

Engels către Gherman Aleksandrovici Lopatin 378 
la Montreux 

[Londra, 3 aprilie 1878] 

„.Multe salutări lui Lavrov din partea mea. Am remarcat cu sa
tisfacţie că excepţionalul lui articol apărut în ultimul număr din 
�,BrrepeA'L l"a fost tradus în „Vorwărts• ; nu va rămîne fără ecou 379• 
Din păcate, mă supără ochii, împiedicîndu-mă să aitesc ruseşte ; li
terele ruseşti îmi provoacă întotdeauna dureri de ochi ; să sperăm 
că nu e ceva de durată„. 

Publicat pentru prima oară fn 
.,Istoria S.S.S.R. • ,  nr. 6, 1959 

1 35 

Originalul în limba franceză 
Tradus din limba germană 

Engels către Wilhelm Bracke 235 
la Braunschweig 

Londra, 30 aprilie 1878 

Dragă Bracke, 
Anexez o chitanţă a lui Liss[agaray] pentru cele 300 de mărci pe 

care le-a convertit, cu o pierdere de circa 6 mărci, la paritate-aur 
în 15 I. st., probabil pentru a nu fi nevoit să recunoască reforma mo
netară a lui Bismarck. 

Am impresia că, în felul în care concepi d-ta căile ferate ale im
periului şi monopolul tutunului 380, exagerezi în anticiparea viitoru
lui 381• Dacă se face abstracţie de uriaşa creştere a puterii pe care 
ar dobîndi-o prusacismul, pe de o parte, asigurîndu-i-se guvernului 
independenţa financiară totală faţă de orice control, pe de altă parte, 
punîndu-i-se direct la dispoziţie două noi armate, cea a funcţiona
rilor feroviari şi cea a vînzătorilor de tutun, la care se mai adaugă 
puterea de a împărţi funcţii, plus corupţia, - dacă se face abstracţie 
<le toate acestea, nu trebuie însă să se uite că, în zilele noastre, orice 
transmitere către stat a funcţiilor în domeniul industrial şi comercial 
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poate avea un dublu sens şi un dublu efect, în funcţie de împreju
rări : unul reacţionar, un pas înapoi spre evul mediu, şi unul progre
sist, un pas înainte spre comunism. Noi însă, în Germania, tocmai am 
izbutit să ieşim din evul mediu şi abia acum sîntem pe punctul de 
a păşi, prin intermediul marii industrii şi datorită crabului 38!, în 
societatea burgheză modernă. La noi, nevoia de cea mai înaltă dez
voltare posibilă se simte tocmai în regimul economic burghez, care 
concentrează capitalurile şi împinge la extrem contradicţiile, în spe
cial în nord-est. Pentru noi, decăderea economică a rînduielilor feu
dale de la răsărit de Elba reprezintă, după părerea mea, cel mai im
portant pas înainte, alături de descompunerea micii producţii indus
triale şi meşteşugăreşti în întreaga Germanie şi înlocuirea ei cu 
marea industrie. Şi, de fapt, în ultimă instanţă, aceasta este unica 
latură pozitivă a monopolului tutunului, care ar transforma dintr-o 
lovitură una din cele mai mizerabile industrii casnice în mare in
dustrie. In schimb însă, muncitorii din industria de stat a tutunului 
s-ar vedea de îndată supuşi acţiunii legilor excepţionale, lipsiţi de 
libertatea de asociere şi de grevă, ceea ce ar fi şi mai rău. La noi, 
-căile ferate ale imperiului, ca şi monopolul tutunului nu trebuie să 
fie în mod necesar industrii de stat i cel puţin în ce priveşte căile 
ferate, acest lucru încă nu este necesar, ci abia acum începe să de
vină în Anglia i în schimb, poşta şi telegraful s1nt industrii de stat. 
1ar pentru toate prejudiciile pe care ni le-ar aduce cele două noi 
monopoluri de stat ne-am vedea despăgubiţi doar printr-o nouă frază 
foarte potrivită pentru agitaţie. Căci un monopol de stat instituit din 
simple considerente financiare şi politice, şi nu dintr-o imperioasă 
necesitate internă, nu ne oferă nici măcar un argument valabil. Şi 
.apoi, introducerea monopolului tutunului şi desfiinţarea industriei 
casnice a tutunului ar cere cel puţin tot atîta timp cit ar mai putea 
.dura în caz extrem bismarckismul. Dealtfel, poţi fi sigur că statul 
prusian ar înrăutăţi într-atît calitatea tutunului şi ar ridica în aşa 
măsură preţurile, incit adepţii liberei concurenţe n-ar întîrzia să 
trîmbiţeze cu satisfacţie acest eşec al comunismului de stat, iar po
porul ar fi nevoit să le dea dreptate. Toată povestea trebuie pusă pe 
seama fanteziei ignorante a lui Bismarck, şi este întru totul demnă 
<le planul lui din 1 863 de a anexa Polonia şi de a o germaniza în de
.curs de trei ani. 

Dacă aş fi ştiut că Partidul progresiştilor 105 a cerut încă cu ani 
în urmă ca militarii să fie scutiţi de impozite, te-aş fi sfătuit şi eu să 
nu renunţi la prezentarea respectivei revendicări. După părerea mea, 
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preluarea unor revendicări burgheze ne revine nouă numai atunci 
cînd partidele burgheze nu se achită de această afurisită obligaţie a 
lor, dar, din cele spuse de d-ta, reiese că, în cazul de faţă, nu aşa 
stau lucrurile. Fac această remarcă numai avînd în vedere răspunsul 
lui Richter 883 ; nu neg însă cîtuşi de puţin că, ridicînd această pro
blemă, am putea aduce mari servicii propagandei, numai că de la 
distanţă nu mă pot pronunţa, fireşte, într-un mod absolut categoric. 

D-lui Diihring i-am dat de capăt, în sfîrşit, cu bine, dacă nu mai 
pun la socoteală revederea ultimelor articole, şi pentru nimic în 
lume nu aş mai vrea să am de-a face cu ilustra lui persoană. Un 
ignorant plin de ifose I Dacă acum restul nu se va tipări rapid, vina 
nu e a  mea. 

Cu salutări prieteneşti. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Arhiv Marksa i Enghelsa•, 
voi. I (VI) , 1932 

136 

Al d-tale, 
F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Marx către Carl Hirsch 

la Paris 

[Londra] 26 iunie 187& 

Dragă Hirsch, 

Nu pot găsi aici răspunsul lui Bucher din 1 1Norddeutsche Allge
meineu .  Trebuie să fi apărut şi în 11Frankfurteru 384, 

Te rog să-l trimiţi urgent. 

Al d-tale devotat, 
Karl Mane 

Originalul în limba germană. 
Tradus din limba germană> 
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137 

Marx către Sigmund Schott 

la Frankfurt pe Main 

[Londra] 13 iulie 1878 

Dragă prietene, 
Nu am nici un fel de veşti din Germania. Aş vrea mai ales să 

ştiu dacă ai primit scrisoarea mea pe care ţi-am trimis-o imediat ca 
răspuns la scrisoarea d-tale. 

Nu primesc nici măcar ziarele expediate pe numele meu. 
Dacă cumva n-ai primit scrisoarea mea, te rog ca pe viitor să-mi 

scrii pe adresa (fără alte specificări referitoare la destinatar) : Edwin 
Willis, Esq., 40, Maitland Park Crescent, London N.W. 

'Publicat pentru prima oară 
in : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, vol. XVII, ed. rusă, 1935 

1 38 

Al d-tale devotat, 
K. M. 

Originalul în limba germanii 
Tradus din limba germanii 

Marx către Sigmund Schott 

la Frankfurt pe Main 

[Londra] 15 iulie 1878 

Dragă prietene, 
Am primit scrisoarea d-tale exact în ziua în care ţi-am trimis 

dteva rînduri pe o cale ocolită 1) . 
In penultima d-tale scrisoare (din 30 iunie) nu mă întrebai nimic 

<1.ltceva decit dacă mi-au parvenit o parte din comentariile apărute 
în presa germană cu privire la prima mea epistolă către „Daily 
N ews• . Răspunsul este : nu. 

Nici în vis nu mi-a trecut prin cap să dedic o „carte" d-lui 
Bucher. El mi-a rămas dator cu un răspuns la cele „30" 2) de rînduri 

1) Vezi scrisoarea precedentil. - Nota red. 
Z) K. Marx. „Domnul Bucher•. - Nota red. 



288 K. Marx şi P. Engels 

ale mele. Eu nu am nici timp, nici motive să scriu în locul lui ce)e
„3 OOO" de rînduri considerate de el ca necesare 3811• Povestea aceasta 
a fost lansată de corespondentul de la Londra al lui „Vossische
Zeitung".  După cite ştiu, este vorba de dr. Elard Biscamp, o lichea 
notorie. De data aceasta însă, gluma lui proastă a prins 388• 

Starea sănătăţii mele mă obligă să plec la Karlsbad. Numai că 
d-l Bismarck, care s-a simţit atît de mult atras de Kissingen, este 
de altă părere 387• 'ITO ;n;enaTI:. (que faire ? 1)) - cum spun ruşii 389• 
Nu există altă soluţie decît să optez ,pentru o staţiune de pe litoralul 
britanic, care încă n-a ajuns sub protecţia salvatorilor societăţii din. 
noua Sfîntă alianţă 257• Soţia mea este grav bolnavă şi probabil că 
va trebui să meargă la Karlsbad ; poate că ex-nobila ex-baroneasă 
von Westphalen nu va fi considerată drept contrabandă. 

Nădăjduiesc că proiectata călătorie îţi va prinde bine. Dacă 
cumva vei rămîne pe undeva mai mult timp, scrie-mi de acolo. S-ar 
putea să-ţi trimit un articol al meu în engleză (încă nepublicat 2)), 
care însă nu se referă deloc la scumpa „fatherlandu ,  as the English. 
call it 3) .  

C u  salutări cordiale. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXVII, cd. rusă, 1935 

1 39 

Al d-tale devotat, 
Karl Marx 

Originalul în limba germană. 
Tradus din limba germană. 

Engels către Valerian Nikolaevici Smirnov 

la Lohdra 

Dragă d-le Smirnov, 

[Londra) 122, Regent's Park Road, N. W 
16 iulie lBW 

Ieri v-am trimis un exemplar din lucrarea mea împotriva lui 
Diihring 389, pe care sper că l-aţi primit. 

1) Ce e de făcut. - Nota trad. 
1) K. Marx. „Istoria Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor, scrisă de d-11 

George Howell" .  - Nota red. 
3) „patrie",  cum ii spun englezii. - Nota trad. 
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Intenţionam să le trimit cite un exemplar şi lui Lopatin şi lui 
Lavrov, dar nu ştiu dacă Lopatin se mai află în Elveţia şi nu cunosc 
actualele adrese de la Paris ale nici unuia dintre ei. V-aJŞ rămîne 
foarte îndatorat dacă mi-aţi putea spune la ce adrese să expediez 
cărţile acestea. 

Publicat pentru prima oară 
în limba originalului 
în : „lnternational Review for Social 
History", voi. III, Leiden, 1938 

140 

Al dv., 
F. Engels 

Originalul in limba franceză 
Tradus din limba germană 

Engels către Oscar Schmidt 

la Strassburg 

(Ciornă) 

[Londra, 19 iulie 1878) 

Stimate domn, 
In numărul de ieri al publicaţiei „Nature• am văzut anunţată 

prelegerea pe care o veţi ţine dv. la Congresul de la Kassel al cer
cetătorilor din domeniul ştiinţelor naturii „cu privire la raportul 
dintre darvinism şi social-democraţie• soo. 

Socialiştii au prevăzut cu mult timp înaintea gestului amical al 
d-lui Virchow 391 că reprezentanţii darvinismului în Germania nu 
vor putea rezista necesităţii de a lua poziţie împotriva concepţiei 
socialiste despre lume. Indiferent care va fi această poziţie, ea nu 
poate avea alt rezultat decît lămurirea situaţiei şi a minţilor. Este 
însă în interesul ambelor părţi ca acest lucru să se facă cu compe
tenţa necesară. 

Pentru a-mi aduce ,şi eu contribuţia în acest sens, îmi iau liber
tatea de a vă trimite prin poştă un exemplar din lucrarea mea recent 
apărută, intitulată „Domnul E [ugen) D[iihring) revoluţionează etc. • . 
Am încercat aici, printre altele, să prezint în linii generale raportul 
dintre socialismul ştiinţific şi principiile ştiinţei teoretice moderne 
a naturii, în general, şi teoria darvinistă, în special. Pasajele referi
toare la darvinism sînt însemnate. 
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La timpul potrivit îmi voi acorda cinstea de a supune, din punctul 
meu de vedere, prelegerea dv. unei critici nepărtinitoare, singura 
"demnă de o ştiinţă liberă şi pe care orice om de ştiinţă trebuie să <> 
salute, chiar şi atunci cînd ea este îndreptată împotriva lui însuşi. 

Publicat pentru prima oară 
ln : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXVII, ed. rusă, 1935 

1 4 1  

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Philipp Pauli 

la Rheinau 

Londra, 30 iulie 78 

Dragă Pauli, 
Sper .că astăzi oamenii noştri îşi vor face datoria, · aşa cum totul 

ne îndreptăţeşte să ne închipuim. De .c:înd Bismarck a comis colosala 
prostie de a folosi toate împuşcăturile .pentru a-i răsturna pe liberali, 
socialiştii servindu-i doar drept pretext 392, putem asista cu şi mai 
mare satisfacţie la  încăierarea izbucnită chiar între eroii ordinii 393• 
Nu-l înţeleg pe Bismarck ; probabil că „nervii u l-au lăsat cu totul, 
odată cu ultimele rămăşiţe de raţiune care îi mai rămăseseră. Se 
prea poate ca el să nu-şi dea seama că întregul lui joc bonapartist 
nu constă în altceva decît în a-i folosi alternativ pe muncitori împo
triva burghezilor şi pe burghezi împotriva muncitorilor, trăgîndu-i 
astfel pe sfoară şi pe unii, şi pe alţii. Dar este curată nebunie ca el 
să urmărească răsturnarea liberalilor, indivizii aceştia gata oricînd 
să accepte orice, „doar şi noi sintem cîini u 146, care, puţintel lingu
şiţi, .sînt în stare să lingă piciorul care le-a tras una în dos, - aceiaşi 
liberali care reprezintă unicul lui sprijin împotriva curţii făţiş 
feudal-ortodoxo-reacţionare. In felul acesta, el se dă fără putinţă de 
scăpare pe mina oamenilor reacţiunii, aceiaşi oameni pe care el i-a 
trădat şi i-a persecutat şi care-l urăsc de moarte. Şi un asemenea in
divid se numeşte „om de statu .  Şi o asemenea nulitate vrea să-i dis
trugă pe socialişti printr-o politică care nu avantajează pe nimeni 
mai mult decît pe socialişti. Nici dacă l-am fi plătit pe nătărăul 
acesta nu ne-ar fi putut ajuta mai mult decît o face. ln plus, el mai 
si amină pînă în ultima zi sesiunea Reichstagului, pentru ca prigoana 
împotriva socialiştilor să poată fi dată uitării, burghezul să aibă sufi
cient timp pentru a se ruşina de denunţurile lui ordinare, iar parti-
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dele ordinii să se ia aşa de cumplit la harţă, încît cu mc1 un chip 
să nu mai poată fi despărţite. Şi, în timp ce jos rădăcinile socialis
mului sînt din plin alimentate, ei îşi închipuie că în septembrie îl 
vor lichid:i, tăindu-i, sus, cîteva mlădiţe. Dragul meu Bismarck, 
cacatum non est pictum 1) . 

lţi mulţumesc pentru ziar ; din tot scandalul, trei sferturi sînt 
pure născociri lansate de „Lond[onerJ Journal (de dr. Juch, un bătrîn 
cerşetor vagabond, în ultimul hal de decădere, şi de proprietarul 
tipografiei, Schweitzer, acela care în timpul demonstraţiei împotriva 
prinţului moştenitor a fost bătut măr, dar a fost prea laş pentru a se 
plînge ! ) .  Foaia aceasta ar vrea să fie cumpărată de fondul reptile
lor 151 ,  care însă îşi are dej a aici ziarul său, „Hermannu,  şi consi
deră că non bis in idem 2) .  Adevărat este numai că aici cîţiva ne
ciopliţi de origine germană, ajunşi şi ei nişte epave, fac o larmă 
cumplită în două asociaţii, pentru ca, profitînd de atentatul de la 
Berlin, să se erijeze în reprezentanţi ai muncitorilor din toate ţările. 
lmpins de dorinţa vanitoasă de a juca un rol, micul Ehrhart din 
Mannheim a căzut şi el pradă ispitei şi s-a alăturat bandei. Acum, 
ei s-au declarat, pare-se, pentru a treia oară în decurs de patru ani 
Consiliu central internaţional al proletariatului 3) . ln momentul în 
care toate aceste vociferări şi mîzgălituri vor atinge un anumit grad, 
ne vom vedea nevoiţi să-i demascăm oficial pe aceşti domni, pentru 
a nu se crea impresia - pe care reacţiunea are tot interesul să o 
difuzeze - că în spatele acestor acte stupide ne-am afla noi. 

De o călătorie în Germania anul acesta nu prea poate fi vorba, 
nici în cazul în care din punct de vedere politic lucrurile nu se vor 
complica şi mai mult. Voi fi bucuros dacă voi reuşi să-mi duc soţia 
pentru cîteva săptămîni în cea mai apropiată staţiune de pe litoral, 
dar deocamdată nici nu mă pot gîndi la aşa ceva. Săptămîna trecută, 
aproape că nici nu s-a dat jos din pat. Situaţia este foarte serioasă 
şi poate avea un deznodămînt nefericit. D-na Marx suferă şi ea de 
ficat şi de stomac ; cel mai bun specialist de ai<:i i-a spus că nu poate 
fi vindecată complet, ci doar tratată. ln ce staţiune i se va reco
manda să meargă, încă nu ştim. Marx se simte relativ bine pentru 
acest sezon al anului. Fiica lui mai mare a născut din nou un 
băiat 394• Te felicităm cu toţii pentru „numărul su al tău. Aşadar, 
dacă d-na M [arx] nu va fi trimisă pe continent, este puţin probabil 
ca anul acesta să vă sosească oaspeţi de aici. 

1)  - rahatul nu este pictură. - Nota !rad. 
') - nu merită să plătească de două ori pentru unul şi acelaşi lucru. - Nata 

trad. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 33D-331.  - Nota red. 
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Pumps este la fel de leneşă la scris ca întotdeauna, dacă nu chiar 
mai rău. In rest însă, şcoala din Manchester i-a folosit foarte mult3'5• 

Multe salutări din p artea noastră, a tuturor, ţie, soţiei şi co
piilor. 

Publicat pentru prima oară 
fn : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XVII, ed. rusă, 1935 

1 42 

Al tău, 
F. Engels 

Originalul in limba germană 
Tradus din limba germană. 

Engels către Piotr Lavrovici Lavrov 

la Paris 

122, Regent's Park Road, N. W. 
Londra, 10 august 78 

Dragă d-le Lavrov, 
Sper că ai primit exemplarul din lucrarea mea împotrlva lui 

Diihring l), pe care ţi l-am trimis ieri. L-aş fi trimis mai din timp 
dacă ţi-aş fi cunoscut actuala adresă. Pentru aceasta a fost nevoie 
să-i scriu lui Smirnov 2) , 4 Lower Charles Street, apoi lui Lopatin, 
6, Rue Linne, dar nici unul, nici celălalt nu mi-au răspuns. Ai putea. 
cumva să-mi spui unde să trimit exemplarul pentru Lopatin ? Tăcerea 
lui ne cam nelinişteşte, deoarece scrisoarea anterioară 3) , expediată 
la aceeaşi adresă, i-a fost trimisă în Elveţia, unde, după cum mi-a 
scris, intenţiona să rămînă numai pînă în iunie, iar de atunci, potrivit 
ziarului „Ha11aJIO " , pare să li /ost arestat în Rusia 898• Deşi argu
mente de ordin cronologic pun sub semnul întrebării această ştire, 
tăcerea lui ne alarmează. 

Ai văzut, probabil, că, răspunzînd chemării lui Virchow 391, dar
viniştii germani au luat categoric atitudine împotriva socialismului. 
Haeckel, a cărui broşură tocmai am primit-o, se mărgineşte să 

1) F.  EngeJs. „Antl-Diihring•. - Nota red. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 288--289. - Nota red. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 283-284. - Nola red. 
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enunţe banalităţi despre „trăsnitele teorii socialisteM 897, în timp ce 
d-l Oscar Schmiidt din Strassburg şi-a pus în cap să ne distrugă 
con amore 1) la Congresul cercetătorilor naturii, care urmează să 
aibă loc la Kassel 390• Se osteneşte degeaba I Dacă în Germania reac
ţiunea îşi va croi drum liber, primele jertfe care vor urma după so
cialişti vor fi darviniştii. Dealtfel, oricare le va fi soarta, consider 
de datoria mea să le răspund acestor domni. Noi avem, în orice caz, 
toate motivele să ne declarăm mulţumiţi de acest episod, ca şi in 
general de întregul mers al evenimentelor. D-l Bismarck, care de 
şapte ani lucrează pentru noi ca şi cînd l-am fi plătit, acum pare s ă  
nu mai poată fi oprit î n  strădania sa d e  a grăbi pe cit posibil instau
rarea socialismului. „După mine potopul M i se pare prea puţin ; ţine 
cu tot dinadinsul ca potopul să-l mai prindă în viaţă - aşadar, fa
că-se voia sa I Mă tem numai că el acţionează prea bine, aşa incit 
potopul va veni înainte de vreme. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Letopisl marksizma•, kn. V, 1928 

1 43 

Al d-tale, 
F. Engels 

Originalul ln limba franceză 
Tradus din limba germană 

Marx către George Rivers 

la Londra 

Stimate domn, 

[Londra] 24 august 1878 
41, Mait!and Park Road, 

N. W. 

Corespondentul din Londra 2) al lui „Vossische Zeitung• din 
Berlin şi-a permis o glumă proastă, afirmînd că eu aş fi scris o carte 
intitulată ,,Herr Bucher• 8) . Ca urmare, zvonul s-a răspîndit în Ger
mania, iar poliţia prusiană a făcut tot ce i-a stat în putinţă pentru 
a-l confirma, trecînd la percheziţii prin mai multe librării pentru a 

1) - cu mare satisfacţie. - Nota trad. 
1) Elard Blscamp. - Nota red. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 256, 261-262. - Nota rect 
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pune mina pe exemplarele din „Herr Bucher0• Vedeţi, dar, că „Herr 
Bucher" nu este altceva decît o mistificare. 

V-aş rămîne foarte îndatorat dacă mi-aţi trimite, în caz că este 
posibil, cataloagele ediţiilor americane şi ale cărţilor de anticariat 
pe care le aveţi. 

Publicat pentru prima oarei 
ln : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XVII, ed. rusei, 1935 

1 44 

Al d-tale devotat, 
Karl Marx 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba germanei 

Marx către Friedrich Adolph Sorge 

la Hoboken 

[Londra] 4 sept. 1878 

Dragă Sorge, 
Astăzi plec pentru refacerea of health 1) la Malvern, unde voi 

rămîne trei săptămîni. (Adresa : Dr. K. Marx, Malvernbury, Great 
Malvern, Worcester.) Soţia mea se află acolo de cîteva săptămîni, 
simţindu-se foarte prost ; nepoţelul 2) meu a fost şi el grav bolnav ; 
toate aceste necazuri te vor face să înţelegi de ce n-am scris pînă 
acum. 

In ce-l priveşte pe Douai, sînt cu totul de părerea ta ; nu-i da 
„Capitalul" 3). 

Iţi mulţumesc foarte mult pentru osteneala ce ţi-ai dat în privinţa 
documentelor din Philadelphia aus şi pentru 11Extrasul" lui Weyde
meyer a.o. 

Şi Engels şi eu am primit la timp exemplarele. In Anglia n-ar 
avea succes fie şi numai din cauza nenumăratelor greşeli de tipar ; 
în plus, unele pasaje din traducere lasă prea mult de dorit pentru 
exigenţele de aici. M-am gîndit să scot, totuşi, pentru Londra (la în-

1) - sănătăţii. - Nota lrad. 
') Jean-Laurent-Frederick Longuet. - Nola red. 
'l Vezi volumul de faţă, p. 256, 26 1-262. - Nota red. 
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toarcere) o amended edition 1) , pentru care vă scriu o scurtă prefaţă, 
totul urmînd însă să apară sub numele lui Weydemeyer. Bineînţeles, 
cu condiţia ca voi să fiţi de acord. 

Domnul Bismarck ne face mari servicii. 
Salut. 

Prietenul tău credincios, 
Karl Marx 

Sper ca în curlnd să-mi dai veşti mai bune despre starea sănătăţii 
tale. Soţia mea îţi transmite prin mine multe salutări. 

Publicat pentru prima oară 
in : „Briefe und Ausziige aus Briefen 
von Joh. Phil. Becker, Jos. Dietzgen, 
Friedrich Engels, Karl Marx 
u. A. an F. A. Sorge und Andere•, 
Stuttgart, 1906 

1 45 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Friedrich Lessner 

la Londra 

Dragă Lessner, 

[Londra] 12 sept. 78 
Ora 1 ,30 dimineaţa 

După o îndelungată suferinţă, sărmana mea soţie 2) a închis ochii 
acum pentru totdeauna. 

Nu-ţi pot trimite vinul, dar poţi oricînd trimite după el. 

Publicat pentru prima oară 
in : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XVII, ed. rusă, 1935 

1) - ediţie îmbunătăţită. - Nola lrad. 
1) Lizzy Bums. - Nola red. 

Al tău, 
F. E-

Ortginalul în limba germanii 
Tradus din limba germană 



296 

Dragă Rudolf, 

K. Marx şi F. Engels 

1 46 

Engels către Rudolf Engels 

la Barmen 

Londra, 12 sept. 1878 

Astăzi în zori, la ora 1,30, după suferinţe îndelungate, soţia mea 
s-a stins domol din viaţă ; cu o seară înainte ne căsătorisem legal. 

Mă aştept la o serie de cheltuieli neprevăzute, şi cum soldul meu 
în bancă e prea mic, v-aş rămîne foarte îndatorat dacă mi-aţi trimite 
cit mai urgent circa 200 I. st. 

Publicat pentru prima oa:-!!. 
în : „Deutsche Revue•, Jg. 46, 
Bd. III, 1921 

1 47 

Al tău, 
Friedrich 

Originalul în limba germanii. 
Tradus din limba germanii. 

Marx către Jenny Longuet 

la Malvem 

(Ştampila poştei : Londra, 16 septembrie 1878] 

Dragul meu copil, 
Sper ca veştile bune cu privire la Johnny să nu fie nici în viitor 

dezminţite. Voi trebuie să-mi trimiteţi zilnic ştiri despre starea să
nătăţii lui şi să-mi spuneţi întotdeauna adevărul adevărat. Băieţelu}. 
acesta mi-e drag ca lumina ochilor. Principalul este să-l menajaţi, 
aşadar fără prea multă mişcare (pasivă sau activă) out of his home 1) .  
Dacă lucrurile merg bine, aşa cum sper, ar fi  poate mai bine să ple
caţi abia sîmbătă (în loc de vineri !)) .  In cazul lui, o zi de linişte şi 
de odihnă în plus are foarte mare importanţă. 

1) - afar!I. din casii.. - Nota trad. 
') 20 septembrie (vezi volumul de faţă, p. 8�7). - Nota red. 
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Engels a luat astăzi vaporul spre Hampton 1) împreună cu Mad. 
Renshaw şi cu Pumps, care, odată cu rochia de doliu de 5 guinee, 
ce nu face decît să-i sublinieze „bucuria" prost mascată, a adoptat 
complet mina şi comportamentul de „princesse regnante• 2) . Alte 
amănunte în legătură cu aceste evenimente bizare veţi afla de la 
Tussy. 

Potrivit ştirilor primite de la Liebknecht, legea lui Bismarck 8) 
ori va fi respinsă, ori va fi adoptată, dar cu unele amendamente, care 
o vor face mai puţin drastică. 

My best Iove to you and your Mama 4) . Puppy 5) e mult mai bine, 
bun băiat I 

Al tău, 
Maur 

Publicat pe'ltru pnma oară 
în : „Annali •, an. I, Milano, 1958 

Originalul în limba germană 
Tradus dm limba germană 

Dragă Jenny, 

1 48 

Marx către Jenny Marx 

la Malvern 

[Londra) 17 sept. 1878 

După cum ne-am înţeles cînd am plecat 141, îţi trimit alăturat 
un mandat poştal de 3 1. st. Dacă va iifterveni ceva şi suma nu-ţi 
va mai ajunge, anunţă-mă imediat. 

De cînd m-am întors m-au chinuit cumplit durerile de cap ; 
am început însă să mă simt mai bine primind de la draga de Jenny
chen veşti îmbucurătoare despre Johnny ; şi veştile bune pe care 
le-am primit astăzi de la tine - şi care sper să fie de durată - au 
fost pentru mine ca un balsam. 

Despre evenimentele din Regent's Park Road 1 22 nu vreau să 
dau amănunte, deoarece Tussy este Your regular chronicler 6) şi 
n-are rost să-i iau eu stafidele din cozonac. Nu mă pot însă opri să 
povestesc o întîmplare care, prin originalitatea ei, aminteşte în 

1) Littlehampton. - Nota red. 
') - „prinţesă domnitoare•.  - Nota trad. 
') - legea excepţională împotriva socialiştilor. - Nota /rad. 
') - Cele mai calde salutări ţie şi mamei. - Nota trnd. • 
') Probabil Henry Longuet. - Nota red. 
•1 corespondentul vostru permanent. - Nota trad. 
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a<:elaşi timp şi de Balzac şi de Paul de Kock. In timp ce Tussy, Mrs. 
Renshaw şi Pump.s (ridicată acum la rang de nobilă ; Engels nu-i 
spune decit Pumpsia) triau lucrurile care aparţinuseră răposatei, 
Mrs. Renshaw a găsit, printre altele, un pacheţel de scrisori {vreo 
opt, dintre care şase din partea diferiţilor membri ai familiei Marx, 
două de la Williams (din Ramsgate) } şi se pregătea să i le înmîneze 
lui Mr. Chitty, care era de faţă. „No" ,  said he, „bum them I I need 
not see her letters. I know she has unable to deceive me" 1) . Oare 
Figaro (mă refer la adevăratul Figaro al lui Beaumarchais) ar mai fi 
„ghicit-o şi pe asta" ? 2) Mai tîrziu Mrs. Renshaw i-a spus lui Tussy : 
„Of course, as he had to write her letters, and to read to her the 
letters she received, he might feel quite sure that these letters 
contained no secrets for him - but, they might do so, for her" 3) . 

Vă trimit astăzi, odată cu aceste rînduri, „Daily News" şi „Stan
dard" pentru telegramele referitoare la Reichstagul german 142• Bebel 
a fost evidently the only speaker imposing 4) ; reprezentanţii gu
guvernului - Stolberg şi Eulenberg - au fost mai mult decît jal
nici ; Bamberger a rămas fidel devizei sale : „Doar şi noi sintem 
cîini I " 146 ; Reichensperger este burghezul renan care a nimerit în 
partidul <:atolic de centru 145. Pînă şi lingăul de Reuter este de părere 
că această primă reprezentaţie n-a reuşit I 

Sper că şi tu şi J ennychen vă veţi mai odihni puţin săptămîna 
asta ; nu renunţaţi la plimbări, wind, weather, and the health of the 
child permitting - ensemble 5) ; dacă în mod excepţional lucrul 
acesta nu este posibil, tu însă nu trebuie să întrerupi nicU>dată plim
bările ; sper totuşi că micuţul will be able to participate 8) ca şi 
chinuita lui mamă. Calde salutări lui Jennychen. Sărutări lui Johnny. 

La revedere. 
• 

Publicat pentru prima oară 
tn limba originalului în : „Annali • ,  
an I, Milano, 1958 

Al tău, 
Maur 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

1) „Nu •, - a spus el - „arde-le I Nu vreau să-i citesc scrisorile. Ştiu că nu 
era în stare să mă înşele". - Nota trad. 

I) Aluzie la cuvintele lui Figaro din comedia lui Beaumarchais „Nunta lui 
Figaro" ,  actul V, scena VIII : „Pe asta n-ai mai ghicit-o I" Beaumarchais „Teatru• ,  
ESPLA, Bucureşti , 1953, p .  23. - Nota trad. 

1) - „Bineînţeles, din moment ce el trebuia să-i scrie scrisorile şi să i le 
citească pe cele primite, putea fi absolut sigur că scrisorile acelea nu contmeau 
nici un secret pentru el - poate mai degrabă pentru ea". - Nota trad. 

') - evident, singurul orator care s-a impus. - Nota trad. 
1) - în măsura în care v-o permit vîntul, vremea şi sănătatea copilului - im

pu •ună. - Nota trad. 
') - va putea participa şi el. - Nota trad. 
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1 49 

Marx către Moritz Kaufmann 16 1 

la Birkenhead 

(Ciornă) 
[Londra, 3 octombrie 1878) 

Stimate domn, 
Am fost informat de către d-l Petzler că aţi scris un articol 

despre cartea mea „Capitalul" şi despre viaţa mea, care urmează 
să fie publicat împreună cu alte articole ale dv., şi că doriţi ca eu 
sau Engels să corectăm eventualele erori pe care le-aţi fi putut face. 
ln ce măsură lucrul acesta este realizabil, nu pot aprecia, desigur, 
înainte de a avea un exemplar din articolul respectiv. 

Cea mai bună istorie a Comunei este cartea lui Lissagaray „His
toire de la Commune•. Dar prima ediţie s-a epuizat, iar o a doua încă 
nu a apărut. Adresa lui Lissagaray este : 35, Fitzroy Street, Fitzroy 
Square, London, W. ; poate că el va avea posibilitatea să vă procure 
un exemplar din lucrarea sa. 

Deocamdată vă trimit „Adresa" cu privire la Comună, pe care 
am scris-o eu, imediat după înfrîngerea ei, din însărcinarea Consi
liului General al Internaţionalei 1) . 

De asemenea vă voi trimite prin poştă - în cazul că nu o aveţi 
încă - o nouă lucrare a prietenului meu Engels, intitulată : „Domnul 
Eugen Diihring revoluţionează ştiinţa" ,  foarte importantă pentru în
ţelegerea �orectă a socialismului german. 

M. Kaufmann, Esq. 

1) K. Marx. „Războiul civil din Franţa•. - Noln reci. 

Cu stimă, 
Karl Marx 

Origi'lalul în limba engleză 

Tradus dm limba germani. 
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1 50 

Marx către Moritz Kaufmann 

la Birkenhead 

(Ciornă) 

Stimate domn, 

10 octombrie 1878 
41 ,  Maitland Park Road 

Londra, N. W. 

M-am limitat la corectarea în coli a cîtorva greşeli. Timpul nu 
mi-a permis să insist asupra greşelilor mai importante din exp.unere, 
dar aceasta nici nu era în intenţia dv. 

Şpaltul b. Am tăiat : „dintre care unul era tînărul Lassalleu .  
E l  nu a colaborat niciodată l a  „Neue Rheinische Zeit
ung" ,  deşi noi am intrat în legătură unul cu altul chiar în 
perioada aceea. 
Am adăugat : traducerea „rusă• a „Capitalului" ,  pentru 
că tocmai în Rusia teoria mea a fost recunoscută făţiş şi 
susţinută de către profesorii mai tineri din universităţi. 

Şpaltul d. Am tăiat : „şi 1nainte unul dintre membrii lui• .  Mehring 
nu a fost niciodată membru al partidului social-democrat 
din Germania ; fapt este că el a încercat să devină mem
bru, informîndu-1 pe Liebknecht în legătură cu unele ma
şinaţii făoeute de administratorul fondului reptilelor 151• 
La scurtă vreme după aceasta, el a fost stigmatizat în 
mod public ca neloial în urma sentinţei date de Camera 
de punere sub acuzare din Frankfurt în procesul de ca
lomnie intentat de el d-lui Sonnemann (proprietarul lui 
„Frankfurter Zeitung") 399 şi s-a împăcat netulburat cu 
situaţia lui de lichea literară. Pînă şi cel mai conservator 
dintre adversarii cinstiţi ai social-democraţiei germane 
ar fi foarte surprins văzînd cum acest om este calificat 
drept „istoric al social-democraţiei" .  El se bucură, fireşte, 
de consideratia d-lui Bamberger, care, după înfrîngerea 
revoluţiei din 1848 din Germania (în timpul căreia a jucat 
rolul de demagog-orator) , a venit ca emigrant Ia Paris, 
unde şi-a făcut practica la financiarii celui de-al doilea 
Imperiu, s-a îmbogăţit datorită participării la escroche-
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riile săvîrşite cu împrumutul mexican etc. 400, s-a întors 
în Germania după victoria Prusiei şi a devenit unul din
tre animatorii „perioadei speculaţiilor de bursă" din Ger
mania. Informaţiile asupra mişcării oweniste, de pildă, 
şi a criticării ei nu trebuie cerute d-lui Albert Grant din 
Londra (un om de aiceeaşi teapă cu Bamberger şi, curios, 
născut în acelaşi oraş - Mainz) . 

In ce măsură aţi procedat bine considerînd articolul d-lui Howe!I 
(din „Nineteenth Century") drept „su11Să istorică" veţi putea aprecia 
din materialul pe care vi-1 trimit odată cu această scrisoare 401 • 

Mîine vă voi trimite cartea d-lui Engels 1} .  

151  

[Cu stimă, 
Karl Marx] 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba germană 

Engels către Hermann Arnoldt 

la Konigsberg 

(Ciornă) 
[Londra] 21/10/18 

Ca răspuns la amabila dv. scrisoare din 18, vă asigur că sînt ori
icînd ga1a să preiau temporar spre păstrare documentele respec
tive 40!. lntrucit însă eu nu am un dulap ignifug, nu-mi pot asuma, 
fireţte, nici o răspundere pentru eventualitatea unui incendiu sau a 
unui furt, şi de aceea vă rog să specificaţi în mod expres acest lucru 
în scrisoarea de însoţire. Alte amănunte rămîn a fi stabilite într-o 
corespondenţă ulterioară. Voi păstra resp. documente cu aceeaşi 
grijă cu care păstrez şi documentele mele personale, de acelaşi fel. 

Publicat pentru prima oară 
ln : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXVII, ed. msă, 1935 

1) F. Bnge/s. „Ant1-D1ihrlng•.  - Nola red. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 
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1 52 

Marx către o persoană necunoscută 

Londra, 4 nov. 1 878 

Dragă prietene, 
Ţi-aş ramîne foarte îndatorat dacă ai putea trimite pe o cale si

gură scrisoarea alăturată pe adresa d-nei Liebknecht, 1 1, Braustrasse, 
Leipzig. In ea este vorba de rezolvarea „problemei stomaculuiu pen
tru familia lui Liebknecht, dar eu nu am cîtuşi de puţin în<::redere în 
poşta germană 403• 

1 53 

Cu stimă, 
Karl Marx 

Originalul in limba germană 
Tradus dm limba germană 

Marx către Alfred Talandier 

la Paris 

(Ciornă) 
(Londra, in jurul datei de 1 0  

noiembrie 1878) 

M-am angajat să vă scriu în legătură cu scrisoarea împotriva 
d-lui Barry, publicată în „Mars [eillaise] " din 6 octombrie 404• 

Cînd numărul din 6 octombrie a� „Marseillaisei• a nimerit cu to
tul întîmplător - lucru pe care îl pot dovedi - în mîinile d-lui 
Barry, el a scris imediat un răspuns în limba engleză şi m-a rugat să 
i-l traduc în franceză, Din motive pe .care le veţi înţelege citind 
acea.stă scrisoare, eu am amînat de la o zi la alta îndep'linirea aces
tui comision. D-l Barry nu putea expune toate faptele : 

1 .  fd.ră a-l compromite pe Hirsch, a cărui soartă încă nu s-a hotărît 1) ; 
2. fără a-l compromite pe cumnatul �) lui Hirsch, care se mai află 

încă la Paris ; 

1) Vezi volumul de faţă, p. 81-82. - Nota red. 
'l Karl Kaub. - Nota red. 
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3. fără ca în felul acesta să se refere la mine şi să mă atragă, pro
babil, într-o polemică publică cu dv. ; 

4. fără a ataca anumite peMoane, amintite în scrisoarea dv. ; 
5. fără a dezvălui reaua-credinţă a ziarului „Marseillaiseu .  

După părerea mea, acum nu este momentul „potrivit• pentru a le 
face pe plac reacţionarilor prin asemenea scandaluri. Pe de altă 
p aTte, d-i Barry are tot dreptul să se apere. Aceasta este dilema. 
Pentru a-l reţine de la un asemenea gest, n-am întrevăzut dec.ît o sin
gură posibilitate : venirea lui Hirsch la Londra (despre care mi-a vor
bit avînd în vedere eventualitatea expulzării lui din Franţa) . Atunci, 
publicînd în „Marseillaise• citeva rînduri care să-l compromită pe 
Bradlaugh 1), i-ar putea da satisfacţie d-lui Barry. Din păcate, de cind 
a fost expulzat, n-am mai primit nici un semn de viaţă de la ei. In 
cele din urmă d-l Barry şi-a pierdut răbdarea, şi, întrucit îmi înţele
sese perfect obiecţiile împotriva publicării răspunsului său (care, la 
nevoie, ar putea să apară într-un ziar elveţian) , ne-am înţel�s ca : 
1) răspunsul lui să rămînă deocamdată în p ăstrare la mine ; 2) eu să 
încere să aplanez lucrurile scriindu-vă dv. 

Acutn trec la fondul problemei. 

Faptele 

1. Clubul social democrat (care a fost o secţie a Internaţionalei 
atîta timp cH a existat această organizaţie) , cu sediul în nr. 6, Rose 
Street, Sobo, este constituit din două secţii, una germană şi una en
gleză. Prima l-a ales ca reprezentant la congres pe d-l Ehrhart, cea 
de-a doua - pe d-l Barry. Intrucît la Londra ciI'Cula zvonul că, fiind 
interzis de poliţie, congresul se va ţine la Lausanne, mandatele au fost 
trimise pe adresa biroului congresului la Lausanne 160• Iată copia 
mandatului d-lui Barry, al cărui original se află la mine : 

„Social Democratic Working Men's Club, 6, Rose Street, Soho 
Square. 

Engliish Seotion, London, August 31 ,  1878. 
Citizens, The bearer of this Credential - Citizen Maltman 

Barry - is the representative of the English Section of the Social 
Democrati.c Club of London. 

To the Bureau Socialists Congress - Lausanne Switzerland. 

1) !n manuscris este ştearsă varianta : citeva rinduri, care să nu compromită 
pe nimeni. - Nota red. 
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Fr. Kitz, Secretary, English Section, Social Democratic Club• 1) . 
După aceasta, secretarul Kitz i-a cerut în scris d-lui Barry, la în

toarcere, să raporteze în faţa clubului despre modul în care şi-a în
deplinit mandatul. Şi această scrisoare se află la mine. 

Aşadar, s-a dovedit, fără putinţă de tăgadă, că d-l Barry a fost 
delegatul unei asociaţii social-democrate (muncitoreşti) şi nu al „po
liţiei internaţionale" ,  aşa -cum aţi lansat dv. zvonul într-un mod puţin 
prea „uşuratic" . 

2. Spuneţi în continuare că, în scrisoarea sa către „Marseillaise•, 
Barry se plînge „că poliţia franceză nu l-a arestat" şi adăugaţi : „Ce
tăţeanul Hirsch nu se plînge că nu a fost arestat etc. " ,  creînd astfel 
cititorilor impresia că vorbiţi în numele lui Hirsch. Dar într-o scri
soare pe care mi-a adresat-o la 14 octombrie, Hirsch caracteriza scri
soarea dv. drept „infamă" şi afirma că a aflat de ea abia după ce a 
fost eliberat. Dealtfel dv. uitaţi că Barry nu a fost singurul delega.t 
englez la congres, că aceştia au fost cel puţin o duzină şi nici unul 
dintre ei nu a fost arestat de poliţia franceză. „ Vorwiirts•, organul 
central al partidului socialist german (acum suspendat) , a înţeles per
feot cele spuse atunci de Barry în scrisoarea sa, şi anume că guver
nul francez, vrînd, probabil, să-i facă pe plac d-lui Bismarck, l-a ares
tat pe Hirsch etc., dar nu a îndrăznit să împingă amabilitatea pînă 
acolo incit să ridice mina asupra unui englez 405, Dealtfel, d-l Barry 
- care a acţionat întotdeauna de comun acord cu cumna1ul lui 
Hirsch - şi-a spus absolut deschis părerea în faţa d-lui Gigot, şi, în
trucît acesta a avut grijă să se întocmească un proces-verba! al res
pectivei întrevederi, vă puteţi informa chiar din sursă oficială asupra 
relaţiilor strînse dintre d-1 Barry şi poliţia franceză. 

Am uitat însă că, .spre marea glorie „a celor care ne guvernează8, 
dv. vreţi să prezentaţi poliţia franceză nu ca un membru, ci, dim
potrivă, ca o jertfă a „poliţiei internaţionale " .  P110ourorul a dat o altă 
interpretare şi s-a scuzat în faţa cumnatului lui Hirsch, pretextînd că 
„cei care ne guvernează" trebuie să dea dovadă de condescendenţă 
faţă de „puterile vecine" . 

3. Care sînt aşadar acele fapte grave care vă dau dreptul s ă  vă 
transformaţi în „colportorul unei acuzaţii infamante•, şi anume că 
d-l Barry „a fost delegat de c ătre aceşti oameni• (adică de c;:ătre cei 
din poliţia internaţională) ? 

1) - „Clubul muncitoresc social-democrat, 6, Rose Street, Soho Square. Secţia 
en�leză, Londra, 31 august 1878. 

Cetăţeni I Purtătorul acestui mandat, cetăţeanul Maltman Barry, este repre
zentantul secţiei engleze a Clubului social-democrat de la Londra. 

Către Biroul Congresului socialist - Lausanne. - Elveţia. 
Fr, Kilz, Secretar, Sec/ia engleză, Clubul social.democrat• ,  - Nota trad. 
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Faptele acestea nu au nici un temei, ele nu sînt de.cit rezultatul 
trăncănelii nechibzuite a unui individ mai mult decît dubios, un oare
care Schumann, care vi le-a împărtăşit în mare taină, fără ştirea 
d-lui Barry. 

Dar să ne întoarcem pentru o clipd. la Schumann. Intors la Londra, 
primul lucru pe care s-a grăbit să-l facă a fost să-şi anunţe în „Stan
dard H ,  acesit „ziar toryst şi bonapartist" ,  fericita punere în libertate. 

După a.ceea individul acesta, de a cărui exiistenţă habar n-avu
sesem pînă atunci, s-a prezentat la mine sub un pretext improvizat. 
Cînd l-am luat la rost pentru bîrfelile lui reproduse în scrisoarea dv., 
mi-a răspuns : „Dar d-l Talandier nu are dreptate ; doar i-am spus 
răspkat că nu fac decît să repet cele auzite şi că personal nu ştiu ab
solut nimic despre Barry" etc. 1) .  

După aceea, din proprie ini/iativă, dl. Schumann mi-a cerut adrE'sa 
lui Barry, pentru a-i prezenta scuze, lucru pe care, în realitate, nu l-a 
făcut. Dimpotrivă, el i-a împărtăşit în mod confidenţial unui emi
grant, despre care nu ştia că este în legătură cu mine, că, într-o dis
cuţie cu el, Marx l-ar fi calificat şi el pe Barry drept spion. După 
toate acestea, orice comentariu în plus referitor la onestitatea clien
tului şi gal"antului dv. este absolut superfluu. Ulterior am primit in
formaţii în legătură cu el, pe care le voi trimite la Copenhaga. 

1n scrisoarea dv. întrebaţi : „Cum se face că d-l Maltman Barry„. 
scrie pentru «Marseillaise» ?" Foarte simplu. Datorită unei scrisori 
de recomandare adresată lui Hirsch, d-l Barry a fost introdus la 
„Marseillaise" şi prezentat d-lui Maret. Intors la Londra, d-l Barry 
i-a trimis cumnatului lui Hirch o scrisoare în limba engleză, urmînd 
ca acesta să hotărască dacă este ca1JU'l ca scrisoarea să fie publicată 
în „Marseillaise•.  Cumnatul a fost de părere că scrisoarea i-ar putea 
fi de folos lui Hirsch, a tradus-o în limba franceză şi a prezentat-o 
personal redacţiei ziarului „Marseillaise" 407• Publidnd denunţul dv. 
fără nici un fel de comentarii, ziarul acesta a făcut un act incalifica
bil, care poate fi explicat numai prin scrisoarea dv. către Henry Ma
ret, publicată în a'Celaşi număr al ziarului. Gestul apare cu atît mai 
condamnabil cu cit avem în vedere că dv. sînteţi prietenul şi cores
pondentul d-lui Bradlaugh 408, duşmanul personal al d-lui Barry şi al 
răposatei Internaţionale. 

'l Mai departe în manuscris este tăiat : „ln ce mă priveşte, ştiu foarte bine 
de unde pornesc toate aceste birfeli pe seama d-lui Barry, şi anume de la ciţlva 
Intriganţi din aşa-numita dv. lnternational Labour League "', care tn realitate nu 
este o ligă nici «internaţională», nici «muncitorească .... Ei spumegă de furie tm
potriva lui Barry deoarece la Congresu/ de Ia Haga al lnternaţlonalel (1672) 111 el a 
făcut cunoscută părerea marii majorităţi a Consiliului General cu privire la aceşti 
rlomni etc.•.  - Nora red. 
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4. O altă plîngere a dv., care ap asă conştiinţa delicată a d-lui 
Schumann, este îndreptată împotriva d-lui Barry, deoarece acesta a 
funcţionat la Paris în calitate de „corespondentu al lui „Standard•, 
u n  ziar toryst şi„. bonapartist. 

Să numeşti „Standard• ziar „bonapartist" e o glumă proastă. Atîta 
timp cit Ludovic Bonaparte a fost un aliat util, de pe urma căruia 
Anglia putea profita, „Standard• l-a linguşit, dar nu într-o formă atît 
de respingătoare cum a făcut-o „Times• ,  şi nici atît de naivă ca în 
cazul d-lor Bright şi Colxlen, conducătorii de pe atunci ai radicalilor 
englezi, iar „Standard• nu s-a vîndut niciodată lui Bonaparte precum 
liberalul „Daily Telegraph• . Astăzi se observă că în atitudinea faţă 
de Franţa, „Standard•, ca şi aproape întreaga presă engleză, s-a 
transformat - şi de această dată în interesul Angliei - într-un adept 
„moderat" ,  ba chiar „oportunist" al republioii. 

Rămîne, aşadar, numai calificativul de „toryst" .  
Vă rog să  remal'Caţi că ziarul acesta de  orientare tory nu înce

tează să atace noua Sfîntă alianţă m şi pe conducătorul ei, d-l Bis
marck, în timp ce „Times• îi serveşte de oficios, după cum a declarat 
chiar el în Reioehstagul german. Şi iată că d-l Eccarius, unul din de
legaţii aşa-numitei „lnternational Labour Union" ,  din care fac parte 
Schumann şi d-l Bradlaugh, a funcţionat la Congresul de la Paris în 
calitate de corespondent al ziarului „Times" .  De ce d-l Barry nu pu
tea fi corespondentul ziarului „Standard• ? Aţi trăit în Anglia 
destul de mult timp pentru a şti că clasa muncitoare engleză nu dis
pune de nici un ziar şi că, de aceea, în 1impul congreselor muncito
reşti etc., pentru a putea informa opinia publioeă, ea este nevoită să 
recurgă la ziarele stăpînilor ei, whigi sau tory, şi că nu poate fi fă
cută răspunzătoare nici pentru părerile unora, nici pentru cele ale 
celorlatţi. Aţi trăit în Anglia destul de mult timp pentru a nu inten
ţiona să etichetaţi relaţiile politice ale Angliei cu calificative prelu
ate din vocabularul partidelor franceze. Altminteri - şi de acest 
lucru sînt încredinţat - nu aţi fi acceptat niciodată să ocupaţi un 
post de funcţionar de stat englez. 

5. Dacă, în condiţiile date, urmînd exemplul marelui republican 
Karcher, corespondentul lui „Republique Franc;:aise" ,  dv. aţi fi dedi
cat o carte alteţei sale regale, ducele de Cambridge, gestul ar fi fost 
reprobabil. 

Ajung, în sfîrşit, la ultimul cap de acuzare pe care i-l aduceţi 
d-'1ui Barry. In primul rînd, el pare să fi comis o crimă de neiertat şi 
să fi acţionat împotriva vederilor lui „Homme Libreu şi ale d-lui 
Bradlaugh în problema orientală. Trebuie să recunoaştem că, dacă 
a avea legături cu poliţia internaţională înseamnă a fi suspect, atunci 
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marea majoritate a socialiştilor din toate ţările Europei şi din Statele 
Unite ar trebui să împărtăşească trista soartă a d-lui Barry. 

7. Ajung, în sfîrşit, la ultimul punct al filipicei dv. O chestiune 
foarte gravă I D-l Barry a lăsat să treacă 8 zile fără a binevoi să răs
pundă la unul din ridicolele articole pubLicate de d-l Bradlaugh în a\ 
său „National Relormer• 409 I . . .  Există însă circumstanţe atenuante 1) . 

8. D-l Barry s-a sinchisit atît de puţin de articolele d-lui Brad
laugh din 22 şi 29 august, deoarece el publicase încă din 13 iulie îo 
„Spectator• un articol purtînd semnătura sa, în care expusese amă
nunţit mobilurile atitudinii sale în timpul luptei provocate între 
partidele engleze de războiul din Orient. El a avut grijă ca acest ar
ticol să se „difuzeze" şi l-a tipărit ca manifest. 

A decide în cazul d-lui Barry şi al d-lui Bradlaugh era treaba 
„compatrioţilor" lor, deoarece - luaţi, vă rog, aminte - articolele 
din „National Reformer" din 22 şi 29 august nu au fost decît o încer
care de „repunere pe tapet" .  Iar „compatrioţiiu au decis - la. 22 iu
lie. In această zi a avut loc (la Londra) un mare miting public, con
vocat de Club Social-Democratic 2) în apărarea cauzei partidului so
cialist german împotriva lui Bismarck ; toate ziarele au scris despre 
el şi nu s-au ferit cîtuşi de puţin să anunţe publicul că preşedintele 
ales al acestui miting a fost d-l Maltman Barry. 

9. Nu voi comenta în nici un fel poziţia adoptată de diferitele 
partide în timpul războiului din Orient. Dacă toţi cei care nu au îm
părtăşit punctul de vedere reprezentat de d-l Bradlaugh, ba chiar şi 
„L'Homme Libre•,  pot fi bănuiţi de legături cu vreuna dintre poliţii, 
tare mă tem că pe marea majoritate a socialiştilor din Europa şi din 
Statele Unite îi pîndeşte aceeaşi soartă ca cea a d-lui Barry. Noi am 
putea însă să contestăm competenţa unui tribunal, care nouă celor
lalţi ni se pare a fi un complice al noii Sfinte alianţe. Dacă d-l Barry 

•) Mai departe în manuscris este tăiat : „ln primul rînd, cN[ational) R[eformer) • 
nu are - pe drept sau pe nedrept - nici o influenţă asupra opiniei publice din 
Anglia. Apoi, d-l Barry era membru al Consiliului General al Internaţionalei clnd 
acesta din urmă l-a demascat în mod public pe d-l Bradlaugh ca cbonapartist„ 
{ legăturile lui (la Londra) cu Pion-Pion erau bine cunoscute ; despre relaţiile lut 
apropiate cu un «diploma! cu luslă» al partidului bonapartist (la Londra) uo aţi 
putea primi informaţii de la cetăţeanul Leblanc ; în sfirşit, despre întrevederile lui 
cu bonapartiştii la Paris am scris la timpul său într-un ziar londonez Ul ; atunci 
Longuet, Serraillier şi alţi emigranţi francezi l-au înfierat în mod public pe acest 
om, care a îndrăznit să repete mîrşăviile ziarelor bonapartiste şi bulevardiere îm
potriva comunarzilor emigranţi, şi chiar oameni ca Hales, Jung etc., care acum s" 
află în aceeaşi companie cu el în «Liga muncitorească internaţională», l-au ponegrit 
atunci în mod public din pricina atacurilor lui împotriva Internaţionalei. Amintin
du-şi de acestea, d-l Barry putea să renunţe să mai atragă atenţia asupra artico
lelor ridicole ale d-lui Bradlaugh din al său cN[ational) R[eformer) »" .  - Nola re<L 

'I - Clubul social-democrat. - Nola lrad. 
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nu a acordat importanţă mîrşăviilor d-'1ui Bradlaugh, aceasta se da
toreşte încă unui motiv special, şi anume hotărîrii adoptate în 1 87 1  
de către membrii majorităţii vechiului Consiliu General al Interna
ţionalei (printre care se numără şi d-l Barry) de a-l ignora pe d-l 
Bradlaugh pînă ce el va fi dezminţit dezvăluirile oficiale ale Consi
liului General cu privire 1. la strînsele relaţii a�e redactorului lui 
„National Reformer" cu Plon-Plon şi cu alţi bonapartişti, bărbaţi sau 
femei ; 2. la minciunile publicate de el împotriVTa Internaţionalei ; 
3. la calomniile răspîndite pe seama comunarzilor de la Londra şi cu
lese din suma murdară a ziarelor bonapartiste şi a presei venale. 

In orice caz, acum ştiţi că scrisoarea dv. împotriva d-lui Barry nu 
are nici un temei. Tot ceea ce vi se cere este să publicaţi în „Mar
seillaise• o declaraţie în care, în cîteva rînduri, să explicaţi că, pri
mind informaţiile necesare, vă retrageţi învinuirile. 

Publicat pentru prima oară 
ln : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXVII, ed. rusă, 1935 

154 

Cu deosebită stimă, 
Karl Marx 

Originalul în limba franceză 
Tradus din lii™>ile engleză 
şi germană 

Marx către Nikolai Franţevici Danielson 412 

la Petersburg 413 

Stimate domn, 

15 noiembrie 1878 
41, Maitland Park Road 

Londra, N. W. 

Azi dimineaţă am primit scrisoarea dv. din 28 octombrie. 
Scrisoarea Ja care vă referiţi nu mi·a parvenit ; probabil că a fost 

interceptată de poşta germană sau s-a pierdut ; guvernul prusian a 
reuşit să-i zăpăcească în aşa hal pe funcţionarii de poştă, încît multe 
scrisori „au dispărut" ,  nimeni nu ştie unde, şi toate astea pur şi 
simplu din neglijenţă. De fapt, ultima scrisoare pe care am avut 
cilllStea s-o primesc de la dv. era datată 7 martie 1877 1) . 

Corespondenţa cu dv. am întrerupt-o în urma avertismentelor 
primite din partea prietenilor din Rusia (cu începere de la data amin-

1) In original este, evident, greşit : 7 mai 1877. - Nota red. 
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tită) , care mă rugau să nu le mai scriu, deoarece scrisorile mele, în 
pofida conţinutului lor inofensiv, le-ar putea pricinui neplăceri. 

In legătură cu cea de-a doua ediţie a „Capitalului", vă rog să 
aveţi în vedere următoarele 414 : 

1 .  Aş vrea ca împărţirea în capitole - şi acest lucru este va
labil şi pentru subcapitole - să se facă conform ediţiei franceze ; 

2. ca traducătorul să confrunte permanent şi cu grijă ediţia a 
doua germană cu cea franceză, întrucît aceasta din urmă conţine 
multe modificări şi completări importante (deşi, e drept, nu o dată 
am fost silit - şi asta mai cu seamă în primul capitol - „aplatir" 1) 
expunerea în versiunea franceză) . 

3. Mă voi strădui ca acele modiiicări pe care eu le consider utile 
să le termin, în orice .caz, pentru dv. pînă în opt zile, astfel incit sîm• 
băta viitoare (azi e vineri) să le pot expedia. 

De îndată ce volumul al II-iea al „Capitaluqui" 207 va merge la 
tipar - ceea ce însă nu cred să se întîmple înainte de sfîrşitul anului 
1 879 -, veţi primi manuscrisul pe calea dorită. 

Am primit din Petersburg cîteva lucrări, pentru care vă mulţu
mesc foarte mult 314• Din polemicile lui Cicerin şi ale altora indrep
tate Împotriva mea nu am văzut nilniic în afara celor pe care mi le-aţi 
trimis în 1 877 (un articol al lui Ziber şi un altul al lui Mihailov 2) , 
dacă nu mă-nşel, ambele apărurt:e în „Otecestvennîie Zapiiski", ca răs
puns dat d-lui Jukovski, individul acela ciudat care se dă drept en
ciclopedist) . Profesorul Kovalevski, care se află aici, mi-a spus că pe 
marginea „Capitalului • s-au declanşat polemici destul de vii 415. 

La crise anglaise que j' annonc;:ais p. 351 de l'edition franc;:aise, 
Note - a enfin eclate pendant Ies dernieres semaines. Des amis 
- theoriciens et hommes d'affaires - m'avaient prie de supprimer 
cette note, parce qu'elle leur parut mal-fondee. Tellement ils etaient 
convaincus que Ies crises au Nord et au Midi de l'Amerique et 
celles de I' Allemagne et I' Autriche devraient pour ainsi dire „es
compter" la crise anglaise. 

Le premier pays ou Ies affaires vont suivre la ligne ascendante, 
ce sont Ies Etats-Unis de l'Amerique du Nord 3) . Numai că amelio-

1) - ,,să aplatizez• .  - Nota tcad. 
I) N. K. Mihailovski. - Nota ced. 
I) - Criza din Anglia, pe care eu am prezis-o la p. 351 (în notă) a ediţiei 

franceze, s-a declanşat, în sfîrşit, în cursul ultimelor săptămînl. Cîţiva prieteni 
- teoreticieni şi oameni de afaceri - m-au rugat să suprim această notă, care 
nu li se părea îndeajuns de întemeiată. Intr-atît de convinşi erau ei că crizeliJ din 
nordul şi sudul Americii, ca şi cele din Germania şi Austria ar trebui „să scon
teze• („escompter"), ca să zicem aşa, criza din Anglia. Prima ţară în care afacerile 
vor cunoaşte din nou o linie ascendentă vor fi Statele Unite ale Americii de Nord. 
-- Nota trad. 
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rarea se va produce ai'Ci în condiţii cu totul schimbate, şi anume 
schimbate în rău. Poporul va încerca zadarnic să se emancipeze 
de sub puterea monopolizatoare şi (în ce priveşte nemijlocit 
bunăstarea maselor) de sub influenţa nefastă a marilor companii, 
care ţin în mîin1le lor industria, comerţul, proprietatea funciară, 
căile ferate, finanţele şi cresc într-un ritm din ce în ce mai a-cce
lerat de la războiul civil încoace. Cei mai buni scriitori americani 
proclamă făţiş, ca pe un fapt incontestabil, că, deşi războiul pentru 
abolirea sclaviei a sfărîmat lanţurile negrilor, pe de altă parte el 
i-a înrobit pe producătorii albi. 

Cel mai interesant teren pentru economişti îl oferă acum, fără 
îndoială, Statele Uni1e, în special perioada din 1 873 (incepînd cu 
crahul dm septembrie! pînă în 1878 - perioada crizei cronice. 
Transformări - pentru care Anglia a avut nevoie de secole - au 
fost săvîrşite aici în cîţiva ani. Dar cercetătorul nu trebuie să-şi 
îndrepte priviriJe spre statele mai vechi, de pe coasta Atlanticului, 
ci spre statele mai noi (Ohio este un exemplu concludent) ca şi 
spre statele cele mai noi (California, de pildă) . 

Imbecilii din Europa, care îşi închipuie că vina pentru tot ce e 
rău o poartă teoreticieni ca mine şi ca alţii, s-ar putea alege cu 
învăţăminte folositoare din citirea rapoartelor oficiale ale yankeilor. 

V-aş rămîne foarte îndatorat dacă mi-aţi furniza cîteva informaţii 
referitoare .ia situaţi•a actuală a finanţelor în Rusia, pe care dv., ca 
ban-cher, în mod cert le deţineţi. 

!'ublicat pentru prima oară 
!n „Minuvşie godi" nr. 1, 1909 

155 

Cu stimă, 
A. w. 1) 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limbile germanii 
şi franceză 

Engels către Ernst Dronke 
Ia Liverpool 

(Copie) 

(Londra) 19/llna 
Dragă Dr[onke], 
Ţi-am scris la începutul acestei luni, pentru a te anunţa că am 

fost informat din sursă autorizată că poliţa pe care mi-ai dat-o ca 

1 )  A .  Wllliams - numele conspirativ al lui K. Marx. - Nota red. 
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asigurare nu reprezintă o garanţie atîta timp cit d-na Dronke nu o 
�rece pe numele meu, drept care am cerut avocaţilor mei să întoc
mească documentul respectiv. 

Pe data de 1 0  te informam că documentl\ll le-a parvenit d-lor 
avocaţi Whitley şi Maddock, 6, Water Street, Liverpool, şi te rugam 
să te duci şi să verifici acest lm:ru. . 

La nici una din scrisorile mele nu mi-ai răspuns, iar acum am 
aflat că, cel puţin pînă pe data de 1 7, nu ai trecut pe la d-nii 
W[hitley) şi M[addock] . 

!ntrucît nici una dintre scrisori nu mi-a fost rambursată, pre
supun t:ă le-ai primit. Totuşi, pentru mai multă siguranţă i-am rugat 
pe d-nii Whitley şi Maddock să predea această scrisoare la tine 
acasă. Nu cred că mai e nevoie să repet .că, dacă pînă în dimineaţa 
zilei de 23, cel tîrziu, documentele respective nu vor fi semnate şi 
nu-mi vor parveni, voi refuza să fac plata curentă. 

Londra, 1 9  nov. 78 

D-lui E. Dronke 
In problema transcrierii poliţei 

Publicat pentru prima oară 
în K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXVII, ed. rusă, 1935 

156 

Al tău, 
F. E 

Originalul în limba englezll 
Tradus din limba germană 

Marx către Nikolai Franţevici Danielson 

la Petersburg 413 

Londra, 28 nov. 7l 

Stimate domn, 
Am primit cele trei cărţi 1) , pentru care vă mulţumesc foarte 

mult. Prevenit de cîţiva prieteni ruşi, mă obişnUÎISem cu gîndul că 
lucrarea d-lui Cicerin va fi foarte slabă, dar realitatea a întrecut 

1) Printre care : „Sbomik gosudarstvennîh znanii" ,  voi. VI, şi A. Ciuprov. 
„Jeleznodorojnoe hozeaistvo• ,  voi. II. - Nota red. 
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aşteptările mele 418• După cît se pare, el nu posedă nici cele mai 
elementare noţiuni de economie politică şi îşi imaginează că, dacă 
vor apare sub numele său, platitudinile şcolii lui Bastiat se vor 
preface în adevăruri originale, subit imbatabile. 

Săptămîna trecută nu am avut posibilitatea să imă ocup de 
„Capitalul " .  Acum am reuşit şi constat că, cu eXJcepţia modificărilor 
care trebuiau operate de traducător, comparînd ediţia a doua ger
mană cu ediţia franceză, se mai impun doar foarte puţine schim
bări, pe care le menţionez mai jos în această scrisoare. 

Primele două secţiuni („Marfa şi banW şi „Transformarea bani
lor în capital*) trebuie traduse exclusiv după textul german. La 
p. 86 a ediţiei germane, rîndul 5 de jos, trebuie citit : „Şi de tapt 
valoarea fiecărui cot de pînză în parte nu este decît materializarea 
unei părţi din cantitatea de muncă socială cheltuită pentru c anti
tatea totală a coţilor0 417, 

In capitolul al XVI-iea al ediţiei franceze (în c apitolul al XIV-lea 
al ediţiei germane nu figurează) un pasaj adăugat referitor la 
J. St. Mill, p. 222, coloana II, rîndul 12 de jos, trebuie citit : „Je pre
suppose toujours, dit-ii, que l'etat actuel des choses qui la ou Ies 
travailleurs et Ies capitalistes sont des classes separees, prMo
mine" 1) etc. Următoarele două fraze : „Etrange illusion d 'optique 
de voir universellement un etat de choses qui n'existe eI11Core que 
par exception sur natre Globe ! Mais passons outre" 2) - trebuie 
şterse, iar fraza următoare trebuie citită astfel : 

„M. Mill veut bien croire que ce n'est pas une necessite absolue 
qu'il en soit ainsi-meme dans le systeme economique ou Ies travail
leurs et Ies capitalistes sont des classes separees 3) 410. 

Criza, şi ca urmare încetarea muncii, închiderea fabricilor şi 
falimentele fac în continuare ravagii în comitartele industriale ; nu
mai că aici, la Londra, pentru a nu speria publioul larg, ziarele fac 
tot ce-i posibil pentru a trece sub tăcere aceste „incidente" neplă
cute, dar de netăgăduit. Cine urmăreşte doar articolele financiare 

1) - „Presupun întotdeauna, spune el, starea de lucruri actuală, care, cu rare 
excepţii, predomină pretutindeni unde muncitorii şi capitaliştii constituie clase dife
rite" .  - Nota trad. 

1) - „Ciudată iluzie optică să vezi pretutindeni o stare de lucruri care deocam
dată nu există pe globul nostru decît ca excepţie. Dar să trecem mai departe• .  -
Nota trad. 

1) - „D-1. Mill binevoieşte să creadă că nu este absolut necesar ca lucrurile 
să se petreacă astfel, chiar într-un sistem economic în care muncitorii şi capita
liştii constituie clase diferite• .  - Nota lrad. 
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ale ziarelor londoneze nu beneficiază, de fapt, decît de o informare 
extrem de lacunară. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată în limba rusă 
în „Minuvşie godî• nr. 1, 1908 ; 
în întregime în limba germană 
în : 11Die Briefe von Karl Marx 
und Friedrich Engels an Danielson•. 
Leipzig, 1929 

157 

Al dv. sincer 
A. Williams 

Originalul în limba englezi! 
Tradus din limba germană 

Engels către Ernst Dronke 

la Liverpool 

(Ciornă) 

Londra, 29 nov. 7S 

Dragă Dronke, 
Am aflat de la d-nii W[hitley] şi M[addock] că i-ai pus la curent 

cu intenţiile tale de a nu transcrie poliţa 1) . De la  tine nu am primit 
însă nici un răspuns, nici o explicaţie. Aşa stînd 1U1Crurile, nu-mi 
rămîne decît .să repet că poliţa îi aparţine d-nei Dronke şi că tu 
nu ai nici un drept să dispui de ea. Aşadar, pentru mine poliţa nu 
reprezintă o garanţie artîta timp cit d-na Dronke nu o transcrie în 
forma legală. Dacă nu se va întreprinde nimic în sensul acesta, eu 
voi şti cum să interpretez tranzacţia noastră şi nu voi plăti, desigur. 
nici o primă de asigurare pentru ca poliţa să rămînă valabilă. 

1) Vezi volumul de faţă, p. 310-311 .  - Nota red. 

Al tău 

Originalul în limba engleză
Tradus din limba germanlll 
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158 

Engels către Johann Philipp Becker 

la Geneva 

Bătrîne prieten, 

1 22, Regenl's Park Road, N. W, 
Londra, 12 dec. 1878 

Am fost cu toţii foarte afectaţi aflînd cit de rău o duci. Pentru 
a-ţi veni imediat cit de cit în ajutor ţi-,run trimis un mandat de 
două lire sterline, ceea ce, potrivit calculelor făcute aici, ar în
semna, la cursul de acolo, 50 de franci şi 40 de centime. Mi s-a 
spus să păstrez chitanţa la mine, deoarece tu vei primi avizul de 
la poşta elveţiană din Basel. In caz că avizul nu va sosi imediat, 
reclamă. Mă voi strădui ca în curînd să-ţi mai fac rost de ceva bani. 

După cit am reuşit eu să afJu, este aproape imposibil să-ţi găsesc 
aici un post la vreo firmă ca agent. De aproape 10 ani, de cînd am 
ieşit din afaceri, am pierdut treptat toate legăturile mele comer
ciale ; de îndată ce nu mai ai nimi<: de comercializat, nu mai pre
zinţi nici un interes pentru aceşti domni. Cu toate acestea voi mai 
înceoca să mă mai interesez în diverse locuri, dar de promis nu-ţi 
pot promite deocamdată nimic. 

Referitor la „Precurseuru ,  în locul tău n-aş da un sfanţ pentru 
un ziar care nu reuşeşte să-şi acopere singur cheltuielile. Nu înţeleg 
de ce trebuie să fii tu acela care să te sacrifici pentru muncitorii 
din Geneva şi pentru politica lor locală geneveză. Dacă vor să aibă 
un ziar, n-au decît să şi-l plăteaJSCă singuri. Destul că investeşti în 
treaba aceasta şi muncă şi strădanii. După toate sacrificiile pe care 
le•ai făcut, ai într-adevăr tot dreptul să convoci oamenii şi să le 
declari că nu mai poţi plăti şi că, daică vor să-şi păstreze ziarul, 
.să-şi procure singuri follidurile necesare. 

Astăzi s-a primit aici o telegramă prin care se anunţă că Con
siliul federal intenţionează să suspende ziarul nobilului Guillaume, 
„Avant-garde u. Nu ştiu dacă lucrurile stau aşa, dar dacă, într-un 
fel sau altul, ultimul organ de presă bakunist va dispărea, cu atît 
mai mult „Precurseur" este ameninţat de aceeaşi soartă în cazul 
.în care genevezii nu-i vor asigura fondurile necesare. 

Borkheim este tot la Hastings, la mare. Partea stingă i-'a paralizat 
.şi, chiar dacă se va mai face bine, asta nu se va întîmpla prea 
curîn<l. In rest pare să fie destul de vioi şi din cînd în cînd scrie. 
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Prusacii mi l-au interzis acum cu succes şi pe Diihring 1) . In Ger
mania nu mai poate fi vîndută nici o lucrare care este îndreptată 
împotriva intriganţilor erij aţi în socialişti. Aşa, de pildă, toate arti
colele lui Greulich 419, ale mele etc. îndreptate împotriva bacuniştilor 
au fost interzise. Bismarck a scontat pe faptul că intrigile anarhiştilor 
şi ale diihringienilor vor putea slăbi coeziunea oamenilor noştri„ 
adudndu-i ceea ce îşi doreşte el cel mai mult, şi anume o tentativă 
de puci - pentru ca el să aibă ocazia să împuşte. In pofida tuturor 
acestor încercări, muncitorii noştri din Germania s-au comportat 
de-a dreptul extraordinar şi sper ca, datorită lor, întregul imperiU! 
prusian să se ducă de ripă. Cu ceva însă tot se va alege d-l Bis
marck : dacă în Rusia se va dezlănţui furtuna - şi pînă atunci mr 
mai e mult -, şi în Germania situaţia se va dovedi destul de coaptăi 
pentru revoluţie. 

Calde salutări din partea lui Marx şi a soţiei saile. 
In speranţa că voi primi curînd veşti mai bune de la tine, te

salută 

Publicat pentru prima oară 
în : F. Engels. „Vergessene Brief" 
(Briefe Friedrich Engels'an 
Johann Philipp Becker".) 
llerlin, 1920 

1 59 

Bătrînul tău, 
F. E. 

Originalul ln limba germană 
Tradus din limba germanfl 

Marx către Jules Guesde 420 

la Paris 

[Londra, sfîrşitul anului 
1878-începutul anului 18791 

„.cea mai mare importanţă [o are crearea] unui partid muncito
resc de-sine-stătător şi combativ„. 

Publicat pentru prima oară 
in „Le Combat marxiste• nr. 19, mai 1935 

!) F. Engels. „Anti-Diihring".  - Nota red. 

Originalul ln limba francezi 
Tradus din limba rusă 
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1 60 

Engels către Johann Philipp Becker 

la Geneva 

Londra, 30 ian. 1879 

Bătrîne prieten, 
Aiproape că nici nu era nevoie de cartea ta poştală pentru a în

cepe să acţionez în interesul tău 421• Un prieten din Manchester 1) 
mi-a trimis 1 1. st. pentru ajutorarea victimelor legii e:xicepţionale 
împotriva socialiştilor 143• N-aş putea să-i folosesc mai bine decît 
trimiţîndu-i ţie şi adăugindu-le încă 1 1. st., pentru care vei primi 
din Base! un mandat de 50 de franci şi 40 de centime, probabil chiar 
a doua zi după primirea acestei scrisori. Chitanţa este la mine. Şi 
în viitor tot ce se va putea face, va fi făcut. 

In privinţa angajării tale ca agent - nici un rezultat 2) . Treburile 
merg aici din cale-afară de prost şi nimeni nu vrea să se ambaleze 
la nimic. 

In legătură oeu „Precurseur" ,  în locul tău eu le-aş fi declarat 
celor din Geneva, o dată pentru totdeauna, că nu sînt în măsură să 
fac nici un fel de investi/ii în acest ziar. Este pur şi simplu o ruşine. 
Nu-i de ajuns că te zbaţi şi munceşti degeaba, mai tirebuie să �e faci 
-rost şi de b ani. Genevezii însă întotdeauna au fost aşa. De pe vre
mea predestinării calviniste 422 ei s-au considerat întotdeauna un 
mic popor ales, căruia trebuie să-i pice în gură porumbei fripţi. 
Aşa s-a întîmplat şi la „Egalite", pentru care Utin trebuia să gă
sească şi corespondenţi şi bani ; la fel s-au petrecut lucrurile şi în 
timpul marii greve a zidarilor, pentru care Internaţionala a fost 
nevoită să procure bani 423, dar cînd izbucnea o grevă în altă parte, 
era inutil să faci apel la genevezi. 

Ne�a amuzat grozav ştirea că marele Guillaume s-a retras în 
cortul lui, mînios ca un Ahile 424• Aşa şi trebuia să se întîmple. 
Anarhiştii n-ar fi fost demni de numele pe care-l poartă dacă anarhia 
n-ar fi izbucnit chiar în mijlocul lor. E drept că Guillaume era ur-

1) Probabil Carl Schorlemmer. - Nota red. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 314. - Nota red. 
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maşul marelui Bakunin, dar oea o secătură ca Brousse să vrea să 
răstoarne lumea din temelii, asta este din cale-afară de caraghios. 

Aici Most scoate acum pentru Asociaţia comunistă a muncitori
lor 425 o fiţuică inititulată „Freiheit " ,  care deocamdată se vinde bi
nişor. Noi îi dorim numai bine, <l ar nu avem, desigur, nimioe comun 
cu el şi nu răspundem în nici un fel pentru conţinutul acestui ziar. 

In rest, Germania se rostogoleşte vertiginos la vale. Palma dată 
Reioehstagului 426 este ultima şi cea mai bună veste. Dacă continuă 
tot aşa şi dacă pe deasupra vor mai creŞ'te şi impozitele, bravul 
Bismarck o să aibă ce încasa din partea mi.c-burghezilor săi, care 
şi aşa se duc destul de repede de ripă. Dacă facem abstracţie de 
inevitabilele suferinţe la care vor fi supuşi unii, pe noi, în general, 
nimic nu ne poate avantaj a mai mult decît ceea ce se petrece acum. 
Tot răul pe care Bismarck ni-l putea face l-a şi făcut ; ceea ce face 
acum loveşte în adversarii noŞ'tri, în micii burghezi progresişti m, 
iar cu timpul va lovi şi în marea burghezie liberală. Aşadar, înainte I 
ln acelaşi timp şi în Rusia lucrurile evoluează extraordinar, şi 
aceasta este principalul. Dacă aco1o se va produce explozia, Wil
helm 1) poate şi el să-şi facă bagajele. 

Publicat pentru prima oară 
în : F. Engels. „Vergessene Briefe 
(Briefe Friedrich Engels'an 
Johann Philipp Becker".) 
Berlin, 1920 

1 6 1  

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Wilhelm Liebknecht 

la Leipzig 

Londra, 1 martie 79 

Dragă Liebk[necht], 
Am încercat încă o dată prin Barry să ajungem la o înţelegere 

-cu „W[hitehall) R[eview] ", cel puţin în privinţa corespondenţelor 
referitoare la şedinţele Reichstagului, dar măgaru'! ăsta a insistat 
-ca articolele să fie semnate şi de aceea ne-am văzut nevoiţi să-l re
fuzăm direct şi să-l lăsăm în plata domnului. Tratativele au durat 

'l Wilhelm I. - Nota red. 
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destul de mult şi, înainte de a primi un răspuns afirmativ sau ne
gativ, nu aveam, desigur, ce să comunicăm. 

Alegerile de la Breslau 427 au făcut şi aici o impresie formidabilă. 
Şi mai mult însă graba lui Bismarck de a-şi desăvîrşi falimentul. 
El acţionează realmente „de la caz la caz "  428, - de chute en chute 1). 
In presa engleză aproape că nu-l mai susţine nimeni ; pînă şi „Timesu ,  
care i-a stat tot timpul alături, caută să  se  debaraseze de  el. De  cind 
Bismarck a devenit protecţionist, englezii, fireşte, nici nu mai vor să 
audă de el. Dealtfel şi în Germania reîntoarcerea la protecţionism 
ar fi privită ca o măsură net reacţionară. In orice caz este foarte 
!line că, acţionînd astfel, monsieur Bismarck provoacă din nou di
zolvarea Reichstagului. N-are decit să-l scoată de-a binelea din 
sărite pe filistim.Jl german ; în cele din urmă îşi va ieşi şi acesta din 
fire, în special c:înd va fi atins la pungă. Iar pentru debandada pe 
care a provocat-o în politica externă, Bismarck e nepreţuit. 

Fiţuica lui Most 2) pare să aibă succes ; Most îşi face din cînd în 
cînd apariţia, ce-i drept nu prea des, iar noi, cum e şi firesc, nu ne 
asumăm nici o răspundere în privinţa conţinutului ziarului. li dorim 
!nsă, desigur, tot succesul, după cum urăm reuşită oricărei acţiun� 
bine orientate, chiar dacă mijloacele nu sint tocmai cele mai po
trivite. 

Publicat pentru prima oară 
ln : 11Arhiv Marksa i Enghelsa • ,  
voi. I (VI) , 1932 

1 62 

AI tău, 
F. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germanii 

Marx către Maksim Maksimovici Kovalevski 429 
Ia Moscova 

[Londra, aprilie 1879} 

Lucrarea d-lui Kareev 430 este excelentă. Doar în privinţa fizio
craţilor nu-i împărtăşesc intru totul părerile. Mă voi referi la teoria 
capitalului, adică a organizării moderne a societăţii. Incepînd cu 

1) - din înfringere în înfrîngere. - Nola lrad. 
') „Freiheit". - Nota red. 
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Petty şi terminînd cu Hume, această teorie a fost abordată numai 
p arţial - un aspeot aici, unul dincolo -, în funcţie de cerinţele 
iepocii în care a trăit autorul. Quesnay a fost primul care a pus eco
nomia politică pe baza ei actuală, cea capitalistă, şi ceea ce este 
curios este faptul că, după cit se pare, el procedează ca un fermier 
al proprietarului funciar. D-l Kareev greşeşte categorii<: a1unci cînd 
spune că fiziocraţii nu făceau decît să opună o îndeletnicire socială, 
ţ;i anume agricultura, celorlalte, adică industriei şi comerţului, fără 
c a  vreodată să ajungă, asemenea lui Smith, să opună clase sociale. 
Dacă d-l Kareev şi-ar aminti ideea fundamentală din prefaţa scrisă 
de Ricardo la remarcabila sa lucrare, în care analizează cele trei 
clase din stat (proprietarii funciari, caipitaliştii şi muncitorii care 
cultivă pămîntul) 431, el s-ar convinge că descoperirea celor trei clase 
în sfera economică şi a relaţiilor dintre ele nu îşi putea găsi locul 
decît în sistemul agriculturii, aşa cum a făcut Quesnay. In afară de 
aceasta, scriitorul trebuie să facă o distincţie între ceea ce autorul 
realizează efectiv şi ceea ce există doar în imaginaţia autorului. 

Lucrul acesta este valabil chiar şi pentru sistemele filozofice ; iată 
astfel două lucruri complet diferite - ceea ce Spinoza considera 
drept piatra unghiulară a sistemului său şi ceea ce constituie în 
realitate această piatră unghiulară. De aceea nu trebuie să ne mire 
faptul că unii adepţi ai lui Quesnay, cum ar fi Mercier de la Ri
-viere, au găsit esenţa întregului sistem în paraferna lui432, în timp 
ce fiziocraţii ·englezi care au scris în 1798 au demonstrat pentru 
prima oară, pe baza lui Quesnay, contrar teoriilor lui A. Smith, ne
cesitatea desfiinţării proprietăţii private asupra pămîntului. 

Publicat pentru prima oară 
în „Biloe• nr. 20, 1922 

1 63 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba rusă 

Marx către Nikolai Franţevici Danielson 412 

la Petersburg 413 

Londra, 10 aprilie 1879 

Stimate domn, 
In momentul în care am primit .scrisoarea dv. din februarie (şi 

totodată preţioasele materiale publiicate au ajuns cu bine în mîi
nile mele, împreună cu celelalte lucruri de care amintiţi 433) , soţia 
mea era atît de bolnavă, incit doctorii se îndoiau că va supravieţui 
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crizei. ln ce mă priveşte, nici eu nu o duceam prea bine cu sănă
latea. (Adevărul este că, nemaiputînd merge în fiecare an la Karls
bad din cauza situaţiei creaite în Germania şi Austria 434, starea să
nătăţii mele nu a mai fost niciodată prea bună.) In aceste împre
jurări, care abia în ultimul timp s-au mai îmbunătăţit, nu am reuşit 
să studiez materialele trimise. Intre timp v-am itrimis, printr-un 
compatriot aflat în drum spre St. Petersburg, o scrisoare în care 
n-am făcut, dealtfel, altceva decît să confirm primirea scrisorii dv. 
şi să vi-J recomand pe aducător. Spre marea mea surprindere însă, 
ieri acesta şi-a făcut din nou apariţia aici, anunţîndu-mă că anumite 
împrejurări l-au împiedicat să treacă de Berlin şi că a renunţat de
finitiv la călătoria la Petersburg. 

Şi acum, în primul rînd trebuie să vă comunic (cela est tout-a-foit 
confidentiel 1)) că, aşa cum am fost informat din Germania, cel de-al 
doilea volum 435 al meu nu va putea fi tipărit atîta timp cit actualul 
regim nu renunţă la toate rigorile lui de acum. Avînd în vedere 
statu-quo, vestea nu m-a surprins şi trebuie să vă mărturisesc că 
nici nu m-a supărat deloc, şi aceasta din următoarele motive : 

1n primul rînd : Eu n-aş fi publicat în nici un caz volumul al doi
lea inainte ca aictuala criză industrială 436 din Anglia să fi ajuns la 
apogeu. De data aceasta manifestările crizei sînt cu totul specifice, 
deosebindu-se în multe privinţe de cele din trecut. Fenomenul poate 
fi uşor explicat - chiar făicînd complet abstracţie de aJ.ite împre
jurări modificatoare - prin faptul oeă pentru prima oară criza din 
Anglia a fost precedată de colosalele crize, durînd dej a de mai bine 
de 5 ani, din Statele Unite, America de Sud, Germania, Austria etc. 

Se impune, aşadar, ca mai întîi să se observe cu luare-aminte 
actuala evoluţie a lucruriJor, urmărindu-le pînă la maturizarea lor, 
şi abia după aceea ele pot fi „consumate în mod productiv" ,  adică 
„teoretic• . 

Iată, de pildă, una dintre particularităţile actualei situaţii : După 
cum ştiţi, o serie de bănci din Scoţia şi din cîteva oomitate ale An
gliei, în special din apusul ţării (Cornwall şi Wales), au dat fali
ment. Dar adevăratul centru al pieţei financiare - şi nu numai al 
Regatului Unit, ci chiar al lumii întregi -, Londra, nu a fost pînă 
acum afectat decît în mică măsură. Dimpotrivă, cu cîteva excepţii, 
marile bănci pe acţiuni, cum ar fi Banca Angliei, nu au avut pină 
acum decît de profitat de pe urma depresiunii generale. Ce înseamnă 
o asemenea depresiune puteţi deduce din desperarea fără margini 
a fiJistinului englez din comerţ şi industrie, care se teme că nu va 
mai apuca niciodată vremuri mai bune I ln viaţa mea n-am mai văzut 

1) - hi mod absolut confillen\ial. - Nota lrad. 
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l:eva asemănător ; niciodată n-am fost martorul unei asemenea de
rute, deşi am fost la Londra şi în 1851 şi în 1866 437 I 

Nu încape nici o îndoială că situaţia Băncii Fran/ei, care odată 
cu recenta creştere în amploare a legăturilor dintre cele două ţări, 
a devenit o filială a Băncii Angliei, va influenţa pozitiv piaţa finan
ciară londoneză. Banca Franţei este deţină.toarea unei uriaşe rezerve 
.de aur în lingouri, întruoît convertibilitatea bancnotelor ei încă n-a 
fost restabilită, şi, la cel mai mic semn de perturbare la bursa din 
Londra, aici se produce 'lln aflux de bani francezi destinaţi cum
părării de hîrtii pentru moment devalorizate. Dacă toamna trecută 
banii francezi ar fi fost retraşi brusc, Banca Angliei ar fi fost ca
tegoric nevoită să recurgă in extremis la ultima soluţie, suspendarea 
legii bancare 438, iar rezultatul ar fi fost crahul de pe piaţa finan
ciară. 

Pe de altă parte, modul calm în care în Statele Unite s-a trecut 
la reluarea plăţilor în numerar a făcut să dispară orice presiune 
exercitată asupra rezervelor Băncii Angliei, în măsura în care ea 
provenea din această direcţie. Ceea ce a contribuit însă pînă acum 
in modul cel mai substanţial la evitarea unui crah pe piaţa finan
ciară londoneză a fost aparenţa de calm care domnea în jurul băn
cilor din Lancashire şi din celel�lte districte industriale (cu excepţia 
districtelor miniere din vest) ; şi, cu toate acestea, este în afara 
oricărei îndoieli ·că aceste bănci nu numai că au investit o mare 
parte din fondurile lor în scontări de poliţe şi în avansuri destinate 
unor tranzacţii nerentabile încheiate de fabricanţi, dar au şi imobi
lizat o mare parte din capitalurile lor prin înfiinţarea de noi fabrici, 
(;a, de pildă, în Oldham. In acelaşi timp, mari stocuri, în special de 
bumbac, se acumulează zilnic nu numai în Asia (mai ales în India) , 
unde sînt trimise în consignaţie 439, dar şi la Manchester etc. etc. 
Este greu de presupus că o asemenea situaţie ar putea avea alt 
final în afara unui crah general, care la început ar lovi în fabricanţi, 
iar după aceea s-ar extinde asupra băncilor locale, repercutîndu-se 
apoi direct asupra pieţei financiare londoneze. 

Intre timp grevele şi haosul devin generale. 
Trebuie să observ în treacăt că în cursul anului trecut, care a 

oferit condiţii atît de neprielnice pentru toate celelalte (;omparti
mente ale vieţii comerciale, căile ferate au prosperat, dar aceasta 
numai datorită unor împrejurări absolut excepţionale, ca, de pildă, 
expoziţia de la Paris 440 etc. In realitate, căile ferate îşi păstrează 
aparenţa de prosperitate, acumulînd datorii şi sporindu-şi zilnic 
contul lor de capital. 

Indiferent de modul cum va evolua această criză - a cărei stu
diere amănunţită prezintă cea mai mare însemnătate pentru cerce-
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tătarul producţiei capitaliste, ca şi pentru teoreticianul de profe
sie -, ea va trece la fel ca şi crizele anterioare şi va constitui 
punctul de plecare al unui nou „ciclu industrial" ,  cu diferitele sale 
faze de prosperitate etc. 

Şi, cu toate acestea, sub învelişul acestei societăţi engleze în 
„aparenţă" atît de solide pîndeşte o altă criză - criza agrară, care 
va provoca schimbări mari şi profunde în structura ei socială. Voi 
reveni asupra acestui subiect cu un alt prilej ; deocamdată, tratîn
du-1, aş ajunge prea departe. 

]n al doilea rînd : Volumul imens de material pe care l-am primit 
nu numai din Rusia, ci şi din Statele Unite etc. îmi oferă, din feri
cire, „pretextul" de care aveam nevoie pentru a-mi continua cerce
tările, „în loc de a le încheia definitiv în vederea publicărW . 

]n al treilea rînd : Medicul meu m-a avertizat să-mi reduc consi
derabil „ziua de muncă" dacă nu vreau să ajung din nou în starea 
în care mă aflam înainte de 1874 şi în anii următori, dnd, după 
cîteva ore de eforturi mai serioase, aveCl!IIl ameţeli şi nu mai puteam 
să-mi continui munca. 

In ce priveşte scrisoarea dv. cu totul remarcabilă, mă voi măr
gini doar la cîteva observaţii. 

Căile ferate au apărut la început ca o „couronnement de 
l'oeuvre" 1) în acele ţări în care industria modernă atinsese gradul 
cel mai înalt de dezvoltare, şi anume în Anglia, Statele Unite, Bel
gia, Franţa etc. Eu le numesc „couronnement de l'oeuvre" nu numai 
în sensul că ele erau, în sfîrşit (împreună cu vapoarele cu aburi 
destinate traficului transoceanic şi cu telegraful) , mijloacele de co
munica/ie adecvate mijloacelor de producţie moderne, ci şi pentru 
că au servit drept bază giganticelor societăţi pe acţiuni şi au consti
tuit totodată un nou punct de plecare pentru tot soiul de alte .so
cietăţi pe acţiuni, începînd cu societăţile bancare. Intr-un cuvînt, ele 
au dat concentrării de capital un impuls fără precedent şi au contri
buit în acelaşi timp la accelerarea şi la creşterea considerabilă a 
activităţii cosmopolite a capitalului de împrumut, împînzind în
treaga lume cu o reţea de escrocherii financiare şi datorii reciproce, 
reprezentînd forma capitalistă a frăţiei „internaţionale" .  

Pe  de  altă parte, apariţia sistemului căilor ferate în  ţările înain
tate ale capitalismului a permis, ba chiar a impus, ca s tatele în care 
capitalismul era limitat doar la cîteva vîrfuri ale societăţii să-şi 
creeze într-un timp record o suprastructură capitalistă şi să o extindă 
intr-atît, incit să ajungă în totală discrepanţă cu partea preponde
rentă a societăţii, care continuă să realizeze cea mai mare parte 
a producţiei în formele tradiţionale. Nu încape deci nici cea mai 

!) - „fncununare a operei'. - Nota lrad. 
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mică îndoială că în aceste state construcţia de căi ferate a grăbit 
.descompunerea socială şi politică, după cum în statele mai înaintate 
a apropiat atingerea ultimului stadiu al dezvoltării şi, în consecinţă, 
transformarea definitivă a producţiei capitaliste. In toate statele, cu 
.excepţia Angliei, guvernele au înzestrat şi au protejat societăţile 
de căi ferate pe seama tezaurului statului. In Statele Unite, în afara 
profitului, ele s-au ales şi cu o mare parte din pămînturile statului, 
:şi încă nu numai cu terenurile de care aveau nevoie pentru constru
irea liniilor ferate, ci şi cu multe mile de pămînt situa1e de o p arte 
:şi de alta a liniilor şi a0coperite de păduri etc. In felul acesta ele au 
devenit cei mai mari proprietari funciari, micii fermieri imigraţi 
preferînd, desigur, să se stabilească pe terenurile a căror poziţie le 
asigura posibilităţi de transport comode pentru produsele lor. 

Sistemul introdus în Franţa de Ludovic Filip de a preda căile 
ferate în mîinile unei mici bande de aristocraţi ai finanţei, de a le 
acorda acestora titluri de proprietari pe termen lung, de a le garanta 
dobînzi din buzunarul statului etc. a fost împins la limită de Lu
dovic Bonaparte, al cărui regim se baza în fond pe traficul cu con
.cesiuni de căi ferate, mergîndu-se cu generozitatea pînă acolo incit 
unor concesionari li s-au oferit canale etc. 

ln Austria însă, şi mai cu seamă în Italia, căile ferate au consti
tuit o nouă sursă de înrobitoare datorii de stat şi de împovărare a 
maselor. 

tn general, căile ferate au dat, e drept, un puternic impuls dez
voltării comerţului exterior, dar în ţările exportatoare in special 
de materii prime acest comerţ a adîncit şi mai mult mizeria maselor. 
Noile datorii contractate de guverne pentru sprij inirea căilor fera1e 
n-au făcut numai să sporească povara impozitelor oare apăsau asu
pra maselor, dar, din momentul în care orice produs local a putut 
fi transformat în aur cosmopolit, multe articole care înainte erau 
ieftine, deoarece nu erau prea cerute, cum ar fi fructele, vinul, peş
tele, vînatul etc., s-au scumpit şi au fost retrase din consumul popu
laţiei ; pe de altă parte, însăşi producţia, am în vedere un anumit 
tip de produse, a suferit modificări după cum se preta mai mult sau 
mai puţin la export, în timp ce înainte ea se adapta mai cu seamă 
la consumul local. Aşa, de pildă, în Schleswig-Holstein pămîntul 
arabil a fost transformat în păşune, pentru că exportul de vite era 
mai rentabil ; în acelaşi timp însă, populaţia rurală a fost alungată 
de pe pămînturile ei. Toate aceste transformări au fost, desigur, 
foarte avantaj oase pentru marii proprietari funciari, pentru cămă
tari, negustori, pentru căile ferate şi pentru bancheri etc., dar foarte 
triste ,pentru adevăraţii producători I 
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Şi, în sfîrşit, ca să termin această scrisoare (căci peste puţin 
timp va trebui să o duc la poştă) mai adaug doar că este imposibil 
să se stabilească o analogie reală între StateJe Unite şi Rusia. In 
Statele Unite cheltuielile de guvernare se reduc pe zi ce trece, iar 
datoria publică scade rapid în fiecare an, pe cînd în Rusia falimentul 
statului apare din ce în ce mai mult ca inevitabilul final. Statele 
Unite au scăpat (chiar dacă în modul cel mai infam, în avantajul 
creditorilor şi pe seama oamenilor de rînd) de banii de hîrtie ; în 
Rusia însă nici o fabrică nu merge aşa de bine ca fabrica de bani 
de hîrtie. In Statele Uni<te concentrarea capitailului şi exproprierea 
treptată a maselor reprezintă nu numai premisa, ci şi rezultatul na
tural (ce-i drept, accelerat în mod artificial de războiul civil) al une!t 
dezvoltări industriale rapide, fără precedent, al unui progres în 
agricul<tură etc. ; în schimb, Rusia ne aminteşte mai degrabă de 
Franţa din vremea lui Ludovic aJ XIV-lea şi  Ludovic al XV-lea, cînd 
suprastructura financiară, comercială şi industrială, sau, mai bine 
zis, ia/ada edificiului social, acţiona asemeni unei satire la adresa 
stării de înapoiere în care se afla sectorul cel mai important al pro
ducţiei (agricultura) şi a mizeriei în care se zbăteau producătorii 
(deşi baza era mult mai solidă decît în Rusia) . In ce priveşte ritmul 
progresului economic, Statele Unite au luat-o acum cu mult înaintea 
Angliei, chiar dacă, sub aspectul volumului avuţiei apropriat� ele 
se află încă în urma acesteia ; dar, în acelaşi timp, masele sînt mai 
active şi dispun de mijloace politice mai eficiente pentru a respinge 
o formă de progres care se realizează pe seama lor. Cred că nu mai 
e nevoie să continui seria antitezelor. 

Apropo : care este, după părerea dv., cea mai bună lucrare ru
sească despre credit şi bănci ? 

D-<l Kaufman a fost a<tît de amabil şi mi-a trimis cartea sa despre 
„Teoria şi practica bancarău, dar am rămas destul de mirat văzînd 
că inteligentul meu critic de pe vremuri din Petersburg de la 
„Messenger de !'Europe"  441 s-a transformat într-un fel de Pindar al 
escrocheriilor moderne de bursă. In afară de aceasta, privită ex
clusiv din punctul de vedere al lucrării de specialitate - şi, în ge
neral, nu mă aştept la ailtceva de la cărţile de acest gen -, cartea 
nu se dovedeşte cîtuşi de puţin originală în detaliile pe care le 
oferă. Cea mai reuşită parte este polemica împotriva banilor de 
hîrtie. 

Se afirmă că anumiţi bancheri din străinătate, de la care un anu
mit guvern intenţiona să contracteze un nou împrumut, au cerut 
drept garanţie o constituţie. Imi vine greu să cred acest lucru, de-



Scrisori din 1879 325' 

oarece metoda lor modernă de a face afaceri a fost, cel puţin pînă 
acl.lilll - şi s-ar putea să fie şi de acum înainte -, aplicabilă sul> 
orice formă de guvernămînt. 

Publicat pentru prima oară 
ln întregime in „Minuvşie godi" , 
nr. 1, 1908 

1 64 

Cu stimă, 
A. Williams 1) 

Originalul în limba engleză. 
Tradus din limba germandl 

Marx către Rudolph Meyer 

la Londra 

(Ciornă) 

Stimate domn, 

[Londra] 28 mai 79 
41, Maitland Park Road, N. W. 

Anexez o scrisoare pentru dv. de la d-l R[eichenbach) 442• Tot
odată vă trimit prin poştă, în banderolă, fascicula 10 .  

Voi fi foarte bucuros să vă cunosc pel'Sonal, după ce am încercat 
zadarnic în cîteva rînduri să cunosc pe „Politische Griinder" ale dv. 
Dacă nu aveţi altceva programat, mă puteţi găsi mîine oricînd între 
orele 1 0  dimineaţa şi 3 d.a. 

Domnului R. Meyer 

Publicat pentru prima oară 
!n : K. Marx şi P. Engels. 
Opere, voi. XXVII, ed. rusă, 1935 

1) Numele conspirativ al lui K. Marx. - Nota red. 

Al dv. devotat, 
Karl Marx 

Originalul in limba germană 
Tradus din limba germană 
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1 65 

Engels către J. Gugenheim 

la Londra 

(Ciornă) 
[Londra] 16 iunie 79 

Răspunzînd amabilei dv. scrisori din 29 mai, trebuie să vă anunţ 
că, din păcate, date fiind actualele împrejurări, nu voi putea da curs 
-dorinţei exprimate de dv., şi anume aceea de a prezenta în cadrul 
Asociaţiei dv. 443 un referat. 

Organul de presă al Asociaţiei, „Freiheit", a găsit de cuviinţă 
să atace în mod public atitudinea deputaţilor social-democraţi în 
Reichstag 444• Chiar dacă unii dintre reprezentanţii noştri au făcut 

.declaraţii în Reichstag pe care şi eu le consider inoportune (şi asupra 
<:ărora nu am ratat ocazia de a mă pronunţa în particular la locul 
_potrivit) , nu mă pot declara cîtuşi de puţin de acord cu modul de a 
critica ales de „FreiheitN şi cu atît mai puţin cu concepţia că acest 
mod de a critica poate fi făcut în mod public. 

Inţelegeţi că dacă, aşa stînd lucrurile, aş prezenta un referat în 
.cadrul Asociaţiei, în Germania, ca şi oriunde în străinătate, faptul 
ar fi interpretat ca o aprobare a poziţiei adoptate de „Freiheit". 

"Publicat pentru prima oară 
în limba rusă 
în : „Arhiv Marksa i Enghelsa • ,  
voi. I (VI) , 1932 

1 66 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Eduard Bernstein 1,1i;; 
la Ziirich 

(Ciornă) 
[Londra] 17 iunie [1879] 

� Răspu�zînd scrisorii dv. din 13 crt., care mi-a parvenit abia ieri, 
va comumc cu regret că nu sînt în măsură să vă indic o persoană 
capabilă să scrie cu competenţa necesară articolele cerute 446, 

In Anglia miş.carea muncitorească .se învîrteşte de cîţiva ani 
fără ieşire în cercul îngust al luptei greviste pentru creşterea sa-
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!ariilor şi reducerea timpului de muncă, şi toate acestea nu ca o so
luţie de moment şi un mijloc de propagandă şi organizare, ci ca 
scop final. Trade-unionurile exclud chiar principial şi statutar orice 
acţiune politică, prin urmare şi participarea la orice activitate ge
nerallă a clasei muncitoare ca clasă. Di.n punct de vedere politic, 
muncitorii se împart în conservatori şi liberal-radicali, în adepţi ai 
guvernului Disraeli (Beaconsfield) şi adepţi ai guvernului Gladstone. 
Aşadar, aici nu se p oate vorbi de o mişcare muncitorească deoît în 
măsura în care au loc greve care, indiferent dacă sînt sau nu încu
nunate de succes, nu fac să avanseze mişcarea nici măcar cu un pas. 
A prezenta asemenea greve, care, pe deasupra, în ultimii ani de 
stagnare a afacerilor, au fost nu o dată provocate intenţionat chiar 
de către capitalişti pentru a-şi crea un pretext în vederea închiderii 
fabricilor, a face din asemenea greve, în urma cărora se constată 
că clasa muncitoare nici nu s-a urnit din loc, ilupte de proporţii is
torico-mondiale, aşa cum se procedează, de pildă, la 11Freiheit" de 
aici, nu poate, după părerea mea, decit să dăuneze cauzei. Nu tre
buie trecut sub tăcere faptul că în prezent aici nu iSe poate vorbi de 
o mişcare muncitorească propriu-zisă aşa oum este ea concepută pe 
continent ; de aceea nu cred că pierdeţi prea mult dacă, deocam
dată, nu primiţi corespondenţa cu privire la activitatea trade-unio
nurilor de aici. 

Publicat pentru prima oară 
in Jimba rusă 
in : „Arhiv Marksa i Enghelsa• ,  
voi. I (VI) , 1932 

1 67 

Originalul în limba gennan:l 
Tradus din Jimbii gennilnă 

Engels către Eduard Bernstein 

la Ziirich 

(Ciornă) 

Stimate tovarăşe, 

Londra 
122, Regent's Park Road, N. W. 

26 iunie 1879 

Imi pare foarte rău că nu mi-aţi spus din capul locului că aveaţi 
în vedere o corespondenţă din partea mea 1) ; aţi fi primit imediat 
răspuns. 

'} Vezi scrisoarea precedentă. - Nota red 
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Eu i-am dealarat în mod expres lui Liebknecht încă din momentul 
cînd, cedînd insistenţelor, m-am hotărît să mă apuc de plioticosul 
domn Diihring 1) că este pentru ultima oară cînd accept să fiu con
turbat de la lucrările mele mai mari 447 pentru o activitate jurnalis
tică, în afara cazurilo.r în care evenimentele politice nu o reclamă -
iar în această privinţă eu sînt cel care decide 2) . ln cei nouă ani de 
cînd mă afilu ai<:i la Lonelra am ajuns la concluzia că este cu ne
putinţă să realizezi lucrări mai mari şi, totodată să participi şi la 
agitaţia politică. Nu mai sînt nici eu tînăr şi trebuie să mă încadrez, 
în sfîrşit, în anumite limite da<:ă vreau să du<: ceva la bun sfîrşit. 
A<:elaşi lucru i l-am scris şi d-lui Wi�de cu ocazia fondării lui „Neue 
Gesellschaft" s) .  

Ln ce-l priveşte p e  d-1 H6chberg, greşiţi dacă v ă  închipuiţi c ă  aş 
avea anumite „resentimente" faţă de el. Cînd d-l H[6chberg] a 
fondat revista 1 1Zukunft" ,  am primit invitaţii de colaborare, purtînd 
semnătura „Redacţia" 107• Da<:ă nu mă înşel, p e  atunci nici măcar 
nu cunoşteam numele d-lui H[6chberg] şi, desigur, nu am luat în 
consideraţie asemenea mesaje anonime. La scurt timp după aceea 
d�l H[6chberg) a publicat programul său pentru 1 1Zukunft• , potrivit 
căruia socialismul derivă din noţiunea de „dreptate• 348• Un aseme
nea program îi excludea pur şi sian{}lu de la bun început pe toţi 
cei care nu considerau socialismul în ultimă instanţă drept o conse
cinţă a unor idei sau principii, cum ar fi dreptatea etc., ci drept un 
produs kleal al unui proces material-economic, al procesului de 
producţie social pe o anumită treaptă. Prin aceasta d-l H[ochberg] 
a făcut el însuşi imposibilă orice colaborare din partea noastră. Dar 
în afara acestui program nu am mai văzut nimic din care să�mi pot 
face o idee exactă asupra concepţiilor filozofice ale d-lui H[6chbergl 
Toate acestea nu ar putea totuşi justifi<:a „resentimentele" faţă de 
el sau unele idei preconcepute împotriva instituţiei literare con(}use 
de el. Dimpotrivă. Am faţă de această revistă aceeaşi atitudine ca 
şi faţă de orice altă publicaţie declarat socialistă atîta timp cit  nu 
ştiu spre ce materiale se va orienta : manifest simpatie şi rămîn în 
expectativă. 

Toate acestea sînt însă lucruri secundare ; principa1ul este că 
trebuie să-mi impun să refuz orice colaborare la publicaţiile perio
dice dacă vreau să finalizez nişte lucrări care pentru mişcare în 
ansamblul ei prezintă mai multă importanţă decît cîteva articole de 
ziar. Şi, după cum vedeţi, rsînt aîţiva ani de cînd eu în mod consec
vent şi fără excepţie, nu mă abat de la acest principiu. 

1) F. Engels. „Anli-Diihring•. - Nota red. 
') Vezi volumul de faţă, p. 248. - Nota red. 
"I Vezi volumul de faţă, p.246. - Nota red. 
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M-au interesat, de asemenea, cele relatate de dv. în legătură 
cu faptul că cineva de aici ar fi insinuat că eu, deci şi Marx, am fi 
„absolut de acord• cu poziţia ziarului local „Freiheit" .  Este exact 
invers decit în realitate. Pe d-l Most nu l-am mai văzut de cînd şi-a 
început atacurile îm,potriva deputaţilor social-democraţi "4• Părerea 
noastră în această privinţă a putut-o afla abia la mijlocul acestei 
luni din răspunsul dat de mine secretarului 1) Asociaţiei muncitori
lor, care m-a invitat să le prezint un referat 2) . Am refuzat net, de
oarece altminteri în Germania, ca şi în alte ţări s-ar fi putut crea 
impresia că sînt de acord cu genU!l de polemică introdus de „Frei
heit0 ,  şi încă în mod public, împotriva deputaţilor social-democraţi. 
Cu aşa ceva nu pot fi absolut deloc de acord, deşi nu aprob cîtuşi 
de puţin unele declaraţii făcute în Reichstag. 

Intrucît am mai primit şi din alte surse asemenea informaţii, am 
dorn să putem pune capăt o dată pentru totdeauna acestor mistifi
cări. Lli<:rurile s-ar simplifica enorm dacă dv. aţi avea amabilitatea 
să ne trimiteţi copHle respectivelor p asaje  din scriisori, pentru ca 
nai să ştim exact ce anume s-a spus despre noi şi să putem proceda 
în consecinţă. Sesizarea dv. ar putea avea, fireşte, doar un caracter 
general ; dar tocmai de aceea am dori să avem informaţii exacte, 
pentru a acţiona nemijlocit în aicest senis. Pentru noi flecăreala revo
luţionară nu mai este de aproape 40 de ani o noutate. 

Dacă d-1 Most ar intra pe mina anarhiştilor sau chiaT a ruşilor 
de teapa lui Tk.acev, aceasta ar reprezenta o nenorocire ceil mult 
pentru el. Asemenea oameni se duc de ripă tocmai din cauza anar
hiei instaurate chiar de ei în mediul lor. Prin aceaista însă nu vreau 
să spun că din cînd în cînd nu trebuie să li se mai dea peste mîini. 

tn ce priveşte lucrărhle menţionate de dv., eu nu vă voi putea 
procura nici un exemplar dacă nu se mai găsesc în comerţ ; sînt 
lucrări din care nici măcar mie nu mi-a mai rămas nioi un exemplar, 
iar la anticari le caut zadarnic. 

ln ceea ce priveşte mişcarea franceză, menţinem legătura nu nu
mai cu tovarăşii de partid de aici, ci şi direct cu Pansu�, şi în 
general firele înnodate î111 timpul Internaţionalei nu au fost nici un 
moment rupte. Astfel, de curînd am primit ziarul socialist „O ope
raio•, fondat nu de mult la Oporto. 

Publicat pentru prima oară 
în limba rusă în „Arhiv Marksa 
i Enghelsa •, voi. I (VI) , 1932 

1) Gugenheim. - Nota red. 
') Vezi volumul de faţă, p. 326. - Nota red. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 
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1 68 

Engels către Johann Philipp Becker 

la Geneva 

Londra, 1 iulie 1879 

Bătrîne prieten, 
Ultimul semestru mi-a adus ceva bani, aşa încit mă grăbesc să 

te înştiinţez că ţi-am trimis un mandat de 4 1. st., adică 100 de franci 
şi 80 de centime, pe care îl vei primi probabil imediat după această 
scrisoare. Sper că suma va fi suficientă pentru a reduce cit de cit 
deficitul tău cronic. Aş fi vrut să putem face ceva mai mult <lecit 
să te ajutăm doar aşa, sporadic, dar tu ştii că în ultimul timp 
cererile au crescut din toate părţile. 

Blîndeţea cu totul deplasată manifestată de Liebknecht în 
Reichstag 448 a produs, după cum era şi de aşteptat, o impresie 
foarte neplăcută în Europa romană, ca şi printre germanii de pre
tutindeni. Noi ne-am exprimat atunci această părere într-o scrisoare. 
In Germania s-a terminat o dată pentru totdeauna cu vechea agita
ţie făcută comod şi în tihnă şi urmată ocazional de un stagiu în 
·nchisoare între 6 săptămîni şi 6 luni. Oricare va fi deznodămîntul 

,.....:ictualei stări de lucruri, noua mişcare revoluţionară îru::epe pe o 
bază mai mult sau mai puţin revdluţionară şi de aceea trebuie să 
aibă un caracter mult miai hotărît decit prima perioadă a mişcării 
care a trecut. Frazele referitoare la atingerea scopului pe cale P'aş
nicd. fie vor deveni inutile, fie nu vor mai fi luate în serios. Fă.cind 
aceste fraze imposib1le şi împingînd mişcarea pe făgaşul revolu
ţionar, BismaI'Ck ne-a făcut un serviciu imens, care aproape că ani
hilează daunele neînsemnate pricinuite de stagnarea în munca de 
agitaţie. 

Pe de altă parte, această ti.midă manifestare în Reichstag a avut 
drept urmare faptul că eroii frazelor revdluţionare au prins acum 
din nou curaj şi încearcă prin intrigi şi uneltiri să dezorganizeze 
partidul. Centrul acestor maşinaţii îl constituie Asociaţia munci
torilor 425 de aici, în care au pătruns fanfaronii anilor 1849, tipi 
a la Weber, Neustadt au der Hardt & Comp. Odată cu înviorarea 
mişcării în Germania, oamenii aceştia de aici, care nu mai au nimic 
din importanţa pe care o avuseseră în anii 1840--1862, îşi închipuie 
că acwn s-a ivit p.rilejul să se strecoare la conducere. In ultimii ani 
tînărul Weber, un oarecare Kaufmann şi alţii s-au proclamat .cel 
puţin de şase ori drept comitet central al mişcării muncitoreşti din 
Europa şi America, dar au fost ignoraţi mereu şi cu îndărătnicie 
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de lumea atee. Acum se pregătesc să-şi pună în aplicare planul 
recurgînd la forţă, iar în Most au găsit tocmai omul potrivit. „Frei
heit• nu mai pridideşte cu laudele la adresa revoluţiei, ceea ce, 
desigur, îi procură drăgălaşttlui Most satisfacţii cu totul noi, pe care 
înainte nu şi le putea pemnite. ln plus, poveştile din Reichstag au 
fost peste măsură exagerate şi sînt folosite drept pretext pentru a 
submina partidul şi a întemeia un partid nou. Aceasta nu este alt
ceva decît exploatarea regimului de constrîngere din Germania şi 
a sistemului de a se pune pumnulJ. în gură în interesul!. cî't.orva 
cap ete seci, a căror ambiţie este într-o ciudată neconcordanţă cu 
capacităţ�le lor, şi dacă, aş,a cum am auzit, Most a lansat zvonul 
că noi îlJ. sprij inim, minte. Pe la noi nu s-a mai arătat de cind a 
început să joace acest rol. In fond este bine că se demască aS'l:fel 
şi se lipseşte singur de posibilitatea ca pe viitor să aictiveze în 
Germania ; nu este un om lipsit de talent, dar e îngrozitor d e  
vanitos, nedisciplinat ş i  ambiţios. Aşadar, dacă se comprcxmite, cu 
atît mai bine. Dealtfel, oricum „Freiheit" nu mai are mult de trăit 
şi atunci totul se va stinge din nou de la sine. 

Salutări cordiale de la Marx şi de la 

Publicat pentru prima oară 
în : F. Engels. „Vergessene Briefe 
(Briefe Friedrich Engels'an 
J ohann Philipp Becker) • ,  
Berlin, 1 920 

1 69 

a1 tău, 
F. E. 

Originalul in limba germani 
Tradus din limba germani 

Marx către Carlo Cafiero 

la Neapole 

(Ciornă) 

Dragă cetăţene, 

29 iulie 1 879 
41 ,  Maitland Park RoaC., 

Londra, N. Y.i, 

Cele mai sincere mulţumiri pentru cele două exemplare din lu
crarea dv. 449 Cu citva timp în urmă am primit două lucrări similare, 
una scrisă în �imba sîrbă, cealaltă în limba engleză (publicată în 
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Statele Unite 1)) ; amîndouă însă păcătuiesc prin aceea că, deşi îşi 
propun un rezumat succint şi popular al „CapitaluJuiu 2) , se cram
ponează in acelaşi timp într ... un mod mult prea pedant de o formă 
ştiinţifică a expunerii. In felul acesta, după părerea mea, ele îşi 
ratează întrudtva scopul principal - acela de a influenţa publicul 
căruia îi sînt de fapt destinate aceste rezumate. Aici rezidă marea 
superioritate a lucrării dv. I 

In ce priveşte ideea de bază a lucrării, cred că nu mă înşel 
atunci cind in consideraţiile expuse în prefaţa dv. descopăr o lacună 
evidentă, şi anume lipsa dovezii faptului că condiţiile materiale ne

cesare eliberării proletariatului sînt generate în mod sponitan în 
procesul producţiei capitaHste 8) . 

Dealtfel vă împărtăşesc părerea - dacă am înţeles bine prefaţa 
dv. - că nu trebuie să încărcăm prea mult mintea oamenilor pe 

care ne propunem să-i educăm. Nimic nu vă poate împiedica să 

reveniţi la momentul potrivit la această temă, pentru a sublinia 

mai mult baza materialistă a „Capitaluluiu .  

Vă mulţumesc încă o dată, 

Publicat pentru prima oară 
ln „La Vie Ouvriere• nr. 57, 
din 5 februarie 1912 

1 10 

Al dv. devotat, 
Karl Marx 

Originalul în limba franceză 
Tradus din limba germană 

Engels către August Bebel 

la Leipzig 

(Copie) 
Londra, 4 aug. 79 

Dragă Bebe!, 

După ultima scri.soa11e pe care ţi-am trimis-o ·la 25 iulie, Hirsch 
ne-a pus 'la curent în privinţa corespondenţei sale cu Bernstein şi  

1 )  Vezi volumul de faţă, p. 294. - Nota red. 
'} K. Marx. „Capitalul", voi. I. - Nota red. 
') ln manuscris mai departe este şters : „totodată că lupta de clasă duce în 

ultimă instanţă la revoluţia socială". „Ceea ce deosebeşte socialismul critic fi revo
luţionar de predecesorii săi este, după părerea mea, tocmai această bază materia
listă. Ea arată că, pe o anumită treaptă a dezvoltării,  animalul trebuie să se trans
forme ln om•. - Nota red. 
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Liebknecht în legătură cu noul ziar 1) . Potrivit informaţiilor date 
de el, situaţia se prezintă mult diferit faţă de cum ne-o puteam ima
gina judecind după scrisoarea d-tale. 

Intrucît Ja întrebările sale foarte îndreptăţite în legătură ou ho
tărîrile luate şi cu oamenii care vor .sta în spatele ziarului, pe de o 
parte finanţîndu-1, pe de altă parte imprimîndu-i orientarea, Hirsch 
nu a primit de la Liebknecht alt răspuns decît : „Partidul plus 
Hochberg• ,  precum şi asigurarea repetată că totul este în ordine116, -
ne-am văzut siliţi să tragem concluzia că ziarul este finanţat de 
Hochberg şi că acei „noi• cărora, potrivit scrisorii lui E. Bemstein, 
le revenise „punerea în scenă şi supravegherea• 167 nu erau alţii 
decît Hochberg şi secretarul său, Bernstein 2) . 

Din cea de-a doua scrisoare, recent pri.mită, a �ui Bernstein către 
Hirsch reiese că lucrurile se prezintă întocmai aşa. 

De bună seamă ai înţeles din toate acestea că de greşelile asupra 
cărora te preven�sem în ultima mea scrisoare, ziarul se va face in 
mod inevitabn vinovat. Hochberg a dovedit că, în oeea ce priveşte 
teoria, are o gîndire extrem de confuză, iar în ceea ce priveşte prac
tica este minat de o pornire nestăvilită spre înfrăţire .cu toţi şi cu 
oricine afişează concepţii nu numai socialiste, ci măcar sociale. Do
vada a făcut-o în „Zukunft• ; în teorie, ca şi în practică, el a com
promis partidul. 

Partidul are nevoie în primul rînd de un organ de presă politic. 
Iar Hochberg este realmente, în cel mai bun caz, un om total apo
litk, nefiind nici măcar social-democrat, ci social-filantrop. Dealtfel, 
aşa cum reiese din scrisoarea �ui Bemstein, ziarul nici nu şi propune 
să aibă un caracter absolut politic, ci doar principial sociaHst, adică, 
intrat pe asemenea mîini, ziantl va fi în mod inevitabil un ziar 
social-fantastic, un fel de continuare a lui „Zukunft• .  Un asemenea 
ziar va reprezenta partidu� numai în cazul în care acesta ţine să 
decadă într-a1ât, incit să fie la remorca lui Hochberg şi a prietenilor 
săi - sociallişti de catedră. Dacă conducătorilor partidului le-ar veni 
ideea ca în fruntea proletariatului să-l pună pe Hochberg împreună 
cu amicii săi, promotori ai unor concepţii confuze, este greu de pre-

1) „Sozialdemokrat• .  - Nola red. 
1) Mai departe în manuscris este tăiat : „Este clar că în asemenea condiţii 

Hirsch nu poate prelua conducerea redacţiei fără a avea garanţii abso/ul cerle in 
privinţa .Independenţei sale faţă de supraveghetorul care finanţează. Mă Indoiesc 
că ar putea fi găsite asemenea garanţii convenabile şi sint aproape sigur cil tra
tativele cu Hirsch nu vor duce la nimic. Dar chiar dacă ele ar fi lncununate de 
succes, Hirsch nu şi-ar putea menţine multă vreme locul sub controlul a doi supra
veghetori, dintre care unul, cel care finanţează, nu e social-democrat, ci social-filan
trop, iar celălalt, după cum recunoaşte Liebknecht, car vrea şi el să devină redac
tor»". - Nola red. 
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supus că muncitorii l-ar urma i sciziunea şi dezorganizarea ar fi iL 
evitabile i ar fi cel mai mare triumf pentru Most şi palavragiii lui 
de aici. 

Acestea fiind împrejurările despre care noi nu ştiam absdlut 
nimic atunci cind am scris ultima mea scrisoare, considerăm că 
Hirsch are perfectă dreptate să nu vrea să aibă nici un amestec în 
treaba aceasta. Aceeaşi este şi poziţia lui Marx şi a mea. Atunci 
cînd am ipromis reă vom colabora, aveam în Vledere un organ de 
presă realmente de partid, promisiunea rămînea deci valabilă nu
mai în asemenea cazuri, nu şi pentru ziarul particular al d-lui 
Hochberg, deghizat în organ de presă de partid. La acest ziar nu 
vom colabora în nici un caz. De aceea Marx şi cu mine te rugăm 
insistent să ai amabilitatea să te îngrijeşti ca noi să nu figurăm prin
tre colaboratori. 

Publicat pentru prima oară 
ln „Die Kommunistische 
Internationale", Heft 23, 1931 

1 7 1  

Originalul în limba german! 
Tradus din limba germanii 

Marx către Rudolph Meyer 

Ja Londra 

[Londra] 7 august 1879 

Dragă d-le Meyer, 
Vă trimit astăzi, în banderolă, lucrarea dv. „Griinder" 450, 
Eu mi-am a.minat plecarea din cauza îmbolnăvirii subite a lui 

Longuet : medicii se tem de o febră gastrică ; astăzi probabil că 
lucrurile se vor lămuri. Dacă este un caz serios, va >trebui isă renunţ 
la proiectata călătorie în insula Jersey 163 (unde aş fi vrut să plec 
pentru că era un loc în care însoţitoarea mea - fiica mea me
zină 1) - n-a mai fost niciodată) şi să mă duc într-o staţiune mari
tiină aproape de Londra. Intr-o asemenea staţiune mă voi duce în 
orice caz, chiar şi la reîntoarcel.'ea din Jersey, împreună ieu d-na 
Lafargue şi cu nepotul meu 2), şi sper că mă veţi vizita acolo. 

1) Eleanor Marx. - Nota red. 
2) Jean-Laurent-Frederick Longuet. - Nota red. 
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Dacă, din motive neprevăzute, veţi pleca mai devreme, fiţi atît 
de amabil şi înapoiaţi-mi revistele (din Leipzig şi din Paris) şi, de 
asemenea, comunicaţi-mi (de acasă mi se trimit toate scrisorile) 
dacă, în afară de numărul din ianuarie 1879) al ;revistei „Oster
reichische Monatsschrilt Jiir Gesellschaltswissenschalten•, a mai 
apărut vreunul. 

Cu cele mai bune urări şi s alutări prieteneşti din partea soţi� 
şi a fiicei mele Eleanor. 

Publicat pentru prima oară 
fn suplimentul ziarului „Die Role 
Fahne•, nr. 294, 14 decembrie 1921.l 

1 72 

Al dv. devotat, 
K. Marx 

Originalul în limba germanii 
Tradus din hmba germani 

Marx către Jenny Longuet 

la Ramsgate 

Draga şi iubita mea Jennychen, 

Hotel de l'Europe, St. Helier, 
1 9  august 1 879 

Trăiască micul cetăţean al lumii 1 169• Il faut peupler le monde 
de gar<;:ons d' autant plus que la statistique anglaise montre un exces 
de filles 1) . Mă bucur că evenimentul a decurs cu bine, chiar dacă, 
din pă'Cate, nu fără unele complicaţii. Măsurile luate de mama mi 
se p ar far from the mast convenient. At all events, Tussy and 
myself leave to-morrow for London 163 and then I shall be very soon 
at your side and everything will be quietly settled. Here the rainy 
time - otherwise so unknown ito this delicious islanJd - has again 
set in, so that we had already commenced discussing our departure, 
the whole aspect of our sojoum here having changed with the cli
matic and meteorologic changes. 

The Hotel de !'Europe is excellent and one day we must go here 
together, toute la famille. 

1) - Trebuie să populăm lumea cu băieţi, cu atît mai mult cu cit statistica 
engleză releva un excedent de fete. - Nota trad. 



336 K. Marx şi F. Engels 

I can hardly expect to-morrow moming when the boat will start 
from bere to Southampton. I feel so anxious with you and little 
Johnny. 

In the meeţntime my best compliments to Mamma and Longuet 1) . 
Nu te mai frămînta şi nu mai fi îngrijorată, copila mea, totul se va 
aranj a. 

Al tău credincios, 
Old Nick 

Iartă-mă că-ţi scriu atît de puţin, dar trebuie să duc scrisoarea 
imediat la poştă. 

Publicat pentru prima oară 
ln limba originalului 
ln „Annali", an. I, Milano, 1958 

173 

Originalul în limbile germană 
şi engleză 
Tradus din limbile germană 
şi engleză 

Engels către Karl Hochberg 

la Scheveningen 

Eastbourne, 26 aug. 1879 

Stimate d-le Hochberg, 
Intrucit nu ştiu cit timp veţi răimîne la Scheveningen, mă gră

besc să vă răspund că aţi fost greşit informat în privinţa comuni
cărilor pe care ni le-ar fi făcut nouă C. Hirsch 2) . El nu ne-a asigurat 
nici că noul ziar 3) urmează să devină „proprietatean dv. „particu
lară • ,  nici că „va adopta o poziţie moderată" 451• Părerea noastră 

1) - departe de a fi cele mai convenabile. In orice caz, Tussy şi cu mine 
plecdm miine la Londra şi foarte curind voi fi lingă line, iar atunci toate se vor 
aranja cu bine. Aici timpul e din nou ploios - ceva neobişnuit în insula asta minu
nată -, aşa că am şi început să vorbim de plecare, căci planurile noastre de 
şedere aici s·au schimbat în funcţie de schimbările climaterice şi meteorologice. 

Hotelul „Europa• este excelent ; intr·o bună zi trebuie să venim aici impreunli, 
lntreaga familie. 

De·abia aştept ziua de miine, cind vaporul va pomi de aici spre Southampton. 
Sint tare îngrijorat din pricina ta şi a micuţului Johnny. 

Multe salutări mamei şi lui Longuet. - Nola lrad. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 90 şi 332. - Nola red. 
&) „Sozlaldemokrat•. - Nola red. 



Fiica lui Marx, Jenny, în tinereţe 
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în această problemă nu se datoreşte asigurărilor date de Hirsch, ci 
cercetării întregii corespondenţe, care s-a purtat pe tema respec· 
tivă între Leipzig şi Ziirich, de o parte, şi C. Hirsch, de cealaltă. Va 
trebui să renunţ la analiza întregii comedii a erorilor care se desfă· 
şoară de-a lungul acestor scrisori şi în care nimeni nu e mai nevi· 
novat decît Hirsch. După părerea mea, atitudinea lui în toată po· 
vestea aceasta a fost absolut raţională, francă şi onestă. De aceea 
trebuie să-i aprob întru totul hotărîrea ca, în condiţiile existente, 
încă neclarificate, între implicaţii de la Leipzig şi cei de la Ziirich, 
să respingă funcţia de redactor al acestui ziar ; ca urmare, ţin 
foarte mult să înlătur reproşul care i se face şi pe care nu-l merită. 

Cu salutări social-<lemocrate, 

al dv., 
F. Engels 

lncepînd de poimîine voi fi din nou la Londra. 

Publicat pentru prima oară 
în limba rusă în „Arhiv Marksa 
i Enahelsa•, voi. I (VI), 1932 

1 74 

Originalul în limba germană 
Tradus din hmba germanii 

Engels către Johann Philipp Becker 

la Geneva 

Londra, 8 sept. 1879 

Bătrîne prieten, 
Constat cu părere de rău că necazurile nu te-au părăsit şi că nu 

stă în puterea mea să te scap definitiv de ele. Deocamdată îţi pot 
pune la dispoziţie două lire, împreună cu -0 a treia, pe care am pri· 
mit-o de l a  un prieten 1) , chimist şi comunist de frunte. Mandatul 
acestor 3 lire, adică 75 franci şi 60 centime, l-am expediat chiar acum 
şi sper că îţi va parveni curînd. Bineînţeles, nu trebuie să te jenezi 
deloc de mine ; ceea ce pot face pentru tine voi face întotdeauna în 
mod cert şi cu plăcere. Este o ruşine că încă nu sîntem în stare să 
le asigurăm veteranilor noştri o existenţă lipsită de griji. 

1) Carl Schorlemmer. - Nola red. 
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Este greu de presupus că „Freiheit" o va mai duce pînă la Anul 
nou dacă nu va recăpăta ceva din importanţa ei pe seama p�tiilor 
făcute de adversari. Se preconizează fondarea la Ziirich a unui organ 
oficial de partid 1) şi trecerea conducerii - sub controlul suprem 
al celor din Leipzig - în mîinile germanilor din Ziirich 2), despre 
care n-aş putea .spune că-mi inspiră încredere. Cel puţin „J ahrbuch 
fiir Sozialw1ssen.schaft" ,  editat de unul din ei, Hochberg, publică 
nişte lucruri foarte ciudate : partidul s-ar fi prezentat pe nedrept 
ca partid muncitoresc, şi, prin atacuri inutile împotriva burgheziei, 
ar fi atras singur asupra sa rigorile legii împotriva socia!iştilor i 
chipurile, nu s-ar pune problema unei revoluţii, ci a unei dezvoltări 
paşnice de lungă durată etc. 3) Această stupizenie laşă îi dă lui Most 
apa la moară, iar el nu ezită, fireşte, s-o exploateze, aşa după cum 
poţi constata din ultimele numere ale lui „Freiheit" 181• Din Leipzig 
am primit propunerea de a colabora la noul organ de presă 4) şi am 
consimţit ; dar în momentul în care am aflat cine va prelua condu
cerea, am respins oferta 5) . De cînd cu acest „J ahrbuch" ,  am suspen
dat complet orice legătură cu cei care încearcă să strecoare în partid 
asemenea inepţii şi linguşeli, adică cu Hochberg şi şleahta lui. Cei 
din Leipzig îşi vor da curînd seama cu ce fel de aliaţi s-au ales. In 
general este aproape clipa cînd ne vom ridica împotriva marilor şi 
micilor burghezi, studenţi şi doctori filantropi, care se strecoară în 
partidul german şi încearcă să transforme lupta de clasă a prole
tariatului împotriva asupritorilor săi într-o uniune de fraternizare 
generală a omenirii, şi aceasta într-un moment cînd burghezii, cu 
care vor să ne înfrăţească, ne declară în afara legii, ne distrug 
presa, ne dizolvă adunările şi ne lasă fără multă discuţie la cheremul 
poliţiei. Este greu de presupus că muncitorii germani se vor angaj a 
în această campanie. 

In Rusia ai noştri au repurtat o mare victorie : au făcut să sară 
în aer alianţa ruso-prusiană 6) . Dacă, prin acţiunile lor hotărîte, ei 
n-ar fi înspăimîntat în asemenea măsură guvernul rus, acesta ar fi 
putut mai uşor face faţă nemUlţumirii provocate în rîndurile nobi
limii şi  ale burgheziei de interzicerea, de către Anglia, de a intra în 
Constantinopolul neapărat 4s2 şi de înfrîngerea diplomatică de la 
Bevlin 157 care a urmat. Aşa însă, vina pentru aceste înfrîngeri tre
buie aruncată asupra străinătăţii, asupra Prusiei. Unchiul şi napo-

1) „Sozialdemokrat• .  - Nota red. 
•) Vezi volumul de faţă, p. 332-334. - Nota red. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 102. - Nota red. 
') „Sozialdemokrat•. - Nota red. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 90, 92, 96, 102, 104. - Nota red. 
') Vezi volumul de faţă, p. 102-103. - Nota red. 
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tul 1) ar fi putut la nevoie să astupe la Aleksandrov 453 fisura con
statată, dar de salvat situaţia nici vorbă nu putea fi. Iar dacă in 
Rusia catastrofa nu ise va produce foarte curîoo, în schi.mb va iz
bucni războiul dintre Rusia şi Prusia, pe care Consiliul General l-a 
prezis încă din timpul războiului francez, c a  o urmare inevitabilă 
a acestuia, şi care în 1 873 numai cu greu a putut fi evitat 454• 

Şi acum, capul sus şi caută să dai icurînd semne de viaţă ; scrie-mi 
o scrisoare ca lumea, căci într-o carte poştală nu se poate spune 
totul deschis. 

Calde isa.lutări de la Marx şi 

Publicat pentru prima oară în : 
F. Engels. „Vergessene Briefe 
(Briefe Friedrich Engels'an Johann 

Philipp Becker) • ,  Berlin, 1920 

1 75 

de la bătrînul tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Johann Philipp Becker 

la Geneva 
Londra, 15 sept. 1879 

Bătrîne prieten, 
Sper că ai primit ultima mea seri.soare şi mandatul pentru 75 de 

franci. 
Sorge scrie că ţi-a trimis şi ţie o scrisoare în legătură cu procura 

pentru executarea testamentului lui Lingenau, care trebuie reînnoită 
acum, deoarece, altminteri, moartea lui Geib i-ar oferi avocatului 
părţii adverse posibilitatea să declare vechea procură nulă şi să 
obţină astfel o nouă amînare 346• 

Marx, care şi acum e tot Ja mare şi, probabil, s-a refăcut perfect, 
îmi scrie să te rog să-i trimiţi un formular de procură 2) , pentru a 
se îngriji de cele necesare. Fii, aşadar, bun şi fă treaba aceasta cit 
mai repede. Dacă va fi ceva de plătit, .scrie-mi imediat la cît se ridică 
suma şi îţi voi trimite banii. Cu cit treaba se va face mai repede, 
cu atît mai bine. Procura trebuie să fie, fireşte, identică cu cea ante
rioară, doar numele lui Geib nu mai trebuie să figureze, sau trebuie ' 
să se specifice că el a decedat. 

1) Wilhelm I şi Alexandru al II-iea. - Nota red. 
I) Vezi volumul de faţă, p. 101. - Nota red. 
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Povestea cu organul de presă german de partid din Ziirich 1) e 
din ce în ce mai frumoasă. Comisia redacţională din Ziirich, care, 
sub conducerea celor din Leipzig, are menirea să supravegheze şi 
să cenzureze ziarul, este formată din Hochberg, Schramm şi Bern
stein. Dar iată că Schramm, Hochberg şi Bernstein au întocmit în 
revista „Jahrbuch fiir Sozialwissenschaft und SozialpolitikU,  editatii. 
d e  Hochberg la Ziirich, un articol intitulat „Rlickblicke au.rf die 
sozialistische Bewegung in Deutschland" 178, din care reiese că toţi 
trei sînt nişte burghezi absolut obişnuiţi, filantropi pacifişti. Ei învi
nuiesc partidul că s-a transformat într-un „partid" exclusiv „mun
t:itoresc•, că a provocat ura burgheziei, şi pretind să se încredinţeze 
conducerea mişcării unor burghezi „instruiţi " după calapodul lor. 
Aici nu mai poate fi vorba de îngăduinţă. 

Din fericire, alaltăieri m-am pomenit aici pe neaşteptate cu 
Hochberg şi i-am spus totul deschis. Bietul de el, au fond un băiat 
de treabă, dar îngrozitor de naiv, a căzut pur şi simplu din nori 
cînd i-am explicat că nici prin cap nu ne-a trecut să lăsăm să cadă 
steagul proletar, pe care l-am ţinut înălţat timp de aproaipe 40 de 
ani, şi cu atît mai puţin să întreţinem atmosfera de îmbătare mic
burgheză cu ideea înfrăţirii generale, împotriva căreia luptăm tnt 
de aproape 40 de ani. Intr-un cuvînt, acum el ştie, în sfîrşit, care 
este atitudinea noastră faţă de el şi de ce nu putem merge alături 
de cei ca el, indiferent de ce ar putea spune sau face cei din Leipzig. 

Ii vom trimite şi lui Bebel o declaraţie categorică referitoare la 
poziţia noastră faţă de aceşti aliaţi ai partidului german 11) şi vom 
vedea apoi cum vor reacţiona. Dacă organul de presă al partidului 8) 
se va manifesta în spiritul acestui artical burghez, ne vom pronunţa 
şi noi public împotriva lui. Dealtiel, nu vor lăsa ei lucrurile să 
ajungă atît de departe. 

Aşadar, scrie-mi curînd. 
Salutări cordiale de la Marx 

Publicat pentru prima oară 
ln : F. Engels. „Vergessene Briefe 
(Briefe Friedrich Engels'an 
Johann Phillpp Becker) ", 
Derlin, 1920 

1) „Sozialdemok.rat".  - Nota red. 
I) Vezi scrisoarea următoare. - Nota red. 
') „Sozialdemokrat". - Nota red. 

şi de la bătrinul tău, 
F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 
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1 76 

Marx şi Engels către August Bebel, 
Wilhelm Liebknecht, Wilhelm Bracke ş.a. 

la Leipzig 

(Circulară) 455 

(Ciornă) 

341 

[Londra, 17-18 septembrie 1879) 

Dragă Bebe!, 
Răspunsul la scrisoarea d-tale din 20 august a întîrziat, pe de o 

parte, din pricina îndelungatei absenţe a lui Marx 172, iar pe de altă 
parte din pricina cîtorva întîmplări neprevăzute : întîi sosirea re
vistei lui Richter „Jahrbuch" ,  apoi sosirea lui Hirsch în persoană. 

Din scrisoarea d-tale deduc că Liebknecht nu ţi-a arătat ultima 
mea scrisoare, deşi i-am cerut în mod e:icpres acest lucru. Altminteri, 
d-ta nu mi-ai fi invocat aceleaşi argumente pe care le-a adus 
Liebknecht şi la care i-am răspuns deja în scrisoarea respectivă. 

Să parcurgem deci unul cîte unul punctele despre care este 
vorba. 

I. Tratativele cu K. Hirsch 

Liebknecht îl întreabă pe Hirsch dacă e dispus să preia redacţia 
organului de presă al partidului care urmează să fie fondat la 
Ziirich. Hirsch se interesează de finanţarea ziarului, de ce fonduri 
va dispune şi cine le va furniza. In primul rînd, pentru a şti dacă 
ziarul nu va fi nevoit să-şi înceteze apariţia chiar după cîteva luni. 
In al doilea rînd, pentru a şti exact în ale cui mîini va fi punga cu 
b ani, deci, în ultimă instanţă, conducerea orientării ziarului. Răspun
sul lui Liebknecht către Hirsch - „totul e în ordine, amănunte vei 
afla de la Ziirich" (Liebknecht către Hirsch, 28 iulie) - nu-i par
vine. Hirsch primeşte însă din Ziirich o scrisoare de la Bernstein 
(24 iulie) în care acesta îi comunică că „noi am fost însărcinaţi cu 
reprezentarea şi supravegherea (ziarului) " .  Se pretindea că 
„Vier[eck] şi cu noi• am avut o consfătuire în cadrul căreia s-a 
ajuns la concluzia că „poziţia d-tale va fi întrucîtva îngreuiată din 
cauza divergenţelor pe care d-ta, în calitate de redactor al gazetei 
«Lateme», le-ai avut cu unii tovarăşi, dar eu nu consider că aceste 



342 K. Marx şi F. Engels 

temeri prezintă prea mare importanţă" .  Despre finanţarea ziarului 
ni<::i un cuvînt. 

Hi!'SCh răspunde imediat, la 26 iulie, informîndu-se de situaţia 
materială a ziarului. Care dintre tovarăşi şi-au �uat obligaţia să 
acopere deficitul '? Pînă la ce sUJIDă şi pe cit timp '? Problema sala
riului redactorului nu joacă aici absolut nici un rol, singurul lucru 
pe care Hirsch vrea să-l ştie este „dacă sînt asigurate mijloacele 
pentru ca ziarul să apară ceJ puţin un an" . 

Bernstein răspunde la 3 1  iulie : un eventua!l deficit va fi acoperit 
prin cotizaţii benevole, dintre care unele ( I) au şi fost fixate. Obser
vaţiilor lui Hirsch cu privire la orientarea pe care are de gînd s-o 
dea ziarului (despre care vom vorbi mai jos) li se răspunde prin 
observaţii dezaprobatoare şi recomandări : 

„Asupra acestui lucru, comisia de supraveghere trebuie să insiste 
cu atît mai mult cu cit ea însăşi se află sub control, adică poartă 
răspunderea. In privinţa acestor puncte, dv. trebuie deci să cădeţi de 
acord cu comisia de supraveghere" .  Ar fi de dorit un răspuns urgent, 
dacă se poate chiar telegrafic. 

Aşadar, în locu!l unui răspuns la întrebarea sa îndreptăţită, 
Hirsch este anunţat că trebuie să redacteze ziarul sub conducerea 
unei comisii de supraveghere cu sediu� la Ziirich, ale cărei păreri 
sînt esenţial deosebite de ale lui şi a cărei componenţă nici măcar 
nu-4 este comunicată I 

Hirsch, pe bună dreptate indignat de o asemenea atitudine, pre
teră să cadă de acord cu cei din Leipzig. Conţinutul scrisorii lui din 
2 august către Liebknecht trebuie să vă fie cunosout, întrucît Hirsch 
a cerut în mod insistent să vă fie adus Ia cunoştinţă dv. şi lui 
Viereck. Hirsch admite chiar subordonarea faţă de o comisie de 
supraveghere din Ziirich, în sensul ca aceasta să facă redacţiei ob
servaţii în scris, cuvîntul hotărîtor revenindu-i comisiei de control 
din Leipzig. 

Intre tiilllp, Liebknecht îi scrie la 28 iulie lui Hirsch : „Bineînţeles, 
că, din punct de ve'dere financiar, întreprinderea este solidă, de
oarece îndărătul ei se afla întregUJl p artid, inclusiv Hăchberg. ln 
ceea ce priveşte amănuntele, aoestea nu mă interesează• .  

Nici î n  următoarea scrisoare a lui Liebknecht nu s e  spune nici 
un cuvînt despre finanţarea ziarului, în schimb există asigurarea că 
comisia de la Ziirich nu ar fi o c omisie redacţională, ci o comisie 
căreia i s-au încredinţat n'UIIlai problemele de ordin administrativ 
şi financiar. Incă la 14 august, Liebknecht îmi repetă acelaşi lucru 
şi mie într-o scrisoare şi-mi cere ca noi să-l convingem pe Hi"rsch 
să accepte propunerea. La 20 august chiar şi d-ta cunoşteai atît de 
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puţin adevărata stare de lucruri, incit îmi scna1 : „El (Hochberg) 
nu are la redacţie un cuvînt mai greu decît oricare alt tovarăş de 
partid care se bucură de renume• . 

In cele din urmă Hirsch primeşte de Ja Viereck o scrisoare da
tată 1 1  august, în care se recunoaşte că „treimea din Ziirich trebuie 
5ă pornească, în calitate de comisie redacţională, la organizarea 
ziarului şi, cu consimţămîntul treimii din Leipzig, să aleagă un re
dactor„. ; pe cît îmi amintesc, în hotărîrile care ne-au fost comuni
cate s-a arătat, de asemenea, că comitetul fondator de la Ziirich, 
amintit la punctllll 2, trebuie să-şi asume faţă de partid atît răspun
derea politică, cit şi cea financiară„. Din toate acestea înţeleg olar 
că„. fără colaborarea treimii din Ziirich, pe care (partidul a însd.r
cinat-o să fondeze ziarul, nici nu poate fi vorba de o preluare a 
redacţiei acestuia".  

Aici lui Hirsich i se dă, în sfîrşit, cel puţin o indicaţie ceva mai 
precisă, chiar dacă ea se referă numai J.a poziţia redactorului foţă 
de cei din Ziirich. Aceştia constituie o comisie redacţională ; ei au 
şi răspunderea politică ; fără colaborarea lor nimeni nu poate pre
!ua redacţia ziarului. Pe scurt, lui Hirsch i se recomandă pur şi 
simplu să cadă de aco11d cu cei trei din Ziirich, ale căror nume însă 
nici acum nu i-au fost comunicate. 

Dar pentru ca confuzia să fie totală, Liebknecht adaugă la scri
soarea către Viereck un post-scriptum, în care se spune : „Tocmai 
a fost pe aici Singer din Berlin, care ne-a informat că comisia de 
supraveghere din Ziirich nu este, cum crede Viereck, o comisie 
redacţională, ci de fapt o comisie administrativă care poartă în faţa 
partidului, adică în faţa noastră, răspunderea financiară ; fireşte că 
membrii ei au d11eptul şi datoria să discute cu tine prolJlemele re
dacţionale (un drept şi o datorie pe care o are, dealtfel, orice 
membru al partidului) ; ei nu sînt însă împuterniciţi să te pună 
sub tutelă• .  

Cei trei din Ziirich ş i  unull din membrii comitetului din Leipzig 
- singurul care a participat la tratative - insistă ca Hirsch să se 
supună conducerii oficiale a celor din Ziirich, iar un alt membru 
al comitetului din Leipzig pur şi simplu contestă acest lucru. Şi oare 
Hirsch trebuie să ia o hotărîre înainte ca aceşti domni să cadă de 
acord între ei ? La faptul că Hirsch avea tot dreptul să ia cunoştinţă 
de hotărîrile adoptate, în care erau indicate condiţi�le cărora i se 
pretindea să se supună, la aceasta nu s-a gîndit nimeni, cu atît mai 
mult cu cit celor din Leipzig pare că nki nu le trece prin minte să 
cunoască ei înşişi în mod autentic Tespectivele hotărîri. Altminten 
cum ar fi fost posibilă contradicţia de mai sus ? 
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Dacă cei din Leipzig nu pot ajunge la un punct de vedere comun 
asupra împuternicirilor acordate celor din Ziirich, în schimb, totul 
.le este absolut clar. 

La 1 4  august Schramm ii scrie lui Hirsch : „Dacă dv., la timpu.l 
respectiv, n-aţi fi scris că într-un caz similaru (cu acela al lui 
Kayser) „aţi proceda absolut la fel, dacă, prin urmare, dv. n-aţi fi 
oferit prilejul să ne aşteptăm la aceleaşi manifestări în presă, noi 
n-am fi rostit nici un cuvînt în legătură cu aceasta. Dar acum, avînd 
în vedere deolaraţia dv., trebuie să ne rezervăm dreptul de a avea 
votu.l hotăritor în problema primirii de articole pentru noul ziaru. 

Scrisoarea către Bernstein în care Kirsch ar fi spus acest lucru 
este datată 26 iulie, deci a fost scrisă mult după Conferinţa de la 
Ziirich, în cadrul căreia au fost stabilite împuternicirile treimii din 
Ziirich. Dar la Ziirich sînt atit de îmbătaţi de sentimentul omni
potenţei lor birocratice, îndt, ca răspuns la această scrisoare ulte
rioară a lui Hirsch, pretind dreptul de a hotărî în privinţa acceptării 
articolelor. Comisia redacţiona.lă a şi devenit o comisie de cenzură. 

Abia cind Hochberg a sosit la Paris, Hirsch a aflat de la el 
numele membrilor ambelor comisii. 

Aşadar, dacă tratativele cu Hirsch au eşuat, care este cauza ? 
1 )  Refuzul îndărătnic atit al celor din Leipzig, cit şi al celor din 

Ziirich de a-i comunica unele date exacte cu privire la baza finan
ciară a ziarului şi deci ou privire la posibilitatea de a-i asigura 
apariţia cel puţin un an. Suma subscrisă a aflat-o abia de la mine 
aici (pe baza celor comunicate de dv.). Deci, din cele comunicate 
anterior (partidul plus Hochberg) nu se putea trage altă concluzie 
decit că ziarul ori este de pe acum finanţat în special de Hochberg, 
ori va depinde foarte curînd în întregime de contribuţiile acestuia. 
Şi această u.ltimă posibilitate nu este nici pe departe exclusă nici 
acum. Suma de 800 de mărci - dacă descifrez bine cifra - este 
exaot aceeaşi (40 de lire sterline) pe care asociaţia de aici a trebuit 
s-o suplimenteze pentru publicaţia „Freiheitu în primul semestru al 
anului. 

2) Asigurarea repetată dată de Liebknecht, care s-a dovedit ul
terior complet nefondată, că cei din Ziirich nu ar avea nicidecum 
dreptul de a controla oficial redacţia şi comedia erorilor rezultată 
din această asigurare. 

3) Convingerea la care s-a ajuns, în cele din urmă, că cei din 
Ziirich nu ar avea numai de oontrolat, ci chiar şi de cenzurat redacţia 
şi că lui - lui Hirsch - ii revine doar rolul omului de paie. 

Dacă, după toate acestea, el a refuzat, nu putem decit să-i dăm 
dreptate. Comisia din Leipzig, întărită cu încă doi membri, care nu 
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locuiesc în respectiva localitate, după cum am aflat 1) , poate lua 
deci hotărîri rapide numai atunci <:înd între cei trei din Leipzig nu 
există divergenţe. ln felul acesta, adevăratul centru de greutate se 
mută definitiv la Ziirich, iar cu domnii de acdlo HiI1Sch, ca oricare 
alt redactor cu concepţii într-adevăr revoluţionare şi proletare, na 
ar putea lucra mult timp. Dar despre aceasta mai j os. 

11. Proiectata orientare a ziarului 

Incă de la 24 iulie Bernstein îl înştiinţează pe Hirsch că diver
genţele pe care le�a avut acesta cu ciţiva tovarăşi în timpul cit a 
fost redactor al gazetei „Laterne" îi vor îngreuia situaţia. 

Hirsch răspunde că, după părerea lui, în general orientarea zia
rUilui nu trebuie să se deosebească de cea a gazetei „Laterne" ,  adică 
o orientare care în Elveţia să evite procesele, iar în Germania să nu 
înspăimînte de pomană. El întreabă cine sînt respectivii tovarăşi 
şi continuă : „Eu nu cunosc decit pe unul din ei şi vă promit că, 
dacă se va repeta un caz similar de încălcare a disciplinei, voi avea 
faţă de acest tovarăş absolut aceeaşi atitudine". 

La aceasta, Bernstein, pătruns de noua sa demnitate ofidală de 
cenzor, răspunde : „In ceea ce priveşte orientarea ziarului, se poate 
spune că, după părerea comisiei de supraveghere, «Lateme» nu 
poate servi drept model. După noi, ziarul trebuie să se di.stingă nu 
atît prin radicalism pdlitk, cit printr-o atitudine socialistă princi· 
pială. Asemenea cazuri cum a fost atacul împotriva lui Kayser, 
dezavuat de toţi tovarăşii fără excepţie (!) , trebuie evitate cu orice 
preţ" .  

Şi aşa mai departe, şi aşa mai departe. Liebknecht califică atacul 
î.mpotriva lui Kayser 1 10 gafă " ,  iar Schramm îl socoteşte atît de 
periculos, înoît din această pricină îl supune pe Hirsch cenzurii. 

Hirsch îi scrie din nou lui Hochberg, arătînd că un caz similar 
cu cel al lui Kayser „nu se mai poate ivi din moment ce există un 
organ oficial de p artid, ale cărui directive clare şi indicaţii valo· 
roase un deputat nu le poate nesocoti cu atîta impertinenţă".  

Viereck scrie şi  el că noului ziar i se „recomandă să fie obiectiv 
şi să ignoreze pe cit posibil toate divergenţele ivite" ,  el nu trebuie 
să fie o „«Lateme» mărită" ,  iar lui Bernstein „i se poate reproşa 
cel mult faptul că are o orientare prea moderată, dacă aceasta poate 
constitui un reproş într-o vreme cînd noi nu putem păşi înainte cu 
toate steagurile desfăşurate•. 

1)  Adăugat cu creionul : „de la Hochberg•.  - Nota red. 
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Ce este în fond acest caz Kayser, această -crimă de neiertat pe 
care ar fi săvîrşit-o HiTsch ? Kayser este singurul dintre deputaţii 
social-democraţi icare ia cuviîntul în Reichstag şi care vot€ază pentru 
tarifele vamaqe protecţioniste. Hirsch 11 acuză că ar fi încălcat dis
ciplina 182 de partid prin faptul că : 

1) a votat pentru impozitele indirecte, a căror desfiinţare este 
.cerută în mod expres de programllll partidului ; 

2) a aprobat acordarea de credite lui Bismarck, încălcînd prin 
aceasta principiul fundamental al tacticii noastre de partid : nici 
un sfanţ acestui guvern. 

In ambele puncte Hirsch are, incontestabil, dreptate. Şi după ce 
Kayser a nesocotit, pe de o parte, programul partiduUui, pe care, în 
virtutea hotărîrii congresului, deputaţii au depus, ca să zicem aşa, 
jurămîntul, şi, pe de altă parte, primul princ�piu, imuabil şi funda
mental, al tacticii partidului, votînd pentru acordarea de cred1te 
lui Bismarck drept mulţumire pentru legea împotriva socialiştilor 143, 
Hirsch de asemenea a avut, după părerea noastră, perfectă dreptate 
să-l atace într-un mod atît de vehement. 

Noi n-am putut pricepe niciodată cum se face că acest atac îm
potriva lui Kayser a putut provoca în Germania atîta iritare. Acum 
Hochberg îmi spune că „fracţiunea" i-a îngetduit lui Kayser să pro
-cedeze aşa cum a procedat şi de aceea el se poate considera acoperit. 

Dacă aşa stau lucrurile, atunci este într-adevăr f.oarle grav. In 
primul rînd, Hirsch nu putea şti despre această hotărîre secretă 
mai mult decît ştiu toţi ceilalţi. Mai departe : ruşinea de care s-a 
acoperit partidul şi de care înainte putea fi învinuit doar Kayser 
€ste şi mai mare datorită acestei împrejurări, dar, totodată, este mai 
mare meritul lui Hirsch, care a dezvăluit în faţa lumii întregi această 
frazeologie absurdă şi votul, şi mai absurd, al lui Kayser, salvînd 
.astfel onoarea partidului. Sau social-'Clemocraţia germană este cu 
adevărat contaminată de boala pa11lamentară şi îşi închipuie că odată 
<:u alegerile naţionale sfîntul duh va pogori asupra celor aleşi, 
transformînd şedinţele fracţiunillor în concilii infailibile, iar hotă
rîrile fracţiun1lor în dogme invidlabile ? 

O gafă a fost, ce-i drept, săvirşi1ă, dar nu de Hirsch, ci de depu
taţii care, prin hotărîrea lor, l-au acoperit pe Kayser. Şi dacă aceia 
care sînt chemaţi, mai mult decît oricine, să vegheze asupra res
pectării disciplinei de partid o încalcă cu atîta neruşinare printr-o 
asemenea hotărîre, cu atît mai grav. Dar încă şi mai grav este să 
cutezi să gîndeşti că nu Kayser, prin discursu1 şi votul său, şi nici 
ceilalţi deputaţi, prin hotărîrea lor, au încălcat disciplina de partid, 
ci Hirsch, care, deşi nici măcar nu cunoştea această hotărîre, l-a 
atacat pe Kayser. 
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Este, dealtfel, neîndoiios că, în problema tarifelor vamale pro
tecţioniste, partidul a adoptat aceeaşi poziţie neclară şi nehotărîtă. 
pe care a adoptat-o pînă acum în aproape toate celelalte prohleme 
econ01IDice concrete, de exemJ)lu în problema căilor ferate ale im
periului 1) . Acest lucru se intîmplă pentru că organele de partid� 
şi mai cu seamă „ Vorwiirts•, în loc să dezbată temeinic această 
problemă, preferă să se ocupe de structura viitoarei orînduiri so
ciale. Cînd, după promulgarea legii împotrivia socialiştilor, pro
blema tarifelor vamale protecţioniste a căpătat deodată o impor
tanţă practică, în legătură cu ea au apărut păreri de cele mai dife
rite nuanţe şi nu s-a găsit nimeni care să întrunească condiţiile pen
tru a face o apreciere clară şi justă ; şi anume să cunoască condiţiile 
industriei germane şi situaţia ei pe piaţa mondială. De asemenea� 
printre afogători nu se putea să nu existe ici şi colo înclinaţii pro
tecţioniste - şi doar şi acestea trebuiau luate în consideraţie. Sin
gura cale de ieşire din acest haos, şi anume abordarea problemei. 
din punct de vedere pur politic ('cUIID a făcut „Laterne") ,  nu a fost 
urmată cu hotărîre. Aşa se face că în aceste deZ'bateri partidul ai 
dat dovadă din capul locului de ezitări, nesiguranţă şi confuzie, 
comprOtiniţîndu->Se, în cele din urmă, definitiv datorită lui Kayser şi 
împreună cu el. 

Atacul împotriva lui Kayser serveşte acum drept pretext pentru 
a i se predka lui Hirsch pe toate tonurile că noull ziar nu trebuie cu 
nici un preţ să imite extravaganţelle lui „Lateme", că trebuie să se 
distingă nu atît prin radicailism politic, cit printr-o atitudine socia
listă princiipială şi imparţială. Iar Viereck nu dă dovadă de mai 
puţin zel decît Bernstein, care este considerat de primul, tocmai diII 
cauză că este prea moderat, omul cel mai indicat, deoarece acum 
nu se poate păşi înainte cu toate steagurile desfăşurate. 

Dar pentru ce se plea,că atunci, în general, în străinătate dacă 
nu pentru a păşi înainte cu toate steagurile desfăşurate ? ln străi
nătate, nimic nu împiedică acest lucru. In Elveţia nu există nici' 
legile penale germane, nici legile germane cu privire la presă şi la 
libertatea de asociere. Prin urmare, acolo nu numai că se poate, 
d ar chiar trebuie să se scrie tot ceea ce la noi acasă nu se putea 
scrie nici măcar înainte de promulgarea legii împotriva socialiştilor 
din cauza obişnuitelor legi germane. Căd aici ne aflăm nu numai 
în faţa Germaniei, ci şi în faţa Europei, şi sîntem datori, în măsura 
în care legi.le Eiveţiei o permit, să informăm deschis Europa asupra 
căhlor şi ţelurilor partidului german. Acela care, aflîngu-se în 
Elveţia, ar wea să ţină seama de legile germane, ar .dovedi doar 

1) Vezi volumul de faţă, p. 284-286. - Nota red. 
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că este demn de aceste legi germane şi că nu are de faplt nimic de 
spus în afară de ceea ce era penmis să se spună în Germania înainte 
de promulgarea legii excepţiona\le. Nu trebuie să se ţină seama nici 
de faptul că membrilor redacţiei li se poate retrage temporar po
.sibilitatea reîntoarcerii în Germania. Cine nu este gata să se expună 
unui asemenea risc nu este demn de un asemenea post de onoare, 
în prim.a linie. 

Mai mult încă. Prin legea excepţional\ă, partidul german a fost 
proscris tocmai pentru că e!l este singurul partid de opoziţie serios 
din Germania. Dacă într�un ziar din străinătate el îi aduce mulţu
miri lui Bismarck, renunţînd la rolul de unic partid de opoziţie se
rios, adoptînd o atitudine do'Cilă şi primind supus lovitura de picior, 
el nu dovedeşte altceva decît că merită această lovitură. Dintre 
toate organele de presă ale emigraţiei gel'!Ilane care au apărut în
.cepînd din 1837 în străinătate, „Lateme" este, fără îndoială, unul 
dintre cele mai moderate. Dar dacă ,,Laterne" a fost prea imperti
nent, nouil organ nu poate decît să compromită partidul în ochii 
tovarăşilor lui de idei din ţările negermane. 

III. Manifestul treimii din Ziirich 

Intre timp am primit „Jahrbuch" aJl lui Hăchberg, care cuprinde 
articolul „Riickblicke auf die sozialistische Bew�gung in Deutsch
land 11 •  Acest articol, după cum mi-a spus însuşi Hăchberg, este scris 
tocmai de cei trei membri ai comisiei din Ziirich şi de aceea repre
zintă critica autentică făcută de aceşti domni, a mişcării de pînă 
acum, deci şi programul autentic al noului ziar, în măsura în care 
linia acestuia este stabilită de el. 

Chiar de la început se spune : 
„Mişcarea, căreia Lassalle i-a atribuit o însemnătate eminamente 

politică şi la care el i-a chemat nu numai pe muncitori, ci şi pe toţi 
democraţii cinstiţi, mişcarea în fruntea căreia urmau să meargă re
prezentanţii independenţi ai ştiinţei şi toţi cei însufleţiţi de adevă
rata dragoste de oameni, a degenerat sub conducerea lui J.B. von 
Schweitzer, transformîndu-se într-o luptă unilaterală a muncitorilor 
industriali pentru apărarea intereselor lor•. 

Nu vreau să analizez aici prohlema dacă şi în ce măsură cores
punde aceasta realităţii. Ceea ce în special i se reproşează aici lui 
Schweitzer este faptul că el, Schweitzer, a redus lassalleanismUJl., 
considerat aici ca o mişcare democrată-filantropică burgheză, la o 
luptă unilaterală a muncitorilor industriali pentru apărarea interese
lor lor ; în realitate însă, el a accentuat caracterul ei de luptă de 
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clasă a muncitorilor industriali împotriva burgheziei 1) . Mai departe, 
lui Schweitzer i se reproşează că „a respins democraţia burgheză". 
Dar ce oaută oare democraţia burgheză în partidul social-democrat 1 
Dacă ea este alcătuită din „oameni onorabili u ,  nici nu poate dori să 
intre în partid, şi dacă totuşi aspiră la aceasta, atunci o face numai 
.ca să bage zîzanie. 

Partidul lassa11ean „a preferat să se comporte în modul cel mai 
unilateral ca partid muncitoresc• . Domnii care scriu acest lucru sînt 
şi ei membri ai unui partid care se comportă în modul cel mai uni
lateral ca partid muncitoresc, şi ei ocupă acum funcţii oficiale în 
cadrul lui. Aceste lucruri sînt absolut incompatibile. Dacă ei cred 
ceea ce scriu, atunci trebuie să iasă din partid, sau, cel puţin, să re
nunţe la funcţiile pe care le deţin. Dacă nu fac acest lucru, recunosc 
prin aceasta că intenţionează să se folosească de situaţia lor oficială 
pentru a lupta împotriva caracterului prolebar al partidului. Partidul 
comite deci o trădare faţă de el însuşi dacă îi menţine în funcţii ofi
ciale. 

Aşadar, după părerea acestor domni, p artidul socia.1-democrat nu 
trebuie să fie un partid muncitores.c unilateral, ci un partid omnila
teral „al tuturor celor însufleţiţi de adevărata dragoste de oameni". 
Pentru a dovedi acest lucru, el trebuie în primul rînd să se lepede 
de grosolanele patimi proletare şi, sub conducerea unor burghezi 
cultivaţi şi filantropi, „să-şi formeze bunul gust" şi „să-şi însuşească 
bunele maniere" (p. 85) . Atunci „şi manierele necuviincioase" ale 
unor conducători vor ceda locul unor ,,maniere burgheze" onorabile 
(ca şi cum manierele necuviincioase ale celor vizaţi aici n-ar consti
tui cel din urmă lucru care li s-ar putea imputa) . Atunci nu vor în
tîrzia să apară şi „numeroşi adepţi din rîndul claselor cultivate 
şi avute. Dar aceştia trebuie mai întîi atraşi dacă vrem„. ca agitaţia 

1) ln locul acestor două fraze, în manuscris figura Iniţial următorul paragraf, 
care a fost şters : „Schweitzer era o mare lichea, dar, totodată, un tip foarte talen
tat. Meritul său constă tocmai în faptul că a depăşit lassalleanismul iniţial îngust 
cu limitatul lui panaceu al ajutorului de stat.„ Orice ar fi făcut el minat de motive 
egoiste şi oricit ar fi insistat, pentru a-şi menţine hegemonia asupra panaceului 
Jassallean al ajutorului de stat, el are totuşi meritul de a fi depăşit lassalleanismul 
tniţial îngust, de a fi lărgit orizontul economic al partidului său şi de a fi pregătit 
astfel integrarea ulterioară a acestuia în partidul unic german. Lupta de clasă 
dintre proletariat şi burghezie, acest punct central al oricărui socialism revoluţionar, 
.a fost propovăduită încă de Lassalle. Dacă Schweltzer a subliniat şi mal mult acest 
punct, faptul reprezintă în fond, în orice caz, un progres, oricit 1 ar fi folosit el 
pentru a trezi bănuieli în privinţa persoanelor care-i puneau în primejdie dictatura. 
Este foarte adevărat că el a transformat lassalleanismul într-o luptă unllateral/i a 
muncitorilor industriali pentru apararea intereselor lor. Dar unilaterală numai pen
tru faptul că el, din motive politice egoiste, nu voia să ştie nimic de lupta munci
torilor agricoli împotriva marii proprietăţi funciare. Dar nu aceasta I se repro
şează aici, caplatizarea» constă în faptul că el„, •, - Nota red 
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făcută să înregistreze succese concrete•. Socialismul german a acor
dat „o prea mare importanţă atragerii maselor, neglij ind astfel e> 
propagandă energică ( I) în rindurille aşa-zise1or pături de sus ale so
cietăţii".  Că'Ci .�partidul încă mai duce lipsă de oameni caTe să fie 
în stare să-il reprezinte în Reichstag".  Este însă „de dorit şi chiar 
necesar ca mandatele să fie încredinţate unor oameni care au avut 
prilejul şi timpul să-şi însuşească temeinic problemele respective. 
Muncitorul simplu şi micul meseriaş . . .  n-au răgazul necesar pentru 
asemenea lucruri decit în mod excepţional " .  Pinn urmare, alegeţi-i 
pe burghezi I 

Pe scurt : clasa muncitoare nu este în stare să se elibereze prin 
propriile ei forţe. In aoest scop, ea trebuie să se supună conducerii 
unor burghezi „cultivaţi şi avuţi" ,  singurii care „au prilejul şi tim
pul" să cunoască ceea ce le poate fi de folos muncitorilor. In all doi
lea rinei, cu nici un preţ nu trebuie luptat împotriva burgheziei, dim
potrivă, ea trebuie atrasă printr-o propagandă energică. 

Da.că vrem însă să atragem păturile de sus ale societăţii sau cel 
puţin elementele care ne sint binevoitoare din rindurHe lor, trebuie 
să ne ferim în orice chip să le speriem. Şi iată că trefunea din Ziirich 
îşi închipuie că a făcut o descoperire liniştitoare : 

„Tocmai acum, sub presiunea legii împotriva sociailiştilor, parti
dul arată că nu are intenţia să meargă pe drumul revoluţiei violente 
şi singeroase, ci, dimpotrivă, că . . .  este hotărit să păşească pe drU1ID.ul 
legalităţii, adică al reformei• .  Prin urmare, dacă cei 500 000-
600 OOO de alegători social-democraţi, constituind 1/10 pină la 1/3 
din numărul total al alegătorilor, pe deasupra şi risipiţi pe tot cu
prinsul ţării, sint atit de înţelepţi incit să nu inbre cu capul în zid şi 
să nu încerce să facă, unul contra zece, o „revoluţie singeroasă" .  
aceasta înseamnă că e i  renunţă, o dată pentru totdeauna, s ă  profite 
de un eventual eveniment important pe plaJD. internaţiona'l, de neaş
teptatul avint revoluţionar provocat de acesta, ba chiar de o victo
rie a poporului în 'Ciocnirea izbucnită în aceste condiţii I Dacă Ber
linul se va mai dovedi o dată atit de incult incit să săvirşească un 
1 8  martie 456, atunci socia1-democriaţii, în loc să se arunce in luptă 
ca nişte „vagabonzi arzind de dorinţa de a se urca pe bari.ca'de" 
(p. 88) , vor trebui, climpotrivă, „să păşească pe calea legalităţii", să 
potolească insurecţia, să dărîme bar1oadele şi, la nevoie, să por
nească alături de fa.1.nicele armate împotriva mase1or unilateralle, 
grosolane şi inculte. Iar dacă domnii afirmă că n-au vrut să spună 
acest lucru, atunci ce oare au vrut să spună ? 

Dar urmează altele şi mai frumoase. 
„Aşadar, cu cit part1dul va acţiona cu mai mult calm, cu mai 

multă obiectivitate şi chibzuinţă atunci cind critică rînduielile ac-
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tuale şi face propuneri pentru schimbarea lor, cu' atît va fi mai puţin 
posibil să se repete manevra, reuşită de astă dată" (la introducerea 
legii îm1>0triV1a socialiştilor) , „cu ajutorul căreia reaicţiunea conşti
entă a băgat în sperieţi burghe�ia agitîndu-i spectrul roşu" (�. 88) . 

Pentru a i se spulbera burgheziei pînă şi ultima u:rnnă de teamă, 
trebuie să i se dovedească clar şi convingător că spectrul roşu nu 
·este de fapt decît un spectru, că în realitate nu există. Dar în ce 
constă oare secretul spectrului roşu dacă nu în teama burgheziei de 
inevitabi�a luptă pe viaţă şi pe moarte dintre ea şi proletariat, teama 
de deznodămîntul inevitabil al luptei de clasă contemporane ? Să 
desfiinţăm lupta de clasă, ş i  atunci burghezia şi  „toţi oamenii inde
pendenţi" „nu se vor sfii să meargă mină în mină cu prdletariatul" I 
Iar cei care vor fi traşi atunci pe sfoară vor fi tocilllai proletarii. 

Rămîne deci ca partidul să dovedească, printr-o atitudine smerită 
'Şi pocăită, că a renunţat o dată pentru totdeauna la „necuviinţele şi 
€Xcesele" care au proV1ooat introducerea legii împotriV'a socialiştilor. 
Dacă el promite de bunăvoie să nu acţioneze decît în limitele aces
tei legi, Bismarck şi burghezii vor avea, fireşte, bunătatea să abroge 
respectiva lege, devenită astfel superNuă. 

,.Să fim bine înţeleşi\ noi nu vrem „să renunţăm la partidul şi 
1a programul nostru ; considerăm însă că vom avea destule de fă.cut 
.ani de-a rîndul dacă ne vom concentra toată forţa şi energia noas
tră pentru realizarea unor ţeluri prec1se, absolut accesibile, care tre
buie cu orice preţ atinse înainte de a ne putea gîndi la realizarea 
unor aspiraţii mai radicale" .  Atunci ni se vor alătUJra în masă şi 
burghezii, mic-burghezii şi muncitorii pe care „acum îi înspăimîntă„. 
revendicările radicale" .  

N u  este vorba d e  a renunţa la  program, ci  numai d e  a amina 'în
făptuirea lui pentru un termen nedefinit. Programul este acceptat, 
dar nu pentru a-<l urma ei înşişi, în timpul vieţii lor, ci postUJm, ca o 
moştenire pentru copiii şi copiii copiilor lor. Intre timp se cheltu
ieşte „toată forţa şi energia" cu fel de fel de Eleacuri şi cu cîrpăceli 
făcute orînduirii capita!liste, pentru a crea impresia că totuşi se face 
ceva şi, totodată, pentru a nu speria burghezia. Nu este oare de pre
ferat atitudinea comunistului Miquel, ca:re, ferm convins de crahul 
inevitabil, peste dteva sute de ani, a� societăţii capitaliste, specu-
1ează asiduu această idee şi contribuie, pe măsura puterilor sale, la 
crahul din 1 873, fădnd astfel într-adevăr ceva pentru prăbuşirea 
orînduirii existente ? 

Alte încălcări ale bunelor maniere au fost şi „atacurile exagerate 
la adresa griinderilor" 1) , oare nu erau „<lecit un produs al timpu-

1) - qriinderi - fondatori de societăţi fictive în scop de speculă. - Nota trad. 
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lui loru i „de aceea M fi fost mai bine„. dacă s-ar fi renUlilţat la in
juriile Ia adresa lui Strousberg şi a celor ca el u .  Din păcate, toţi oa
menii nu-s ,,<lecit nişte copii ai timpului loru, iar dacă aceasta poate 
constitui o scuză suficientă, atunci trebuie pus capăt atacului împo
triva oricui, atunci să încetăm orice polemică, orice luptă ; să înca
săm liniştiţi toate loviturhle de picior pe care ni Ie dau adversairii 
noştri, pentru că noi, înţelepţii, ştim .că ei nu-s „decît nişte copii ai 
timpului loru, şi că nu pot proceda altfel decît procedează acum. In. 
Joc să Ie plătim cu vîrf şi îndesat pentru loviturile lor de picior, noi„ 
dimpotrivă, ar trebui sa-i compătimim pe bieţii oameni. 

De asemenea, faptul că ne-am ridicat în favoarea Comunei a avut 
dezaviantajul , 1că a îndepărtat de noi oameni care, altminteri, ne 
simpati21au şi că în genere a făcut să crească ura burgheziei Jmpo
trivia noastră u .  Şi apoi p artidul „nu este absolut nevinovat de pro
mulgarea legii din octombrie, deoarece el a făcut să sporească în. 
mod inutiJ ura burgheziei•.  

Iată oare este programul ce1or trei cenzori din Ziirich. El este cît 
se poate de clar, mai ales pentru noi, care încă din 1 848 cunoaştem. 
perfect toată această frazeologie. Reprezentanţii micii burghe'.lli.i sînt 
aceia care declară, înspăimîntaţi, că proletariatul, minat de situaţia 
sa revoluţionară, ar putea „să meargă prea departeu. In locul unei 
opoziţii politice hotărîte - mediaţie pe toată linia ; în locul luptei 
împotriva guvernului şi burgheziei - încercarea de a le convinge şi 
atrage de partea noastră i în locul unei rezistenţe dîrze faţă de re
presiunea de sus - supunere umill.ă şi recunoaşterea că pedeapsa a. 
fost meritată. Toate conflictele inevitabile din punct de vedere is
toric sînt tălmădte ca si1ffi!Ple neînţ�legeri şi orice discuţie este în
cheiată cu asigurarea că în fond între noi nu există nici o diver
genţă. Cei care în 1848 se afişau ca democraţi burghezi se pot inti
tula acum cu tot atîta succes social-democraţi : căci pentru primiii 
republica democratică, iar pentru aceştia din urmă răsturnarea orîn
duirii capitaliste este o prohlemă de viitor îndepărtat, care n-are 
deci absolut nici o importanţă pentru practica politică din prezent ;: 
de aceea se poate media, se pot face compromisuri şi filantropie 
după pofta inimii. La fel stau lucrurile şi cu lupta de cil.asă dintre 
proletariat şi burghezie. Pe hîrtie, ea este recunoscută pentru că nu 
mai poate fi tăgăduită ; în practică însă este mascată, estompată. 
atenuată. Partidul social-democrat nu trebuie să fie un partid al clia
sei muncitoare, el nu trebuie să atragă asupră-şi ura burgheziei sau 
a altcuiva i el trebuie să facă înainte de toate o propagandă ener
gică în rîndurile burgheziei ; în loc să pună accentul pe ţelurile 
înalte, care sperie burghezia şi care nu pot fi atinse de generaţia: 
noastră, ar fi mai bine ca el să-şi cheltuiască toată forţa şi energia 
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pentru înfăptuirea reformelor mic-burgheze de ci!1Jlăcea1ă, care să 
ofere un nou reazem pentru vechea orînduire socială şi, în felul 
.acesta, să poată eventual transforma catastrofa fina1ă într-un proces 
-de transfoomare treptat, fragmentar şi, pe cît posibil, paşnic. Sînt 
aceiaşi oameni care, sub aparenţa unei activităţi febri1e, nu numai 
că nu fac ei înşişi nimic, dar chiar caută să împiedice ca, în general, 
-să se f.acă altceva decît să se pă�ăvrăgeas<:ă ; aceiaşi oameni a <:ăror 
teamă de orice acţiune a frînat în 1 848 şi 1849 la fiecare pas miş
oearea, ducînd-o, în cele din UI"IIlă, la înfrîngere ; aceiaşi oameni care 
nu văd nkiodată reacţiunea şi apoi sînt foarte surprinşi cînd con
stată că au ajuns într-un impas în care orice încercare de a opune 
rezistenţă sau de a fugi este imposibilă ; sînt aceiaşi oameni <:are vor 
să l:illniteze istoria la orizontul lor îngust de burghezi fiUstini, dar de 
care istoria nu ţine niciodată seama, ea urmîndu-şi cursul ei. 

ln ceea ce priveşte convingerile lor socialiste, acestea au fost 
îndeajuns critkate în „Manifestu1 Partidului ComuniJSt", în capitolul 
„Socia:1ismul german, sau «adevăratul» sociialism".  A<:olo unde lupta 
'<le clasă este înlăturată <:a un fenomen neplăcut, „brutal • ,  acolo nu 
Tănîm ca bază a socia1ismului decît „adevărata dragoste de  oameni• 
'Şi frazele goale despre „dreptate". 

FaiptuJ că pro1etariatului care lUJPtă i se alătură şi oameni aparţi
nind clasei pînă acum dominante, îmbogăţindu�! cu noi elemente de 
cultură, este un fenomen inevitabil, care decurge din mersul firesc 
al lucrurilor. Aceasta am arătat-o limpede 'incă în „Manifest" 1) . Dar 
.aici trebuie să avem în vedere două aspecte. 

In primul rînd, pentru a fi într-a{ievăr de fo1os mişcării proletare, 
-este nevoie c a  aceşti oameni să aducă cu ei elemente de rultură 
reale, ceea ce nu e oazul cu majoritatea burghezilor germani care au 
aderat la mişcare. Nici „Zukunft" ,  nici „Neue Gesellschaft" nu au 
adus nimi<: <:are să fi ajutat mişcarea să facă măcar un pas înainte. 
!n amîndouă se simte lipsa totală a oricărui materiall faptic sau teo
retic de culturalizare. In locul acestora - încercări de a pune de 
acord idei�e socialiste, însuşite superficial, cu cele mai diferite con
cepţii teoretice, pe care aceşti domni le-au adus cu ei de la univer
sitate sau de aiurea şi din oare una era mai confuză d ecît alta, da
torită procesului de descompunere pe care îl suferă astăzi rămăşiţele 
filozofiei germane. In loc ca mai întîi să fi aprofundat ei înşişi noua 
ţ;tiinţă, fiecare căuta s-o adapteze punctului de vedere cu cam ve
nise şi, fără să stea mult pe gînduri, şi-a confecţionat o ştiinţă per
sona1ă, formulînd imediat pretenţia de a o preda şi a1tora. De aceea, 
în cazul a:cestor domni se poate spune că număru1 puncte'lor de ve-

1) K. Marx şi F. Engels. „Manifestul Partidului Comunist• ,  - Nota red 
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dere aproape coincide cu cei: al c apetelor ; în loc să aducă vre() 
lămurire măcar într-o problemă, ei nu au făcut decît să creeze o con
fuzie colosală, din fericire însă, aproape numai în propriile lor rîn
duri. De asemenea elemente culte, al căror principiu de bază este săi 
înveţe pe alţii ceea ce ei înşişi n-iau învăţat, partidu1 se poate lesne 
dispensa. 

1n al doilea rind. Dacă asemenea oameni proveniţi din alte clase. 
se alătură mişcării �oleliare, prima condiţie este ca ei Sd nu aducă 
cu sine nici un fel de rămăşiţe de prejudecăţi burgheze .sau mic
burgheze etc., ci să-şi însuşească fără rezerve concepţia pro1etarăi 
d espre Jume. Dar, ldupă cum 'S-a dovedit, capetele acestor domni 
sînt p1ine pînă la refuz cu ·concepţii burgheze şi mic-burgheze. In
tr-o ţarră atît de mic-burgheză ca Germania, aceste concepţii sînt, 
fără doar şi poate, justificate, dar numai în afara partildului munci
toresc sociaJ.-democrat. Dacă aceşti domni vor să se constituie în
tr-un p artid miic-burghez social-'democrat, au tot dreptul s-o facă ; 
în acest caz am putea duce cu ei trallative în anumite condiţii, am 
putea chiar forma cu ei un bloc etc. Dar într-un p artid muncitoresc, 
ei reprezintă un element străin. Dacă anumite motive cer ca de
ocamdată să-i tolerăm, avem obligaţia doar să-i tolerăm, dar sd. nu 
le îngăduim să exercite vreo influenţă asupra conducerii partidului, 
să rămînem conştienţi că ruptura cu ei nu este decît o chestiune de 
timp. Acest moment, dealtfel, se pare că a şi sosit. Cum de mai poate 
tolera partidul iîn mij locul său pe autorii acestui arti.c:ol este un lucru 
c are ne p are de neînţeles. Dacă în.să ichiar conducerea partidului 
încape, mai mult SdU mai pu�in, pe mina unor asemenela oameni, 
partidul este pur şi simplu emasculat şi îşi pierde viigoarea pro
letară. 

In ceea ce ne priveşte, avînd în vedere tot trecutul nostru, nu 
ne rămîne deschisă decît o singură caile. De aproape 40 de ani am 
evidenţiat h1ptia de clasă ca forţă motri.ce nemij locită a istoriei, şi 
în special lupta de clasă dintre burghezie şi proletariat ca principală 
pîrghie a revoluţiei sociale contemporane ; prin UI1lllare este cu ne
putinţă să mergem alături de oameni c are vor să suprime din miş
c are lupta de clasă. Cînd am întemeiat Internaţionala, am formulat 
răspicat lozinca de duptă : eliberarea clasei muncitoare trebuie să 
fie opera clasei muncitoare înseşi. Prin urmare, noi nu putem păşi 
alături de nişte oameni care declară deschis că mll1IlJCitorii sînt prea 
inculţi pentru 1a se elibera ei înşişi, că trebuie să fie eliberaţi de 
sus, d e  m arii şi micii burghezi filantropi. Dacă noul organ al parti
dului va adopta o orientare confol1lllă cu părerile aceilor domni, dacă 
va fi burghez, şi nu proletar, nu ne va rămîne, din păcate, altceva 
de făcut decît să ne declarăm în mod public împotrivă şi să renun-
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ţăm la solidarit!atea cu partidul german, pe care l-am reprezentat 
pînă acum peste graniţă. Dar să sperăm că lucrurile nu vor ajunge 
.aşa de departe„. 

Această scrisoare este des tinată tuturor ce1or 5 membri ai co
misiei din Germania 1) , precum şi lui Bra<::ke„. 

ln ce ne priveşte, nu avem nimic împotrivă ca ea să fie citită ş1 
<ie cei din Zi.irich. 

Publicat pentru prima oară în : 
„Die Kommunistische lnternationale", XII, 

.1ahrg., Heft 23, 15 iunie 1931 

1 77 

Originalul în hrnba germană 
Tradus din limba germană 

Marx către Nikolai Franţevici Danielson 

la Petersburg 

Stimate domn, 

19 septembrie '879 
41,  Maitland Park Road 

Haverstock Hill, Londra, N.W. 

Abia m-1am î.ntors la Londra după aproape 'Clouă luni ipetrecute 
în Sinul naturii pe insula Jersey 163 şi în alte staţiuni maritime 172• 
Viaţa în aer liber şi încetarea oricărei activităţi în această perioadă 
mi-au fost impuse de medic din cauza unor tiuJJ.lmrări nervoase. Din 
această cauză nu am putut savura nici hrana spirituallă pe care aţi 
avut amabilitatea să mi-o trimiteţi 457• Acum însă mă simt mult mai 
lbine şi mă voi apuca !Serios de lucru. 

Cartea lui Kovalevski am primit-o chiar de la e1 458• El este unul 
dintre prietenii mei „ştiinţifici" care vine în fiecare an la Londra 
să cerceteze -comorile din British Museum. 

Veţi primi o scrisoare mai detaliată de la mine de îndată <::e voi 
rezolva o parte din treburile urgente care s-au adunat în lipsa mea. 

Pînă atunci, prilIIliţi, vă rog, din partea mea cele mai bune urări. 

Pubhcat pentru prima oară 
în „Mmuvşie godî" nr. 1, 19011 

Al dv. devotat, 
A. Williams 2) 

Originalul în limba engleză 
Tradus dm limba germană 

1) August Bebe!, Wilhelm Liebknecht, Friedrich Wilhelm Fritzsche, Bruno Gei
ser şi Wilhelm Hasenclever. - Nota red. 

') Numele conspirativ al lui K. Marx. - Nota red. 
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1 18 

Marx către Friedrich Adolph Sorge 

la Hoboken 

Dragă prietene, 

19 sept. 1879 
4 1 ,  Maitland Park Road 

Haverstock Hill, Londra, N.W. 

M„azn întors la Londra abi'a alaltăieri, după ce timp de şapte 
săptămîni am stat pe insula Jensey 163, iar apoi [a Ramsgate 172• Am 
avut totuşi grij ă ca toate treburile şi însărcinările menţionate în 
scrisorile ta�e să fie îndepilinite imediat de Engels. Numai că bătrînul 
Becker 1) , deşi fusese rugat de Engels 2) , nu mi-a trimis încă, pentru 
a-l semna, formularul de iprocUJră pentru tine. De îndată ce-l voi 
primi, voi rezolva problema. Inde1unga mea vilegiatură mi-a fost 
impusă de starea nervilor (agravată de faptul că, din cauza lui 
Bisfnarck, timp de 2 ani nu m-am putut duce l'a Karlsbad 3)) ,  c are 
ajunsese să facă aproape „imposibillă" orice activitate intelectuală. 
Acum însă mă simt mult mai bine. 

Nu mi-a parvenit noua ediţie a cărţii lui Weitling 459• Dintre pu
blicaţiile ameriicane nu prillllesc decît săptămînailul „Paterson Labor 
Standard", care nu excelează cîtuşi de puţin prin conţinut. UHime1e 
tipărituri expediate de tine - date statistice ale biroului muncii din 
Pennsylvania, Ohio şi Massachusetts (precum şi diS{:unsul lui 
Steward) - au sosit şi-ţi mu�ţurnesc. Sînt foarte bucuros că şefUJ. 
biroului din Massachusetts 4) , după cum m-a anunţat în scris, im1 
va trimite de acum încolo direct, imediat după apariţie, toate pu
blicaţiile sale (inclusiv datele recensămîntului) . 

In ce-i ipriveşte pe Mast & Comp., atitudinea noastră faţă de ei 
este „pasivă", adică nu întreţinem nici 1lill fel de legături cu ei, deşi 
Most trece uneori ipe la mine. D.1l Liibeck minte cînd spune că eu 
şi cu Engels am fi publicat o „declaraţie• împotriva 1lui Most sau 
a lui „Freiheit" .  Ovreiaşul Bernstein i-a scris din Ziirich lui Engels 
că Most a scris în Germania şi în Elveţia că este sprijinit de noi. 
Răspunsul lui Engels a fost : va da o declaraţie publică împotriva 

1) Johann Philipp Becker. - Nola reci. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 339--340. - Nola red. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 320. - Nola red. 
') C1trol Davidson Wright. - Nola red. 
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acestei minciuni dacă Bernstein aduce dovezi în sprijinul respecti
vei afirmaţii 1) , Numai că Bernstein (nepotul rabinului berlinez 
Rebenstein de la „Volks-Zeitungu din Berlin) nu a putut prezenta 
nici cea mai mică dovadă. In schimb, el i-a strecurat falsa infor
maţie măgarului de Liibeck, care, cu discreţia c aracteristică acestor 
penny-a-liners 2) , a vîndut-o imediat în Statele Unite. 

Divergenţele noastre cu Most nu coincid cîtuşi de puţin cu cele 
ale domnilor din Ziirich, ale treimii „dr. Hochberg-Bernstein (secre
tarul său)-şi C. A. Schramm" .  Noi nu-I învinuim pe Most că „Frei
heit" a lui este prea revoluţionară. Noi nu învinuim „Freiheit" că 
nu are un conţinut revoluţionar, ci numai fraze revoluţionare. Noi 
nu-l învinuim pe Most nici pentru faptul că critica conducerea de 
partid din Germania, ci, în primul rînd, pentru că organizează Ul?' 
scandal public, în loc să le comunice acestor oameni în scris părerea 
sa, aşa cum procedăm şi noi ; şi, în al doilea rînd, pentru faptul că 
face din toate acestea doar un pretext, pentru a-şi da importanţă şi a 
pune în circulaţie stupidele planuri conspirative secrete ale dom
nilor Weber junior şi Kauimann. Incă cu mult timp înaintea venirii 
lui, băieţii aceştia s-au simţit chemaţi să ia sub înalta lor conducere 
„mişcarea muncitorească generală"  şi au pus pretutindeni la cale
nenumărate tentative de realizare a acestui ,,drăgălaşu act de cute
zanţă. Bravu� John Most, un om de o vanitate de-a dreptul copilă
rească, este femn convins că, părăsind Germania şi stabilindu-se la 
Londra, a provocat o uriaşă revOiluţie în istoria mondia1ă. Omul 
acesta .nu este lipsit de talent, dar îşi omoară talentul scriind în
tr-una. Pe deasupra mai este şi foarte inconsecvent. Orice schim
bare a vîntului îl răsuceşte cînd într-o parte, cînd într-alta, ca pe <>
giruetă. 

Pe de altă parte, s-ar putea într-adevăr întîmpla ca eu şi Engels. 
să ne vedem nevoiţi să dăm o „declaraţie publică" împotriva celor 
din Leipzig şi a acoliţilor lor din Ziirich. 

Lucrurille se prezintă în felul următor : Bebe! ne-a scris că Ia_ 
Ziirich se intenţionează fondarea unui organ de presă de partid 1)' 
şi ne-a cerut să figurăm şi noi printre colaboratori. Ni s-a spus c ă  
redactor va fi, probabi1, Hirsch. Aşa stînd lucrurile, am acceptat, iar 
eu i-am scris direct lui Hirsch (pe atunci se afla la Paris, de unde
între timp a fost expulzat de două ori 174) , recomandîndu-i să-şi 
asume redactarea ziarului, deoarece numai el ne putea oferi ga-

1) Vezi volumul de faţă, p. 328-329. - Nota red. 
'l - scribi. - Nota trad. 
3) „Sozialdemokrat" .  - Nota red. 
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ranţia 'Că toată adunare•a aceea de doctori, studenţi etc. şi toată 
şleahta socialiştilor de catedră, care dau tonul în 11Zukunft" etc. şi 

.au început să se infiltreze şi la "Vorwarts",  vor fi ţinuţi la distanţă, 
iar linia partidului va fi respectată cu stricteţe. A reieşit insă că 
Hirsch a des'Coperit la Ztirich un adevărat viespar. Cei cinci băr
baţi - dr. Hochberg (care şi-a plătit intrarea în p artid, văr aq lui 

.Sonnemann, un palavragiu sentimentaq) , secretairul său, ovreiaşul 
.Bernstein, C. A. Schramm, filistin, deşi animat de intenţii bune, pre
.cum şi Viereck, venit din Leipzig (şi el un bădăran filistin, fiu na
.tura! ail împăratului Germaniei 1) ) ,  şi negustorul Singer din Berlin 
�un mic-burghez pîntecos, m-a vizitat acum cîteva luni) -, aceşti 
rcinci bărbaţi s-au constituit, cu înalta îngăduinţă a celor din Leipzig, 
in comitet constitutiv şi au numit în calitate de comitet de admi-

• 
.nislra/ie şi control al redacţiei treimea • • (Hi:>chberg-Bernstein-
C. A. Schramm) , care urma să fie prima instanţă decisivă ; instanţa 
supremă, de apel, situată deasupra acestora, era întruchipată de 
J3ebel, Liebknecht şi încă cîţiva din conducerea germană. Primul 
lucru pe care Hirsch a vrut să-J afle a fost de la cine vin banii ; 
Liebknecht i-a scris că de la 11partid plus dr. Hi:>chberg" ; Hirsch a 
făcut abstracţie de figura de stil retorică şi, prin reducere, a ajuns, 
-pe bună dreptate, la 11Hăchberg" .  In al doilea rînd, Hirsch nu voia 
să se supună treimii Hăchberg-Bemstein-C. A. Schramm, poziţie pe 
care era cu atît mai îndreptăţit să o adopte cu cit la scrisoarea lui, 
în care cerea informaţii, Bernstein i-a răspuns apastrofîndu-1 biro
cratic şi învinuind publicaţia ·lui, „Laterne" - mirabile dictu I 2) -
oeă ar fi ultrarevoluţionară ek. După un îndelung schimb de scrisori, 
în care Liebknecht n-a jucat deloc un rol strălucit, HiI'sch s-a re
tras ; Engels i-a scris lui B ebel că şi noi ne retragem aşa cum din 
capul locului am refuzat să colaborăm la „Zukunift" (a lui Hochberg) 
şi la „Neue Gesellschaft" (a lui Wiede) 3) . Indivizii aceştia, nişte 
nulităţi din punct de vedere teoretic, inutili din ipunct de vedere 
practi-c - vor să-i smulgă dinţii socialiismului (pe care l-au încropit 
<lupă nişte reţete universitare) şi mai ailes partidului socia!l-demo
-crat, iar pe muncitori să-i lumineze sau, după cum se exprimă ei, 
să le inoculeze 1 1elemente de cultură" ,  cînd ei înşişi nu sînt decît 

nişte semidocţi c onfuzi. Mai presus de orice însă, ei vor ca partidul 
:să apară ca respectabil în ochii micii burghezii. Nu sînt decît nişte 

1) Wilhelm I. - Nota red. 
1) - e minunat de spus I - Nota trad. 
•) Vezi volumul de faţă, p. 248 şi 246. - No/a red. 
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bieţi flecari contrarevoluţionari. Bine, aşadar, săptămînalul 1) apare 
(sau trebuie să apară) la Ziirich, sub supravegherea lor şi sub con
trolul suprem al celor din Leipzig (iredactor Vollmar) . 

Intre timp aici a venit Hochberg cu scopul de a ne ademeni. Nu 
l-a găsit decit pe Enge'ls, care, criticînd aspru publicaţia editată de 
Hochberg (sub pseudonimul dr.  L. Richter }, „J ahrbuch" ,  l-a făcut 
să înţeleagă cît de adîncă este prăpastia care ne desparte. (Priveşte 
acest j alnic produs : articolul semnat cu trei steluţe aparţine con
stelaţiei Hochberg-Bernstein-C. A. Schramm 176.) Dar acolo figu
rează şi bravul John Most cu articolul lui slugarnic despre cîrpa
ciul de Schaffle 460) . Niciodată presa nu a publicat ceva mai com
promiţător pentru partid. Bună treabă a făcut Bismarck, nu în fo
losul lui, ci în al nostru, instaurînd forţat tăcerea în Germania, aşa 
încît glasul acestor indivizi să poată fi bine auzit I Hochberg părea 
picat din nori cînd a aflat de la Engels adevărul adevărat ; el este, 
de faipt, adeptul evoluţiei „paşnice" ,  iar emanciparea proletaria
tului o aşteaptă numai de la „burghezii instruiţi", adică de la cei 
ca  el. Liebknecht se pare că i-a spus că în fond sîntem cu toţii de 
aceeaşi părere. In Germania toţi - adică toţi conducătorii - îi 
împărtăşesc concepţiile lui, ale lui Hochberg etc. 

După gafa grosolană comisă la încheierea tranzacţiei cu las
sa1lleenii, Liebknecht a deschis pur şi simplu larg porţile tuturor 
acest-Or şovăielnici, provocînd astfel, malgre lui 2) , o demoralizare 
în rîndurile partidului, care a putut fi înlăturată numai datorită 
legii împotriva socialiştilor 143, 

Dacă ,,.săptăminalul" 3) - organulJ. de presă al partidului - va 
călca pe urmele publicaţiei lui Hochberg, „Jahrbuch",  ne vom 
vedea nevoiţi să ne manifestăm public împotriva unei asemenea 
vulgarizări a partidului şi a teoriei I Engels a redactat o circulară 
(scrisoare) către Bebel etc. 4) (cu circuit, desigur, numai intern, în 
rîndul conducătorilor partidului german) , în care părerea noastră 
este expusă absolut franc. Aşadar, domnii aceştia sînt preveniţi şi  
pe deasupra ne cunosc şi  destul de bine pentru a înţelege că acum 
problema se pune astfel : subordonare sau ruptură I Dacă vor să Sf' 
compromită, tant pis 5) I Dar să ne compromită pe noi, asta nu le-o 

1) „Sozialdemokrat• .  - Nota red. 
•) - împotriva voinţei lui. - Nota trad. 
"l „Sozialdemokrat•. - Nota red. 
' Vezi volumul de faţă, p. 341-355. - Nota red. 

•· � cu atit mai rău. - Nota trad. 
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vom îngădui în mc1 l111 caz. Pînă unde au ajuns cu parlamentaris
mul lor, poţi vedea, printre altele, şi din faptul că l-au acuzat pe 
Hirsch de o mare crimă - şi pentru ce ? Pentru că „Laterne" l-a 
-cam scărmănat pe licheaua de Kayiser în legătură cu discur.su1. infam 
rostit pe tema politicii vamale a lui Bismarck 182• Dar, spun ei, p arti
.dul, adică o mînă de reprezentanţi parlamentari ai partidu'l.ui, l-a 
împuternicit pe Kayser să vorbească astfel ? Cu atît mai ruşinos 
pentru această mină de parlamentari I Dar şi aceasta nu este decît 
l\ln j alnic subterfugiu. In realitate ei au fost atît de proşti, incit i-au 
permis lui Kayser să vorbească în numele lui şi al alegătorilor lui, 
iar el a vorbit în numele partidului. Oricum ar fi, ei sînt atît de rău 
marcaţi de idiotismul parlamentar, incit se consideră deasupra cri
.ticii şi condamnă critica, taxînd-o drept crimă de lezmajestate I 

ln ce priveşte „Manifestul Comunist", deocamdată nu s-a reali
zat nimic , deoarece cînd Engels, cinel eu am fost ocupaţi 282• Dar 
trebuie să se facă şi asta odată I 

Sper ca scdsoarea următoare să-mi aducă veşti mai bune despre 
tine şi despre ai tăi, sper să aflu că sînteţi sănătoşi şi că totul! merge 
bine. Pînă atunci salutări prieteneşti din p artea soţiei mele 1 în ce 

.mă priveşte, rămîn 

al tău credincios şi devotat, 
Karl Marx 

John Most mi-a scris despre intrigile lui Liibeck în ziarul din 
.Chicago 1) . Nu i-am răspuns, dar acum, cînd mă aflu la Londra, îl 
voi inviita la mine şi atunci îi voi comunica verbal părerea mea. 

Hirsch se află aici de cînd a fost expulzat din Paris. Nu l-am 
văzut încă, pentru că nu avea cum să mă găsească acasă, din mo
ment ce eu eram în vilegiatură. 

lţi trimit scrisoarea într-un plic „recomandat• ,  deoarece nu am 
altllll la îndemînă şi nu vreau să mai amin eX!pedierea. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Briefe und Ausziige aus Briefen 
von Joh. Phil. Becker, Jos. Dietzgen, 
Friedrich Engels, Karl Marx 

"U. A. an P. A. Sorge und Andere•, 
:Stuttgart, 1906 

I) „Chicagoer Arbeiter-Zeituna•. - Nota red. 

Originalul în limba germană 
Tradus dm limba germană 
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1 79 

Engels către Johann Philipp Becker 

la Geneva 

Londra, 24 sept. 79 

Bătrîne prieten, 
Am primit cartea ta poştală. Ţi-am trimis prin poştă 1 liră şi 

1 2  şilingi, ceea ce reprezintă 40 de franci şi 20 de centime, gîndin
du-mă că, dacă vei avea cumva cheltuieli mai mari cu procura 1) , 
să nu ajungi la ananghie. Marx s-a întors şi pare să se simtă exce
lent, aşa că lucrul la V'Olumul al dohlea al „Capitaluluiu207 va putea 
înainta acum fără dificultăţi. 

Despre meJ.'lsul tratativelor 2) cu oamenii în ţara filistinismului te 
voi anunţa la timpul potrivit. 

Ţi-am scris în mare grabă. 

Publicat pentru prima oară 
în : F. Engels. „Vergessene Briefe 
(Briefe Friedrich Engels'an 
Johnnn Philipp Becker) • ,  
Berlin, 1920 

1 80 

Bătrînul tău, 
F. E. 

Originalul ln limba germani 
Tradus din limba germani 

Marx către Bertha Augusti 

la Koblenz 

[Londra) 25 octombrie 18711 

Dragă doamnă Bertha, 
La mine se află un vizitator (plicticos) , dar nu vreau să pierd pri

lejul de a vă mulţumi în mare grabă pentru plăcerea pe care mi-a pri
cinuit-o lectura romanului dv. din „Kolnische• .  Oricine este în stare 
să recunoască un mare talent, dar ceed ce aţi realizat dv. nu poate 

1) Vezi volumul de faţă, p. 339. - Nota red. 
') - în legătură r.u editarea ziarului „Sozlaldemokrat•.  - Nota red. 
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să nu-l SUI1prindă pe cel care ştie în ce condiţii grele lucraţi, fără 
legături cu lumea exterioară. Lngăduiţi-mi, dealtfel, să adaug că eu 
sînt un mare eretic în materie de romane germane, că nu le apreciez 
cîtuşi de puţin, că m-am delectat cu cei mai buni romancieri fran
cezi, englezi şi ruşi, aşa incit am pornit la lectura romanului dv., 
„Anii fwieşti u ,  cu obişnuitele rezerve. 

Cu cele mai sincere urări de bine. 

Dragă Bebel, 

1 8 1  

Al dv. devotat, 
Karl Marx 

Originalul ln limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către August Bebel 
la Leipzig 

Londra, 14 nov. 1879 

Multe mulţumiri pentru informaţiile furnizate de d-ta, precum şi 
pentru materialul lui Frit�sche şi Liebknecht 401, care ne-au permis 
să ne facem, în sfîrşit, o imagine clară asupra întregii situaţii. 

Că din capul locului lucrurile nu erau aşa de simple o dovedesc 
scrisorile anterioare din Leipzig şi în speciail încurcătu11a cu 
Hirsch 1) . Aceasta nu s-ar fi produs dacă cei din Leipzig ar fi pus din 
capul locului pund pretenţiilor celor din Ziirich 2) de a cenzura totul. 
Dacă s-ar fi procedat în felul acesta şi dacă lucrul acesta i-ar fi fost 
adus la cunoştinţă lui Hirsch, totul era în ordine. Cum însă nu s-a 
întîmplat aşa, comparînd încă o dată tot ceea ce s-a întîmplat cu tot 
ceea ce a fost ignorat - datele actuale şi scrisorile anterioare ale 

1) In ciornă mal departe este tăiat : „Dacă cei trei din Ziirich nu aveau nici 
un drept de cenzură, de ce Leipzigul nu a respins imediat pretenţia ridicată de ei 
atit de vehement şi insistent 1 Pentru a-l face pe Hirsch să plece la Ziirich nu era 
nevoie declt de două lucruri : 1) să se comunice adevărata stare de lucruri, aşa 
cum s-a făcut acum, şi 2) să se declare : noi, cei din Leipzig, le-am scris celor 
din Ziirich că nu trebuie să se amestece ln treburile administrative ale redacţiei, iar 
dacă totuşi o fac, ţie să nu-ţi pese. Tu eşti de partea noastră şi răspunzi numai 
în faţa noastră•. - Nota red. 

1) Karl Hochberg, Eduard Bernstein, Carl August Schramm. - Nota red. 
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celor implicaţi -, nu pot trage decît o singură concluzie, şi anwne 
că Hochberg nu greşea atît de mult cînd îmi spunea că cenzura din 
Ziirich s-a introdus numai pentru Hirsch, iar pentru Vollmar este 
superfluă. 

In ceea ce priveşte finanţarea 1) nu mă miră ,prea mult că iei lu
crurile atît de uşor. Eşti pentru prima oară într-o asemenea situaţie. 
Hirsch însă a făcut practic această experienţă tocmai la ziarul „La
teme•,  iar noi, care nu o diată am văzut, ba chiar am şi trecut prin 
asemenea situaţii, nu putem decît să recunoaştem că Himch era per
fect îndreptăţit să ceară ca acest punct să fie serios chibzuit. Cu 
toate subvenţiile, „Freiheitu îşi încheie al treilea trimestru cu un de
ficit de 100 I.st., adică 2 OOO de mărci. Nu ,cunosc încă nici un ziar 
gel'Ill'an interzis în ţară care să se fi menţinut fără subvenţii substan
ţiaile. Nu vă lăsaţi orbiţi de primele succese. Adevăratele greutăţi 
ale muncii de contrabandă ies la ivea·lă abia .cu timpul şi cresc ne
contenit. 

Cele relatate de d-ta în legătură cu atitudinea deputaţilor şi în 
generul cu atitudinea conducătorilor de partid în problema taxelor 
vamale protecţioniste confirmă fiecare cuvînt din scrisoarea mea 1). 
A fost destul de rău că partidul, care se laudă că în prohleme eco
nomice este mult superior burgheziei, la această primă încercare în 
domeniul respectiv s�a scindat exact la fel şi s-a dovedit la fel de 
incompetent ca şi naţional-<liberalii 488, care, cel puţin, şi-1au putut 
justifica lamentabilUJl lor eşec prin faptul că aici au intrat în con.filid 
interese burgheze realle. Şi mai prost a fost că această scindare nu a 
putut fi d1simulată şi că s-a acţionat într-un mod nesigur şi şovăitor. 
Din moment ce unitatea n-a putut fi obţinută, nu mai rămînea decît 
o singură cale : declararea problemei ca problemă pur burgheză, 
ceea ce şi este de fapt, şi abţinerea de la vot 3). Cel mai rău lucru a 
fost însă că i s-a îngăduit lui Kayser să-şi rostească j-a.lnkele lui 
discursuri şi să voteze în prima lectură pentuu proiectul de lege. 
Abia după .această votare Hirsch l-a atacat pe Kayser 182 şi, dacă mai 
tirziu, la a treia lectură, Kayiser votează împotriva legii, în felul 
acest<i el nu îndreaptă cu nimioe lucrurile, d, dimpotrivă, le agra
vează. 

Hotărîrea congresu!lui 482 nu este o justificare. Dacă partidul se 
mai consideră şi acum legat de toate vechile hotărîri ale congrese-

'l - publicaţiei „Sozialdemokrat•. - Nota red. 
•) Vezi volumul de faţă, p. 346--348. - Nota red. 
') ln ciornă mai departe este tăiat : „Referirea la un punct din program care 

respinge toate impozitele indirecte şi la o tactică conform căreia este interzisă 
votarea oricăror impozite pentru acest guvern şi orientarea spre ab/inerea de la 
vot•. - Nota trad. 



364 K. Marx şi F. Engels 

lor, adoptate în tihnitele vremuri de pace, el îşi pune singur laţul de 
git. Terenul legalităţii, pe care activează un partid viabil, nu numai 
că trebuie să fie creat de el însuşi, dar trebuie să şi poată fi oridnd 
schimbat. Legea împotriva socialiştilor 143, care face imposibilă con
vocarea congreselor şi, implicit, orice modificare a vechilor hotărîri 
ale congreselor, distruge şi forţa de obligativitate a acestor hotărîri. 
Un partid privat de posibiilitatea de a lua hotărîri obligato:riii trebuie 
să-şi găsească •legile numai în cerinţele lui vii, în permanentă schim
bare. Dacă însă el preferă să supună aceste cerinţe rigorilor unor 
hotăriri anterioare, acum rigide şi perimate, înseamnă că-şi sapă 
singur groapa. 

Acesta este aspectul forma�. Dar toomai conţinutul acestei hotă
rîri este acela care o lipseşte de orice valabilitate. ln primul rînd, 
el contravine programu�ui, deoarece admite votarea impozitelor in
directe ; în al doilea rînd, el vine în oontradkţie cu cerinţa e�resă 
a tacticii partidului, deoarece permite votarea de impozite pentru 
statul actual. ln a'l treilea rînd însă, formulat mai direct, el exprimă 
următoarele : 

Congresu1 recunoaşte că în problema taxelor viamale protecţio
niste informarea lui este insuficientă şi de aceea nu este în măsură 
să ia o hotărîre definitivă nici pro, nici contra. Prin urmare, el se 
declară incompetent în această problemă şi, de dragul publicului iu
bit, se limitează doar la citeV'a locuri comune, dintre oare unele nu 
spun nimic, iar alte1e se oontrazic între ele sau contrazic programul 
partidului : ioar congresul e foarte mulţumit că în felul acesta a re
zolvat problema. 

Această deolaraţie de incompetenţă, în baza căreia în timp de 
pace a fost amînată la infinit o problemă pe atunci pur academică, 
este menită acum, în actualele condiţii de război, cînd problema a 
devenit arzătoare, să lege mîinile partidului pînă cînd va fi revocată 
oficial printr-o nouă hotărîre, acum cu neputinţă de adoptat I 

Un lucru este sigur : indiferent care ar fi impresia produsă asupra 
deputaţilor de atacurile lui Hirsch la adresa lui Kayser, atacurile 
acestea reflectă impresia produsă asupra social-democraţilor ger
mani şi negermani din străinătate de atitudinea iresponsabilă a lui 
Kayser. A sosit momentul să înţelegem, în sfîrşit, că prestigiul parti
dului trebuie menţinut nu numai între cei patru pereţi ai noştri, ci şi 
în faţa întregii Europe şi Americi. 

Legat de acestea mă voi referi la raport m. Pe cit de reuşit este 
începutul, pe cit de abilă este - în împrejurările respective - ana
liza discuţiilor în problema taxelor V'arrna·le protecţioniste, pe atît de 
supărătoare sînt concesiile făcute în partea a treia mistinului ger
man. Cui foloseşte 1>asaju� abso1ut superfluu cu privire la „războiul 
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civil" ,  la ce bun ploconeala în faţa „opiniei publice" ,  care în Germa
nia va coincide întotdeauna cu părerea filistinului-stilp de cafe· 
nele, cui serveşte estomparea completă a caracterului de clasă al 
mişcării ? De ce să se dea această satisfacţie anarhiştilor ? Unde mai 
pui că toate aceste concesii sînt absolut inutme. Filistinul german 
este laşitatea întruchipată, el nu-l respectă decit pe cel care-i in· 
spiră frică 1) . Pe acela care caută să-i intre în graţii îl consideră de o 
seamă cu el şi îl şi respectă ca atare, adică deloc. Şi acum, cinel „fur
tuna" indignării filiistinului-stîJp de cafenele, numită opinie publică, 
s-a mai potolit, după cum se recunoaşte în general, cind oricum 
povara impozite1or îi �ace pe oameni din nou docili, la ce bun cu
vintele acestea linguşitoare ? Dacă ai ştii ce ecou au toate acestea 
în străinătate I Este foarte bine ca un organ de presă de partid să fie 
redactat de oameni care se află în 

'
mijlocul partidUilui, în focul 

luptei. Dar dacă ai sta numai o jumătate de an în străinătate, ai 
gîndi cu totul altfel despre această autoumilire absdlut inutilă a de
putaţilor din partid în faţa filistinului. Furtuna dezlănţuită după Co
mună împotriva socialişthlor francezi a fost cu totul altceva decît 
flecăreala despre Nobiling 392 jn Germania. Şi apoi, cu cit a fost 
mai demnă şi mai conştientă de sine atitudinea hiancezilor I Unde 
vezi la ei asemenea slăbiciuni, atîtea complimente făcute adversa
rului ? Ei au tăcut atunci cind nu-şi puteau spune deschis cuvîntul 
şi l-au lăsat pe filistin să urle cit a poftit, ştiind că timpul Jar va veni 
din nou, şi iată că a şi venit. 

Sint gata să cred tot ce spui despre H[i:ich}b[er[g 464• Impotriva lui 
personal nu am absolut nimic. Şi eu cred că numai prigoana împo
triva socialiştilor l-a făcut să înţeleagă ce nutreşte el în adîncul ini
mii sale. In ce mă priveşte eu am încercat - după cit se pare, fără 
succes - să-i explic că idealurile lui sînt burgheze şi nu proletare. 
Dar din moment ce el şi-a alcătuit un program ar însemna să-l sus
pectez că este chiar mai slab decît este de regulă filistinul german, 
dacă aş admite că el nu va căuta să obţină şi recunoaşterea acestuia.  
Nu încape însă nici o îndoială că H[i:ich}b[er}g dinainte de respecti
vul articol 178 şi H[och}b[er}g de după el sînt două persoane diferite 2) . 

Dar iată că în nr. 5 al lui „Soz[ialJ dem[okrat] 8 găsesc o cores
pondenţă din regiunea Elbei inferioare '65, în care Auer ia scrisoarea 
mea drept pretext pentru a mă învinui - e drept, fără să citeze 
nume, dar într-un mod care nu Lasă dubii în privinţa persoanei - că 
„semăn neîncredere faţă de tovarăşii cei mai de nădejde", cu alte 

1) tn ciornă, mai departe este tăiat : Bismarck îl tratează după cum metila cu 

lovituri de picior şi de aceea filistinul ii divinizează. - Nota red. 
') - In ciornă, mai departe este şters : „cel puţin pentru partid". - Nota red. 



366 K. Marx şi F. Engels 

cuvinte că-i calomniez (căci altminteri aş fi îndreptăţit s-o fac) 1) . 
Neanulţumindu-iSe cu am, el îmi atribuie o serie de lucruri la fel de 
absurde şi de infame, care nu figurează . nicăieri în scrisoarea mea. 
După cit se pare, Auer îşi închipuie că eu vreau să obţin ceva de la 
partid. Dumneata însă ştii că nu eu vreau .ceva de la partid, ci, dim
potrivă, partidul vrea ceva de la mine. D-ta şi Liebknecht ştiţi că 
singurul lucru pe care l-am cerut în general partidului a fost să mă 
lase în pace ca să-mi pot  termina lucrările teoretice 447• D-ta ştii că 
de 1 6  ani încoace am fost permanent solicitat să scriu pentru orga
nele de presă ale partidului, lucru pe care l�am şi făcut, scriind din 
însărcinarea expresă a lui Liebknecht o serie întreagă de articole, 
bro•:mri întregi ca, de pildă, „Problema locuinţelor" 2) şi „Anti-Diih
ring• .  Cit despre atenţiile cu care m-a răsplătit partidul pentru toate 
acestea - de pildă, plăcutele discuţii din cadrul congresului pe tema 
lui „Diihring• 14 - nu cred că e cazul să mai insist. Ştii, de aseme
nea, că de cînd există partidul, Marx şi cu mine n�-am asumat de 
bunăvoie apărarea lui împotriva duşmanilor din afară şi că, în 
schimb, nu i-am cerut partidului decît un singur lucru : să nu se 
autotrădeze. 

Dar dacă partidul îmi cere să colaborez la noul lui organ de 
presă 3) , este de la sine înţeles că el trebuie să se îngrijească ca, �I 
puţin în timpul tratativelor cu mine, să nu fiu acuzat în mod ca
lomniator - şi încă de către unul din coproprietarii 4) lui nominali -
de calomnie chiar în paginile respectivului organ de presă. Eu nu 
cunosc nitei un cod al onoarei, literar sau de alt fel, care să admită o 
asemenea atitudine, cred însă că nici măcar un scrib plătit nu ar 
tolera-o. De aceea mă văd nevoit să te întreb : 

1 .  Ce satisfacţie îmi poţi oferi pentru această insUltă mîrşavă, 
lipsită de temei ? 

2. Ce garanţii îmi poţi da că asemenea lucruri nu se vor mai 
repeta ? 

Dealtfel, referitor la insinuările lui Auer, aş mai vrea să adaug 
doar că noi aici nu subapreciem nici greutăţile cu care are de luptat 
partidul în Germania, nici importanţa succeselor dobînd.ite în pofida 
acestor greutăţi şi nici comportarea absolut exemplară pînă acum a 
maselor partidului. Se înţelege de }a sine că fiecare victorie repur-

1) In ciornă mai departe este tăiat : „Nici nu mă gindesc să dau curs acuza
tiilor lui Auer, pe cit de absurde, pe atît de infame şi de provocatoare. Nu pot 
insă lăsa nementionat faptul că Auer pare să-şi închipuie„. • ,  - Nola reci. 

') F. Enge/s. „Contribu!ii la problema locuin!elor" (vezi K. Marx şi F. Enge/s. 
Opere, voi. 18, Bucureşti, Editura politică, 1964, p. 21 1-291.  - Nota lrad.). -
Nola red. 

1) „Sozialdemokrat•. - Nola red. 
'l I. Auer. - Nota red. 



Scrisori dm 1879 367 

tată în Germania ne bucură tot atît cit oricare victorie repurtată în 
oricare alt loc, ba chiar mai mult, deoarece partidul german s..a dez
voltat din capul locului pe baza principiilor noastre teoretice. Dar 
tocmai din această cauză noi considerăm că este deosebit de impor
tant ca activitatea practică a partidului german, în speciail mani
festările publice ale con.ducerii partiduijui, să fie conforme teoriei 
geneJ.1a1e. Categoric critica noastră nu le este unora pe plac ; dar 
mult mai mult decît toate complimentele necriti{:e îi va servi parti
dului prezenţa unor oameni în străinătate, care, nefiind influenţaţi 
de condiţiile locale confuze şi de amănuntele luptei praictice, vor 
aprecia d1n cînd în cînd faptele şi declaraţiile pe baza princiJ>iilor 
teoretice valabile pentru mişcarea proletară modernă din toate ţările 
şi vor prezenba în faţa partidului impresia produsă de manifestările 
lui în afara graniţelor Gemnaniei. 

Publicat pe11tru prima oară 
ln : A. Bebe!. „Aus meinem Leben•, 
Tei' III, Stuttgart, 1914 

Cu salutări prieteneşti, al d-tale, 

182 

F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Marx către Friedrich Adolph Sorge 

la Hoboken 

Dragă Sorge, 

41, Maitland Park Road, 
Londra, N. W. 

14 no1embne 1 879 

In sfirşit îţi pot trimite toate procurlle 1) . Citeva din ele mi•au 
parvenit abia cu o săptămînă şi cava în urmă. Au sosit în perioada 
în care nu am putut ieşi din casă din cau" '! unei răceli extrem de re
bele, iar după aceea avocatul meu a reuşit să tărăgăneze lucrurile 
timp de o săptămînă întreagă, aşa incit abia astăzi am intrat, în 
sfîrşit, în posesia procuJ.1ii mele. lţi voi trimite miai tîrziu factura 
atît pentru aceste u1time procuri, cit şi pentru prima. Iţi mai trimit, 
totodată, în alt plic, celelalte trei procuri (în tota-I, deci, 4) . 

1) Vezi volumul de fată, p. 339. - Nota red. 
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Cred că ai primit scrisoarea mea 1) în care ţi-am scris despre ulti
mele evenimente din partid. De atunci Hochberg şi consorţii !) lui 
din Zilrich au fost înlătura/i, cel puţin nominal, din comitetul de re
dacţie, care îşi are sediul acum la Leipzig, iar Vollmar funcţionează 
mai departe ca redactor la Zilrich. Publicaţia lui, „Der Sozialdemo
krat•,  nu face prea multe parale. In orice caz, toţi tovarăşii noştri de 
seamă, Liebknecht, Bebel, Bracke efJc., au dezavuat „Jahrbuchu al 
d-rului Hochberg, alias Richter, chiar dacă, deocamdată, doar pri
vatim 468• 

Salutări cordiale din partea familiei mele. 
După cum ai aflat, probabil, din ziare, banda anticomunistă, al

cătuită din elemente dintre cele mai eterogene, a fost zdrobită la 
Congresul de ,la Marsilia 487• 

Soţia mea este încă într-o stare foarte gravă şi în ce mă pri
veşte, nici eu nu mă simt tocmai bine. 

Al tău, 
Karl Marx 

Publicat pentru prima oară 
în : Brlefe und Ausziige aus Briefen 
von Joh. Phil. Becker, Jos. Dietzgen, 
Friedrich Engels, Karl Marx 

Original•.11 în limba germană 
Tradus din limba germană 

u. A. an F. A. Sorge und Andere•, 
Stuttgart, 1906 

1 83 

Engels către August Bebel 

la Leipzig 

Dragă Bebel, 

Londra, 24 noT. 79 

Am avut toate motivele să afirm că aluzia lui Auer 1) mă viza pe 
mine. Data nu dovedeşte nimic. Pe Most el îl exclude categoric. 
Aşadar, întreabă-l d-ta direct la cine s-a referit şi să vedem atunci 
ce va spune. Sînt convins că nu eu sînt cel care greşeşte '88• 

1) Vezi volumul de faţă, p. 356-360. - Nota red. 
1) Eduard Bernstein şi Carl August Schramm. - Nota red. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 365-366. - Nota red. 
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Cert este că H[och)b[er]g a făcut respectiva declaraţie 1) . 
Ştiu că in timpul tratativelor cu Hirsch d-ta mai mult ai lipsit, 

a.şa că nici prin cap nu-mi trece să te consider răspunzător de cele 
petrecute. 

In privinţa taxelor vamale, scrisoarea d-tale confirmă tocmai cele 
spuse de mine li) . Dacă părerile au fost împărţite, ceea ce s-a şi in
tîmplat, trebuia - dacă s-ar fi vrut să se ţină seama de această 
deosebire de păreri - să se înregistreze şi abtineri de la vot. Aşa 
însă s-a luat în consideraţie numai părerea unei singure părti. De 
ce, tot�i, protecţioniştii au beneficiat de mai multă consideraţie 
decit adepţii liberului-schimb rămîne de neînţeles. D-ta afirmi că 
„în sistemul p arlamentar nu te poţi limita la pura negaţie. Dar din 
moment ce, în cele din urmă, toţi au votat împotriva legii, înseamnă 
că ei 11-au limitat totuşi la pura negaţie. Eu nu spun altceva dedt c ă  
ar fi trebuit ca din capul locului s ă  se ştie c e  atitudine urma s ă  se 
adopte i,i 11ă se acţioneze în conformitate cu votul definitiv. 

Sfera problemelor în oare deputaţii social-democraţi pot depăşi 
limitele purei negaţii este foarte restrînsă. ln toate acestea este 
abordat direct raportul dintre muncitori şi capitailist : legislaţia de 
fabrică, ziua de muncă normală, responsabilitatea întreprinzătoru�ui, 
plata salariului în mărfuri etc. Apoi, eventual, îmbunătăţiri în sens 
pur burghez, care reprezintă un progres : unitatea sistemului mone
tar i,i de greutăţi, dreptul de liberă deplasare, lărgirea libertăţii in
dividuale etc. Dar deocamdată nu vei fi deranj at cu asemenea pro
bleme. In toate celela�te probleme economice însă, cum ar fi taxele 
vamale protecţioniste, etatizarea căilor ferate, asigurările etc., de
putaţii social-democraţi vor trebui să respecte întotdeauna princi
piul fundamental : să nu voteze nimic ce ar putea consolida puterea 
guvernului asupra poporului. Iar acest lucru va fi cu atît mai simplu, 
cu cit în această privinţă chiar în cadrul partidului vor exista întot
deauna divergenţe de păreri, astf� incit abţinerea de la vot, nega
ţia se va impune de la sine. 

Cele afirmate de d-ta in legătură cu Kayser nu fac dedt 
să agraveze lucrurile. Dacă, în general, el se pronunţă pen
tru taxele vamale protecţioniste, atunci de ce votează împo
triva lor ? Dacă vrea să voteze împotriva lor, atunci de ce se 
pronunţă pentru ele ? Iar dacă a studiat cu multă atenţie această 
problemă, cum de poate vota pentru o taxă vamală la fier ? Dacă 
studiile lui ar face două parale, el ar fi trebuit să ştie că în Ger
mania există două uzine metalurgice, Dortmunder Union şi Konigs
und Laurahiitte, fiecare din ele fiind în stare să satisfacă cererea 

1) Vezi volumul de faţă, p. 363. - Nota red. 
1) Vezi Tolumul de faţă, p. 363-3&4.. - Nota red. 
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întregii pieţe interne şi că, pe lingă acestea, mai există o mulţime 
de alte întreprinderi mai mici ; că, deci, în cazul respectiv taxa va
mală protecţionistă este o pură absunditate ; că aici numai cucerirea 
pieţei externe, deci libertatea absolută a comerţului, poate salva 
situaţia, altminteri urmează falimentul ; că fabricanţii de fier pot 
dori taxe vamale protecţioniste numai în cazul în care au organizat 
un cartel, o conspiraţie, care impune pieţei interne pre/uri de mo
nopol, pentru ca praducţia eX'cedentară să poată fi desfăcută peste 
hotare la preţuri derizorii, aşa cum, de fapt, se şi procedează în mo
mentul de faţă. In interesul acestui cartel, al acestei conspiraţii de 
monopolişti a şi vorbit şi a votat Kayser, în măsura în care a votat 
pentru taxe vamale la fier, iar Hansemann de la Dortmunder Union 
şi Bleichroder de la Konigs- und Laurahiitte rid în pumni de acest 
nătărău de social-democrat, care pe deasupra a mai şi studiat pro
blema cu mare atenţie I 

Trebuie să-ţi procuri cu orice preţ cartea lui Rudolph Meyer, 
„Pollitische Griinder in Deubschland 0 •  Dacă nu parcurgi tot materia
lul adunat acolo în legătură cu escrocheriile, faHmentul şi corupţia 
po\litkă din ultimii ani, nu poţi a.precia actuala situaţie din Germa
nia. Cum se face că, la timpul respectiv, presa noastră nu a exploa
tat o asemenea comoară ? Bineînţeles, cartea este interzisă. 

Iată pasajele din raport 1) pe care le am în mod �pecia[ în ve
dere : 1) pasajUl în oare se pune un accent atît de mare pe  cucerirea 
opiniei pub1ice - cel împotriva căruia este îndreptat acest factor 
este pierdut ; „a transforma în simpatie această ură" reprezenta o 
problemă vitală (simpatie I din partea unor oameni care nu de mult, 
:in timpul panicii 812, s-'au purtat ca n�te tidhloşi I ) . Nu era nevoie să 
se meargă atît de departe, cu atît mai mult cu cit p anica trecuse de 
mult ; 2) pasaju'l în oare se spune că partidul, care condamnă orice 
fel de război (deci şi pe acela pe care este nevoit să-'l ducă şi pe care 
îl duce, orice S-'ar întîmplia) şi care are drept ţel înfrăţirea tuturor 
oamenilor (dacă ne-am lua d�ă cuvinte, acesta este scopul tuturor 
partidelor, în realitate însă nu este ail nici unuia din ele, căci nid noi 
nu vrem să ne infrăţim cu burghezii atîta timp cit ei vor să rămînă 
burghezi) , că un asemenea partid nu poate năzui lia un război civil 
(aşadar, nici în cazul cînd războiul civil ar fi unicul mijloc de reali
-zare a scopului). Fraza aceasta poate fi înţeleasă şi astfel : un partid 
care condamnă orice vărsare de sînge nu se poate dedara de acord 
nici cu venesecţia, nici cu amputarea membrelor gangrenate, nici cu 
viviseicţiia ştiinţifică. La ce bun asemenea fraze ? Eu nu redam o 
exprimare „dură• şi nu-i reproşez raportUJlui că spune prea puţin -
ci, dimpotrivă, el spune prea mult din ceea ce ar fi fost mai bine să 

1 )  Vezi volumul de faţă, p. 364-365. - Nota rcd. 
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fie lăsat de o parte. Cele ce urmează sînt mult mai bune, şi astfel 
Hans Most a trecut cu bine peste cele cîteva pasaje pe care ar fi 
putut să bată monedă. 

Anunţul solemn din „S[ozial] d(emokraW în legătură cu jurămîn
tul depus în Saxonia de Liebknecht şi ceilalţi a fost însă o gafă. 
Hans 1) nu a lăsat să-i scape un asemenea prilej 469, iar prietenii lui 
anarhişti îl vor exploata în continuare. Marx şi cu mine nu consi
derăm cazul chiar atit de grav cum i s-a părut, de pi�dă, în pri.mul 
moment lui Hirsch. D-ta trebuie să ştii dacă într�adevăr „Paris vaut 
bien une messe• 2) , cum a spus Henric al !V-lea cînd a trecut la ca
tolicism, scutind astfel Franţa de un război de 30 de ani ; şi dacă 
avantajele sînt de natură să justifice un asemenea act de inconsec
venţă şi depunerea unui jurămînt care, pe deasupra, mai are şi ca
litatea excepţională de a nu putea atrage după sine un proces de 
sperjur. Dar, din moment ce tot s-a jurat, trebuia să se păstreze tă
cere pînă cînd al/ii ar fi pornit scandalul, şi atunci ar fi rămas des
tul timp pentru apărare. Dacă n-ar fi fost „S[ozial] d(emokrat] • ,  Hans 
nu ar fi aflat o vorbă despre toate a-cestea. 

Ne-a bucurat grozav perdaful pe care i l-ai tras beţivanului şi 
destrăbălatului ăsta inveterat 470• Vom avea grijă ca toate acestea 
să fie cunoscute şi la Paris ; ne preocupă numai termenii francezi 
care să redea amintitele expresii tari. 

Nu tăgăduim, dealtfel, cîtuşi de puţin că nouă aici, aşa cum se 
spune, ne este mult mai uşor să apreciem lucrurile şi că situaţia 
voastră este mult mai dificilă decît a noastră. 

Aderarea mioiiJ.or burghezi şi a ţăranilor dovedeşte, ce-i drept, 
uriaşul succes de care se bucură mişcarea, dar reprezintă totodată 
şi un pericol pentru ea de îndată ce se dă uitării faptulJ. că aceşti 
oameni trebuie să vină, dar totodată vin pentru că trebuie. Aderarea 
lor dovedeşte că, într-adevăr, pr�etariatul a devenit clasa conducă
toare. Dar întrucît aceştia vin cu ideile şi idealurile lor mic-burgheze 
şi ţărăneşti, nu trebuie să se uite că proletariatul nu-şi va îndeplini 
rolul lui istoric de conducător dacă va face concesii acestor idei şi 
idealuri. 

Cu salutări prieteneşti, al d-ta.1.e, 

Iţi trimit alăturat un post-scriptum 3). 

Publicat pentru prima oară 
ln : A. Bebel. „Aus meinem Leben". 
Teii III, Stuttgart, 1914 

1) Most. - Nota red. 
1) - „Parisul merită o liturgbie" . - Nota trad. 

F. Engels 

Originalul în limba germanii 
Tradus din limba germani 

•) In manuscrisul care s-a păstrat acest post-scriptum lipseşte. - Nota reci. 
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Stimate domn, 

K. Marx şi F. Engels 

184 

Marx către Achille Loria 

IJ.a Mantua 

3 decembrie 1879 
41, Ma!tland Park Road, 

Londra, N.W. 

Din motive de sănătate am fost silit să părăsesc Londra pentru un 
timp. Intorcîndu-mă astăzi, am găsit scrisoarea dv. din 23 noiembrie, 
precum şi lucrarea dv. 1) Mă grăbesc să vă confirm primirea şi tot
odată să vă exprim mulţumirile mele. 

1 85 

Al dv. devotat, 
Karl Marx 

Originalul în limba germanii 
Tradus din limba germanii 

Marx către o persoană necunoscută 471 

la Londra 

[Londra] , 1 1  dec. 79 

Stimate domn, 
Aţi vrea să veniţi duminica viitoare la orele 2 să luaţi pr'inzul 

la mine 1 

Al dv. devotat, 
K. Marx 

Originalul în limba englezii 
Tradus din limba germanii 

1) A. Lorla. „La rendita fondiaria e la sua elis!one naturale". - Nota red. 
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1 86 

Engels către August Bebel 

fa Leipzig 

373 

Londra, 16 dec. 1879 

Nu înţeleg cUllll poate Auer să afirme acum că, printre alţii, el l-a 
vizat pe Most, cind în articol 1) el îl exolude într-un mod cit se poate 
de clar. Dar să lăsăm baltă toată povestea. 

In nr. 10 al lui „S[ozial]d[emokrat] u a fost publicat articolu� „Re
trospectivă asupra iistoriei presei u, datorat, fără îndoială, unuia din 
cei trei corifei 2) . In articol se spune : social-democraţii nu pot decit 
să fie mîndri atunci cind sînt comparaţi cu literaţi ca Gutzkow şi 
Laube, adică cu oameni care cu mwlt înainte de 1 848 şi-au îngropat 
ultimele rămăşiţe de demnitate politică, dacă în general au avut-o 
vreodată. Mai departe : „Evenimentele din 1 848 ar fi trebuit să 
aducă cu sine toate binefacerile păcii în cazul că guvernele ar fi sa
tisfăcut cerinţele timpului, dar, întrucit ele n-au făcut acest lucru, nu 
a rămas, din păcate altă cale decit cea a revoluţiei violente- .  

Intr-o publicaţie, î n  care e posibil ca revoluţia din 1 848, care 
pentru prima oară a deschis calea social-democraţiei, să fie literal
mente j elită, într-o asemenea publicaţie noi nu avem ce căuta. Din 
acest articol, ca şi din scrisoarea lui H[och)b[erg] reies clar preten
ţiile acestei constelaţii de trei de a-şi vedea propriile concepţii mic
burghezo.,gocialiste, care au fost pentru prima oară ex;primate clar în 
„Jahrbuchu ,  beneficiind în paginile lui „S[oziail)d [emokrat] • de ace
laşi regim ca şi concepţiile proletare. Eu nu pot să înţeleg cum cre
deţi voi, la Leipzig, că o să reuşiţi să evitaţi un asemenea lucru fără 
a se ajunge la o ruptură formală, din moment ce situaţia se prezintă 
atît de prost. Ca şi mai înainte, voi vedeţi în aceşti oameni tovarăşi 
de partid. Noi nu putem face aşa ceva. Articolul din „Jahrbuch" ne 
separă categoric şi iremediabil de ei. Noi nu putem nici măcar să 
tratăm cu aceşti oameni atîta timp cit ei afirmă că fac parte din 
acelaşi partid cu noi. Problemele puse aici în discuţie sînt probleme 
pe care nici un partid proletar nu trebuie măcar să le abordeze. A le 
discuta în cadrul partidului ar însemna să pui sub semnul întrebării 
întregul socialism proletar. 

1) Vezi volumul de faţă, p. 365--366. - Nota red. 
') Karl Hăchberg, Eduard Bernstein şi Carl August Schramm. - Nota red. 
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De fapt, în aceste condiţii este chiar mai bine că nu colaborăm. 
Noi am protesta fără întrerupere şi în cîteva săptămini ar trebui să 
declarăm public că ne retragem, în felul acesta nefăcind însă nici un 
serv1crn cauzei. 

Ne pare foarte rău că într-un asemenea moment greu pentru 
partid nu vă putem ajuta atît cit am dori I Atîta timp cit partidul din 
Geitmania a rămas credincios caracterului său proletar, am făcut ab
stracţie de orice alte considerente. Dar acum, cind elementele mic
burgheze admise în partid şi-au dat arama pe faţă 1) , situaţia se pre
zintă altfel. Atîta timp cit li se va permite să-şi .strecoare una cite 
una, prin contrabandă, concepţiiJle lor mic-burgheze în organll!l de 
presă al partidului german, acest organ de presă rămîne pur şi 
.simplu închis pentru noi Z) . 

Povestea cu jurămîntu� 469 ne impresionează prea puţin. Ar fi fost 
bine dacă, aşa cum intenţionai d-ta, s-ar fi găsit o altă cale, care ar 
mai fi atenuat întrucîtrva impresia neplăcută, dar asta n-are mare 
importanţă. Noi vom păstra discreţia cuvenită. 

Revista lui Malon 8) p oate avea o influenţă bună, în primul rind, 
pentru că Ma�on nu este omul care să pricinuiască prea multe neca
zuri şi, în al doilea rînd, pentru că colaboratorii lui francezi vor 
avea grijă ca totul să fie aşa cum trebuie. Dacă H[och]b[erg] îşi face 
iluzii că va găsi acolo teren pentru fanteziile lui mic-burgheze, în 
curînd va descoperi că şi-a azvîrlit banii pe fereastră. 

Rezultatul alegerilor din Magdeburg ne-a bucurat foarte mult 471• 
Dîrzenia maselor muncitoare din Germania este demnă de toată 
lauda. Corespondenţele muncitoriilor sînt singurul lucru bun pe 
care-i găseşti în „S[ozial]d[emokrat] ". 

Iţi înaipoiez alăturat scrisoarea lui H[och]b[er] g. Pe omul acesta 
n-ai cUJm să-l ajuţi. Dacă noi nu vrem să coilaborăm cu societatea de 
la „Zukunft", de vină este propria noastră vanitate. Numai că o 
treime din aceşti oameni ne-au fost şi ne răimîn complet necunoscuţi 
chiar şi după nume, şi aproximativ o altă treime o formează socialiş
tii mic-burghezi notorii. Şi toate acestea se numesc o revistă „ştiin
ţifică" I Iar H[och]b[er]g mai şi crede că revista a avut o „influenţă 

1) In ciornă mai departe este tăiat : „şi pretind ca în cadrul partidului oscila
ţiile şi limitele lor mic-burgheze să fie considerate socialism, situaţia se prezintă 
altfel. Din partidul din care fac parte ei nu facem parte şi noi ; de asemenea, noi 
nu putem trata (pactiza) cu asemenea oameni atita timp cit ei nu se constituie ca 
proprie fracţiune de partid mic-burghezo-socialistă sau [în manuscris ilizibil) ; pnn 
urmare, atita timp cit susţin că fac totuşi parte din acelaşi partid cu noi, nici 
măcar nu putem duce tratative cu ei". - Nota red. 

1) ln ciornă este tăiat : „Noi nu putem şi nu vom merge niciodată pe aceeaşi 
cale cu socialismul mic-burghez•.  - Nota red. 

li) „Revue socialiste• .  - Nota red. 
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instructivă u ! Dovada - propriul lui cap, Uiluitor de edificat, într-atît, 
incit nici pînă în ziua de astăzi, în ciuda tuturor eforturilor mele, nu 
reuşeşte să priceapă care este deosebirea dintre socialismu� mic-bur
ghez şi cel proletar. Toate divergenţele se reduc Ia „neînţelegeriu .  
Exact c a  I a  tînguitorii mic-burghezi 473 din 1848 ! Sau este vorba de 
concluzii „pripite ". Bineînţeles, deoarece fiecare concluzie care ră
peşte flecărelii acestor domni un anumit sens este „pripită u .  Doar ei 
nu vor să spună numai ceea ce spun, ci, dacă se poate, chiar con
trariul. 

Dealtfel, istoria universală îşi urmează cursul fără să ţină seama 
de aceşti filistini înţelepţi şi pondevaţi. ln Rusia, în cîteva luni, lu
crurille vor trebui să ajungă Ia un deznodămiînt. Fie că va cădea ab
solutismul, şi atunci, odată cu prăbuşirea acestui puternic bastion al 
reacţiunii , în Europa va începe să bată un alt vînt 1 fie că va izbucni 
un război european şi în lupta inevitabilă a fiecărui popor pentru 
existenţa sa naţională acest război va îngropa şi actualul partid 
german. Un asemenea război ar însemna pentru noi cea mai mare 
nenorocire, putînd arunca mişcarea cu 20 de ani înapoi. ln schimb 
însă, noul partid, care ar urma să se creeze în cele din urmă ca re
zultat a.I tuturor a�estor evenimente, s-ar elibera, în toate ţările eu
ropene, de spiritul şovăielnic şi de mărginirea care frînează acum 
pretutindeni mişcarea. 

Publicat pentru prima oară 
în : A. Bebel. „Aus meinem Leben". 
Teii III, Stuttgart, 1914 

Cu salutări prieteneşti, al d-tale, 

1 87 

F. E. 

Originalul ln limba germanii 
Tradus din limba germanii 

Engels către Johann Philipp Becker 

Ia Geneva 

Londra, 19 dec. 1879 

Dragă bătrîne, 
Ieri trebuia să primesc nişte bani şi stabilisem cu mult înainte ca 

imediat să-ţi trimit un mandat 1 se făcuse însă prea tîrzm ca să mai 
expediez banii în aceeaşi zi, drept care toată după-amiaza m-a ob
sedat ideea : diseară va sosi cu siguranţă o scrisoare de Ia Philipp I 
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Şi chiar aşa a şi fost. Mi-ai răpit astfel plăcerea de a-ţi face o sur
priză de crăciun. Ţi-am trimis, aşadar, prin mandat poştal 5 l. st., care, 
după cursul de aici, îţi vor fi calculate acolo la 126 de franci ; pro
babil că îi vei primi imediat. 

Noi aici o ducem aşa şi-aşa : eu nu mă pot plînge, Marx se simte 
mai bine decit anul trecut, deşi nu chiar aşa cum ar trebui. Pe d-na 
Marx o supără de multă vreme, din cind în cind, unele tulburări de 
digestie şi  numai rareori se simte pe deplin în puteri. Volumul al 
doilea 435 înaintează cu greu şi probabil că nici pe viitor nu va pro
gresa mai repede atîta timp cit Marx nu va avea o vară mai bună 
decit cea din anul acesta, pentru a se putea restabili o dată ca lumea. 

Ieri i-am scris lui Bebel 474, anunţîndu-11 că nu putem colabora la 
„S[ozial]d[emokrat] u. Din celelalte scrisori ale lui H[ăch]b [ er]g re
iese că lui i se pare cit se poate de firesc să i se acorde posibilitatea 
de a apăra în „S[ozial]d[emokrat] " concepţiile pe care le-a expus în 
„Jahrbuch\ şi atîta timp cit cei din Leipzig întreţin cu eil şi cu cole
gii lui filistini relaţii ca cele de acurm, nu-mi imaginez cum îl vor 
putea refuza. Toate acestea însă exclud participarea noastră. Din 
moment ce de la apariţia „Manifestului u 1) (mai exact de la apariţia 
lucrării lui Marx împotriva lui Proudhon 1)) am dus o luptă neconte
nită împotriva aceluiaşi socialism mic-burghez, nu putem merge ală
turi de el în momentul în care, profitînd de legea împotrivia socia
liştilor 1", el încearcă să-şi înailţe din nou steagul. Şi aşa e mai bine. 
Ar însemna să ne ambalăm în nesfîrşite dispute cu aceşti domni, 
„S[oziail]d[emokrat] " s-ar transforma într-o arenă de luptă, iar noi 
ne-am vedea în cele din urmă nevoiţi să declarăm public că ne re
tragem. Toate acestea n-ar servi decit prusienilor şi burghezilor, aşa 
incit e mai bine să renunţăm. Pentru ceilalţi însă, care nu sînt siliţi 
ca noi tocmai de către evoluţia tratativelor să primească provocarea 
lui H[ăch)b[er]g şi compania, pentru ceilalţi însă atitudinea aceasta 
nu trebuie să fie un exemplu. Eu nu văd nici un motiv pentru care 
tu, de pildă, nu ai colabora la această publicaţie. Corespondenţele 
primite de la muncitorii germani sînt singurul lucru în ziar care-ţi 
merge la inimă, iar colaborarea ta nu ar face decit să-i ridice nive
lul ; iar din moment ce ziarul oricum există, întotdeauna este de pre
ferat un ziar cit se poate de bun unuia prost. Spun toate acestea la 
gîndul că te vor ptl.ăti cum trebuie, pentru că,  în situaţia ta, nu ţi  se 
poate cere să lucrezi gratuit. Cit despre cei din Leipzig, nu trebuie 
să le luăm prea tare în nume de rău povestea asta. De ani de zile 
prevedeam că aşa se va întîmpla. Liebknecht nu poate renunţa cu 
nici un chip să facă pe mediatorul! şi să-şi recruteze prieteni în 

1) K. Marx şi F. Engels. „Manifestul Partidului Comunist•. - Nota red. 
"l K. Marx. „Mizeria filozofiei" .  - Nota red. 
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dreapta şi în stînga, şi numai dacă partidul va apărea ca un partid 
puternic, numeros şi, pe cit posibil, bogat, el se va arăta dispus să 
mai treacă ceva cu vederea acestor elemente racolate. Asta va dura 
pînă cînd îşi va frige o dată degetele. Iar cînd se va petrece şi 
aceasta, oamenii de treabă vor face iar cale-ntoarsă şi vor reveni 
pe drumul cel bun. 

„Freiheit" nu este altceva decît un răcnet fără conţinut şi fără 
sens, iar Most, care în general nu este lipsit de talent, s-a dovedit 
acum, de cînd s-a rupt de partid, incapabil de a exprima o singură 
idee. Dacă am o dată poftă de un scandal adevărat, atunci îl prefer 
totuşi pe KaI11 Heinzen de odinioară - el se pricepe la treburi din 
astea. 

Toate procurile au fost trimise la New York 1), dar de atunci nu 
mai ştiu nimic de ele. De speranţele lui Liebknecht nu trebuie ţinut 
prea mult cont, căci întotdeauna a avut mai multe decît era cazuJ. 

Lessner nu mai are de ani de zile nimic comun cu Asociaţia ui; 

de aici. Işi face rar apariţia, şi atunci, de regulă, bombăne despre 
mersul lucrurilor în general. 

In Rusia treburile merg excelent I După cit se pare, acoilo dez
nodămîntul este iminent, şi cînd se va produce, marilor domni din 
imperiul german le va cădea inima în pantaloni. Acesta va fi mmă
torul moment crucial din istoria universală. 

N-ar trebui să te necăjeşti atît din cauza nenorociţilor de anar
hişti m. Sînt la pămînt. In Occident nu le-a mai rămas nimic alt
ceva de făcut decît să stîmească anarhie chiar printre ei de le 
zboară fulgii, iar în Rusia, printre actele lor de cruzime, scot cas
tanele din foc pentru constituţionalişti - lucru pe care, spre groaza 
lor, l-au descoperit abia acum I 

Salutări de la Marx şi de la 

Publicat pentru prima oară 
ln F. Engels. „Vergessene Briefe 
(Briefe Friedrich Engels' an 
Johann Philipp Becker)•, Berlin, 1920 

al tău, 
F. E. 

Originalul ln limba german& 
Tradus din limba german& 

1) Vezi volumul de faţă, p. 339, 356, 367. - Nota red. 
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Doamnă, 

K. Marx şi F. Engels 

188 

Engels către Amelie Engel 476 

la Londra 

(Ciornă) 

[Londra, aproximativ 1879-18801 

O experienţă îndelungată m-a silit să adopt principiul de a nu 
ajuta sub nici un motiv cu bani persoane necunoscute. 

Apoi, în momentul de faţă nu dispun de suma cerută de dv. 
Dacă aş dispune, aş avea datoria de a o folosi, ca dealtfel fiecare 
pfenig de care mă pot dispensa, pentru a veni în sprijinul tovarăşi
lor noştri de partid germani prigoniţi de Bismarck. 

Dar, întrucît aveţi relaţii care vă pot facilita audienţe la prin
ţese, nu vă va fi prea greu să depăşiţi impasul în care vă aflaţi 
pentru moment. 

In încheiere nu mă pot abţine să nu remarc că, pe cit de ne
aşteptată a fost pentru mine vizita dv., pe atît de sigur am fost, 
după aceea, că ea va fi urmată de o cerere de felul celei pe care 
o conţine scrisoarea d'V. 

Publicat pentru prima oară 
in : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXIX, ed. rusă, 1946 

Cu stimă, 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 



1880 

189 

Engels către Wilhelm Liebknecht 

la Leipzig 

Londra, 10 lan. 1880 

Dragă Liebkne<:ht, 
Scrisoarea ta a sosit tocmai în toiul forfotei de sărbători care, 

dată fiind sporirea familiei Marx 169 şi vizita a doi amici din Man
chester 1) sosiţi la mine, au luat proporţii serioase. Pentru a expedia 
scrisoarea ta trebuia să mă uit în noua carte de adrese pe care a 
scos-o poşta, iar pentru aceasta trebuia să fac un drum destul de 
lung. In sfîrşit, la începutul acestei săptăm.îni am dat de ea şi ţi-am 
expediat scrisoarea la adresa: 

Alexander Maodonald Esq. M. P. 
We11 Hill (în carte: Well hi.) 
by Hamilton. North Britain (N. B.) 

Dintre cei doi 2) , M[acdonald] este un mare ticălos, dar el are 
legături oficiale mai strînse cu minerii. Probabil că răspunsul lui îţi 
va parveni înaintea celui de la mine. Cînd se va deschide parla
mentul, te vei putea adresa direct lui A[lexander] M[aodonald] în 
Camera comunelor. 

Intrucît spui că l-ai rugat pe M[aodonald] să-ţi procure docu
mentele pe care le-ai cerut în scrisoarea ta, nu voi întreprinde, 
fireşte, nimk în această direcţie pînă cînd nu voi avea din nou 
veşti de la tine. 

Povestea cu argintul sau, mai exact, cu sistemul monetar bimeta
list este himera cîtorva speC'Uilanţi de bumbac din Liverpool. Intru
cît în comerţul Indiei şi Chinei circulă practic numai argintul, iar 
valoarea argintului a scăzut în ultimii 10 ani de la 1/15,5 Ia 1/17,5-
1/18 din valoarea aurului, acest fapt a agravat, fireşte, şi mai mult 
criza de desfacere a produselor de bumbac provocată de exportul 
excesiv în Orientul Indepărtat. In primul rînd, oferta sporită a făcut 

1) Probabil Carl Schorlemmer şi Samuel Moore. - Nota red. 
2) Thomas Burt şi Alexander Macdonald. - Nota red. 
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să scadă preţurtle, iar apoi aceste preţuri scăzute au exprimat pen
tru exportatorul englez o valoare în aur mai mică decît înainte. 
Inţelepţii din Liverpool, care nu-şi pot închipui cu nid un chip 
că şi preţul bumbacului poate scădea vreodată, pun acum totul pe 
seama diferenţei de etalon monetar, pretinzînd că totul ar fi în 
ordine şi că comerţul cu India şi cu China ar înflori de îndată ce 
.aici se va hotărî că valoarea argintului va reprezenta din nou 1/15,5 
din valoa·rea aurului, adică de îndată ce publicul englez va îngădui 
ca argintul să-i fie vîrît pe gît la un preţ cu 13-150/o peste valoare, 
pentru ca exportatorii de produse de bumbac să poată cîştiga atît. 
Asta a fost toată înşelătoria, la care au mai aderat şi cîţiva crot
•Chet-mongers 1), N-a fost niciodată ceva de prea mare importanţă. 
Nu de mult ziarul „Times" s-a arătat atît de umanitar, incit a decla
rat că o ţară atît de săracă cum e Germania nu este avantajată de 
etalonul-aur, că pentru ea ar fi mai bine să revină la etalonul-argint, 
mult mai potrivit, - toate acestea cu intenţia nemărturisită de a 
crea pieţei de bani londoneze un canal prin care Londra să poată 
lăsa să se scurgă, la un preţ peste valoarea lui, argintul ei devalori
·zat. Aceasta nu este, desigur, decît o dorinţă pioasă, ca şi ultim<J, 
fantezie copilărească a amicu1ui nostru Bismarck de a se reveni la 
.sistemul monetar bimetalist şi de a pretinde ca în toate plăţile 
talerii să fie consideraţi la varloarea lor integrală, deşi în realitate 
ei sînt cu 150/o sub valoarea nominală. Numai că bancherii germani, 
sub egida amicului Bismarck, au devenit afît de înţelepţi, incit 
figura aceasta n-a mers şi talerii lansaţi s-au întors cu o iuţeală 

.ameţitoare înapoi în bancă şi în vistieria statului. 
Pe tine şi pe voi toţi vă felicit cu prilejlrl Anului nou şi al 

,revoluţiei ruse care va izbucni cu siguranţă anul acesta şi-şi va 
pune de îndată pecetea asupra întregii Europe. Şi pentru aceasta 
trebuie să-i fim în bună parte recunoscători amicului nostru Bis
marck, care, prin călătoria lui demonstrativă în Austria şi prin 
alianţa 477 cu aceasta, a pus guvernul rus, tocmai la momentul opor
tun (pentru noi}, în faţa alternativei : război sau revoluţie I Quel 

igenie 12) 

Publicat pentru prima oară 
in : „Arbiv Marksa i Engbelsa•, 
-voi. I (VI) , 1932 

1) - fantezişti. - Nota !rad. 
1) - Ce geniu I - Nota lrad. 

Al tău, 
F. E. 

Originalul in limba germană 
Tradus din limba germană 
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190 

Marx către Bernhard Kraus 478 

la Londra 

[Londra) 26 martie 1880 

Dragă doctore Kraus [Kranz ?), 
Am uitat complet că astăzi este vinerea mare : din această 

cauză, împreună cu fiica mea Eleanor, la ora 12  am găsit Cate Royail 
închisă, am aşteptat pînă la ora 1 şi, deoarece n-aţi venit, ne-am 
îndreptat 1) spre hotelul dv. Fiţi atît de amabil şi scrieţi-mi chiar 
astăzi - oa să pot primi răspunsul mîine - dacă puteţi veni la noi 
la masă duminică la orele S (nu la 2) . 

Multe salutări de la miss Eleanor. 

'Publicat pentru prima oară 
in : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXVII, ed. rusă, 1935 

191 

Al dv., 
Karl Marx 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către H. Meyer 479 

la Londra 

(Ciornă) 
[Londra, sfirşitul lunii martie 1880) 

D-lui H. Meyer, 
Amabila dv. scrisoare din 25 martie mi-a parvenit abia sîmbătă 

27 martie, seara tîrziu, aşa incit nu am putut da curs invitaţiei dv. 
In sciziunile şi divergenţele care s-au produs în ultimul timp, 

aici şi în alte locuri, în rîndul social-democraţilor geI1lllani, eu nu 
mă pot declara deocamdată nici pentru unii, nici pentru alţii, cu 
atit mai mult cu cit trebuie să condamn în egailă măsură atit poziţia 

1) ln copia scrisorii respective acest cuvint este scris cu semn de 1'>t.rebare. -
Nota red. 
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lui „Soz(ial]dem(okraW din Ziirich, cit şi poziţia londonezuluf 
„Freiheit" 1). 

Rugindu-vă să fiţi atît de amabil şi să aduceţi aceasta la cu
noştinţa conducerii. 

Răm.în al dv. devotat 

Publicat pentru prima oară 
ln : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXIX, ed. rusă, 1946 

192 

Originalul în limba germană! 
Tradus din limba germană. 

Engels către Johann Philipp Becker 

la Geneva 

Londra, 1 aprilie 188()1 

Bătrîne prieten, 
Te anunţ că ţi-am trimis prin poştă un mandat de 4 I.st., ceea ce 

face 100 de franci şi 80 de centime, şi îţi doresc să-i primeşti cit mai 
repede. Sper că atît tu, cit şi soţia ta o duceţi mai bine cu sănătatea 
odată cu sfîrşitul acestei ierni aspre. Aici o ducem aşa şi-aşa. D-na 
Marx încă nu se simte aşa cum trebuie şi chiar şi starea lui Marx 
ar suporta o îmbunătăţire. Abia după trecerea iernii începe pentru ef 
perioada cea mai proastă, din cauza unei tuse convulsive care nu-I 
lasă să doarmă. 

In general aici se repetă povestea din 1850 480• Asociaţia munci
torilor se scindează în tot felul de grupuri - într-o parte Most, în
tr-alta Rackow - şi avem destulă bătaie de cap pentru a nu ne lăsa 
tîrîţi în asemenea treburi. Totul nu este decit furtună într-un pahar 
cu apă, ceea ce ar putea să aibă chiar o influenţă binefăcătoare a.su
pra celor implicaţi, contribuind la edificarea lor, dar pentru evoluţia 
istoriei universale este absolut indiferent dacă 100 de mundtori ger
mani se vor declara aici în favoarea unora sau a altora. Dacă ar 
mai putea avea o influenţă asupra englezilor - dar de aşa ceva nici 
nu poate fi vorba. In confuza lui sete de acţiune, Most nu poate sta 
o clipă liniştit, dar nici nu duce ceva pînă la capăt. Cei din Germania 
nu vor să înţeleagă o dată că, dacă Most a fost expulzat din Germania, 
înseamnă că a sosit momentul de a se trece la revoluţie. „Freiheit" 
se face luntre şi punte pentru a deveni ziarul cel mai revoluţionar 

1) Vezi volumul de faţă, p. 326, 321, 329, 330-331, 331-340, 354, 356-351, 
362-311, 382. - Nota red. 
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din lume, dar pentru aceasta nu este suficient ca la fiecare rind să 
repeţi cuvin tul „revoluţieu. Din fericire, nu prea are mare impor
tanţă ce anume apare în acest ziar şi ce nu. Acelaşi lucru se poate 
spune şi despre organul de presă 1) din Ziirich, care astăzi propovă
tluieşte revoluţia, iar miine declară că o răsturnare violentă repre
zintă cea mai mare nenorocire ; pe de o parte se teme ca nu cumva 
Most să strige mai tare decit el, iar pe de alta ca nu cumva mund
torii să-i ia propriile declaraţii în serios. Poftim şi alege intre flecă
reala lui „Freiheit" şi filistinismul mărginit al lui „Soz[ial]demokratu I 

Mă tem ca prietenii noştri din Germania să nu se înşele cu privire 
la formele organizatorice care trebuie adoptate în condiţiile actuale. 
Nu am nimic împotriva faptului ca cei aleşi în parlament să se afle 
în frunte, deoarece altminteri nu există nici o conducere. Dar supu
nerea rigidă pe care o putea cere vechea conducere de partid, aleasă 
în acest scop, ei nu o pot pretintle şi nici impune. Şi a..:easta cu atit 
mai puţin în condiţiile actuale - fără presă, fără adunări de masă. 
Cu cit aparent organizaţia este acum mai Uberală, cu atît mai puter
nică este ea în realitate. In loc de aceasta se urmăreşte menţinerea 
vechiului sistem, în c adrul căruia hotăririle conducerii de partid 
"Sint definitive (chiar dacă nu există un congres care să le corecteze 
sau, la nevoie, să le anuleze) , iar dacă cumva cineva le atacă, este 
declarat eretic. In plus, cei mai buni ştiu că şi printre ei există tot 
felul de tipi incapabili, ba chiar nu prea oneşti. Trebuie să fie totuşi 
din cale-afară de limitaţi oa să nu vadă că de organul lor de presă nu 
dispun ei, ci Hăchberg mulţumită sacului lui cu bani şi, împreună cu 
el, amicii lui filistini Schr[amm] şi Bernstein. După părerea mea, ve
chiului partid şi organizării lui anterioare le-a sunat ceasul. Dacă, 
aşa cum e de aşteptat, mişcarea europeană va reînvia, marea masă a 
proletariatului german se va înrola în rîndurile ei, iar cei 500 OOO de 
<>ameni ai anului 1818 4s1 vor constitui nucleul instruit, disciplinat al 
acestei mase, dar atunci vechea, „rigida organizaţie•, moştenită din 
tradiţii lassalleene, va fi o frină c are poate opri o căruţă, dar nu poate 
stăvili o avalanşă. 

In plus, oamenii aceştia nu fac decit lucruri menite să submineze 
partidul. In primul rind, partidul este obligat să-i sprijine pemnanent 
pe vechii agitatori şi redactori, admiţind să i se vire pe gît o serie 
întreagă de gazete în care nu găseşti nimic în plus faţă de orice pră
pădită de gazetă burgheză. Iar muncitorii trebuie să suporte toate 
acestea vreme îndelungată I In al doilea rind, în majoritatea cazuri
lor, indivizii aceştia se manifestă atît de sfios în Reichstag şi în 
Landtagul saxon, incit se compromit şi compromit şi partidul în faţa 
întregii lumi, fac actualului guvern propuneri „pozitive• ,  cum să pro-

I) „Sozialdelllokrat•. - Nota red. 
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cedeze mai bine în diverse probleme mărunte etc. Iar muncitorii 
declaraţi în afara legii şi predaţi poliţiei legaţi de mîini şi de pi
cioare trebuie să considere toate acestea drept o reprezentare ade
vărată I In al treilea rînd - publicaţia mic-burgheză filistină „So
z[ial] dem[okrat] u, pe care ei o aprobă. In fiecare scrisoare ei ne 
scriu să nu dăm crezare informaţiilor potrivit cărora în partid i;-ar 
fi produs sciziuni sau divergenţe ; dar oricine vine din Germania ne 
asigură că oamenii sînt total dezorientaţi din cauza acestei atitudini 
a conducătorilor şi că nu o aprobă cituşi de puţin. Dealtfel nici n-ar 
fi putut fi altfel, avînd în vedere calităţile muncitorilor noştri do
vedite în fapt într-un mod absolut impresionant. Caracteristic mlş
cării germane este că toate greşelile săvîrşite de conducere sînt în
toWeauna îndreptate de mase ; şi aşa se va întîmpla, probabil, şi de 
data aceasta. 

Fii tare şi mai dă din cînd în cînd cite un semn de viaţă, Starea. 
lui Borkheim este, ca şi înainte, destul de proastă 1). 

Publicat pentru prima oară 
în : F. Engels. „Vergessene Briefe 
(Brlefe Friedrich Engels'an 
Johann Philipp Becker".) 
Berlin, 1920 
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Al tău, 
F. E-

Originalul ln l imba germană. 
Tr�us din limba germazi� 

Engels către Paul Lafargue 

la Londra 

Londra, 4 mai 1880' 

Dragul meu Lafargue, 
Ce putem face cu introducerea oferită de Malon '82? Ii sînt foarte 

recunoscător pentru bunele lui intenţii, dar aici este vorba de fapte� 
şi pe acestea de unde le putea lua el ? Istoria socialismului german. 
din 1843 pînă în 1863 încă n-a fost publicată, iar prietenii germani 
din Ziirich ai lui Malon nu ştiu aproape nimic despre această pe
rioadă premergătoare intrării lor în viaţa politică. Este, prin urmare, 
cit se poate de firesc ca introducerea lui Mailon să lase la o parte 
faptele cele mai importante, insistînd, în schimb, asupra unor amă
nunte care nu prea îl interesează pe cititorul francez şi, în plus, 

1) Vezi Tolumul de faţă, p. 314-315. - Nota red. 
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'Să abunde în greşeli destul de grave. Ca să menţionez numai una 
<lin ele, Lassalle nu a fost niciodată redactor la „Neue Rheinische 
Zeltungu. Nici măcar nu a colaborat vreodată la el, cu excepţia 
foiletonului publicat într-un singur număr, dar şi acest foileton a 
fost refăcut în întregime de redacţie. Pe atunci, Lassalle se ocupa 
aproape exclusiv de procesul de adulter şi divorţ al contesei 
Hatzfeldt şi soţului ei 4s3 şi chiar dacă şi-ar fi oferit serviciile ca 
redactor, noi am fi refuzat categoric să cdlaborăm cu un om vîrît 
pînă peste urechi în murdărHle pe care i le impunea acest proces 
scandalos. Niciodată nici Marx, nici eu nu am colaborat cu LassaJle. 
Cam prin 1860 el ne-a propus să fondăm împreună cu el la Berlin 
un mare cotidian, însă condiţiile noastre au fost de aşa natură, incit 
i s-au părut, probabil, inaoceptabile 484• 

Dacă aş avea nevoie ca cineva să mă recomande publicului 
franicez, ceea ce este foarte posibil, numai d-ta, după părerea mea, 
41 putea s-o faci, d-ta, care ţi-ai dat silinţa să-mi traduci articolele ; 
numai d-ta ai putea obţine datele necesare. L-am rugat pe Marx 
să ţi le dea. Cred că sînt dator atît faţă de d-ta, cit şi faţă de mine 
să nu aacept pe nimeni altul. 

.Publicat pentru prima oară 
in : F. Engels et L. Lafargue . 
• ,Correspondance", t. I, Paris, 1956 
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Al d-tale, 
F. Engel:s 

Originalul în l imba francezii 
Tradus din limba franceză 

Marx către Paul Lafargue 485 

la Londra 

[Londra, 4 sau 5 mai 1880) 

Dragă Lafargue, 
Iţi trimit alăturat rezultatul consultaţiei mele (de ieri seara) cu 

Engels. Stilizează, dar nu modifica conţinutul. 

In limba română 
publicat pentru prima oară 
ca facsunil în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 19, ed. rusă, p. 247 

Al d-tale, 
Karl Mane 

Originalul ln limba franceză 
Tradus din limba germană 
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195 

Engels către August Bebel 

la Leipzig 

[Londra, începutul lunii mai 18801 

(„.) 1) pentru ca şi fără o interdicţie directă să zădărnicim toată 
povestea. 

D-1 HasseLmann va fi făcut în curind inofensiv dacă se vor da 
publicităţii fapte realmente compromiţătoare pentru el şi va fi lipsit 
în Reichstag de orice şanse, adică dacă se va proceda într-un mod 
făţiş revoluţionar, ceea ce se poate realiza într-o manieră absolut 
calmă, cum ai reuşit d-ta, magistral dealtfel, în cuvintarea despre 
persecuţii 488, Dar dacă vor exista tot timpul temeri, cum se întimplă 
adesea, ca fiilistinului să nu i se pară cineva mai extrem.ist decit 
este în realitate şi daca, pe deasupra, cele relatate în alăturata 
tăietură din „K(olnische] Z(eitung]", potrivit cărora partea social-de
mocrată a prezentat o propunere de reintroducere a privilegiilor 
de breaslă pentru comerţul cu produse confecţionate la domiciliu, 
corespund realităţii, indivizii de teapa lui Hasselmann şi Most îşi 
vor face uşor jocul. 

Dealtfel, toate acestea nu prezintă o importanţă prea mare. Parti
dul trăieşte acum numai datorită activităţii pe care o desfăşoară 
spontan şi fără zgomot fiecare în parte şi care este susţinută şi 
organizată prin călătorii intreprinse în ţară, care nu pot fi interzise. 
In Germania noi am reuşit ca tot ce fac adversarii noştri să fie 
folosit în avantajul nostru, ca toate forţele istoriei să lucreze pentru 
noi, ca nimic, dar absolut nimic din ceea ce se întimplă să nu 
rămină neexploatat de noi. De aceea ne putem lăsa fără grijă 
adversarii să lucreze pentru noi. Bismarck face realmente pentru 
noi fantastic de mult 2) . Acum a cucerit pentru noi Hamburgul 487 
şi se pregăteşte să ne dăruiască şi Altona, iar apoi şi Bremenul. 
Naţional-liberalii 488 lucrează pentru noi chiar şi atunci cinci nu fac 
decit să încaseze lovituri de picior şi să voteze impozite. Catolicii 
lucrează pentru noi votind la început împotriva legii excepţio
nale 149, apoi pentru ea, iar pentru aceasta Bismarck ii lasă la discre
ţia guvernului, adică ii scoate şi pe ei în afara legii. Tot ceea ce 
putem face noi nu este decit o adiere de vint în comparaţie cu 
ceea ce fac acum pentru noi evenimentele. Febrila activitate a lui 
Bismarck, care pretutindeni provoacă dezordine şi nu lasă nimic la 

1) Inccputul manuscrisului lipseşte. - Nota red. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 290 şi 380. - Nota red. 
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locul lui, fără a putea crea ceva cit de cit pozitiv, care stoarce pînă 
la ultima limită şi fără nici un folos impozite de la fiecare filistin, 
care astăzi vrea una, mîine exact altceva, care-l împinge brutal pe 
filistin în braţele revoluţiei, deşi el grozav ar vrea să se gudure la 
picioarele lui Bismarck - această a'Ctivitate reprezintă cel mai pu
ternic aliat al nostru ; iar faptul că d-ta îmi poţi confirma efectiv, 
pe baza observaţiilor proprii, această inevitabilă mişcare spre stînga 
mă umple de bucurie. 

Şi în Franţa lucrurile merg straşnic. Concepţiile noastre comu
niste îşi croiesc acolo pretutindeni cale, iar cei mai buni dintre 
propagatorii lor sînt în special foştii anarhişti, care au venit la noi 
fără ca noi să fi mişcat vreun deget. In felul acesta a fost restabilită 
unitatea de concepţii în rîndurile socialiştilor europeni. Despre cei 
care mai bîjbîie încă pe de lături nu merită să vorbim de cînd ultima 
sectă, cea a anarhiştilor, s-a autodizolvat. Şi a'Colo, după cum ai 
remarcat şi d-ta, în rîndurile burgheziei, ca şi a1e ţărănimii se contu
rează tot mai mult o tendinţă spre stînga  ; şi aki însă există un 
inconvenient : această tendinţă spre stînga îndeamnă în primul rînd 

spre un război revanşard, iar acesta trebuie în orice caz evitat. 
Victoria liberalilor de aici prezintă cel puţin avantajul că i-a 

stricat lui Bismarck j ocul în politica externă. El trebuie să�i scoată 
acum din cap războiul cu Rusia şi probabil că-şi va vinde, ca de 
obicei, cuiva aliata - AUJStria. Austriecii şi-au dat seama încă din 
1864-1866, pe propria lor piele, că Bismarck îşi caută aliaţi doar 
pentru a avea pe cine să trădeze, dar sînt prea proşti şi cad din 
nou în capcană. 

Şi în Rusia lucrurile merg straşnic, în pofida asasinatelor judi
ciare, a exilărilor şi a liniştii aparente. Slăbiciunii financia·re nu i 
se poate pune capăt. Nici un bancher nu acordă 1mprumuturi fără 
garanţii din partea Adunării naţionale. Aşa se explică ultima încer
care, ce se face acum de a obţine un împrumut intern. Pe hîrtie va 
reuşi, dar în realitate va fi un eşec total. Şi atunci, va trebui să 
fie convocată, în cele din urmă, o adunare pentru a se obţine bani 
numerar, dacă cumva pînă atunci nu se vor mai petrece şi alte 
lucruri. 

Salutări cordiale d-tale şi lui Liebkn[echt] de la M[arx] şi 

Publicat pentru prima oară 
ln: „Arhiv Marksa i Enghelsa•, 
voi. I (VI), 1932 

ail d -tale, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 
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196 

Marx către Ferdinand Domela Nieuwenhuis 

la Haga 

Stimate domn, 

27 iunie 1880. 
41, Maitland Park Road, 

Londra, N.W. 

Doctorul meu mi-a recomandat insistent să încetez pentru un 
timp orice activitate, şi aş fi părăsit Londra pentru a-mi vedea de 
sănătate undeva la mare sau la munte dacă nu m-ar fi oprit starea 
gravă în care se află soţia mea. Dar scrisorile care�mi sînt trimise 
la această adresă îmi parvin întotdeauna, deoarece îmi sînt reex
pediate. 

Independent Îillsă de starea actuală a sănătăţii mele nu v-aş fi 
putut îndeplini rugămintea 489 pentru simplul motiv că nu cunosc 
destul de bine limba olandeză pentru a putea aprecia d acă o ex
presie sau ailta corespunde sau nu respectivului conţinut. 

Judecind după articolele dv., pe care le-am citit în „Jahrbuch 
der Sozialwissenschaftu (anul întîi, partea a doua) 490, nu mă în
doiesc cituşi de puţin că sînteţi cert omul cel mai indicat să ofere 
olandezilor un rezumat al „Capi talului". - Mai observ în treacăt 
că d-l Schramm (C.A.S., p. 81) 491 înţelege greşit teoria mea asupra 
valorii. El ar fi putut să înţeleagă - chiar dintr-o adnotare din 
„Capitalulu în care se spune că A. Smith şi Ricardo [greşesc] cînd 
confundă valoarea şi preţul de producţie 492 (fără să mai vorbim de 
pre/urile de piaţă) - că corelaţia dintre „valoareu şi „preţ de pro
ducţie•, deci şi dintre „valoareu şi preţurile de piaţă care oscilează 
în jurul „preţurilor de producţieu, nu se integrează în nici un caz 
în teoria valorii însăşi, şi cu atit mai puţin ar putea fi anticipată 
prin fraze generale scolastice. 

In actualele condiţii din Germania, partea a doua a „Capitalu
lui u 2117 nu poate să apară, ceea ce pe mine mă aranjează grozav, 
deoarece tocmai acum anumite fenomene economice au intrat într-un 
nou stadiu de dezvoltare şi reclamă deci o nouă analiză. 

Cu salutări sincere 

Publicat pentru prima oară 
fn „Istonk-marksist•, voi. 6(40), 1934 

al dv. devotat, 
[Karl Marx/ 1) 

Originalul în limba gennană 
Tradus din limba germană 

1) Probabil că semnătura s-a rupt la fotocopierea manuscrisului. - Nola red. 
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197 

Engels către Minna Karlovna Gorbunova 

la Biarritz 

122, Regent's Park Road, N.W. 
Londra, 22 iulie 1880 

Stimată doamnă, 
După cîteva rătăciri, scrisoarea dv. din Biarritz 499 a ajuns cu, 

bine aici, unde locuiesc de 10 ani. Mă grăbesc să vă comunic in
formaţiile pe care le deţin. 

Am discutat problema cu prietenul meu Marx şi amîndoi sîntem 
de părere că referitor la şcolile profesionale engleze aici nu există 
surse mai bune decît rapoartele oficiale 494 de care dispuneţi dv. 
Cealaltă literatură, neoficială, pe această temă este consacrată 
aproape exclusiv prezentărilor retuşate, dacă nu urmăreşte de-a 
dreptul să facă reclamă pentru o escrocherie sau alta. Voi căuta 
prin rapoartele din ultimii ani aile consiliilor şcolare şi ale Ministe
rului Instrucţiunii dacă nu există cumva acolo ceva ce v-ar putea 
interesa, şi în acest caz vă voi comunica amănunte dacă veţi avea 
amabilitatea să-mi indicaţi adresa unde vă pot scrie sau expedia 
ceva, fie peste două săptămîni, fie la toamnă (deoarece plec pentru 
un timp din Londra 191) . Invăţămîntul profesional 811 tineretului se 
prezintă aici mult mai prost decît în majoritatea ţărilor de pe 
continent ; ceea ce se face se face de obicei numai pentru salvarea 
aparenţelor. Cred că v-aţi dat seama chiar din rapoarte că „şcolile
profesionaleu de aici nu seamănă deloc cu şcolile profesionale de 
pe continent, ci reprezintă un fel de case de corecţie în care sînt 
trimişi, prin hotărîre judecătorească, pentru un număr de ani copil 
fără căpătîi. 

Dar poate că v-ar interesa mai mult încercările american1lor în 
această direcţie. Statele Unite au trimis la expoziţia 440 de la Paris
un material extrem de bogat pe această temă, care a rămas, pro
babil, la marea bibliotecă de pe rue Richelieu 495 şi despre care
puteţi afla amănunte chiar de acolo, din catalogul expoziţiei. 

Eu mă voi strădui să vă găsesc adresa unui oarecare domn Dao 
Costa din Paris, al cărui fiu 1) a participat la Comuna din 1871. 
Da Costa tatăl lucrează chiar în învăţămînt, este pasionat de pro
fesiunea lui şi v-ar servi cu cea mai mare plăcere. 

1) Charles Nicolas Da Costa. - Nota red. 
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Aici nici şcolile pentru continuarea studiilor muncitorilor adulţi 
nu fac, de regulă, prea multe parale. Dacă pe undeva se realizează 
ceva bun, aceasta se datorează unor împrejurări speciale şi unor 
persoane anumite, cu alte cuvinte este un fenomen local şi tem
porar. Ceea ce apare sistematic în toate aceste cazuri este un 
singur lucru : escrocheria. Cele mai bune instituţii d�cad în scurt 
timp, ajungind la o rutină ucigătoare, iar scopul oficial devine din 
ce în ce mai mult un pretext, în spatele r:ăruia angaj aţii îşi consumă 
cît mai comod salariile. Toate acestea au intrat într-atît în obiş
nuinţă, înoît nici institutele în care sint educaţi copiii clasei de 
mijloc, ai burgheziei, nu fac excepţie. Tocmai în acest domeniu 
m-au frapat din nou în ultima vreme exemple dintre cele mai ciudate. 

Regret foarte mult că nu vă pot furniza eu însumi material nou. 
Din păcate, de cîţiva ani încoace nu am mai avut posibhlitatea să 
urmăresc în amănunt evoluţia instrucţiunii publice. Altminteri aş fi 
fost foarte bucuros să vă pot oferi mai mult. Ne interesează extrem 
de mult tot ce contribuie la instruirea poporului şi, implicit, chiar 
dacă indirect, şi la mişcarea revoluţionară dintr-o ţară ca Rusia, care 
.se află în ajunul un�i crize istorke mondiale şi care a creat un 
partid revoluţionar, cu un spirit de sacrificiu şi o energie fără pre
cedent. 

Cu deosebită stimă 

Publicat pentru prima oară 
in limba rusă şi in limba 
originalului in : „Neizdannîe pisma 
F. Enghelsa•, Leningrad, 1924 
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a1 dv. devotat, 
F. Engels 

Originalul in limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Minna Karlovna Gorbunova 

la Biarritz 

122, Regent's Park Road, N.W. 
Londra, 2 aug. 80 

Stimată doamnă, 
Vă scriu în mare grabă. De cîteva zile casa mi-e plină de prie

teni din provincie veniţi în vizită. Vă comunic adresa : 
M. Da Costa, 40 rue Gay-Lussac, Paris. Deoarece eu nu l-am 

intîlnit pe bătrînul domn decît o singură dată şi atunci pentru scurt 
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timp, îmi închipui că, probabil, nu-şi va mai aminti de mine ; în 
locul oricărei alte recomandări, îl puteţi asigura însă că Marx mi-Cl' 
dat adresa special pentru dv., aflînd-o de la ginerele său Longuet„ 
care este prieten cu tînărul Da Costa. 

In cursul acestei săptămîni îmi voi face timp să vă scriu mai 
amănunţit, şi anume la Paris, post-restant. 

Cu profund respect 

Publicat pentru prima oară 
1n limba rusă şi în limba 
originalului în : „Neizdannie pisma 
F. Enghel,sa•, Leningrad, 1924 
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al dv., 
F. EngelS' 

Originalul în limba germană. 
Tradus din limba germanăi 

Engels către Minna Karlovna Gorbunova 

la Paris 

Stimată doamnă, 

Londra, N.W„ 122, Regent's Park Road, 
5 august 1880' 

In completarea celor cîteva rînduri pe care vi le-am trimis la 
Biarritz 1) vă pot spune doar că realmente nu am ştiut ce alte docu
mente şi rapoarte v-aş fi putut •recomanda în afara acelora menţio
nate chiar de dv. în ultima scrisoare. După vacanţa şcolară însă, cind 
se vor întoarce aici cei cîţiva cunoscuţi ai mei, mă voi interesa în 
continuare şi, dacă voi găsi ceva nou, vă voi trimite la Moscova 49' 
sau vă voi informa în legătură cu cele afilate. Pentru ca această co
respondenţă să pară absolut inofensivă vă voi scrie în engleză şi voi 
semna E. Burns. Scrisorile dv. mi le puteţi expedia pe adresa: Miss
E. Burns, 122, Regent's Park Road, N.W., Londra. Nu este nevoie de 
un ai1t plic în interior, persoana în cauză fiind nepoata mea. 

Am citit cu mult interes cele relatate de dv. în legătură cu activi
tatea pe care o desfăşuraţi la Moscova, preC'Um şi cu posibilitatea ce 
vi s-a oferit ca, ajutată de preşedintele BeMCTBa 2), să înfiinţaţi <>' 

1) Vezi scrisoarea anterioară. - Nota red. 
') ln text cuvin tul „zemstvă • a fost scris de Engels cu caractere ruseşti. -

Nota red. 
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şcoală profesională. Şi noi avem aici rapoartele statistice ale tuturor 
aeMCTBa1) ruseşti şi în general un material excelent referitor la si
tuaţia economică a Rusiei. Din păcate nu le pot parcurge acum, 
deoarece se afJ.ă la Marx, care este plecat împreună cu toată familia 
pe litoral 102• E drept însă că toate acestea nu m-ar ajuta prea mult 
în încercarea de a răspunde la întrebarea dv. 497, pentru care ar fi 
nevoie de cunoaşterea respectivelor ramuri ale industriei casnice, a 
modului lor de organizare, a produselor şi capacităţii lor de concu
renţă, ceea ce nu se poate realiza decit la faţa locului. In general mi 
.se pare că ramurile industriale amintite de dv., sau cel puţin majo
ritatea lor, vor mai fi în stare să concureze un timp cu marea in
dustrie. Asemenea transformări iilldustriale se produc într-un ritm 
.extrem de lent ; în Germania, în unele ramuri războiul de ţesut ma
nual n-a fost nici pînă acum total înlăturat, în timp ce în Anglia 
lucrul acesta s-a făcut încă cu 20-30 de ani în urmă. In Rusia pro
cesul acesta se desfăşoară şi mai lent. Iernile lungi de acolo îi lasă 
ţăranului foarte mult timp liber şi dacă în timpul zilei el lucrează cit 
de cit, oricum ciştigă ceva. Bineînţeles, metodele acestea primi
tive de producţie nu vor scăpa de un sfîrşit inevitabil, şi într-o ţară 
cu o puternică dezvoltare industrială, ca, de pildă, aici, s-ar putea 
afirma că este mai uman să grăbeşti acest proces de descompunere 
decit să-l prelungeşti. Se poate însă foarte bine întîmpla ca în Rusia 
1ucrurile să se prezinte altfel, cu atît mai mult cu aît sînt de aşteptat 
schimbări uriaşe în situaţia politică genernlă. Micile şi jalnicele pa
liative, care, după cum v-aţi convins singură, n-au fost aproape de 
nici un folos nici în Germania, nici în alte ţări, ar putea, eventual, 
ca în Rusia să ajute poporul să depăşească criza politică şi să-şi men
ţină industria pînă cînd îşi va putea spune singur cuvîntul. Dar şi 
-şcolile l-ar putea ajuta ca cel puţin să se lămurească într-o oarecare 
măsură ce anume are de spus. La aceasta contribuie mai mult sau 
mai puţin toate elementele reale de cultură răspîndite în popor. In
văţămîntul tehnic şi-ar atinge, probab�l, mai uşor scopul dacă, pe de 
-0 parte, ar încerca o organizare mai raţională a producţiei, cel puţin 
în ramurile industriale viabile şi mai răspîndite, şi dacă, pe de altă 
parte, ar înarma copiii într-un asemenea grad cu cunoştinţe tehnice 
generale, incit să poată trece cu uşurinţă în alte ramuri industriale. 
In afara unor asemenea generalităţi, de la distanţă este greu să spui 
altceva. Relativ cert mi se pare doar că gubernia Moscova nu va de
veni prea curînd un centru al marii industrii, deoarece este situată 
departe de regiunile carbonifere, iar lemnele de foc sînt de pe acum 
insuficiente. Se prea poate că vreo ramură a industriei casnice, me-

1) In text cuvîntul „zemstvele" a fost scris de Engels cu caractere ruseşti. -
1'/ola red. 
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reu în schimbare, să mai dureze acolo un timp, chiar dacă taxele 
vamale protecţioniste vor face să apară mari întreprinderi ca, de 
pildă, industria bumbacului de la Şuia şi Ivanovo din gubernia Vla
dimir. In ultimă instanţă, ţăranii pot fi ajutaţi numai dindu-li-se mai 
mult pămînt, pe care să-ll lucreze în colectiv. 

Cele relatate de dv. în ilegătură cu începutul descompunerii 
o6�HHLI1) şi artelurilor ne sînt confirmate şi de ştirile care ne-au 
parvenit din alte surse. Numai acest proces de descompunere mai 
poate dura încă foarte mult timp. Şi cum în Europa occidentală 
curentul general este orientat exact în direcţie inversă, iar la ur
mătoarea zguduire va dobîndi o forţă neobişnuită, este de aşteptat 
ca şi in Rusia, care în ultimii 30 de ani a dat lumii atîtea minţi 
critice, acest curent să se dovedească la momentul potrivit suficient 
de puternic pentru a putea face apel la milenara pornire spontană 
spre asociere a poporului, înainte ca aceasta să se stingă cu totul. 
Din această cauză asociaţiile de producţie, ca şi alte forme de in
troducere a asociaţiilor în popor ar trebui privite în Rusia din alt 
punct de vedere dedt în Occident. Ele vor rămîne, desigur, întot
deauna, nişte simulacre de paliative. 

Cu profund respect 

Publicat pentru prima oară 
în limba rusă şi în limba 
originalului în : „Neizdannîe plsma 
F. Enghelsa•, Leningrad, 1924 
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a:1 dv. devotat, 
F. Engels 

Originalul în limba germani 
Tradus din limba germanli 

Engels către Johann Philipp Becker 

la Geneva 

Bătrîne prieten, 
Ramsgate, 1'1 aug. 1880 

Abia astăzi mi s-a trimis aici 191 <:artea ta poştală şi ţi-am expediat 
imediat 2 1. st., adică 50 de franci şi citeva centime (pe mandat am 
indicat adresa mea din Londra). Se înţelege de la sine că nu vom 
lăsa să fii dat afară din casă, în timp ce noi aici ne refacem sănătatea 

1) - ob,tei. - Nota trad. ln textul german cuvîntul „obştei" a fost scris de 
Engels cu caractere ruseşti. - Nota red. 
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pe malul mării. Pentru aceşti cîţiva franci nu trebuie să-ţi faci atîtea 
probleme, un asemenea ajutor este cit se poate de firesc între vechi 
tovarăşi de arme, care de 40 de ani luptă sub acelaşi steag şi răspund 
la aceeaşi chemare. 

Aici sîntem toţi împreună : Marx, soţia sa, fiicele cu soţii şi co
ipiii lor 1) ; şederea aici îi prieşte grozav lui Marx ; sper că se va în
sănătoşi complet. Din păcate, soţia lui este de mult timp suferindă, 
dar încearcă să-şi păstreze un moral ridicat. Săptămîna viitoare mă 
voi întoarce la Londra, dar Marx trebuie să rămînă aici oit mai mult 
posibil. 

A propos, voiam să-ţi mai spun că a ieşit o întreagă încurcătură 
cu scrisorile tale. Marx nu a primit niciodată de la tine scrisori spre 
păstrare, dar probabil că Borkheim are cîteva din ele. Tu l-ai rugat pe 
Marx, prin intermediul d-nei Marx, pe vremea cînd ea ţi-a făcut o 
vizită la Geneva, să le ia de la Borkheim 2) . Numai că acum Bork
heim susţine că nu a primit niciodată vreo scrisoare de la tine. Aşa
dar, habar n-am cum stau, de faipt, lucrurile. 

Sper că, cel puţin pentru moment, ai scăpat de necazul cel mai 
mare şi te vei odihni puţin. 

Salutări cordiale de la toţi ai noştri şi în special de la 

Publicat pentru prima oară 
în : F. Engels. 11Vergessene Briefe 
(Briefe Friedrich Engels" an 
Johann Philipp Becker)", 
Berlin, 1920 

201 

al tău, 
F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germana 

Marx către Friedrich Adolph Sorge 

la Hoboken 

[Ramsgate] 30 august 1880 

Dragă Sorge, 
Iţi scriu din Ramsgate, unde mă aflu acum cu soţia 1e2 ; înainte 

de aceasta am fost cu ea la Manchester pentru un consuJ.t la amicul 

1) Jenny şi Charles Longuet, Laura şi Paul Lafargue, Jean-Laurent-Frederick, 
Henry şi Edgar Longuet. - Nota red. 

1) Vezi volumul de faţă, p. 453-454. - Nota red. 
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meu, doctorul Gumpert. Soţia mea suferă de o alarmantă maladie a 
ficatului. 

Fiind mereu pe drumuri, am primit cu întîrziere scrisoarea ta. 
Sînt întru totul de acord cu tine. Dacă nu vei reuşi să faci rost de 
bani în ţara yankeilor, adică de cei 200 de ddlari, va trebui să aban
donezi chestiunea 498• Cum stau lucrurile aici, îţi poţi da seama şi din 
faptul că „J;;galite" şi-a încetat apariţia, lipsindu-i 3 OOO de franci '99• 
Va trebui ca, de formă, să-l pun la curent pe Liebknecht cu toate 
acestea. 

Am primit articolul din „Sun" 500, pentru care îţi mulţumesc. Se 
vede, totuşi, că, cu toate bunele lui intenţii, omul nu înţelege nici 
cele mai elementare lucruri din tot ce ;relatează. 

De minimiis non curat lex 1) , iar printre aceste „minima" îl con
sider şi pe onctuosul Douai 501• 

Salutări cordiale. 

Publicat pentru prima oară 
[n : „Briefe und Ausziige aus 
Briefen von Joh. Phil. Becker, 
Jos. Dietzgen, Friedrich Engels, 
Karl Marx u. A. an F. A. Sorge 
und Andere", Stuttgart, 1906 
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Al tău, 
Karl Marx 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Laura Lafargue 

la Londra 

[Bridlington Quay) 3 sept. 80 

Draga mea Laura, 
Am numai cîteva minute la dispoziţie pentru a răspunde la ama

bila ta scrisoare. Astă seară am vizitat o colecţie geologică de ama
tor, iar mîine ne pregătim să facem o excursie la Flamborough Head. 
Aici timpul a fost mereu splendid : o adevărată vreme renană de oc
tombrie, adică, după gustul meu, cea mai frumoasă vreme. Pe cer 
nici un nor, un soare arzător şi totuşi aerul este răcoros, fortifiant. 
Poate reuşeşti să vii aici o săptămînă cu Lafargue ; localitatea ră
mîne pustie, camere şi tot felul de posibilităţi de cazare se găsesc la 
discreţie. 

1) - Legea nu se ocupă de lucruri mărunte. - Nota lrad. 
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De la Pumps nu am mai primit nimic în afară de scrisoarea ex
pediată la Ramsgate la 15 august, dacă nu mă-nşel. I-am răspuns 
imediat .şi, de cum am sosit la Londra, acum exact o săptămină, vi
neri 1), i-am trimis o carte poştală, dar n-am primit ni'ci un răspuns. 
Acum sînt aproape sigur că i-a scris lui Sarah, sau mamei acesteia, 
d-na Nicholls, care locuieşte în casa noastră pe timpul cit lipsesc eu. 
Ţi-ar fi greu să treci o dată pe acolo şi să-mi comunici şi mie rezul
tatul vizitei tale ? Am început să intru în panică, deşi sînt sigur că 
este vorba de o încurcătură, din pricina căreia am rămas fără veşti. 

Acum este ora 91/2 seara ; toate ferestrele sînt larg deschise şi to
tuşi aerul răcoros şi pur de afară nu intră atît de repede incit să 
trebuiască să-mi pun haina. Şi berea, ce mai bere I Ar merita să ve
niţi aici chiar şi numai pentru a bea un pahar cu bere într-o cîrciu
mioară de pe chei, o cafenea mică şi simpatică - o bere grozavă I 

Moore şi Beust 2) au plecat la „promenadă a (după cum ştii, asta 
intră în programul oricărei staţiuni de pe litoral), să asculte muzică 
şi să pescuiască nişte fetişcane, din care aici întîlneşti exemplare 
straşnice ; ştii doar că peştele prăjit 3) se găseşte pe uscat. Inainte 
de a pleca însă, ei v-au transmis amîndurora 4) salutări cordiale. 

Publicat pentru prima oară 
ln limba originalului ln : 
F. Engels, P. et L. Lafargue. 
„Correspondance•, t. I, Paris, 1956 
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Cu mult drag, al tău, 
F. Engels 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba engleză 

Engels către Paul Lafargue 502 

la Londra 

Dragă Lafargue, 

7, Burlingtoo Place 
Briddlington Quay, Yorkshire 

3 sept. 80 

De ce Geneva 508 ? Reşedinţa guvernului federal elveţian este 
Berna, şi oricare alt oraş elveţian este la fel de potrivit ca Geneva. 

1) 27 august. - Nota red. 
•) Adolf von Beust. - Nota red. 
•) In original joc de cuvinte : „Backfisch" înseamnă în germană „peşte prăjit•, 

dar şi „fetişcană, adolescentă". - Nota red. 
') Adică Laurei şi lui Paul Lafargue. - Nota red. 



Scrisori din 1880 397 

In afară de cazul că ai unele motive speciale, pe care eu nu le cu
nosc, depunerea se poate face tot atît de bine la Ziirich, iar acolo 
s-ar găsi cu siguranţă cineva care să se ocupe de treaba 
aceasta. Dacă-ţi convine, trimite-mi toate lucrurile aici, iar eu le voi 
expedia mai departe cuiva care să se ocupe de ele. 

Fie-i ţărîna uşoară egalitaristului „Egalite" f499 

Al d-tale, 
F. Engels 

Publicat pentru prima oară 
ln : F. Engels,  P. et L. Lafargue. 
„Correspondance•, t. I, Paris,  1956 

Originalul în limba franceză 
Tradus din limba franceză 
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Engels către Paul Laf argue 

la Londra 

Dragă Lafargue, 

Bridlington Quay 
9 sept. 80 

Alaltăieri am fost nevoit să-ţi scriu în mare grabă, deoarece la 
ora 9,30 trebuia să plec într-o excumie la Flamborough Head, unde 
cei doi naturalişti 1) ai noştri au făcut botanică marină. Mă tem că 
nu am fost suficient de e�plicit, aşa că repet aici pe scurt cele spuse. 

Aspectul cel mai îngrijorător al planului lui Grant 504 constă în 
aceea că numai de el va depinde creşterea sau scăderea valorii ac
ţiunilor voastre, ba chiar reducerea lor la zero. In primul rînd, el re
ţine anticipat 12°/o anual pentru primii 4 conducători. Dacă benefi
ciul brut va fi de 15°/o, atunci beneficiul net, dividendele acţionari
lor vor fi de numai 30/o ; la 200/o nu rămîn decît 80/o etc. Dar, 
avînd în vedere salariile generoase pe care Grant intenţionează să 
le dea directorilor filialelor, se mai ;poate oare conta pe un aseme
nea beneficiu ? Mi se pare foarte puţin probabil. 

Să presupunem totuşi că beneficiul brut este de 20 sau chiar 
25°/o. Ce va face în acest caz Grant ? Va propune un nou împrumut 
pentru a-i înlătura pe ceHallţi conducători. Şi va pretinde că nu poate 

1) Samuel Moore şi Adolf von Beust. - Nola red. 
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găsi aceşti bani cu mai puţin de 15 sau 208/o. Intrucît majoritatea îi 
este asigurată, se va vota pentru. Iar atîta timp cit d-ta şi Jorris nu 
veţi fi în stare .să faceţi rost de bani cu o dobîndă mai mkă, nu aveţi 
şanse de succes dacă vă opuneţi lui. Ei bine, 3 OOO 1. st. cu 12°/o, 
3 OOO 1. st. cu 200/o fac în medie 160/o. Gîndeşte-te şi d-ta dacă poate 
funcţiona o întreprindere grevată de asemenea dobînzi înainte ca 
măcar să se pună problema unor dividende. 

Nimic nu-l împiedică pe Grant să vă ofere din nou capital, de în
dată ce va fi din nou nevoie, cu o dobîn.dă tot mai mare, al cărei 
procent va depinde numai de el. Intrucît el este cel care încasează 
acest procent, sau, cel puţin, 'Cea mai mare parte, el este interesat 
să-l apropie cit mai mult de beneficiul global pe care îl va da între
prinderea. Dobînda el o va împărţi numai cu cel care-i avansează 
aceşti bani, pe cînd beneficiul net trebuie să�l împartă cu toţi cei
lalţi acţionari. 

Aşadar, în realitate, valoarea acţiunilor voastre plătite integral 
va scădea din ce în ce mai mult şi depinde numai de Grant ca ea 
să dispară total. Aceasta înseamnă că vouă vi se va plăti la amîndoi, 
pentru proprietatea voastră literară : 1) 400 1. st., 2) 300 1. st., fiecăruia 
in ziua în care Grant va voi să se descotorosească de voi, 3) acţiuni 
aproape fără valoare şi care aproape nu aduc dividende ; în total 500 
I.st. de fiecare, în cazul că Grant nu va găsi o modalitate de a se sus
trage de la plata celor 300 I.st., ceea ce nu i-ar fi prea greu să fa'Că, 
dacă vă acuză de nerespectarea contractului. Ar fi un proces fru
mos care v-ar costa mai bine de 300 1.st. chiar în cazul că �-aţi 
cîştiga. 

G[rant] nu se poate referi la scrisoarea d-tale. Chiar da'Că cele 
afirmate de el sînt cuprinse în această scrisoare, ea nu va mai va
lora nimic după expirarea lunii pentru care te-ai obligat. 

Interesele lui Jorris nu sînt identice cu ale d-tale. Dacă el şi-a 
neglijat treburile şi este gata să şi le jertfească pentru 300 I.st. pe 
an, aceasta nu dovedeşte decît că nici nu merită să vorbim despre 
aşa ceva. Jorris rămîne la Londra. Odată atras de Grant în această 
afacere, el are tot interesul ca acesta să-l lanseze şi în alte afaceri, 
să-i fie un timp subordonat, pînă oind va avea şi el destui bani şi 
destule relaţii financiare ca să se descurce fără Grant. D-ta nu ur
măreşti aşa ceva. D-ta pleci la Paris, d-ta vrei ca această afacere 
să-ţi asigure existenţa. Intreabă-te singur dacă vei putea realiza 
aceasta în condiţiile oferite de Grant. 

Probabil că şi împuternicitu� d-tale este un om mărunt, interesat 
şi el să-i facă <:urte lui Grant. Toţi urmăresc un interes, în afară de 
d-ta. Un motiv în plus pentru a nu î„treprin'<le nimic în grabă. 
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Jorris şi-a luat obligaţia să procure capitalul necesar; foarte 
bine, dar se înţelege de la sine că el trebuie s-o facă în conditii 
a-cceptabile pentru d-ta, şi nu în condiţii care să te lase cu mîinile 
legate la cheremul unui -cămătar versat. 

Ar fi bine să fie sondat Bradshaw. El e de două ori interesat să 
cadă de acord cu d-ta, aici şi pe continent. Ar fi bine chiar şi numai 
pentru a se putea face presiuni asupra lui Grant ; şi mai bine ar fi să 
poţi alege între amîndoi ; căci Bradshaw nu-şi poate permite escro
cheriile care pentru celălalt sînt meserie. Din pă-cate, nu mai poţi 
avea totală încredere în Jorris, de cînd spune că s-a săturat şi îţi re
comandă să accepţi imediat. 

Aceasta este, fireşte, partea cea mai proastă a chestiunii. S-ar 
putea ca Grant să aibă intenţii mai liberale, dar de îndată ce con
tra.ctul va fi semnat, vei fi fără doar şi poate la cheremul lui. 

Cu un om ca Grant nu văd nici o posibilitate să-ţi asiguri intere
sele. Ai putea pune condiţia ca întregul beneficiu net să fie folosit 
pentru achitarea împrumutului de 3 OOO I.st. şi să nu se împartă nici 
un fel de dividende atîta timp cit societatea plăteşte o dobîndă de 
peste 6°/o, numai că o asemenea condiţie n-ar fi acceptată, sau s-ar 
găsi posibilitatea ca chiar la prima adunare a acţionarilor să fie 

anulată. Iar aceasta ar constitui o garanţie numai pentru primele 
3 OOO I. st., pentru următoarele împrumuturi n-ar mai fi o soluţie, căci 
ar fi de-a dreptul stupid să restitui cu o mină şi să iei împrumut cu 

cealaltă. 
Sfatul .meu : încearcă să tratezi fără Grant, şi dacă nu vei reuşi, 

încearcă cel puţin să-l sperii că te poţi lipsi de el, ca să te fure cu 
ceva mai multă indulgenţă decît intenţionează s-o facă. De furat, tot 
te va fura. 

Vremea aici continuă să fie minunată : tot timpul e soare, aer 
curat, briză dinspre nord-est, apa mării e destul de rece. Mă tem 
însă că astă seară va trebui să-mi pun paltonul ca la Ramsgate. 
Publicul de aici se deosebeşte foarte mult de cel din Ramsgate. Sînt 
comercianţi, mici fabricanţi, negustori din Leeds, Sheffield, Hull etc., 
mult mai provinciali, dar şi mai serioşi de'Cit cei din Ramsgate ; nu 
se văd de loc scandalagii. Absolut frapant este însă faptul că tinere
tul feminin este format din fetişcane între 14-17 ani, vîrsta pe care 
voi o consideraţi ingrată, deşi printre ele sînt unele foarte drăguţe. 
Fete de vîrstă adultă nu sînt deloc sau aproape deloc. De cum s-a 
terminat cu adolescenţa, de îndată ce îmbracă rochie lungă, probabil 
că se şi căsătoresc. Toate femeile peste 18 ani pe care le intilneşti 
aici sînt însoţite de soţi şi chiar de copii. De aceea sărmanul Beust, 
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care se uită galeş după aceste fetişcane, nu a reuşit nici măcar să 
flirteze cu vreuna din ele. Papa şi mama sînt „întotdeauna de pază",  
ca prusienii lui Frederic al  Ii-lea. 

Multe salutări Laurei. Ambii botanişti 1) îi trimit salutări. Cole
tul i-a fost expediat la Ziirich tatălui lui Beust !) . Ziarele le vei primi 
înapoi. Nu ştiu unde se află Marx, nu am nici o ştire de la el. 

Publicat pentru prima oară 
ln : F. Engels, P. et L. Lafargue. 
„Correspondance•, t. I, Paris, 1956 

205 

Al d-tale 
F. Engels 

Originalul în limba franceză 
Tradus din limba francezii 

Marx către Nikolai Franţevici Danielson 4 12 

la Petersburg m 

Stimate domn, 

1'.l septembrie 1880 
Ramsgate 

Nu trebuie să vă mai spun că aş fi foarte bucuros să vă pot fi în 
vreun fel de folos GOG, dar o scurtă relatare a situaţiei în care mă 
aflu în momentul de faţă vă va convinge că în prezent nu Sînt în 
stare să !fac o muncă teoretică. Am fost trimis aici de medici cu pre
scripţia severă de „a nu face nimic• şi de a-mi trata nervii prin „far 

niente• 3) . Brusc, boala de care suferă de mult timp soţia mea s-a 
agravat în aşa măsură, încît ameninţă cu un sfîrşit fatal. In aceste 
condiţii, tot ce pot smulge timpului se limitează, de nevoie, la lu
crări de care trebuie să scap cu orice preţ. 

Cu toate acestea, dv. aţi reuşit să terminaţi partea cea mai im
portantă pentru publicul larg, adică tabelele statistice şi interpre
tarea faptelor cuprinse în ele. Ar fi păcat să amînaţi publicarea lu
crării, pe care şi eu o aştept cu cea mai mare nerăbdare. 

Puteţi dispune după cum vreţi de tot ceea ce socotiţi util să pre
luaţi din scrisorile mele în vederea acestui scop. Mi-e teamă numai 

1) Samuel Moore şi Adolf von Beust. - Nota red. 
1) Friedrich von Beusl - Nota red. 
1) - „a nu face nimic" .  - Nota !rad. 
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că nu veţi găsi prea mult material, deoarece nu v-am trimis decît 
cîteva fragmente. 

Actuala criză este, în ceea ce priveşte durata, proporţiile şi in
tensitatea, cea mai mare din toate crizele prin care a trecut vreodată 
Ang.lia •0• Dar, în pofida falimentului cîtorva bănci de provincie din 
Scoţia �i Anglia, de data aceasta lipseşte cu desăvîrşire punctul cul
minant al marilor crize periodice anterioare din Anglia, şi anume 
crahul financiar de la Londra. Acest fapt cu totu� ieşit din comun 
- absenţa panicii financiare în adevăratul ei sens - se datoreşte 
unui concurs de împrejurări, a căror analiză m-ar duce acum prea 
departe. Una dintre împrejurările hotărîtoare a fost, totuşi, urmă
toarea : uriaşa cerere de metale nobile din 1879 a fost satisfăcută în 
bună parte datorită contribuţiei Băncii Franţei şi Băncii imperiale 
germane. Pe de altă parte, înviorarea subită a afacerilor în Statele 
Unite, începînd din primăvara anului 1879, a acţionat şi în Anglia, 
asemenea unui deus ex machina. 

In ce priveşte criza agrară, treptat ea se va amplifica, se va in
tensifica şi va atinge punctul culminant, du<:înd la o aidevărată re
vo1uţie în relaţiile de proprietate funciară, absolut independent de 
ciclurile crizelor comerciale-industriale. Pînă şi optimişti ca Mr. Caird 
au început „să adulmece pericolul".  Deosebit de caracteristic 
pentru obtuzitatea englezilor este următoru1 fapt : sînt doi ani de 
cind în „Times• şi în diferite publicaţii agrare aipar scrisori ale unor 
feimieri care înşiră cheltuielile făcute de ei pentru cUltivarea pă
mîntului şi ameliorarea fermelor lor, iar aceste cheltuieli .sînt com
parate cu veniturile rea1izate din vinzarea produselor la preţurile 
existente ; rezultatul este un deficit cert. Vă puteţi imagina că nici 
unul dintre specialiştii care se ocupă cu asemenea calcule nu s-a 
gîndit să-şi pună întrebarea : cum ar arăta aceste calcule dacă chel
tuielile pentru plata rentei funciare ar fi în multe cazuri tăiate cll' 
totul, iar în mu1te altele „considerabil" reduse ? Acesta este însă un 
punct sensibil, care nu trebuie niciodată atins. Fermierii încetează.I. 
şi ei să mai creadă într-un mijloc secret, propus de landlorzi sau de· 
„suita" lor de scribi, şi cu toate acestea ei nu îndrăznesc să acţio
neze cu curaj, văzînd că ei înşişi sînt ameninţaţi de „clasa munci
toare• de la sate. In general este un talmeş-balmeş de toată fru
museţea. 

Sper că în Europa nu va fi un război general. Deşi în ultimă in
stanţă războiUl nu ar putea opri dezvoltarea socia1ă, mă refer la dez
voltarea economică, ci mai degrabă ar stimula-o, el ar duce totuşi„ 
fără doar şi poate, la o secătuire inutilă a forţelor pe o perioadă mai 
mult sau mai puţin îndelungată. 
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Vă rog să-mi expediaţi în continuare scrisorile la adresa mea din 
Londra, de unde îmi vor fi trimise întotdeauna, chiar dacă între timp 
voi mai lipsi. 

Publicat pentru prima oară 
in întregime în limba rusă 
in „Mmuvşie godî' nr. 1, 1908 

206 

Cu deosebită stimă, 
A. Williams 1) 

Originalul în limba englezll 
Tradus din limba germană 

Engels către Paul Laf argue 

la Londra 

Bridlington Quay, 12 sept. 80 

Dragă Lafargue, 
Cum ţi-aş putea da sfaturi în probleme de afaceri dacă mă in

formezi post Jactum ? Dacă mi-ai ifi trimis dinainte proiectul de con
tract 506, aş fi ştiut mai bine ce să-ţi spun. Să nu-mi spui că nu l-ai 
primit ; era de datoria dumitale să-l ceri de îndată ce a apărut. Mais 
.on dirait que vous brG.lez de vous faire voler 2) . 

D-ta spui că prin contract se interzice un împrumut cu o do
bmdă mai mare de 1 0°/o. Cine ţi-a spus toate acestea a contat pe 
credulitatea d-tale. In articolul 74 se spunea textual că directorii au 
dreptul să împrumute bani pe termenele şi în condiţiile pe care le 
consideră ei cele mai potrivite. Eu nu ştiu, şi nici nu mi se poate 
pretinde să ştiu, dacă hotărîrile parlamentare interzic sau nu socie
tăţilor pe acţiuni să împrumute bani cu o dobîndă mai mare de 1 00/o. 
Mă îndoiesc. Dar dacă lucrurile stau aşa, ai în faţa ochilor dovada că 
nimeni nu ţine seama de asemenea lucruri. Oare nu mi-ai .scris chiar 
d-ta că Grant voia să împrumute 3 OOO I. st. cu o dobîndă de 1 00/o şi 
cu o primă de 200/o, rambursabile după cinci ani ? 20 împărţit la 
5=4, şi 10+4=14 ; aşadar, în realitate d-ta plăteşti pentru banii 
d-tale 14°/o. De ce nu spui toate astea cînd oamenii vor să te con
vingă că Grant nu poate obţine de la societatea d-tale mai mult 
de 100/o ? 

1) Numele conspirativ al lui Marx. - Nota red. 
1) - S-ar spune însă că arzi de dorinţa de a te lăsa furat. - Nota trad. 
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Spui apoi că J[orris] şi M[ason] şi-ar fi pris des garanties contre 
Grant, en ce que rien de nouveau pouvait etre decide sans qu'on ait 
au moins le vote des 4/5 des actionnaires, et que Grant n'avait que 
550/0 et que par consequent il ne pouvait rien faire sans votre 
consentement. 

Decidement on se moque de vous 1) . In tot contractul nu se po
meneşte nimic de 4/5 din acţionari. Toate hotărîrile se iau cu majo
ritate simplă. Poate că hotănrile parlamentare cer 4/5 pentru modi
ficarea statutului de bază al societăţii. Dar nu despre aceasta este 
vorba. Eu ţi-am arătat cum poate Grant, cu sistemul lui de împru
mut cu o dobîndă de 10°/o şi cu o primă stabilită de el, să înghită 
întregul profit ail societăţii. Iar articolul 74 îi dă dreptul să proce
deze astfel, fără a consulta pe altcineva în afara directorilor săi, 
care, oricine ar fi ei, rămîn în orice caz marionetele lui. 

ln al doi1ea rînd. Cînd tot capitalul se subscrie, rezultă : 
1) 5 OOO de voturi pentru capitalul iniţial de 5 OOO Lst. 
2) 3 OOO de voturi pentru acţiuni privilegiate, 3 OOO I.st. a 5 l.sL 

fiecare acţiune (articolul 49). ln total 8 OOO de voturi. Din acest nu
măr, d-ta, Jorris şi Mason aveţi împreună 2 250 de voturi, adică nu 
45°/o contra 55°/o, ci 280/o contra 720/o. Asta înseamnă ceva mai 
mult de 1/5, dar nu cu mult mai mult. Presupunînd că vreunul din 
voi vinde cîteva acţiuni, pierdeţi şi posibilitatea de a opri operarea 
unor modificări în statutul societăţii. Vi se va spune, probabil, că 
nu se intenţionează lansarea tuturor acţiunilor privilegiate. Dar cit 
timp va dura treaba aceasta, depinde numai de Grant. 

Mai există un alt articol care te poate atinge şi poate schimba 
lucrurile. Articolul 2 1  spune că pentru opţiunile încă neefectuate, 
dar achitate benevol de acţionar, se va plăti pînă la 100/o dobîndă. 
Vreau să sper că aceasta se va aplica acţiunilor d-tale integral plă
tite ; numai că, dacă lucrurhle ar fi stat aşa, Jorris şi Mason ţi-ar fi 
atras atenţia ; cel puţin aşa cred eu. Dacă aceasta este realitatea şi 
d-ta îţi poţi asigura 100/0 la cea mai mare parte a acţiunilor d-tale, 
cu atît mai bine pentru d-ta. Verifică dacă aşa stau lucrurile sau nu. 

!n general, după ultima d-tale scrisoare am rămas cu o impre
sie mai bună despre toată treaba asta. Dacă banii Îiilllprumutaţi cu o 
dobîndă atît de uriaşă pot fi limitaţi la primele 3 OOO I.st. şi dacă vor 
putea fi rambursaţi după 5 ani sau mai devreme, se prea poate ca 

1) - luat garantii împotriva lui Grant, şi anume că nici o hotărîre nouă nu 
poate fi luată fără a avea votul a cel puţin 4/5 din acţionari. Grant nu are decît 
ss•/1 din acţiuni şi, în consecinţă, nu poate hotărî nimic fără consimţămîntul vostru. 

Categoric îşi bat joc de d-ta. - Nota trad. 
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treaba să meargă bine. Mă gîndesc însă că, pentru acoperirea tu
turor acestor cheltuieli colosale, este nevoie de beneficii foarte mari. 
50 I.st. fiecărui director, 100 I.st. preşedintelui, ? I.st. managerului, 
300 I.st. directorilor din Londra şi Paris etc. Şi toate acestea la un 
capital activ de 3 OOO I.st. - de trei ori mai mic decît salariile amin
tite mai sus I Şi, în plus, 14°/o dobînzi I 

Nu pot să-ţi scriu nimic despre J[orris] , deoarece, după cum spui, 
scrisorile mele i le citeşti şi lui şi lui M[ason] . Altminteri aş fi avut 
ceva de spus. In orice caz, „cinstea 0 unui financiar se deosebeşte de 
cinstea altor oameni oricît de cinstit ar fi în felul său. 

Trebuie să închei : este ora prînzului. Si vous ne voyez pas 
d'autre voie, naturel1ement vous vous-etes trop avance pour reculer 
tout seul. Mais reflechissez bien, et rassurez-vous sur Ies points in
diques ci-dessus. 

Je n'ai que l'argent absolUllilent necessaire pour mon voyage et 
meme peut-etre pas cela. Mon cheque-book est a Londres ou je 
serai de retour samedi soir ; jusque la, je ne tpourrai rien faire. 

Si vous pouvez retarder l'af!faire G[rant] jusqu'a mon arrivee, on 
pourrait peut-etre avoir plus de renseignements. 

Bien des choses a Laura de la part de nous tous 1) . 

Bien a vous, 
F. E. 

Je rapporterai Ies artic'les d'association a moins que vous n'en 
avez un besoin immediat 2) . 

Publicat pentru prima oară 
în limba originalului în : 
F. Engels, P. et L. Lafargue. 
„Correspondance•, t. I, Paris, 1956 

Originalul în limbile engleză 
şi franceză 
Tradus din limbile engleză 
şi franceză 

1) Dacă nu vezi altă cale, eşti, desigur, prea avansat pentru a te putea retrage 
fiingur. Gindeşte-te însă bine şi asigură-te în privinta punctelor indicate mai sus. 

Eu nu am decit banii necesari pentru călătorie şi poate nici pe aceştia toţi. 
Carnetul meu de cecuri este la Londra, unde mă voi întoarce simbătă seara ; pină 
atunci nu voi putea face nimic. 

Dacă poţi să amini afacerea G [rant) pină la sosirea mea, s-ar putea culege, 
eventual, mai multe informatll. 

Calde salutări Laurei din partea noastră a tuturor [Samuel Moore şi Adolf von 
Beust). - Nota trad. 

I) Voi aduce cu mine articolele din statutul societătii, dacă nu cumva ai imediat 
nevoie de ele. 

Al D-tale. - Nota trad. 
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Marx către Ferdinand Fleckles 

la Karlsbad 
[Londra) 29 sept. 1880 

Dragul meu prieten, 
Iţi mulţumesc mult pentru scrisoarea d-tale. Doamnele au pro

priul lor cap. Soţia mea nu a vrut să răspundă pe această parte a 
schemei, â'.n general nu a vrut să răspundă schematic, ci în propria ei 
manieră 607• Intrucît nu am citit scrisoarea ei, nu ştiu dacă răspunsul 
e la obiect, dar femeia e fericită cînd poate face ce-i p1ace. 

Eleanor îţi trimite salutări prieteneşti. 

208 

Tout a vous, 
Karl Marx 

Engels către Eugen Oswald şi o persoană 
necunoscută 508 

•la Londra 

Dragă Oswald, 

[Londra) 122, Regent's Park Road 
5 octombrie 1880 

Iţi mulţumesc mult pentru recomandările pentru Beust 1) ; toate 
au fost expediate. In legătură cu K[aulitz] am primit exact aceeaşi 
scrisoare ; copia răspunsului meu se află pe verso-ul acestei sni
sori. Din cauza lui Br. 2) precis nu ne vom certa. 

(Pe verso) 
(Copie) Confidenţial. 

Stimate domn, 

.Ail d-ta1e, 
F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Pe d-l Kaulitz l-am cunoscut primăvara trecută, la sosirea lui în 
Anglia, graţie unei scrisori de recomandare din partea unui vechi 

1) Adolf Beust. - Nota red. 
1) Probabil Bennet Burleigh (vezi volumul de faţă, p. 407). - Nota red. 
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prieten din Germania. In scrisoare se spunea că d-l Kaulitz provine 
dintr-o familie foarte respectabilă, că tatăl lui este unu1 dintre cei 
mai buni notari din Braunschweig (funcţie foarte importantă în Ger
mania şi de foarte mare răspundere) , şi mi-a fost recomandat în mo
dul cel mai călduros. După cit mi-am dat seama mai tirziu, pare a fi 
un om foarte priceput în afaceri şi cu mari succese în învăţămînt. 
Dar în această privinţă veţi fi, probabil, mai bine informat de către 
specialistul la care vă va putea îndruma d-l Kaulitz. 

209 

Al dv., 
F. E. 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba germană 

Engels către Johann Philipp Becker 

la Geneva 

Londra, 12  oct. 1880 

Bătrîne prieten, 
Aflu de la Liebknecht că tot n-ai bani, dar că în momentul de 

faţă nici nu ţi-ar fi de folos. De aceea s-a nimerit bine că am reuşit 
să pun deoparte pentru tine o bancnotă de 5 I.st., pe care m-am gră
bit să ţi-o trimit printr-un mandat de 126 de franci. Iţi urez să-i pri
meşti cit mai curînd cu bine ; sper să-ţi ajute să ieşi ldin primul im
pas, pînă cind cei din Leipzig vor reuşi să facă ceva pentru tine. 
Aceasta este afurisita lor datorie, căci şi tu eşti o j ertfă a lagii ex
cepţionale 143, ca şi agitatorii din Germania rămaşi pe drumuri. 

Liebknecht a fost aici şi a promis că poziţia publicaţiei 1) din 
Ziirich se va schimba şi că va corespunde liniei anterioare a parti
dului. Dacă aşa se va întîmpla, apoi aceasta este tot ce cerem. 

Rămîi cu bine şi fii tare. 

Publicat pentru prima oară 
în : F. Engels. „Vergessene Briefe 
(Briefe Friedrich Engels"an 
Johann Ph.lhpp Becker) • ,  Berlin, 1920 

1) „Sozialdemokrat•. - Nota red. 

Băttînul tău, 
F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 
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210  

Engels către Harry Kaulitz 

la Londra 

(Ciornă) 

D-lui H[arry] Kaulitz 
Vă înapoiez alăturat scrisoarea d-lui Burleigh. 

407 

[Londra) 28 oct. 80 

In ce priveşte incidentul cu d-11 Lafargue, dv. recunoaşteţi princi
palul : aţi uzat fără permisiunea lui de numele lui ca recomandaţie. 
Restul nu are prea mare importanţă. 

In ce-l priveşte pe Beust, nu vreau să cercetez cînd anume aţi 
făcut în altă parte oferta lecţiilor în discuţie. Cert este că, după în
toarcerea noastră de la Bridlington Quay, dv. aţi propus încă o 
dată lui Beust să dea aceste lecţii, că, în prezenţa mea şi a lui 
Schorlemmer, i-aţi promis că totul va decurge în modul stabilit, că 
aţi făcut exact invers de cum aţi promis, în timp ce Beust nu numai 
că nu l-a atacat pe la spate pe „dragul" său „Kaulitz\ ci, dimpo
trivă, i-a spus clar în Trafalgar Square părerea lui, adăugind, pe 
bună dreptate, că noi, toţi trei, am fost din capul locului convinşi că 
nu veţi face nimic din cele promise. V-aş fi scris imediat despre 
toate acestea dacă nu aş fi vrut să evit ca, din considerente perso
nale, să rup relaţiile cu oameni cu care întreţineam oarecum le
gături politice 1) , 

In ce priveşte clevetirile agenţiei „Central News" ,  nu voi cer
ceta cine le-a răspîndit, dv. sau Most, deoarece nu-mi este îngăduit 
să numesc sursele mele de informaţie, şi deoarece, pe de altă parte, 
scrisoarea unui agent nu are pentru mine absolut nici o valoare. 

Dacă eşti nevoit să iei o hotărîre ca aceea pe care am luat-o eu 
cu privire la dv., ea nu se bazează pe indiscreţia comisă de unul sau 
de altul, ci pe comportarea generală a persoanei respective, urmă
rită în timp mai .îndelungat. Şi apoi, frecventarea aproape zilnică a 
lui Most şi a prietenilor �ui, recunoscută chiar de dv., este suficientă 
pentru a aduce drept argl.lllilente, în locul faptelor mult disputate, 
altele nu mai puţin convingătoare. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. XXVII, ed. rusă, 1935 

1) Vezi volumul de faţă, p. 405. - Nota red. 

Cu stimă 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 
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Stimate domn, 

K. Marx şi F. Engels 

211  

Marx către John Swinton 

la New York 

4 noiembrie 1880, 
41 , Maitland Park Road, Londra, N. W. 

V-am trimis astăzi un exemplar din ediţia franceză a „Capitalu
lui" 1) . Totodată aş vrea să vă exprim recunoştinţa mea pentru 
amicailul dv. articol din „Sun " .  

Dacă lăsăm la o parte „senzaţionalele"  eşecuri ale lui Gladstone 
în străinătate, în momentul de faţă interesul politic se concentrează 
aici asupra „problemei funciare" irlandeze. Şi de ce 1 In principal 
pentru că respectiva problemă prevesteşte „problema funciară• 
engleză. 

Nu nuanai pentru că marii proprietari funciari engilezi sînt con
comitent şi cei mai mari proprietari funciari din Irlanda, ci şi pentru 
că, o dată eşuat într-o regiune care se cheamă în mod ironic insula 
„soră•,  sistemul funciar englez nu mai poate fi menţinut nici la el 
acasă. lmpotriva acestui sistem se ridică fermierii britanici, care gem 
sub povara arenzilor mari şi, graţie concurenţei americane, se su
focă din cauza preţurilor scăzute ; se ridică muncitorii agricoli en
glezi, care au început, în iSfîrşit, să se sature de regimul lor tradi
ţional de animale de povară chinuite, precum şi acel partid britanic 
care se autointitulează „radical•.  Acesta din urmă este fomnat din 
două grupuri : în primul rînd, ideologii partidului, care caută să răs
toarne puterea politică a aristocraţiei, subminîndu-i baza materială, 
proprietatea funciară semifeudală. Dar în spatele acestor promotori 
ai principiilor se ascunde un alt grup, care-i stimulează, iar aceştia 
sint capitaliştii abili, avari şi <:alculaţi, care ştiu foarte bine că abo
lirea vechi.Jlor legi agrare în maniera propusă de ideologi nu poate 
decît să transforme pămîntul într-un obiect de cumpărare-vînzare, 
concentrindu-1, în ultimă instanţă, în mîinile capitalului. 

Pe de altă p arte, John Bull, considerat ca întruchiparea reală a 
naţiunii, se teme grozav ca nu cumva dispariţia fortăreţei funciare 
aristocratice engleze în Irlanda să aducă după sine dispariţia domi
naţiei politice a Angliei asupra II1landei. 

Liebknecht va sta la închisoare şase luni. Intrucît legea 1mpo
triva socialiştilor 148 nu a putut să distrugă şi nici măcar să slăbească 

1) K. Marx. „Capitalul" ,  vol. I. - Nota red. 
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organizaţia social-democrată în Germania, Bismarck se crampo
nează cu şi mai mare desperare de panaceul său, închipuindu-şi că 
acesta trebuie să-şi facă efectul, cu condiţia să fie aplicat pe scară. 
mai mare. De aceea el a extins starea de asediu asupra Hamburgu
lui, Altonei şi asupra altor trei oraşe din nordul Germaniei. In această 
situaţie, prietenii germani mi-au trimis o scrisoare, din care UI> 
fragment sună în felul următor : 

„Legea împotriva socialiştilor, deşi nu poate zdrobi organizaţi& 
noastră şi nu o va zdrobi niciodată, reclamă sacrificii pecuniare că
rora cu greu le putem face faţă. Sprijinirea familiilor ruinate de po
liţie, menţinerea celor cîtorva ziare care ne-au mai rămas, păstrarea 
legăturilor necesare prin oamenii de încredere, lupta pe întreaga: 
linie - pentru toate acestea este nevoie de bani. Resursele noastre
băneşti sînt aproape epuizate şi sîntem nevoiţi să apelăm la priete
nii şi simpatizanţii noştri din alte ţări " .  Acesta a fost pasajul. 

Noi aici la Londra, Paris şi în alte oraşe facem tot ce ne stă în 
putinţă. In acelaşi timp sînt încredinţat că un om cu influenţa dv. ar 
putea organiza o colectă în Statele Unite. Chiar dacă rezultatele
financiare n-ar fi prea mari, condamnarea noului coup d'etat 1 al lui 
Bismarck lin adunări publice organizate de dv., ca şi rapoartele asu
pra acestor adunări, publicate în presa americană şi reproduse de 
cealaltă parte a Atlanticului, ar d a, fără doar şi poate, o lovitură .se
rioasă acestui hobereau 2) din Pomerania şi ar fi salutate de toţi so
cialiştii din Europa. Informaţii mai amănunţite puteţi căpăta de la. 
d-l Sorge (Hoboken) . Banii care s-ar aduna eventual pot fi trimişi 
d-lui Otto-Freytag, deputat în Landtag, Amtmannshof, Leipzig. Se în
ţelege de la sine că adresa lui nu trebuie deconspirată, deoarece
poliţia germană ar putea pur şi simplu să confişte banii. 

Apropo. Fiica mea mai mică 8) , cea care n-a fost cu noi la Rams
gate, tocmai îmi spune că a tăiat fotografia mea din exemplarul din 
„Capitalul" pe care vi l-am trimis dv. pentru că fotografia era de-a 
dreptul o caricatură a1s. ln compensaţie, vă voi trimite o fotogramă 
pe care o voi face în prima zi însorită. 

Soţia mea şi întreaga familie vă transmit cele mai bune urări. 

Publicat pentru prima oară 
în „Science and Society•, 
voi. II, nr. 2, 1938 

I) - loviturii de stat. - Nota trad. 
1) - iuncher închistat (Bismarck). - Nota lrad. 
') Eleanor Marx. - Nola red. 

Al dv. devotat, 
Karl Marx 

Originalul în limba englezlii 
Tradus din limba germanlii 
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212 

Marx către Friedrich Adolph Sorge 
la Hoboken 

Dragă Sorge, 

[Londra] 5 nov. 1880 
41 , Maitland Park Road, N. W. 

Tăcerea mea prelungită se eJGplică prin faptul că 1) am fost foarte 
.aglomerat cu lucrul şi că 2) soţia mea este de mai bine de un an 
într-o stare foarte gravă. 

Te-ai putut convinge acum singur cum a prosperat John Most şi 
.cît de lamentabil arată, pe de altă parte, acest aşa-zis organ de 
partid, „Sozialdemokratu din Ziirich (ca să nu mai vorbim de „Jahr
buch",  care apare tot acolo) , condus de dr. Hochberg. De aceea, atît 
.eu cît şi Engels am purtat tot timpul o corespondenţă polemică pe 
această temă cu cei din Leipzig, care de multe oI'i a luat forme 

.dure 1 ) .  Am evitat însă să luăm atitudine în mod public. Celor care 
stau relativ liniştiţi în străinătate nu [e este îngăduit să îngreuieze şi 
1nai mult, spre bucuria burgheziei şi a guvernului, situaţia celor care 
acţionează în ţară în condiţii dintre cele mai grele, făcînd uriaşe sa
crificii personale. Liebknecht a fost aici acum cîteva săptămîni şi a 
promis „îmbunătăţiriu în toate privinţele. Organizaţia de partid a 
fost reînnoită, ceea ce nu s-a putut realiza decît în „taină u ,  adică în 
.aşa fel încît să nu afle poliţia. 

Mîrşăvia lui Most am descoperit-o în întregime abia în paginile 
unui ziar socialist rus. El nu a avut niciodată curajul să publice în 
germană ceea ce a publicat aici în rusă. Nu mai e vorba de atacuri 
împotriva unor persoane, ci de împroşcarea cu noroi a întregii miş
-cări muncitoreşti germane. Totodată, s-a vădit în modul cel mai 
grotesc totala lui neînţelegere a doctrinei pe care mai înainte o spe
culase. Este o flecăreală atît de stupidă, de lipsită de logică şi de 
j alnică, înaît în cele din urmă se destramă în nimic, exiprimînd nu
mai nesfîrşita vanitate a lui Johannes Most. Nerealizînd nimic în 
-Germania cu toată tevatura făcută - cu excepţia succesului în faţa 
cîtorva lepădături din Berlin - el s-a raliat noii generaţii de baku-

1) Vezi volumul de faţă, p. 333-334, 336, 340-355, 362-363, 365-36d, 
368--374. - Nota red. 
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nişti de la Paris, grupului care editează „Revolution Sociale• (al că
rei număr de cititori atinge exact cifra de 210 oameni ; dar aliatul ei 
este „Communeu a lui Pyat. Laşul farseur melodramatic Pyat - în 
al cărui „Commune" eu sînt înfăţişat drept mina dreaptă a lui Bis
marck - mă duşmăneşte, deoarece i-am arătat întotdeauna un dis
preţ desăvîrşit şi i-am zădărnicit toate tentativele de a folosi Inter
naţionala pentru manevrele sale spectaculoase) . In orice caz, Mast 
a făcut un lucru bun strîngîndu-i pe toţi scandalagiii într-un singur 
grup - pe Andreas Scheu, Hasselmann etc. etc. 

Noua introducere a stării de asediu 1) de către Bismarck şi perse
cuţiile la care au fost supuşi membrii partidului nostru fac absolut 
necesară strîngerea unor fonduri pentru partid. De aceea ieri i-am 
scris lui John Swinton 2) (căci un burghez binevoitor este cel mai 
potrivit pentru o asemenea treabă) , spunîndu-i, totodată, că pentru 
explicaţii mai amănunţite asupra problemelor din Germania ţi se 
poate adresa ţie. 

Dacă facem abstracţie de fleacurile amintite mai sus - şi cite 
asemenea baloane de săpun n-am văzut pocnind şi spulberîndu-se 
fără urmă în decursul îndelungatului nostru exil I -, lucrurile se
prezintă, în mare, excepţional (am în vedere aici complicaţiile ge
nerale din Europa), ca şi situaţia din partidul realmente revoluţionar 
de pe continent. 

Ai observat, probabil, că tocmai „EgaJite• (graţie, în primul rind, 
faptului că Guesde a trecut la noi, precum şi lucrărilor ginerelui meu 
Lafargue) este prima publicaţie muncitorească „francezău în adevă· 
ratul înţeles al cuvintului. Pînă şi Malon, în „Revue socialiste•, în. 
ciuda, e drept, a inconsecvenţei propriei :;ale naturi eclectice, a fost 
nevoit să se convertească la socialismul ştiinţific modem, adică la 
socialismul german (am fost duşmani pentru că, la timpul său, el a. 
fost unul dintre întemeietorii Alianţei 61) . Am formulat pentru el 
„Chestionarul" 609, care a apărut mai întîi în „Revue socialiste" ,  iar 
apoi a fost difuzat într-un mare număr de exemplare în întreaga 
Franţă. La scurtă vreme după aceasta a sosit la Londra Guesde pen
tru a elabora aici împreună cu noi (cu mine, cu Engels şi cu Lafar
gue) programul electoral 610 pentru muncitori în alegerile generale 
care urm.au să aibă loc. Cu excepţia cîtorva fleacuri pe care Guesde, 
în ciuda protestelor noastre, a socotit necesar să le azvîrle muncito
rilor francezi, ca, de pildă, salariul minim stabilit prin lege etc. (eu 

I 
1) Vezi volumul de faţă, p. -408-.(09. - Nota red. 
1) Vezi scrisoarea precedentă. - Nota red. 
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i-am spus : dacă proletariatul francez mai este atît de credul incit 
are nevoie de asemenea momeli, so is not worth while drawing up 
.any programme whatever 1) ,  acest document foarte concis cuprinde, 
în afară de preambul, în care în cîteva rînduri este definit ţelul co
munist, în partea sa economică numai revendicări izvorîte într-ade
văr din însăşi mişcarea muncitorească. A fost o încercare energică 
de a-i readuce pe muncitorii francezi de pe înălţimile înceţoşate ale 
frazelor răsunătoare înapoi pe tă11îmul realităţii şi de aceea a stîmit 
.atîtea proteste din partea tuturor fanteziştillor francezi, care trăiesc 
.de pe urma menţinerii acestor „ceţuri" .  După o opoziţie extrem de 
înverşunată din partea anarhiştilor, acest program a fost adoptat mai 
intîi în Region centrale, adică la Paris şi în împrejurimi, iar apoi in 
multe alte centre muncitoreşti. Formarea simultană a unor grupuri 
muncitoreşti potrivnice, care, cu toate acestea, au adoptat (în afară 
.de grupurile anarhiste, care nu sint formate din adevăraţii muncţtori, 
ci din elemente declasate şi din cîţiva muncitori traşi pe sfoară în ca
litate de simpli soldaţi ai lor) majoritatea revendicărilor „practice" 
.ale programului, precum şi prezentarea unor puncte de vedere foarte 
.diferite în alte probleme, demonstrează, după părerea mea, că 
aceasta este prima mişcare muncitorească reală din Franţa. Pînă 
acum nu existau acolo decît secte, care, fireşte, pria:neau cuV!Întul 
de ordine de la întemeietorul sectei, în timp ce masele proletare îi 
urmau pe burghezii radicali sau aparent radicali, se băteau pentru 
-ei cînd sosea ziua decisivă, pentru ca în ziua imediat următoare să 
fie măcelăriţi, deportaţi etc. de aceiaşi indivizi pe care îi aduseseră 
la putere. 

Ziarul „Emancipation•, care a început să apară de cîteva zile la 
Lyon, va fi organul de presă al „partidului muncitoresc" creat pe 
baza socialismului german. 

Noi am avut şi avem luptători pentru cauza noastră chiar în ta
băra duşmanilor, adică în tabăra radicalilor. Theisz s-a ocupat de 
problema muncitorească în organul de presă al Jui Rochefort, ,,ln
transigeanr' ; după înfrîngerea Comunei, el, ca toţi socialiştii fran

.cezi „care gîndesc", a apărut la Londra ca proudhonist, unde, venind 
direct în contact cu mine şi studiind temeinic „Capitalul", şi-a 
schimbat radical convingerile. Pe de altă parte, ginerele meu 2) a 
renunţat la postul său de profesor la King's ColJege 40, s-a întors la 
Paris (din fericire, familia lui este deocamdată tot aici) şi a devenit 
unul dintre cei mai influenţi redactori ai lui „Justice•, publicaţia lui 

1) - Atunci nu merită, în general, să mai redactăm nici un fel de program. -
./Nota trad. 

1) Charles Longuet. - Nota red. 
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Clemenceau, liderul extremei stingi. Activitatea desfăşurată de el a 
fost atît de bună, incit Clemenceau, care încă în Juna aprilie a aces
tui an s-a ridicat făţiş împotriva socialismului şi în apărarea concep
ţiilor republicane democratice americane, în ultimul lui discurs ros
tit la Marsilia împotriva lui Gambetta a trecut de partea noastră nu 
numai în ce priveşte tendinţa generală, ci şi unele puncte dintre cele 
mai importante cuprinse în programul-minimal 611• Dacă îşi va ţine 
sau nu promisiunhle, nu are absolut nici o importanţă. In orice caz, 
el este cel care a introdus ideile noastre în partidul radical, ale cărui 
.organe de presă se extaziază acum într-un mod de-a dreptul ilariant, 
ca de o revelaţie copleşitoare, de ceea ce au aflat din gura lui Cle
menceau şi de ceea ce au ignorat sau batjocorit atîta timp cit toate 
.acestea erau doar o lozincă a ,,partidului muncitoresc".  

Cred că e de prisos să-ţi spun - căci tu cunoşti şovinismul fran
oeez - că tot ce ştii în tlegătură cu firele secrete care-i pun în miş
care pe aceşti conducători, începînd cu Guesde, Malon şi sfîrşind 
cu Clemenceau, trebuie să rămină între noi. 11 n'en faut pas parler. 
Quand on veut agir pour Messieurs Ies Fran<;ais, il faut le faire ano
.nymement, pour ne pas choquer le sentiment „national" .  As it is, the 
Anarchists denounce our co-operators already as Prussian agents, 
under the dictatorship of the „notorious" Prussian agent - Karl 
Marx 1) . 

ln Rusia, unde „Capitalul" este citit şi apreciat mai mult decît 
o0riunde, succesul nostru este şi mai mare. Noi îi avem acolo, pe de o 
J>arte, pe critici (în speciaJ tineri profesori universitari, dintre care 
pe cîţiva îi cunosc personal, precum ş i  some 2) ziarişti) şi, pe de 
.altă parte, comitetul central al teroriştilor 512, al cărui program, pu
blicat şi editat de curînd în secret la Petersburg, a stîmit furia anar
hiştilor ruşi din Elveţia, care editează la Geneva „Die schwarze Ver
teilung• 3) (traducerea textuală din rusă în germană) . Aceşti oameni, 
în majoritatea lor (nu toţi) dintre cei care au părăsit de bunăvoie 
Rusia, constituie, spre deosebire de teroriştii care îşi riscă propria 
lor pieile, aşa-numitul partid de propagandă (pentru a face propa
gandă în Rusia, ei pleacă la Geneva I Ce mai quid pro quo I) . Indi
vizii aceştia sînt împotriva oricărei activităţi politice-revoluţionare. 
Rusia trebuie să ajungă printr-un singur salt mortal în mileniul anar
hist-comunist-ateist. Deocamdată ei pregătesc acest salt printr-un 

•) - Despre aceasta să nu mai vorbim. Cînd vrei să acţionezi în sprijinul 
-domnilor francezi, trebuie să o faci în mod anonim, pentru a nu leza sentimentul 
.,naţional". Ca de obicei, anarhiştii ne şi denunţă tovarăşii de idei drept agenţi 
prusieni, în subordinele unui „cunoscut• agent prusian - Karl Marx. - Nota trad. 

1) - cîţiva. - Nota trad. 
') „Ciornii peredeJ•, - Nota red. 
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doctrinarism anost, ale cărui aşa-zise principes courent la rue depuis 
feu Bakounine 1) ,  

Pentru data aceasta - destul. Dă cît  mai curînd un semn de 
viaţă. Multe salutări de Ja soţia mea. 

Totus tuus, 
Karl Marx 

Aş fi foarte bucuros dacă mi-ai putea procura un material serios 
(bogat în conţinut) despre situaţia economică din California, of 
course at my expense 2) . California mă interesează foarte mult, de
oarece nicăieri în altă parte răsturnarea provocată de centralizarea 
capitalistă nu s-a săvîrşit într-un mod atît de neruşinat şi cu atîta. 
rapiditate ca aici. 

Publicat pentru prima oară 
fn „Briefe und Auszilge aus Briefen 
Ton Joh. Phil. Becker, Jos. Dietzgen, 
Friedrich Engels, Karl Marx u. A. 
an F. A. Sorge und Andere•,  
Stuttgart, 1906 

2 1 3  

Originalul în limga germană 
Tradus din limba germană. 

Marx către Friedrich Adolph Sorge 

la Hoboken 

Dragă Sorge, 

[Londra] 5 nov. lBBCJo 
In hCU1te 1) 

Tocmai ţi-am trimis o scrisoare mai lungă 4) , dar imediat după 
aceasta, post festum, nu înainte însă de a se închide poşta, mi-am 
amintit ceva în legătură cu sărmanul Borkheim. Vara trecută, ve
nind de la Ramsgate, am trecut pe la el la Hastings, unde l-am găsit 
bolnav în pat ; m-a rugat să-ţi scriu să te duci la un oarecare Francis. 
Murhard (21 5, Washington Street, Hoboken) . Acesta îi datorează lui 
Borkheim al nostru nişte bani, vreo 1 0  I.st., după cite îmi amintesc. 

1) - principii sînt foarte răspîndite de la răposatul Bakunin fncoace. -
Nota trad. 

1) - bineînţeles, pe cheltuiala mea. - Nola !rad. 
') - 1n grablf. - Nota !rad. 
') Vezi scrisoarea precedentă. - Nota red. 
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.împrumutaţi lui Murhard la plecarea acestuia în America ; Borkheim 
are o chitanţă semnată de Murhard. 

Salutări. 

Publicat pentru prima oară 
in „Briefe und Ausziige aus Briefen 
von Joh. Phil. Becker, Jos. Dietzgen, 
Friedrich Engels, Karl Marx u. A. 
-an F. A. Sorge und Andere•, 
Stuttgart, 1906 

214 

Al tău, 
K. M. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Marx către Ferdinand Fleckles 513 
la Karlsbad 

[Londra, 12 noiembrie 1880) 

Probabil că aţi primit scrisoarea trimisă, în sfîrşit, de soţia mea. 
Ca toate femeile bolnave, ea îşi pierde întotdeauna încrederea în 
medicul care tocmai o tratează. 

i'ubllcat pentru prima oară 
in : „J. Altmann. Antiquariat•, 
!Berlin, 1923 

215 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Marx către Achille Loria 514 

Stimate d-le Loria, 

la Mantua 

13 noiembrie 1880 
41 ,  Maitland Park Road, Londra, N.W. 

Necazurile familiale, provocate de starea gravă în care se află 
soţia mea, sînt cauza întîrzierii cu care răspund la scrisoarea dv. din 
1 4  septembrie. Regret că mijloacele materiale de care dispun nu-mi 
permit să vă asigur şederea la  Londra ; sînt cu atît mai dezolat, cu 
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cît apreciez foarte mult talentul, cunoştinţele şi viitorul dv. 
ştiinţific. 

Intrucît eu trăiesc destul de izolat şi evit orice contact cu presa 
engleză, nu am prea multă influenţă şi nici suficiente relaţii pentru 
a vă putea fi în vreun fel de folos. Ştiu din experienţă că in rindul 
italienilor de la Londra domneşte cea mai crîncenă concurentă atît 
fn ceea ce priveşte colaborarea în presă, cît şi predarea de lecţii 
particulare, precum şi în alte domenii ale luptei pentru existenţă. 

Cu toate acestea, dnd se va redeschide parlamentul - pînă 
atunci toată lumea, adică the upper ten thousands 1) , se află în 
afara capitalei - mă voi consulta cu some well-meaning arul in
fluential men 2) .  Pînă atunci vă rog să-mi comunicaţi dacă vorbiţi 
franceza şi cit de cît engleza. 

Publicat pentru prima oară 
fntr-o formă prescurtată în : 
A. Loria. „Ricordl di uno studente 
settuagenario' ,  Bologna, 1927 

2 1 6  

Al dv. devotat, 
Karl Marx 

Originalul în limba franceză.: 
Tradus din limba germană 

Marx către Henry Mayers Hyndman 

la Londra 

[Londra] 8 decembrie 188() 

Stimate domn, 
Soţia mea, asemenea tuturor bolnavilor a căror boală s-a croni

cizat, uneori nu este în stare să părăsească patul, pentru ca, după 

aceea, să poată din nou să frecventeze societatea. Sperînd că în cî
teva zile îi va putea face o vizită d-nei Hyndman, nu i-a scris ime
diat, dar, întrucît săptămîna aceasta vom fi asaltaţi de oaspeţi de pe
continent, mă roagă să vă transmit că îşi rezervă plăcerea de a e> 
vizita pe d-na Hyndman săptămîna viitoare. 

Salut perspectiva apariţiei revistei despre care vorbiţi. La afir
maţia dv. că nu împărtăşiţi concepţiile partidului meu cu privire la 

1) - cel zece mii de sus. - Nota trad. 
1) - ciţiva oameni binevoitori şi Influenţi. - Nota trad. 
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Anglia, nu vă pot răspunde decît că acest partid nu consideră re
voluţia engleză necesară, ci - conform precedenteLor istorice -
posibilă. Dacă evoluţia inevitabilă s-ar transforma în revoluţie, de 
vină n-ar fi numai clasele guvernante, ci şi clasa muncitoare. Fie
-care concesie paşnică din partea celor dintîi le-a fost smulsă prin 
„,presiuni din afară" .  Acţiunile lor au depins de această presiune, şi 
.clacă ea a slăbit din ce în ce mai mult, de vină a fost numai faptul că 
clasa muncitoare engleză nu ştie cum să se folosească de puterea şi 
de libertăţile ei, care-i sînt acordate prin lege. 

ln Germania clasa muncitoare a înţeles foarte bine incă de la 
jnceputurile mişcării ei că nu se poate elibera de despotismul militar 
decît printr-o revoluţie. Totodată, muncitorii germani au înţeles că 
fără o organizare prealabilă, fără dobîndirea de cunoştinţe, fără pro
pagandă şi [.„] 1) o asemenea revoluţie, chiar începută cu succes, 
:s-ar întoarce, in ultimă instanţă, împotriva lor. De aceea ei au ac
ţionat în limitele unei stricte legalităţi. Ilegalitatea a fost comisă 
numai de către guvern, care i-a declarat en dehors la Joi 2) 141• Cri
mele muncitorilor nu au constat în acţiunile, ci în concepţiile lor, 
care nu erau pe placul guvernanţilor lor. Din fericire, acelaşi guvern, 
<lupă ce a împins proletariatul pe ultimul plan cu ajutorul burghe
ziei, este din ce în ce mai greu tolerat de aceasta din urmă, deoa
rece o loveşte în punctul ei cel mai sensibil - la buzunar. O ase
menea situaţie nu poate fi de durată. 

Transmiteţi, vă rog, multe salutări soţiei dv. 

Publicat pentru prima oară 
în : H. M. Hyndman . 
• ,The record of an adventurous 
tife•, Lo•dra, 191 1 

2 1 7  

Al dv. devotat, 
Karl Mane 

Originalul în limba engleză 
Tradus din Jimba germană 

Engels către Johann Philipp Becker 

la Geneva 
Londra, 24 dec. 1880 

13ătrîne prieten, 
Iţi comunic în mare grabă că tocmai ţi-am trimis prin mandat 

5 I.st., adică 126 de franci, pe care sper să-i primeşti. 

1) In Hyndman. „The record of an adventurous life• : (un cuvlnt lndesctfra
bil). - Nota red. 

1) - 111 afara legii. - Nota trad. 



418 K. Marx şi F. Engels 

Lui Liebknecht, cînd a fost pe aici, i-am tras o săpuneală pentru 
că la împărţirea fondului de ajutorare nici măcar nu te-au avut în 
vedere, deşi tu eşti în aceeaşi măsură, ba poate chiar mai mult, o 
victimă a legii împotriva socialiştilor 14s, ca mulţi berlinezi, printre 
care se află şi o serie de lichele notorii. Acum îmi scrie : De Becker 
�·?m avea grijă. Urmăreşte deci ca promisiunea să fie respectată, şi 
llacă nu, în caz că te j enezi să întreprinzi chiar tu ceva, atuncil 
scrie-mi cîteva rînduri şi o voi face eu pentru tine. 

Iţi doresc un an mai bun I 

Publicat pentru prima oară 
fn : F. Engels. „Vergessene Briefe 
(Briefe Friedrich Engels' an 
Johann Philipp Becker) • ,  
Berlin, 1920 

2 1 8  

Bătrînul tău, 
F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba german� 

Marx către Carl Hirsch 

la Londra 5t5 

ILondraj 29 dec. 1 880 

Dragă Hirsch, 
Fii atît de amabil şi prezintă-te vinerea viitoare (orele 7) la cină 

.şi la sărbătorirea Anului nou. 
Salut. 

K. M. 
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A. Karl Marx : Conspect al dezbaterilor din Reichstag cu privire Ia 
legea împotriva socialiştilor. 

B. Unsprezece scrisori ale lui Marx către terţe persoane, al căroir 
conţinut este redat incomplet după surse secundare, precum şi o
comunicare fdcută de Engels în „Vorwărts • şi un interviu acordat 

de Marx ziarului „Chicago Tribune " .  

C. Nouă scrisori ale lui Jenny Marx, Eleanor Marx ş i  Jenny Longuell.. 



A. Karl Marx 

Conspect al dezbaterilor din Reichstag cu privire 

la legea împotriva socialiştilor 



Karl Marx 

[Conspect al dezbaterilor din Reichstag cu privire· 
la legea împotriva socialiştilor 516] 

Şedin/a Reichstagului din 16 şi 17 septembrie 1878 

Vice-Bismarck - von Stolberg a vorbit 4 minute, 1 secunde .. 

Din darea de seamll stenograliată "'7 

Reichstag. Şedinţa a 4-a. Luni 16 septembrie 1878. 
Preşedinte : Forckenbeck. 
{Şedinţa a fost deschisă la ora 1 1 ,30. A fost închisă la ora 15,40. } 
Locţiitor al cancelarului Reichului, ministru de stat, conte de 

S tolberg-W ernigerode : 
„S-a convenit„. ,  că trebuie să se aibă în vedere ca pe viitor 

această agitaţie să nu se desfăşoare sub o aparenţă de oarecare le
galitate", 

Din discursurile la şedin/a din 16 septembrie 

Bebel : „Domnilor, la începutul şedinţei de p.zi cuvîntul repre-· 
zentantului cancelarului Reichului, precum şi textul mesajului tro
nului prezentat acum cîteva zile şi cel al expunerii de motive la 
legea de faţă au fost toate axate îndeosebi pe problema atentatelor; 
de asemenea, toţi cei care au luat cuvîntul astăzi s-au referit mai 
mult sau mai puţin la atentate, prezentîndu-le drept cauza iminentă 
a acestei legi excepţionaile ; şi nimic nu este mai evident decît faptul 
că într-adevăr ele au fost cauza. Pe bună dreptate ne puteam aş
tepta, domnilor, ca guvernul să se fi pronunţat clar şi precis în 
această chestiune, să fi arătat ce descoperiri a făcut, ce fapte îm
povărătoare puse pe seama noastră au fost scoase la iveală, fapte 
care dovedesc o legătură fie numai ideală a atentatorilor cu social
democraţia. Pînă în ziua de astăzi nu s-a întîmplat însă nimic de 
acest fel, totul s-a oprit la vorbe goale şi acuzaţii. Cu toate acestea 
se repetă în continuare sloganul : «Social-democraţia poartă vina 
pentru atentate». Există şi învinuirea : «Social-democraţia este parti
dul ucigaşilor împăratului» etc„„  In ce ne priveşte, noi pur şi simplu 
nu sîntem dispuşi să îngăduim ca astăzi să se mai păstreze tăcere„. 
In primul rînd noi sîntem cit se poate de interesaţi să ştim ce cu-
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prind numeroasele procese-verbale scrise in legătură cu atentatele. 
Dorim să ştim mai ales ce a ieşit la iveală cu prilejul extrem de nu· 
:meroaselor interogatorii luate în diferite regiuni ale Ge'illaniei to
varăşilor din partidul nostru ca şi celor din afara partidului, unor 
•Oameni de cele mai diferite orientări politice care au aV'l.lt cit de cit 
relaţii cu atentatorii. Noi, cei asupra cărora planează învinuirea şi 

-responsabilitatea, cerem să se dea, în sfîrşit, explicaţii. Mai cu 
seamă în legătură cu ultimul atentat, care a furnizat cel mai bun pri
lej pentru noile alegeri în Reichstag şi pentru prezentarea acestei 

legi .•• M-am îndepărtatu {relatare din „ Vorwărts• de unde el şi-a 
.cules informaţiile despre dr. Nobiling, tîrziu în seara zilei de 2 iunie 
( 1878) } „foarte mulţumit de cele auzite, pentru ca, după numai cîteva 

..minute, ajuns în faţa unui magazin, să găsesc afişat, spre marea mea 
:surprindere, următorul text : 

«Berlin, ora 2 noaptea. După un interogatoriu prelungit, atenta
torul Nobiling a mărturisit că el este partizan al tendinţelor socia

.Jiste, că a participat în repetate rînduri la întruniri_le socialiste 
.de aici şi .că încă de acum o săptămînă intenţiona să-l împuşte pe 
:maiestatea sa împăratul, deoarece considera că este spre binele sta· 
1:ului să-i înlăture suveranul» .  

„.Depeşa care a lansat în lume o asemenea veste este recunos
.cută ca absolut oficială. Am în mină depeşa predată o f i c i a 1 re
dacţiei lui <cKreuz-Zeitung» cu notele redactorului lui <<Kreuz-Zei
tung». In privinţa caracterului o f i  c i a 1 al acestei depeşe nu în
.cape nici o îndoială. Şi iată că acum s-a dovedit, pe baza unor ştiri 
demne de încredere, că lui Nobiling nu i s-a luat nici un interoga
toriu în ziua atentatului sau în noaptea următoare, că nu s-a consta· 
-tat nimic ce ar putea tfi considerat cit de cit un punct de referinţă 
mai serios în ce priveşte mobilul cri.mina:lului şi orientarea sa poli
tică. Domnilor, fiecare dintre dumneavoastră ştie cum stau lucrurile 
cu agenţia telegrafică a lui Wolfr (toţi aprobă) , „fiecare ştie că ase
menea depeşe nu pot trece în nici un caz fără a fi aprobate oficial. 
1n plus, în această depeşă cuvîntul c<0ficial» a fost introdus catego
ric din oficiu. Prin urmare, după părerea mea, nu există nici o îndo
ială că această depeşă a fost falsificată de autorităţi în mod con

-ştient şi deliberat şi difuzată ca atare în cele patru zări" .  (Auziţi, au
ziţi I) „Depeşa conţine una dintre cele mai infame calomnii răspîn· 
dite vreodată de oficialităţi şi încă cu intenţia de a denigra în modul 
cel mai josnic un întreg partid mare şi de a-l taxa drept complice la 
o crimă„. Intreb mai departe, cum de a fost posibil ca organele de 
·stat, întreaga presă oficială şi oficioasă, urmată aproape fără ex
cepţie de restul presei, să�i permită, p e  baza sus-menţionatei de
peşe, să lovească în noi fără încetare săptămini şi luni de-a rîndul, 



Anexe 42;) 

zi de zi, într-un mod incredibil, absolut calomniator ; să poată răs
pîndi peste tot în lume zi de zi ştirile cele mai înfiorătoare şi îngri
j orătoare cu privire la comploturi descoperite, complici etc., fără ca 
măcar o singură dată din partea guvernului etc„. Mai degrabă gu
vernul a făcut tot ce i-a stat 1n putinţă pentru a extinde şi 1ntări 
tot mal mult în rîndurile opiniei publice încrederea în justeţea afir
maţii1lor false ; şi pînă în momentul de faţă reprezentanţii oficiali ai 
guvernului nu au catadixit nici măcar să facă cit de cit lumină în 
obscuritatea care persistă„."  Bebe! îşi aminteşte acum de provocări 
(p. 39, coloana a II-a) . „S-a tăcut în mod cert tot posibilul pentru a se 
st:îmi tulburări ; se intenţiona aţîţarea noastră la maximum, pentru 
a ne incita la acte violente, indiferent de ce gen. După cit se pare, 
nu s-au săturat de atentate. Nu încape îndoială că anumite cercuri 
ar fi jubilat dacă noi ne-am fi lăsat provocaţi şi am fi trecut la acte 
violente, pentru ca astfel ele să dispună de un material şi mai bogat, 
şi mai important împotriva noastră în vederea unei intervenţii mai 
dure etc." .  Bebe! insistă ca procesele-verbale să lie, 1n slîrşit, scoase 
odată la lumină ; ca acestea, tipărite, să fie prezentate Reichstagului 
şi în mod special comisiei însărcinate cu examinarea acestui proiect 
de lege. „Eu prezint aici o revendicare asemănătoare celei expri
mate, pe bună dreptate, cu cîteva zile în urmă, cînd a fost discutată 
scufundarea crucişătorului «Grosser Kurfiirsb 618 ; revendicarea a 
fost susţinută de aproape toate părţile Camerei, iar ministrul mari
nei• (von Stosch) „s-a declarat în mod expres de acord «în măsura 
în care depin'de de el (!) » " .  { Intervenţia lui Bebel este salutată de 
Reichstag cu „Foarte adevărat I Foarte bine I " }  

{Ce răspunde însă guvernul prusian :la această acuzaţie nimici
toare 1 El răspunde prin intermediul lui Eulenburg că nu va prezenta 
procesele-verbale şi că în genere nu există nici un material de 
acuzare.} 

Ministrul de interne, contele de Eulenburg : „In primul rind" 
{ Informaţie provenind de la reprezentanţii guvernelor federale „cu 
privire la anchetarea criminailului Nobiling, decedat între timp"} . „  

1 .  „In primul rînd trebuie s ă  declar că, î n  c e  priveşte posibilita
tea sau acordarea permisiunii de a tace comunicări în legătură cu 
desJli„urarea procesului intentat lui Nobiling, instantele judiciare 
prusiene ar găsi cu cale să o facă dacă se va cere prezentarea docu
mentelor. Atîta vă pot spune însă, domnilor, că lui Nobiling i s-a luat 
un interogatoriu şi că la acest interogatoriu, după cit am putut să 
aflu, el a declarat că a participat la întruniri social-democrate şi că 
i-au făcut plăcere teoriile prezentate în cadrul acestora. Avînd în 
vedere faptul că instantele judiciare prusiene 1ncuviintează prezen
tarea documentelor, mă abţin să mai adaug ceva•. 
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{Cert în cele spuse de Eulenburg este doar : 1) că a avut loc „un• 
interogatoriu ; el se fereşte să spună : o anchetă „judecătorească".  
Tot astfel el se fereşte să spună cînd a avut loc acel interogatoriu 
(probabil că după ce o parte din creierul inculpatului a fost sfărî
mată de glonţul care i-a străbătut capul ?) . Declaraţiile pe care i le 
atribuie Eulenburg lui Nobiling la acest „un" interogatoriu { presu
punînd că Nobiling se alfa în deplinătatea facultăţilor lui mintale } 
demonstrează, în primul rînd, că el nu s-a dat drept social-democrat, 
drept membru al Partidului social-democrat ; el n-a spus decît că a 
participat la cîteva mitinguri ale acestuia ca orice prăpădit de filis
tin şi că „i-au făcut plăcere teoriile prezentate" acolo. Teoriile nu 
erau, aşadar, teoriile sale. El era un neiniţiat. 1n al doilea rînd, că el 
nu a făcut nici o legătură între „atentatul" său, mitinguri şi teoriile 
prezentate acolo. 

Dar n-am terminat cu ciudăţeniile : menţiunea „după cît" ,  cu
prinsă în spusele d-lui Eu1enburg, o face el însuşi sau o spune în
tr-un mod incert : „că la acest interogatoriu, după cît am putut să 
a/lu, el a declarat" .  Aşadar, reiese că d-l Eulenburg nu a văzut nici
odată procesul-verbal ; el îl cunoaşte numai din auzite şi poate 
spune numai atîta : „a aflat de existenţa acestuia numai pe această 
cale" .  Imediat însă după aceea el se dă singur de gol. Tocmai a spus 
tot „ce a putut să afle" .  ln fraza imediat următoare însă se spune : 
„Avînd în vedere faptul că instanţele judiciare prusiene încuviin
ţează prezentarea documentelor, mă abţin să mai adaug ceva• .  Cu 
alte cuvinte : El ar compromite guvernul dacă ar „împărtăşi" ceea 
ce ştie el. 

In treacăt fie spus : dacă a avut loc numai un interogatoriu, noi 
ştim şi „cînd" ,  şi anume în ziua în care Nobtling a fost arestat cu 
gloanţe şi lovituri de sabie în cap, adică în ziua cînd a fost trimisă 
telegrama aceea suspectă, 2 iunie, ora 2 noaptea. Mai tîrziu însă 
guvernul a căutat să facă răspunzător partidul ultramontan pentru 
cazul Nobiling. Interogatoriul nu a relevat deci nici o legătură între 
atentatul lui Nobiling şi social-democraţie. 

Dar Eulenbrug nu a terminat cu mărturisirile. El trebuie „să men
ţioneze în mod expres că în mai am spus chiar din acest loc că din 
afirma/ie nu se înţelege că aceste fapte ar fi fost provocate direct de 
social-democraţie ; nici acum nu sînt în situa/ia de a susţine această 

afirma/iesau în genere de a adăuga ceva nou în această chestiune". 
Bravo I Eulenburg mărturiseşte fără înconjur că întreaga hăituială 
infamă pusă la cale de poliţie şi anchetă din momentul atentatului 
lui Hădel şi pînă la întrunirea Reichstagului nu a furnizat nici un 
atom de material în sprij inul „teoriei" atentatelor, la care guvernul 
ţine atît de mult I 
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După decapitarea lui Hădel şi moartea lui Nobiling, cînd ancheta 
a fost, aşadar, închisă pentru totdeauna, Eulenburg şi consorţii, care 
au arătat o asemenea „consideraţie" delicată faţă de competenţa 
„instanţelor judiciare prusiene" ,  încît le consideră un obstacol pre
zumtiv în calea iniţiativei de a înainta Reichstagului „procesele-ver
bale", nu se j enează ca, la deschiderea anchetei împotriva lui No
biling, chiar în ziua atentatului, să provoace printr-o „telegramă" 
tendenţios colorată cu privire 1la primul presupus interogatoriu luat 
lui Nobiling un delirium tremens în rîndurile filistinilor gel1lllani şi 
să clădească pe această bază şi prin intermediul presei lor un edi
ficiu de minciuni I Cît respect faţă de instanţele judiciare şi mai 
ales faţă de cei acuzaţi de guvern I 

După ce d-l Eulenburg declară astfel că nu există nici un ma
terial de acuzare a social-democraţiei pe baza acestor atentate 
- drept care el refuză chiar şi prezentarea proceselor-verbale, care 
vor pune într-o lumină grotescă o situaţie atît de dezgustătoare -, 
el continuă, susţinînd că proiectul de lege se bazează, de fapt, pe o 
singură „teorie" ,  teoria guvernului, „că în modul în care sînt răs
pîndite, printr-o agitaţie plină de p asiune, teoriile social-democraţiei 
ar favoriza, desigur, în spiritele rătăcite creşterea unor roade jalnice 
de felul celor întîlnite, spre marele nostru regret" .  { Roadele j alnice 
erau Sefeloge, Tschech, Schneider, Becker, Kullmann, Cohen (alias 
Blind ?) . } „Iar în această afirmaţie, domnilor, eu cred de comun 
acord cu întreaga presă germană" {adică în măsura în care aceasta 
s-a raliat fondului reptilelor, adică cu singura excepţie a ziarelor in
dependente, de orice orientare} , „cu singura excepţie, a celei so
cial-democrate" .  (Din nou minciuni sfruntate I) 

{întrunirile la care a participat Nobiling s-au desfăşurat, ca toate 
celelalte, sub supravegherea unui poliţist ; aşadar, nu era nimic 
suspect ; teoriile pe care le-a auzit nu puteau fi decît cele referitoare 
la punctele înscrise pe ordinea de zi. 

După aceste false prezentări ale faptelor cu privire la „întreaga 
presă germană", d-l Eulenburg este „sigur că în această direcţie nu 
va întîmpina nici o opoziţie•. 

Lui Bebel, în schimb, trebuie „să-i reamintească ce atitudine a 
luat presa social-democrată faţă de aceste evenimente" ,  pentru a de· 
monstra că social-democraţia nu „delestă", aşa cum susţine ea, „asa
sinatul, indiferent de forma în care se manifestă" .  

Dovada : 1. „La început s-a încercat î n  organele social-democra
ţiei să se facă dovada că atentatele ar fi o activitate la comandă".  
(Crownprince.) 
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{Reclamaţii din partea lui „Norddeutsche Allgemeine [Zeitungr 
în legătură cu caracterul legal al agitaţiei social-democraţiei 
germane. } 

2. „Cînd s-a observat că pe această cale nu se realizează ni
mic„., s-a schimbat metoda, afirmîndu-se că cei doi criminali sînt 
iresponsabili, că sînt nişte idioţi izolaţi, iar faptele lor nişte feno
mene, aşa cum apar din cînd în cînd în toate vremurile" {nu este 
aşa ? } „şi pentru care ni.meni altcineva nu poate fi făcut răspunză
tor" .  {(Dovedeşte înclinaţia spre „crimă") .  (Valabil pentru multe pu
blicaţii care nu sînt social-democrate.) } 

D-l Eulenburg, în loc să prezinte „procesele-verbale" ,  despre care, 
conform declaraţiilor sale anterioare, nu ştia nimic - or, trebuia să 
se „abţină" să divulge, ceea ce ştia, avînd în vedere „instanţele judi
ciare prusiene" -, pretinde acum ca, pe baza acestor „procese-ver
bale" sustrase, să i se dea crezare cînd spune : „Domnilor, ancheta 
care a avut loc nu a furnizat nici cel mai mic indiciu că cei doi bărbaţi 
nu ar fi fost cumva în stare să-şi dea seama de urmările şi semnifi
caţia faptelor lor. Dimpotrivă, tot ce s-a putut constata este că ei au 
acţionat în deplinătatea facultăţilor lor, ultimul dintre ei dind do
vadă de o rafinată premeditare plină de duşmănie• { deci Hodel cel 
decapitat nu ? } ,  „cum rar se întîJneşte" .  

3 .  „In multe organe de  presă ale social-democraţiei s-a trecut l a  
justificarea acestor fapte, la disculparea autorilor lor. Nu ei, c i  so
cietatea• { guvernul i-a disculpat, făcîndu-i nu pe ei răspunzători, ci 
„doctrina social-democraţiei" şi agitatorii clasei muncitoare, adică 
o parte a societătii şi „doctrina" ei} „a fost făcută răspunzătoare pen
tru crimele• {prin urmare nu faptele au fost justificate, altminteri nu 
ar fi fost taxate drept „crime", iar problema „vinovăţiei" nu ar fi fost 
pusă deloc în discuţie} „care s-au comis" .  (Citat din „Vorwiirts", 
se referă la Hodel, şi pe bună dreptate.) 

După toate aceste prostii : 
4. „Paralel cu acestea, domnilor, s-au făcut aprecieri cu privire 

la acţiunile criminale puse la cale sau chiar săvîrşite împotriva unor 
înalţi demnitari din Rusia. In legătură cu atentatul Verei Zasulici" 
{Petersburger Tag şi presa din 'Întreaga lume I} „şi cu asasinarea ge
neralului von Mezenţov• 519 { despre aceasta mai tîrziu cînd mă voi 
referi la Bismarck} „aţi citit întrebarea pusă" într-o publicaţie care 
apare aici : „Ei bine, ce le mai rămîne acum de făcut ? Cum altfel 
se puteau ajuta ? " .  

5. „In sfîrşit, social-democraţia din străinătate şi-a exprimat tex
tual şi direct simpatia pentru aceste fapte. Congresul federaţiei ju
rasiene, care a avut loc anul acesta în iulie la Freiburg, a declarat 
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textual că actele lui HOdel şi Nobiling ar fi acte revoluţionare care 
se bucură de toată simpatia din partea sa etc.u 520 

Este însă răspunzătoare social-democraţia germană pentru ma
nifestările şi movements 1) unei clici ostile ei, care pînă acum a 
comis asasinate mişeleşti şi alte fapte de genul acesta 2) în Italia, 
Elveţia, Spania { şi în Rusia : Neceaev} numai împotriva unor mem
bri ai „orientării Marxu ? 

{Inainte chiar d-l Eulenburg spusese în legătură cu aceiaşi anar
hişti că a trebuit să se renunţe la ideea că „atentatele au fost o ac
ţiune la comandă, din moment ce organele de presă ale social-de
mocraţiei din străinătate - şi voi aduce o dovadă în sprijinul aces
tei afirmaţii - au declarat că au convingerea că nu aşa au stat lu
crurileu ; el uită �nsă să aducă „dovada u . }  

Urmează acum un paragraf teribil despre „orientarea Marx• şi 
despre „orientarea aşa-numiţilor anarhişti• (p. 50, coloana I) . Ele sînt 
deosebite, dar „nu se poate nega că între aceste asociaţii există o 
anumită legătură• (ce fel ? de ostilitate) , aşa cum există de fapt 
între toate fenomenele uneia şi aceleiaşi epoci. Dacă se vrea să se 
facă un cas pendable 3) din această „legătură•,  �n primul rînd tre
buie demonstrat caracterul ei determinat, fără a se limita la o frază 
care se potriveşte la tot şi la orice în univers, unde totul se aMă 
într-o „anumitău legătură. „Orientarea Marxu a demonstrat că există 
o anumită „legătură" între teoriile şi acţiunile „anarhiştiloru şi cele 
ale „poliţiei" europene. Cînd în „L'Allianceu „ .  4) etc. a fost demas
cată detaliat această legătură, întreaga presă a reptilelor şi cea bine 
intenţionată au amuţit. Aceste „dezvăluiriu nu i se încadrau în 
schema ei de „legături" .  (Pînă acum clica aceasta a comis asasinate 
numai asupra membrilor orientării „Marxu .) 

După acest faux fuyant 5) , d-l Eulenburg leagă o frază printr-un 
„şi" insignifiant, o frază care încearcă să dovedească această „legă
turău printr-un fals locus communis 8) şi încă exprimat într-o formă 
deosebit de „critică" : 

„ „.şiu ,  continuă el, „şi este o practică la asemenea mişcări, ba
zate pe legea gravitaţiei• {o  mişcare se poate baza pe legea gravi
taţiei, de pi!ldă mişcarea de cădere, însă experienţa se bazează prima 

1) - acţiunile. - Nota trad. 
1) ln manuscris greu de descifrat. - Nota red. 
1) - crimă capitală. - Nota trad. 
4) K. Marx şi F. Engels. „Alianţa democraţiei s ocialiste şi Asociaţia Interna

ţională a Muncitorilor• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 18, Bucure�ti. Edi
tura polltică, 1964, p. 331--465). - Nota red. 

1) - subterfugiu. - Nota trad. 
') - loc comun. - Nota trad. 



430 K. Marx şi F. Engels 

facie 1) pe fenomenul căderii } , „ca orientările extreme• { de pildă, la 
creştinism, automutilarea „să cîştigc treptat suprema/ia, iar cele 
mai moderate să nu se poată menţine la nivelul lor" .  Mai întîi este 
un fals locus communis că în cadrul mişcărilor istorice aşa-numitele 
orientări extreme ele mişcării din perioada respectivă obţin supre
maţia, Luther contra Thomas Miinzer, puritanii contra leveller-ilor, 
iacobinii contra hebertiştilor. Istoria demonstrează tocmai contrarul. 
Al doilea : Orientarea „anarhistă" nu este o „extremă" a social-de
mocraţiei germane, cum vrea să o prezinte Eulenburg, ci, dimpotrivă, 
îi este subordonată. In primul caz este vorba de adevărata mişcare 
istorică a clasei muncitoare ; cealaltă este un spectru al jeunesse 
sans issue 2) care vrea să facă istorie şi nu dovedeşte decît că ideile 
socialismului francez se transformă într-o caricatură în gura unor 
hommes declasses 3) din clasele de sus. In consecinţă, anarhismul are 
de fapt pretutindeni o poziţie subordonată şi mai vegetează doar 
acolo unde nu există o adevărată mişcare muncitorească. Aceasta 
este situaţia. 

D-l Eulenburg demonstrează numai cît de primejdios este ca „po
liţia" să se ocupe de „filozofie " .  

Vezi paragraful care urmează (coloana I ,  p .  5 1 ) ,  unde Eulenburg 
vorbeşte quasi re bene gesta 4). 

Acum el vrea să dovedească cit de universal dăunătoare sînt 
„teoriile şi telurile social-democraţiei• ! Şi <:um ? Prin trei citate. 

Dar mai înainte de asta o strălucită frază de legătură : 
„Iar dacă cercetaţi mai cu atenţie aceste teorii şi ţeluri ale so

cial-democraţiei, telul nu este, aşa cum s-a spus mai înainte, evoluţia 
paşnică ; evoluţia paşnică este numai o etapă care duce ·la telurile 
finale, cu neputinţă de atins pe altă cale decît cea a violenţei" .  
Aşa cum Uniunea naţională m a fost o „etapă" menită să  ducă '1a  

prusacizarea forţată a Germaniei, tot astfel concepe d-l Eulenburg 
acest fapt (prin] „fier şi sînge" . } 

Dacă luăm prima parte a frazei, vedem că ea exprimă fie o tau
tologie, fie o prostie : dacă evoluţia are un „ţel " ,  „ţelurile finale" ,  
atunci aceste „ţeluri " sînt „ţelurile" ei şi caracterul evoluţiei nu este 
„paşnic" sau „nepaşnic ". De fapt, Eulenburg a vrut să spună că dez
voltarea paşnică spre un ţel nu este decît o etapă care trebuie să 
ducă la o evoluţie violentă a ţelului, şi anume această transformare 
ulterioară a evoluţiei „paşnice" în evoluţie „violentă" rezidă, după 
d-l Eulenburg, în însăşi natura ţelului urmărit. In cazul de faţă, ţelul 

1) - la prima vedere. - Nota trad. 
1) - tineretului fără perspectivă. - Nota trad. 
1) - declasau. - Nota trad. 
'I - ca şi cum totul ar fi deja înfăptuit. - Nota trad. 
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este eliberarea clasei muncitoare şi schimbarea (t ransformarea) so
cietăţii, care decurge din aceasta. O evoluţie istorică poate să ră
mînă „paşnică" numai atîta timp cit nu i se pun în cale obstacole 
violente din partea foştilor potentaţi ai societăţii. Dacă, de pildă, 
clasa muncitoare din Anglia sau Statele Unite obţine majoritatea în 
parlament sau în congres, ea ar putea să înlăture pe o cale legală 
legile şi rînduielile care stau în calea dezvoltării ei, dar aceasta nu
mai atunci cînd evoluţia socială o cere. Cu toate acestea, mişcarea 
„paşnică" ar putea deveni „violentă" în cazul împotrivirii celor in
teresaţi în menţinerea vechii orînduiri ; dacă sînt reprimaţi prin 
tortă (de pildă, războiul civil din America şi revoluţia franceză) . ei 
devin rebeli împotriva puterii „legale". 

Ceea ce predică însă Eulenburg este reacţia violentă a potenta
ţilor faţă de evoluţia aflată în „etapa paşnică",  pentru a împiedica 
conflictele „violente" de mai tîrziu (provocate de clasa socială în 
ascensiune) ; strigăte de luptă ale contrarevoluţiei violente împo
triva evoluţiei efectiv „paşnice" ; în realitate, guvernul încearcă să 
înăbuşe prin violentă evoluţia care le displace profund, dar care este 
prin lege inatacabilă. Iată introducerea necesară a revoluţiilor vio
lente. Este o poveste veche, care rămîne totuşi veşnic nouă. 

D-l Eulenburg demonstrează acum teoria violenţei social-demo
craţiei dind trei citate : 

1 .  1n lucrarea sa despre capital, Marx spune : „Scopurile noastre 
etc." {Spunind : scopurile „noastre•, el n-a avut în vedere social
democraţia germană, ci partidul comunist. } Pasajul nu este din „Ca
pitalul#, care a apărut în 1867, ci din „Manifestul Partidului Comu
nist•, apărut în 1 11847 " ,  aşadar cu 20 de ani înaintea formării reale a 
„social-democraţiei germane" 522. 

2. Şi într-un alt pasaj citat în lucrarea d-lui Bebel „Scopurile 
noastre" i se atribuie lui Marx următoarele : {El însuşi, cînd citează 
din „Capitalul# un pasaj care nu se află acolo, citează, fireşte, un pa
saj care se află acolo ca text citat în altă parte (vezi pasajul din 
„Capitalul", ediţia a 2-a). } La Bebel însă paragrarful arată astfel : 

„Vedem, aşadar, cum în diferite perioade istorice violenta îşi 
are rolul ei, şi, desigur, nu în zadar spune K. Marx (în cartea sa 
„Capitalul#,  în care el descrie procesul de dezvoltare a producţiei 
capitaliste) : «Violenţa este moaşa oncarei societăţi vechi care 
poartă în pîntece o societate nouă. Violenţa însăşi este o potenţă 
economică» " .  

3.  Citat din Bebel : „Scopurile noastre• (coloana I ,  p. 5) : „Mersul 
acestei evoluţii depinde de intensitatea (puterea) cu care cercurile 
participante înţeleg mişcarea ; depinde de rezistenţa pe care o 1n
tîmpină mişcarea din partea inamicilor ei. Un singur lucru este cert : 
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cu cit mal invE:rşunată e rezistenta, cu at1t mai violentă e introdu
cerea noJi orinduiri. Problema nu se rezolvă în nici un caz stro
pind-o cu apă de roze-. { Iată ce a citat Eulenburg din lucrarea lui 
Bebel „Scopurile noastre•. La p. 16, vezi pasajul subliniat 16 şi, de 
asemenea, 15 ; vezi şi pasajul subliniat de la p. 43.} Din nou „fa·lsi
ficat•, deoarece citatul este rupt de context. 

După aceste teribile performanţe urmează absurdităţi puerile, in
coerente, pe care el le trăncăneşte cu privire la „contactele" lui Bis
marck cu „conducătorii social-democraţiei" (p. 51 ,  coloana a II-a) 121• 

1n aceeaşi şedinld : 

După Stolberg vorbeşte Reichensperger. Se teme în special că 
legea prin care totul este supus poliţiei poate fi aplicată şi altor 
partide indezirabile guvernului ; în plus, veşnicul orăcăit catolic. 
(Vezi pasajele subliniate de la p. 30-35.) 

După Reichensperger vorbeşte von Helldorf-Bedra. Foarte naiv: 
„Domnilor, actuala lege are caracterul unei legi preventive în sen
sul cel mai eminent al cuvîntului ; ea nu vine cu nici un fel de sanc
ţiuni penale, ci prevede numai interdicţii poliţieneşti şi pedepse pen
tru încălcarea acestor interdicţii extrem de precise• (p. 36, coloana 
I) . {Ea promite doar poliţiei să interzică totul şi nu pedepseşte încăl
carea nici unei alte legi, ci doar „încălcarea" ucazului poliţienesc. 
O manieră foarte abilă de a lface de prisos legile penale. } 

„Pericolul", mărturiseşte d-l von Helldorf, rezidă în victoriile în 
alegeri ale social-democraţilor, pe care nici măcar instigarea la aten
tate nu le-a prejudiciat I Pentru aceasta va trebui să-şi primească 
pedeapsa. Aplicarea dreptului la vot universal într-un mod cu care 
guvernul nu e de acord I (p. 36, coloana a II-a). 

Individul îi dă totuşi dreptate lui Reichensperger în sensul că 
„instanţa căreia ii sînt adresate reclamaţiile" ,  „comisia Bundesratu
lui", sînt prostii. „Este vorba, pur şi simplu, de soluţionarea unei 
probleme poliţieneşti, iar acordarea de garanţii juridice unei ase
menea instanţe este categoric o greşeală" ; abuzul se combate prin 
„încrederea în înalţii demnitari politici• (p. 37, coloanele I şi a II-a) . 
Cere „corectarea dreptului nostru de vot" (p. 38, coloana I) . 

Scris la sfîrşitul lunii 
septembrie 1878 
Tradus din limba german! 



B .  Unsprezece scrisori ale lui Marx 
către terţe persoane, al căror conţinut este redat 

incomplet după surse secundare, 

precum şi un 

anunţ publicat de Engels în „Vorwărts" 

tl un 

interviu acordat de Marx ziarului „Chicago Tribune" 



1 

Redarea conţinutului unor scrisori ale lui Marx 
către Carl Hirsch 

la Paris 524 

31 ianuarie 1 875. K. Marx îi trimite lui Hirsch o scrisoare în le
tură cu o lucrare, „Mizeria filozofiei" 1) , tipărită pe cheltuiala sa (în 
1 500 de exemplare) de un oarecare domn Vogler, editor din Bruxel
les. In această scrisoare el spune iîn continuare că Vernouillet, care 
îi trimite corespondenţe, este un om foarte inteligent ; în încheiere 
îl întreabă dacă e mult de cînd nu i-a mai văzut pe Freund şi Mesa. 
Ultima adresă a lui Freund, pe care o şt;ia el, era : 53, route de Ver
sailles (Auteuil) . 

10 decembrie 1 875. Karl Marx, 41 ,  Maitland Park Road, Londra 
N.W., îi scrie lui Hirsch despre cartea sa „Le Capital" ,  vorbeşte de 
Lachâtre aflat la Vevey (Elveţia) şi de Kaub. 

16 februarie 1 876. Karl Marx îl invită pe Hirsch să facă o vizită 
bunului său prieten Lopatin, 25, rue Gay Lussac, şi îl sfătuieşte să 
facă cunoştinţă cu acesta. 

4 mai 1 876. Karl Marx îl informează pe C. Hirsch că un oarecare 
Henri Oriol, 177, rue St. Denis, funcţionar la librăria lui Lachâtre, i-a 
scris că ziarul „Rappel" l-a rugat să facă o recenzie la lucrarea „Le 
Capital" ,  iar d-l Ori ol îmi solicită, spune Marx, un articol despre 
această lucrare, un fel de cheie care ar putea să servească drept 
introducere. Totodată K. Marx cere veşti despre Kaub. 

23 septembrie 1 876. K. Marx îi �crie lui Hirsch : Ieri m-am intors 
de la Karlsbad 525• La sosire am găsit o scrisoare de la Lavrov despre 
cartea „Le Capital" ,  care a fost interzis în Franţa, după cum a fost el 
înştiinţat de comisionarul său din Paris, Guyot de la Palais Royal !). 
Transmite salutări familiei Kaub. 

1) K. Marx. „Mizeria filozofiei" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 4. 
Bucureşti, Editura politică, 1963, ed. a II-a, p. 65-179. - Nota trad.). - Nota reci. 

1) Vezi volumul de faţă, p. 185. - Nota red. 
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10 aprilie 1877. K. Marx îl roagă pe Hirsch să-i dea informaţii 
despre afacerea Galliffet şi despre madame de Beaumont 1). El 
adaugă că „Vorwărts" îl numeşte pe Galliffet „ticălos" 98• 11 întreabă, 
de asemenea, cum s-a soldat scandalosul proces dintre „nerodul" de 
Louis Blanc şi rusul Panaiev. 

1 4  mai 1877. K. Marx scrie lui Hirsch o scrisoare în care vor
beşte despre gintă [?] Kaub. Acesta e ostil ţarului, pe care îl numeşte 
„hingher de copii" 2) .  Dar garda personală îl apără. 

1 august 1877. K. Marx îi scrie lui Hirsch o scrisoare cu un con
ţinut socialist în care apar numele Hăchberg, Engel(s ?] , Elisee Re
dus, Arnould şi sînt combătuţi pastorii protestanţi din Germania. 

La 20 februarie 1878 Karl Marx îl informează pe Hirsch că Lissa
garay i-a comunicat că un mare număr de partizani ai publicaţiei lui 
F. Pyat, „La Commune",  lucrează din nou la reinstaurarea acestui 
arlechin, Thiers, care a pricinuit atîtea necazuri Comunei ; în con
tinuare el spune : Louis Blanc are cel puţin curajul să nu-i lingă 
cizmele lui Thiers, cum fac aceşti J. Favre, Simon etc„. 

2 

Originalul în limba franceză 
Tradus din limba germană 

Jules Guesde către Marx 

(Extras) 628 

[Paris, sfîrşitul anului 1678 
şi începutul anului 1879) 

[„.] Căci tot ce exprimaţi dv. în scrisoare corespunde gîndurilor 
mele de acum şi dintotdeauna. 

Dacă sînt revoluţionar, dacă, la fel ca şi dv., cred în necesitatea 
violenţei în scopul rezolvării problemei sociale în sens colectivist 
sau comunist, sînt totuşi, asemenea dv., un duşman înverşunat al 
mişcărilor de tipul Cafiero, care - cu excepţia, poate, a Rusiei -

11 Vezi volumul de fatlt, p. 52. - Nota red. 
•) Aşa apare ln documentele polltlel. - Nota red. 
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nici în Franţa, nici în Germania, nici în Italia nu au răspuns vreunei 
cerinţe a situaţiei [„.) 

Ca şi dv. sînt convins că, înainte de a te putea gîndi la acţiune, 
trebuie să-ţi creezi un partid, o armată conştientă cu ajutorul unei 
propagande pe cit de active, pe abît de consecvente. 

Ca şi dv. contest, în sfîrşit, că simpla distrugere a orînduirii exis
tente este suficientă pentru instaurarea a ceea ce vrem noi şi cred 
chiar că va trebui ca o perioadă de timp mai mare sau mai mică 
impulsul, conducerea să vină de sus, de la cei care „ştiu mai multn. 

In aceste condiţii, de cind m-am înapoiat, m-am străduit să creez 
acest „partid muncitoresc independent şi militant" ,  care, aşa cum 
bine spuneţi dv., este „de o covîrşitoare însemnătate" ,  date fiind 
evenimentele care se conturează [„.] 

3 

Originalul în limba franceză 
Tradus din limba germană 

Marx către Maksim Maksimovici Kovalevski 

la Moscova 

[Londra, aprilie 1879] 

Lucrarea d-lui Kareev 430 este excelentă. Atîta doar că nu-i îm
părtăşesc în întregime concepţia sa asupra fiziocraţilor. Să luăm teo
ria asupra capitalului, cu alte cuvinte teoria asupra orînduirii so
ciale moderne. Incepînd cu Petty pînă departe la Hume, această 
teorie a fost dezvoltată numai pe fragmente, aşa cum au cerut-o vre
murile în care a trăit autorul. Quesnay a fost primul care a aşezat 
economia politică pe baza ei reală, adică cea capitalistă, şi foarte 
rare sînt cazurile cind el greşeşte în mod evident, considerîndu-1 pe 
fermier proprietar funciar. D-l Kareev nu are deloc dreptate cind 
spune că fiziocraţii ar fi opus doar o singură ramură de producţie a 
societăţii, şi anume agricultura, alteia, adică industriei şi comerţu
lui, dar, ca şi Smith, nu a mers niciodată pînă acolo incit să opună 
una alteia clasele sociale. Dacă d-l Kareev şi-ar aminti de ideea de 
bază din introducerea la cunoscuta lucrare a lui Ricardo 431, în care 
acesta deosebeşte trei clase sociale (proprietari funciari, capitalişti 
şi muncitori, prin a căror muncă se cultivă pămîntul) , s-ar convinge 
că prima descoperire a celor trei clase în sfera economică şi a le-
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găturilor dintre ele nu se putea realiza decît în cadrul agriculturii, 
aşa cum a făcut Quesnay. In plus, scriitorul trebuie să focă o dis
tincţie între cele spuse efectiv de un autor oarecare şi ceea ce crede 
el că spune. Acest lucru este valabil chiar şi pentru sistemele filo
zofice : asbfel sînt două lucruri absolut distincte - ceea ce consi
dera Spinoza drept piatra fundamentală a sistemului său şi ceea ce 
o constituia în realitate. De aceea nu este de mirare că unii adepţi ai 
lui Quesnay, ca Mercier de la Riviere, vedeau esenţa întregului sis
tem în parafernele 432 acestuia, în timp ce fiziocraţii englezi, care 
scriau în 1798, au demonstrat pentru prima dată, pe baza teoriei lui 
Quesnay, în opoziţie cu A. Smith, necesitatea înlăturării proprietăţii 
private în întregime. 

4 

Originalul în limba rusă 
Tradus din limba rusă 

Anunţul lui Friedrich Engels 

la moartea soţiei sale 

Anunţ pe această cale pe prietenii mei din Germania că moartea 
mi-a răpit noaptea trecută pe soţia mea, Lydia, născută Burns. 

Londra, 1 2  septembrie 1878 

Publicat în „Vorwărts• nr. 1 1 0  
din 1 8  septembrie 1878 

Friedrich Engels 

Originalul în limba gennană 
Tradus din limba gennană 

Interviu luat întemeietorului socialismului modern 

Corespondenţă specială a ziarului „Tribune" 527 

Londra, 18 decembrie f1878} 

Intr-o mică vilă din Haverstock Hill, în partea de nord-vest a 
Londrei, locuieşte Karl Marx, întemeietorul socialismului modern. 
In 1844 a fost expulzat din patria sa, Germania, din cauza teoriilor 
revoluţionare pe care le propaga. In 1848 s-a reîntors în patrie, dar 
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aîteva luni mai tîrziu a fost din nou expulzat. După aceasta s-a sta
bilit la Paris, de unde în 1849 a fost, de asemenea, expulzat din 
cauza teoriilor sale politice. De atunci Londra a devenit cartierul său 
general. Convingerile sale i-au creat încă de la început greutăţi. Ju
decind după căminul său, ele nu i-au asigurat prea multă bunăstare. 
In toţi aceşti ani Marx şi-a prezentat perseverent concepţiile cu o 
ardoare care rezidă, fără îndoială, în încrederea sa fermă în justeţea 
lor. Oricît de pornit ar fi cineva împotriva răspîndirii acestor idei, 
nu şi-ar putea reprima totuşi un anumit sentiment de respect faţă de 
abnegaţia acestui om, azi venerabil. 

L-am vizitat pe dr. Marx de două sau de trei ori şi l-am întîlnit de 
fiecare dată în biblioteca sa, unde stătea cu o carte într-o IIllină şi o 
ţigară în cealaltă. Trebuie să aibă peste şaptezeci de ani. E bine 
făcut, cu umeri largi şi o ţinută zveltă. Are un cap de intelectual şi 
aerul evreului cult. Părul şi barba sînt lungi şi cărunte, ochii de un 
negru sclipitor sînt adumbriţi de sprîncene stufoase. Faţă de per
soane necunoscute este extrem de prudent, dar în genere îi primeşte 
pe străini. Nemţoaica 1) cu înfăţişare impunătoare care întîmpină 
vizitatorii are însă instrucţiuni ca pe cei veniţi din patrie să-i pri
mească numai dacă pot să prezinte o scrisoare de recomandare. Dar, 
odată intrat în bibliotecă, după ce Marx îşi pune monoclul pentru 
a-şi lua, ca să zicem aşa, o atitudine intelectuală, toată reţinerea lui 
piere. Atunci el desfăşoară în faţa vizitatorului interesat toată eru
diţia lui în materie de oameni şi lucruri din întreaga lume. In con
versaţie nu este unilateral, ci atacă tot atîtea domenii ca şi volumele 
din biblioteca sa. In majoritatea cazurilor poţi judeca pe cineva după 
cărţile pe care le citeşte. Cititorul îşi poate face singur o impresie 
dacă îi spun ce am prins dintr-o privire fugară : Shakespeare, Dic
kens, Thackeray, Moliere, Racine, Montaigne, Bacon, Goethe, Vol
taire, Paine ; cărţi albastre engleze, americane, franceze ; lucrări po
litice şi filozofice în limbile : rusă, germană, spaniolă, italiană 
etc. etc. 

In discuţiile noastre, Marx m-a uimit prin cunoaşterea temeinică 
a problemelor americane din ultimii douăzeci de ani. Uluitoarea 
precizie a criticii sale la adresa legislaţiei noastre naţionale şi de 
stat mi-a creat impresia că el îşi obţine informaţiile din surse confi
denţiale 2) . Dar această cunoaştere nu se limitează la America, ci 
cuprinde întreaga Europă. 

Cînd vorbeşte despre tema sa preferată, socialismul, nu se pierde 
în tiradele melodramatice care i se atribuie în general. El zăboveşte 
apoi asupra planurilor sale utopice în vederea „eliberării omenirii" 

1) Helene Demuth. - Nota red. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 264, 310, 322 şi 356. - Nota red. 
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cu o seriozitate şi o fervoare care dovedesc că este ferm convins de 
realizarea teoriilor sale dacă nu în secolul acesta, atunci cel tîrziu în 
secolul viitor. 

In America dr. Karl Marx s-a făcut cunoscut.., pare-se, mai ales, ca  
autor al  „Capitalului" şi ca fondator al  Internaţionalei sau cel puţin 
ca exponentul ei cel mai de seamă. Interviul de faţă va arăta ce are 
el de spus despre această societate în forma ei actuală. Urmează aici 
mai întîi cîteva extrase din statutul tipărit în 1871  din însărcinarea 
Consiliului General, din care se poate forma o părere nepărtinitoare 
i:lsupra scopului şi ţelului Internaţionalei 528• 

In timpul vizitei mele i-am atras doctorului Marx atenţia asupra 
faptului că, în raportul său oficial din 1877, J.C. Bancroft Davis face 
cunoscut un program care mie mi s-a părut a fi cea mai clară pre
zentare succintă de pînă acum a ţelurilor socialismului. El a răspuns 
că programul a fost preluat din raportul cu privire la congresul so
cialist de la Gotha din mai 1875 529• Traducerea însă este plină de 
greşeli. Dr. Marx s-a oferit să o corecteze, iar eu o prezint mai jos 
în forma dictată de el 5ao : 

1 .  Dreptul de vot general, egal, direct cu exercitarea secretă şi 
obligatorie a votului pentru toţi cetăţenii începînd de la vîrsta de 
20 de ani, la toate alegerile şi scrutinurile la nivel de stat sau de 
district. Ziua alegerilor sau ziua votării trebuie să fie o duminică 
ori o zi de sărbătoare. 

2. Legislaţie elaborată cu contribuţia directă a poporului. Ho
tărîrile în legătură cu pacea sau războiul să fie luate prin consul
tarea poporului. 

3. Serviciul militar general. Armată a poporului în locul arma
tei regulate. 

4. Abrogarea tuturor legilor excepţionale, în speţă legile cu pri
vire la presă, adunări şi întruniri ; în genere toate legile care îngră
desc libertatea de expresie, gîndire şi cercetare. 

5. Jurisdicţie cu contribuţia poporului. Asistenţă juridică gratuită. 
6. Invăţămînt public general şi egal pe spezele statului. Invăţă

mînt general obligatoriu. Invăţămînt gratuit în toate instituţiile de 
învăţămînt. 

7. Drepturi şi libertăţi politice cit mai largi în sensul revendi
cărilor de mai sus. 

8. Un singur impozit progresiv pe venituri pentru stat şi comu
nitate, în locul tuturor impozitelor existente, în special al celor in
directe care apasă poporul. 

9. Dreptul nelimitat de asociere. 
1 0. O zi de muncă normală corespunzătoare cerinţelor societăţii. 

Interzicerea muncii de duminică. 
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1 1 .  Interzicerea muncii copiilor şi a tuturor muncilor care peri
clitează sănătatea şi moralitatea femeilor. 

12. Legi de protecţie a vieţii şi sănătăţii muncitorilor. Control 
sanitar în locuinţele muncitorilor. Supravegherea minelor, a indus
triei de fabrică, în ateliere şi la domiciliu de către funcţionari aleşi 
de muncitori. 

O lege eficientă a responsabilităţii. 

13. Reglementarea muncii în închisori. 
In raportul lui Bancroft Davis mai apare un al doisprezecelea 

articol, cel mai important dintre toate, şi anume : 
„Infiinţarea de cooperative de producţie socialiste cu sprij inul 

statului şi sub controlul democratic al poporului muncitor" 581• 
L-am întrebat pe doctor de ce a omis acest articol şi mi-a răspuns : 
Marx : „In timpul întrunirii de la Go�ha din 1875 s-a produs o 

sciziune în cadrul social-democraţiei. O aripă era formată din adepţii 
lui Lassalle ; cealaltă din cei care recunoscuseră în genere programul 
Internaţionalei şi care au primit numele de partidul eisenachienilor. 
Cel de-al doisprezecelea articol citat nu a fost preluat în programul 
propriu-zis, ci plasat în preambul ca o concesie făcută lassalleenilor. 
După aceea nu s-a mai discutat niciodată despre aceasta. D-l Davis 
nu spune nimic de faptul că articolul acesta a fost introdus în pro
gram ca un compromis lipsit de importanţă, ci, dimpotrivă, îl scoate 
în evidenţă cu toată seriozitatea ca unul dintre principiile funda
mentale ale programului• .  

1ntrebare : „Socialiştii însă consideră, î n  general, trecerea mijloa
celor de muncă în proprietate comună, socială ca fiind scopul cel 
mai înalt al mişcării ?"  

Marx : „Desigur, noi spunem că acesta va fi  rezultatul mişcării. 
Totuşi aceasta va fi o problemă de timp, de educare şi formare a 
celor mai înalte f01une sociale" .  

1ntrebare : „Programul acesta este, probabil, valabil numai pen
tru Germania şi pentru una sau două alte ţări ?"  

Marx : „Dacă dv. trageţi concluzii numai din acest unic program, 
înseamnă că tăgăduiţi activitatea mişcării. Majoritatea punctelor din 
acest program nu au nici o însemnătate în afara graniţelor Germa
niei. Spania, Rusia, Anglia şi America au programe proprii adecvate 
dificultăţilor lor specifice de moment. Singura lor asemănare constă 
în scopul final comun• .  

1ntrebare : „Şi aceasta este dominaţia muncitorilor ?"  
Marx : „Aceasta este eliberarea muncii• .  
1ntrebare : „Oare mişcarea americană va f i  luată în serios de 

socialiştii din Europa ? "  
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Marx : „Da. Ea este rezultatul firesc al dezvoltării acest.ei ţări. 
S-a spus că mişcarea muncitorească ar fi importată de străini. Cînd, 
cu cincizeci de ani în urmă, mişcarea muncitorească din Anglia a 
.devenit incomodă, s-a spus acelaşi lucru. Iar aceasta s-a întîmplat 
.cu mult înainte de a fi vorba de socialism I In America mişcarea 
muncitorească a căpătat o importanţă mai mare abia din 1 857. Atunci 
au luat avînt sindicatele locale, apoi au fost create sindicatele cen
trale pe diverse profesiuni şi după aceea a apărut Uniunea naţională 
a muncitorilor. Acest progres cronologic amtă că în America socia
lismul a apărut fără sprijin din afară şi numai datorită concentrării 
capitaliste, ca şi relaţiilor modificate dintre muncitori şi întreprin
zători u .  

1ntrebare : „Ce a obţinut pînă acum socialismul ?"  
Marx : „Două lucruri : socialiştii au dovedit că lupta generală 

dintre muncă şi capital are loc pretutindeni, pe scurt, au dovedit ca
racterul ei cosmopolit. De aceea ei au căutat ca între muncitorii din 
diferite ţări să se ajungă la o înţelegere. Acest lucru a devenit cu 
atît mai necesar cu cit capitaliştii au devenit tot mai cosmopoliţi, 
angajînd nu numai în America, ci şi în Anglia, Franţa şi Germania 
forţă de muncă străină şi folosind-o împotriva muncitorilor autoh
toni. Imediat au apărut legături internaţionale între muncitorii din 
diferite ţări : s-a văzut că socialismul nu era numai o problemă lo
cală, ci una internaţională, care trebuia rezolvată prin acţiunea in
ternaţională a muncitorilor. Clasele muncitoare au intrat spontan în 
mişcare fără să ştie încotro le va duce mişcarea. Socialiştii nu au in
ventat mişcarea, ei însă le explică muncitorilor caracterul şi scopu
rile ei". 

1ntrebare : „Aceasta nu înseamnă oare răsturnarea orînduirii so
ciale dominante ?" 

Marx : „In acest sistem capitalul şi ţara sînt în stăpînirea între
prinzătorilor, în timp ce muncitorii nu au decît forţa lor de muncă, 
pe care trebuie să o vîndă ca pe o mamă. Noi afirmăm că acest sis
tem nu este deoît o fază istorică, care va dispărea şi va face loc 
unei orînduiri sociale superioare. Pretutindeni constatăm o împăr
ţire a societăţii [în clase] . Antagonismul dintre aceste două clase 
merge mină în mină cu dezvoltarea resurselor industriale din ţările 
.civilizate. Din punct de vedere socialist, mijloacele pentru transfor
marea revoluţionară a actualei faze istorice există de pe acum. In 
multe ţări sindicatele s-au transformat în organizaţii politice. In 
America este absolut evidentă necesitatea unui partid muncitoresc 
independent. Muncitorii nu mai pot avea încredere în politicieni. 
Speculanţii şi clicile au pus stăpînire pe corpul legislativ şi politica 

.a devenit o afacere. Din acest punct de vedere, America nu este un 
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caz unic, numai că acolo poporul este mai hotărît decît în Europa. 
In America totul se maturizează mai repede, nu se vorbeşte pe oco
lite, ci se spune lucrurilor pe nume".  

1ntrebare : „Cum explicaţi dv. creşterea rapidă a partidului so
cialist în Germania ?"  

Marx : "Actualul partid socialist a fost creat tîrziu. Socialiştii 
germani nu s-au ocupat de sistemele utopice, care în Franţa şi An
glia au avut oarecare însemnătate. Germanii sînt înclinaţi mai mult 
<lecit alte popoare spre teoretizare şi au tras concluzii practice din 
experienţa acumulată (de alţii). Nu uitaţi că, spre deosebire de alte 
ţări, în Germania capitalismul modern este ceva complet nou. EI 
punea la ordinea zilei probleme care în Franţa şi Anglia aproape că 
fuseseră uitate. Noile forţe politice cărora li s-au supus popoarele 
acelor ţări s-au pomenit în Germania în faţa unei clase muncitoare 
care era deja pătrunsă de teoriile socialiste. Aşa se explică cum au 
putut muncitorii, aproape chiar odată cu introducerea sistemului in
dustrial modern, să-şi creeze un partid politic independent 1) . Ei îşi 
aveau propriii lor reprezentanţi în parlament. Un partid de opoziţie 
împotriva politicii guvernului nu a existat, rolul acesta revenindu-i 
partidului muncitoresc. Ar dura prea mult dacă am încerca să 
descriem acum istoria partidului. Pot să spun însă un lucru : burghe
zia germană ar fi trebuit să ducă de mult această politică de opoziţie 
faţă de gui, ern dacă, spre deosebire de burghezia americană şi en
gleză, nu ar fi alcătuită din cei mai mari laşi". 

1ntrebare : 1 1Cîţi lassalleeni se află în rîndurile Internaţionalei ?"  
Marx : 11Lassalleenii nu sînt constituiţi ca partid. Există, fireşte, 

aîţiva adepţi printre noi, dar numai un număr mic. Lassalle a aplicat 
încă înainte principiile noastre generale. Punînd bazele mişcării sale, 
după reacţiunea. ce a urmat anului 1848, el îşi închipuia că cel mai 
bun mijloc de înviorare a mişcării muncitoreşti l-ar constitui coope
rativele de producţie muncitoreşti. Cu ajutorul lor el voia să-i în
demne pe muncitori la activitate. El le considera un simplu mijloc 
de a atinge scopul real al mişcării. Am scrisori de la el în acest sens" .  

1ntrebare : 11Aşadar, aceasta reprezintă într-o oarecare măsură 
panaceul său 1" 

Marx : "Exact. El s-a întîlnit cu Bismarck şi i-a vorbit de aceste 
intenţii. Bismarck a încuraj at strădaniile de atunci ale lui Lassalle în 
toate modurile posibile" .  

1ntrebare : 1 1Ce urmărea prin aceasta Bismarck ?"  
Marx : 11El voia să se folosească de clasa muncitoare împotriva 

burgheziei, care făcuse revoluţia din 1848". 

1) Vezi K. Marx şi F.  Engels. Opere, voi. 21,  Bucureşti, Editura politică, 1965, 
p. 452-453. - Nota red. 
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1ntrebare : „Se spune că dv. sînteţi conducătorul şi îndrumătorul 
mişcării socialiste şi că din casa dv. pornesc toate firele care duc la 
organizaţii, revoluţii etc. Este exact ?"  

Marx : „Ştiu. Este ceva extrem de stupid, dar şi  nostim. Cu două 
luni înainte de atentatul lui Ht:idel 392, Bismarck reclama în <cNord
deutsche [Allgemeine/ Zeitungii că eu aş întreţine legături cu gene
ralul iezuit Beckx 358 şi că noi am fi răspunzători pentru faptul că 
Bismarck nu o poate scoate la capăt în nici un fel cu mişcarea so
dalistă" .  

Jntrebare : „Dar «Societatea internaţională» a dv. de la Londra 
conduce totuşi mişcarea ?" 

Marx : „Internaţionala a avut avantajele ei, dar s-a perimat şi 
nu mai există. Ea a existat şi a condus mişcarea. Creşterea mişcării 
socialiste din ultimii ani au făcut-o de prisos. In unele ţări au fost 
fondate ziare, între care există schimburi reciproce. Este singura le
gătură pe care o întreţin partidele din diferite ţări. Internaţionala a 
fost creată în primul 11înd pentru a-i strunge laolaltă pe muncitori şi 
a le arăta că este bine să se creeze o organizaţie care să cuprindă di
feritele lor naţionalităţi. Interesele partidelor din diferitele ţări nu co
incid. Spectrul conducătorilor internaţionali, care îşi au sediul la  
Londra, este o pură născocire. Este adevărat că atunci cînd a fost în
temeiată organizaţia Internaţionalei am dat instrucţiuni organizaţii
lor muncitoreşti din străinătate. Astfel, am fost nevoiţi să excludem 
cîteva secţii din New York, printre care şi cea în fruntea căreia se 
afla d-na Woodhull. Aceasta s-a întîmplat prin 1 871 .  Există mai mulţi 
oameni politici americani care grozav ar vrea să facă afaceri pe spi
narea mişcării. Nu vreau să dau nici un nume, socialiştii americani 
îi cunosc foarte bine" .  

Jntrebare : „D-le dr. Marx, dv. ş i  adepţilor dv. vi  s-au atribuit tot 
felul de discursuri incendiare împotriva religiei. Aţi fi, desigur, 
bucuros să vedeţi stîrpit din rădădnă întregul sistem ?" 

Marx : „Noi ştim că măsurile violente împotriva religiei consti
tuie o absurditate. Potrivit concepţiei noastre, religia va dispare pe 
măsură ce se consolidează socialismul. Dezvoltarea socială trebuie 
să contribuie la dispariţia ei, un rol important revenind educaţiei• .  

1ntrebare : „Pastorul Joseph Cook din Boston a afirmat nu demult 
într-o prelegere : Karl Marx ar fi spus că în Statele Unite şi Marea 
Britanie, poate şi în Franţa, ar fi posibilă o reformă a muncii fără o 
revoluţie sîngeroasă, dar că în Germania şi Rusia, precum şi în Italia 
şi Austria trebuie neapărat să se verse sînge în acest scop" .  

Marx : „Am auzit de d-l Cook. Este foarte prost informat în pri
vinţa socialismului. Nu trebuie să fii socialist ca să prevezi că în 
Rusia, Germania, Austria şi podte şi în Italia, dacă italienii continuă 
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să meargă pe actualul drum, se va ajunge la revoluţii sîngeroase. 
Evenimentele revoluţiei franceze s-ar mai putea repeta în aceste 
ţări. Lucrul acesta este clar pentru oricare cunoscător al conjunctu
rilor politice. Dar aceste revoluţii vor fi opera majorităţii. Revolu
ţiile nu sînt făcute de un singur partid, ci de întreaga naţiune" .  

Intrebare : „Pastorul amintit a citat un extras dintr-o scrisoare 
adresată de dv. în 1871  comunarzilor din Paris şi în care se spune : 
«Acum sîntem cel mult 3 OOO OOO. Dar în 20 de ani vom fi 
50 OOO OOO sau poate 100 OOO OOO. Atunci lumea va fi a noastră, 
atunci nu numai Parisul, Lyonul şi Marsilia se vor ridica împotriva 
odiosului capital, ci şi Berlinul, Miinchenul, Dresda, Londra, Liver
poolul, Manchesterul, Bruxellesul, St. Petersburgul şi New Yorkul -
într-un cuvînt întreaga lume. Iar în faţa acestei noi revoluţii fără 
precedent în istorie, trecutul va dispărea ca un coşmar îngrozitor : 
incendiul provocat de popor în sute de locuri concomitent va şterge 
chiar şi amintirea trecutului» . Recunoaşteţi, d-le doctor, că aţi scris 
acest fragment ? "  

Marx : „Nici un cuvînt. Eu nu scriu niciodată asemenea absurdi
tăţi melodramatice. Eu reflectez mult la ceea ce scriu. Scrisoarea 
aceasta a apărut la data respectivă în «Figaro» sub semnătura mea. 
Scrisori de felul acesta apăreau pe atunci cu sutele. Am scris redac
ţiei ziarului «Times» din Londra, declarînd că toate sînt falsuri 1) .  
Dacă a ş  fi vrut însă s ă  dezmint tot ce s-a spus ş i  s-a scris despre 
mine, ar fi trebuit să dau de lucru la douăzeci de secretari" .  

1ntrebare : 11Aţi scris însă î n  favoarea Comunei din Paris ?"  
Marx : 11Sigur că am scris, avînd în vedere ce a apărut în legă

tură cu ea în articolele de fond : Totuşi corespondenţele de la Paris 
din presa engleză contestă în suficientă măsură afirmaţiile artico
lelor de fond cu privire la jafuri etc. Comuna a făcut doar vreo 
60 de victime. Mareşalul Mac-Mahon şi armata sa de măcelari au 
ucis peste 60 OOO de oameni. Niciodată o mişcare nu a fost atit de 
defăimată cum a fost Comuna" .  

Intrebare : „Socialiştii consideră că asasinatul şi vărsările de 
sînge sînt necesare pentru realizarea principiilor lor 1 "  

Marx : 11Nici o singură mişcare de amploare nu s-a produs fără 
vărsare de sînge. Statele Unite din America de Nord şi-au cîştigat 
independenţa prin vărsare de sînge, Napoleon a cucerit Franţa prin 
-evenimente sîngeroase şi a fost înfrînt în acelaşi mod. Italia, Anglia, 
Germania, ca şi oricare altă ţară oferă noi exemple de acelaşi gen. 
Cit despre crimă, după cum se ştie, nu este o noutate. Orsini a în
cercat să-l suprime pe Napoleon, dar regii au ucis mai mulţi oameni 

1) Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 17, Bucureşti, Editura politic!, 1 963, 
p, 309-317. - Nota trad. 
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decît oricare alţii. Iezuiţii au ucis, dar au ucis şi puritanii conduşi 
de Cromwell. Toate acestea s-au întîmplat înainte de a se fi auzit 
de socialişti. Astăzi însă pentru orice tentativă de atentat împotriva 
regilor sau a oamenilor de stat sînt făcuţi răspunzători socialiştii. 
Moartea împăratului german 1) ar fi fost deosebit de regretată de 
socialişti mai ales acum : în locul în care se află, el este foarte folo
sitor, iar Bismarck a făcut pentru mişcarea noastră mai mult decît 
oricare alt om de stat prin tendinţa lui de a împinge lucrurile la 
extrem" 2) . 

lntrebare : „Ce părere aveţi despre Bismarck ?" 
Marx : „Inainte de căderea sa, Napoleon era considerat un ge

niu, după aceea - un nebun. Cu Bismarck va fi la fel. Sub pretextul 
unificării Germaniei a început să instituie despotismul. Unde vrea 
să ajungă e limpede pentru oricine. Ultima lui acţiune este doar o 
lovitură de stat camuflată, care însă va eşua. Socialiştii germani şi 
francezi au protestat împotriva războiului din 1870 ca fiind un război 
pur dinastic. In manifestele lor ei au prezis poporului german că, 
dacă va admite ca pretinsul război de apărare să se transforme într-un 
război de cotropire, va fi pedepsit cu instaurarea unui despotism mi
litar şi cu împilarea brutală a maselor muncitoare. Partidul social
democrat din Germania a organizat atunci întruniri şi a publicat ma
nifeste în care se pronunţa pentru o p ace onorabilă cu Franţa. Ime
diat guvernul prusian l-a pus sub urmărire şi mulţi dintre conducă
torii lui au fost întemniţaţi. Cu toate acestea deputaţii lui, şi chiar el 
însuşi, au îndrăznit să protesteze foarte vehement în Reichstagul 
german împotriva anexării prin forţă a provinciilor franceze. Bis
marck însă şi-a impus prin forţă politica sa, şi oamenii vorbeau 
despre genialul Bismarck. Războiul se apropia de sfîrşit, şi cînd nu 
a mai putut face noi cuceriri, ci a trebuit să vină cu idei originale, 
Bismarck a dat chix într-un mod lamentabil 3) . Poporul şi-a pierdut 
încrederea în el, iar popularitatea lui s-a sfîrşit. El are nevoie de 
bani, statul are şi el  nevoie de bani. Cu ajutorul unei pseudoconsti
tuţii el a impus poporului impozite în vederea planurilor sale mili
tare şi de unificare, pînă cînd n-a mai mers nici aceasta şi acum 
încearcă acelaşi lucru fără a mai recurge la vreo constituţie. Pentru 

a putea stoarce mai departe, cum vrea el, a evocat fantoma socia
lismului şi face tot ce îi stă în putinţă ca să provoace o revoltă 
populară" .  

1) Wilhelm I .  - Nota red. 
1) Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 18, Bucureşti, Editura politică, 1964, 

p. 583. - Nota trad. 
1) Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 21,  Bucureşti, Editura politică, 1965, 

p. 447 şi 454----455. - Nota trad. 
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Jntrebare : „Primiţi cu regularitate rapoarte din Bevlin ?" 
Marx : „Da, sînt foarte bine informat de către prietenii mei. Ber

linul este extrem de liniştit, iar Bismarck e dezamăgit. El a expulzat 
48 de oameni din conducere, printre care deputaţii Hasselmann şi 
Fritzsche, precum şi Rackow, Baumann şi Auer de la ccFreie 
Press» 1) 532• Oamenii aceştia i-au sfătuit pe muncitorii berlinezi să-şi 
păstreze calmul, iar Bismarck ştia asta. El mai ştia, de asemenea, că 
în Berlin 75 OOO de oameni sînt ameninţaţi cu înfometarea. El a mizat 
plin de încredere pe faptul că prin îndepărtarea conducătorilor, se va 
ajunge la scandaluri, care-i vor oferi prilejul unui măcel Z) . Atunci se 
va înfuria pe întregul imperiu german şi va da frîu liber politicii sale 
preferate «prin fier şi sînge», iar încasarea impozitelor nu ar mai 
cunoaşte oprelişti. Pînă în prezent tulburările n-au izbucnit, iar Bis
marck a trebuit să constate, spre stupoarea sa, că s-a compromis în 
faţa tuturor oamenilor de stat" .  

H. 

Tradus din limba germană 

1) „Berliner Freie Presse•. - Nota red. 
•) Vezi volumul de faţă, p. 314-315. - Nota red. 



C. Nouă scrisori 

ale lui Jenny Marx, Eleanor Marx şi Jenny Longuet 



1 

Eleanor Marx către Carl Hirsch 

la Paris 

Stimate domn Hirsch, 

4 1 ,  Maitland Park Road 
Londra 

25 octombrie 1875 

Vă trimit alăturat un scurt articol critic scris de mama mea 
despre un actor englez, d-l Irving. Mama ar dori să-l publicaţi în 
„Frankfurter Zeitung" ,  dacă vă este posibil 1). 

Dacă tata ar fi avut timp, ar fi scris el însuşi un articol despre d-l 
Irving, care pe noi ne interesează foarte mult (deşi nu-l cunoaştem 
personal) , mai întîi pentru că este un talent deosebit, iar apoi pentru 

că, dind curs unor intrigi josnice, întreaga presă engleză s-a năpus
tit asupra lui şi a dez.lănţuit o adevărată cabală împotriva lui. Dacă 
aţi reuşi să publicaţi articolul mamei în „Frankfurter Zeitungu ,  

ne-aţi face o deosebită bucurie. 

Aş vrea să vă întreb, de asemenea, în numele unei prietene, o 
doamnă din Rusia, dacă credeţi că e posibil să publicaţi un articol 
despre d-l Irving în „Le Journal des Debats" sau chiar în „Temps• 
sau în „Siecle" .  

lmi cer mii d e  scuze pentru c ă  v ă  inoportunez, dar dv. aveţi atît 
de multe cunoştinţe în presa franceză şi germană şi atît de multă 
influenţă, incit nu ne puteam adresa altcuiva mai potrivit decît dv. 
Sper că mă veţi scuza şi nu veţi fi prea supărat pe mine. 

Tata vă mulţumeşte foarte mult pentru ziarele pe care aţi avut 
amabilitatea să i le trimiteţi. De asemenea, atît el, cit şi noi toţi 
ceilalţi îi transmitem calde salutări prietenului nostru Kaub. Mama 

vă mulţumeşte anticipat, iar eu rămîn 
a dv. 

Eleanor Marx 

1) Vezi scrisoarea lui Marx către Jenny Longuet din 7 decembrie 1881 (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Werke, Dietz Verlag, Berlin, 1967, Bd. 35, S. 241-242). -
Nota red. 
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Mama mă roagă să vă spun că nu ţine să-i apară numele în 
„Frankfurter Zeitungu ,  dar dacă vreţi să spuneţi cine a scris artico
lul, puteţi s-o faceţi „între prieteni" .  

Publicat pentru prima oara 
ln limba originalului în : 
„Bulletin of The Society for the 
Study of Labour History• nr. 8, 1964 

2 

Originalul în limba franceză 
Tradus din limba germanii 

J enny Marx către J ohann Philipp Becker 

la Geneva 

Dragul, stimatul meu prieten, 

[Londra, între 16 
şi 20 august 1876) 

Mă faceţi într-adevăr să intru în pămînt de ruşine şi este destul 
să mă uit doar la data primei dv. scrisori, plină de amabilitate, sau 
chiar la cea următoare ca să-mi pun cenuşă în cap. Vin la dv. cu un 
sincer pater peccavi 1) . Am vrut să vă scriu de îndată ce am primit 
prima dv. scrisoare, dar a intervenit ceva şi am amînat, iar amînarea 
înseamnă moarte sigură pentru corespondenţă. Odată ce începi să 
amîni, ziua ajunge săptămînă, săptămîna lună, şi cit de rapid se ro

tunjesc lunile într-un an 2) , asta o ştiu cel mai bine zeii şi noi, vîrst
nicii. Cu cit îmbătrîneşti mai mult şi vremurile sînt mai grele, cu atît 
ele trec mai repede şi cu atît mai iute zboară orele. Cel puţin aşa mi 

se pare mie. Şi totuşi, şi bătrîneţea are ceva al ei. Este însă îngrozi
tor de trist să nu mai fii tînăr şi proaspăt şi „bun" ; asta simţi mai 
ales cind, bătrîneţii, i se mai adaugă şi boala. Acesta a fost în ulti

mul timp şi cazul meu şi totodată cea mai plauzibilă justificare pen
tru întîrzierea cu care m-am achitat de obligaţiile de corespondenţă 
faţă de un prieten vechi şi atît de devotat. De luni de zile sufăr atît 
de mult din cauza durerilor de cap etc. etc., incit adesea eram corn-

1) - tată, am păcătuit. - Nota trad. 
1) Joc de cuvinte pe baza cuvintelor : „Monat• - lună calendaristică şi 

„Mond" - luna de pe cer. - Nota trad. 
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plet ameţită şi buimacă, nici să scriu n-aş fi putut. După trei săptă
mîni de şedere la Brighton m-am mai pus puţin pe picioare. Soţul 
meu împreună cu fiica mai mică 1) au plecat vinerea trecută 2) la 
Karlsbad 3) , din păcate amîndoi din considerente de sănătate sau, mai 
bine zis, de boală. Această călătorie extrem de costisitoare face ca 
toate celelalte excursii şi vizite la prietenii devotaţi din apropiere 
sau depărtare să devină imposibile şi, oricît şi-ar fi dorit soţul meu 
să mai poată saluta odată masivul Montblanc şi pe bătrînul Becker, 
se vede însă nevoit să se limiteze foarte strict la tratamentul său şi 
să evite orice alte călătorii suplimentare. Nici eu nu-mi pot face 
bagajul anul acesta şi mă perpelesc aici într-o arşiţă infernală. Ieri 
am primit o scrisoare din Karlsbad. După multe tribulaţii au ajuns în: 
cele din umnă la clinica pentru boli de ficat. La Niirnberg au umblat 
ore în şir de colo-colo în căutarea unui loc unde să poposească. 
N-au putut găsi nici măcar o speluncă. Era un congres al brutarilor, 
şi din toate direcţiile se revărsau spre Niirnberg ') trîmbiţaşi şi trom
petişti ai muzicii viitorului 49, Siegfriezi, Walkirii şi eroi din „Amur
gul zeilor" 5), astfel că ei au trebuit să părăsească din nou oraşul, re
nunţînd la atracţiile lui. După aceea au luat din greşeală alt tren şi 
abia după o serie de peregrinări de-a dreptul Don Quijotiste, care au 
durat 28 de ore, au ajuns în ţara izvoarelor gazoase. 

Toate veştile de la dv. m-au interesat foarte mult, şi dacă astăzi 
nu răspund detaliat la acestea, trebuie să puneţi totul pe seama 
acestei arşiţe barbare ; ea va trebui să fie acum ţapul ispăşitor pen
tru multe. Nu vă pot spune cît regret că nu v-am procurat pînă acum 
nici un material 8) . Cu împuternicitul nu este, pare-se, nimic de făcut. 
I-am scris de nenumărate ori. Nu de mult soţul meu a primit o 
scrisoare de la Borkheim, din care reiese că îi merge ceva mai bine. 
Eu cred că cel mai bine şi mai sigur ar fi să vă adresaţi lui personal. 
El ştie mai bine unde se află materialele şi poate da dispoziţie ca 
cele solicitate să vă fie căutate şi trimise. In ce priveşte celelalte 
cărţi, hîrtii etc. pe care doriţi să le aveţi, mă voi adresa vechiului 
nostru prieten Lessner. Nici Engels, nici soţul meu nu mai au nici Q> 

legătură cu vechea asociaţie a muncitorilor 425, care a decăzut rău de 
tot şi s-a transformat într-o adevărată asociaţie de imbecili. 

1) Eleanor Marx. - Nota red. 
1) 1 1  august. - Nota red. 
1) Denumirea actuală : Karlovy Vary. - Nota red. 
'l Vezi volumul de faţă, p. 24-25. - Nota red. 
'l Siegfried şi Walkirie - eroii operelor cu acelaşi nume ale lui R. Wagner ;; 

„Amurgul zeilor", operă de R. Wagner. - Nota trad. 
'l Vezi volumul de faţă, p. 394. - Nota red. 
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Pînă acum Lessner a îndrumat-o cu iscusinţă, dar acum s-a să
turat şi el. Vă poate fi însă de mult folos, şi apoi el este un om de 
treabă şi de nădejde, care în chestiunile politice s-a manifestat în
totdeauna ferm şi cinstit. Face parte din vechea gardă .,qui meurt 
mais ne se rend pas"  I 1) Intrucît săptămîna viitoare voi face o vi
.zită prietenului nostru Engels la Ramsgate 2) , vreau ca pînă atunci, 
_pe cit se poate, să aranjez totul cu Lessner. Sînt convinsă că cel mai 
bun lucru ar fi să discutaţi direct cu Borkheim. Adresa lui este : 

S. Borkheim, Anglia, 
Denmark Place, 

Hastings. 
Şi acum, scumpul meu prieten, pentru astăzi, la revedere I Să 

:Sperăm că anul viitor pe vremea asta vom fi cu toţii „dincolo " ,  adică 
în „scumpa patrie" 3) , pentru a ne revedea odată toţi vechii prieteni. 
.Odată ajunşi acolo, primul drum îl vom face drept la tata Becker. 

Primiţi salutări cordiale din partea vechii dv. prietene, 

3 

Jenny Marx 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Eleanor Marx către Carl Hirsch 

la Paris 

Stimate domn, 

41 , Maitland Park Road, 
[Londra] , N.W. 

25 noiembrie 1876 

Incerc de cîteva săptămîni să vă scriu - ba chiar am început de 
mai multe ori o scrisoare, dar întotdeauna s-a ivit ceva care m-a îm
piedicat să o şi termin. 

ln momentul de faţă am în mod special extrem de puţin timp, 
<leoarece sint foarte ocupată cu alegerile pentru „School-Board " 4). 

1) - „care moare, dar nu se predă". - Nota trad. (Cuvinte atribuite genera• 
1ului francez Cambroune în timpul bătăliei de la Waterloo (18 iunie 1815). -
,Nota red. 

1) Vezi volumul de faţă, p. 27. - Nota red. 
3) Cuvinte din poezia lui Max Schnekkenburg „Straj a la Rin". - Nota red. 
') - „Comitetul şcolar•. - Nota trad. 
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Acest comitet, însărcinat cu conducerea şcolilor laice şi a învăţă
mîntului obligatoriu, are un rol destul de important, lui revenindu-i 
mai ales lupta împotriva aşa-numitului 11Church-Partyu 1) , care în
cearcă să desfiinţeze complet obligativitatea învăţărnîntului. Eu mă 
agit în favoarea candidaturii unei doamne, a doamnei Westlake, 
care, deşi în fond este o mic-burgheză, ca mai toate englezoaicele, 
este cel puţin o liber-cugetătoare şi în orice caz se prezintă mai bine 
decît bărbaţii care îşi pun candidatura. Eu merg din casă din casă 
pentru a strînge voturi şi nu vă puteţi închipui ce lucruri nostime 
mi-a fost dat să văd şi să aud. Intr-una din case mi s-a cerut să se 
predea „în special religia" ,  în alta mi s-a spus că „instruirea este 
blestemul ţării, educaţia ne va duce de ripă" etc. etc. Intr-un cuvînt, 
este amuzant, dar totodată, este şi trist cînd vii la un muncitor, iar el 
îţi spune că ar vrea mai înllîi 1 1să se sfătuiască cu patronul" .  

Noi primim zilnic „Revolution° .  C e  spuneţi d e  asta '? S e  v a  putea 
menţine multă vreme '? Mă îndoiesc. Spuneţi-ne care e părerea dv. în 
această chestiune. 

Săptămîna viitoare vă va vizita d-l Kistemaeckers. Este editorul 
cărţii lui Lissagaray, un om deosebit de onest şi respectabil. Pleacă 
la Paris pentru a interveni în sprij inul difuzării cărţii la Paris şi ar 
trebui să nu se pomenească de vizita lui pentru a nu atrage atenţia 
poliţiei. 

Tata (care de cîteva săptămîni suferă de o răceală puternică şi o 
bronşită) este foarte iritat că nu primeşte nici o veste din Paris. După 
cum ştiţi, el a trimis la Paris o ladă cu fascicule pentru a primi în 
schimb exemplarele broşate ale cărţii 2) - şi nu numai că nu a primit 
nimic, dar nki măcar nu are vreo veste. Dacă cumva aflaţi ceva în 
această privinţă, vă rog, stimate domn, să-i daţi de ştire. 

Văd că în curînd voi umple toată coala. Aşadar, pentru astăzi vă 
spun rămîneţi cu bine. In ultima mea scrisoare v-am scris cit de bine 
îmi stă cu lornionul - pe zi ce trece sînt tot mai încîntată de el. 

Multe salutări de la toţi cei de aici lui Kaub, precum şi dv. 
personal. 

Publicat pentru prima oară 
în limba originalului în : 
„Bulletin of the Society for the 
Study of Labour History• 
nr. 8, 1964 

l) - „partid clerical• ,  - Nota trad. 

Rămîn a dv. devotată, 
Eleanor Marx 

Originalul în limba franceză 
Tradus din limba germană 

1) Ediţia franceză a volumului I al „Capitalului". - Nota red. 
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4 

J enny Marx către Friedrich Adolph Sorge 

la Hoboken 

Scumpul meu prieten, 

(Londra, 20 sau 21 ianuarie 1877) 
41,  Maitland Park Road, Haverstock Hill 

De multă, foarte multă vreme nu ţi-am mai dat nici un semn de 
viaţă, nu ţi-am mai amintit în nici un fel de existenţa mea ; am 
păstrat tăcere chiar şi cind soarta ţi-a dat din nou o lovitură îngro
zitoare şi cînd erai îndreptăţit să aştepţi cuvinte de simpatie din 
partea prietenilor d-tale 533• Crede-mă, dacă am tăcut, nu am făcut-o 
pentru că nu participam la durerea d-tale ; nu a:m scris pentru că 
pur şi simplu mi s-a oprit inima-n loc aflînd vestea morţii şi nu 
.am vrut să tulbur marea suferinţă cu toate obişnuitele cuvinte de 
compasiune şi consolare. Ştiu prea bine cit este de greu şi cit 

de mult durează pînă îţi recapeţi echilibrul după asemenea pierderi ; 
apoi întotdeauna ne vine în ajutor însăşi viaţa cu micile ei bucurii 
şi marile ei grij i, cu toate micile ei şicane de fiecare zi şi măruntele 
sîcîieli, astfel că durerea mai mare este înăbuşită de micile neca
:zuri din fiecare ceas şi, pe nesimţite, copleşitoarea suferinţă se mai 
atenuează ; nu spun că rana s-ar vindeca vreodată complet, mai 
ales într-o inimă de mamă, dar încet, încet, sufletul îşi recapătă 
-sensibilitatea şi chiar o nouă sensibilitate pentru o nouă suferinţă 
.şi o nouă bucurie, şi astfel trăieşti mai departe cu inima plină de 
răni şi totuşi mereu plină de speranţe, pînă ce, în cele din urmă, 
·se opreşte în loc şi se aşterne pacea veşnică. 

Noi, în general, am dus-o destul de bine (nori există întotdeauna 
:şi pretutindeni) . Soţul meu şi Tussy (fiica cea mai mică) au fost 
nevoiţi să meargă anul acesta din nou la Karlsbad 1) , unde înainte 
cura le-a priit atît de mult. Şi de data aceasta soţul meu s-a simţit 
extraordinar după tratament. Din păcate, chiar la întoarcerea în 
umeda şi ceţoasa noastră ţară a răcit atît de rău, incit nici pînă 
în clipa de faţă nu a scăpat de o tuse şi un guturai devenite aproape 
.cronice şi cit se poate de periculoase. Nici măcar mica operaţie 
- scurtarea aşa-numitului omuşor din gît, care, flasc şi alungit, 
provoca permanent flegma - nu pare să fi ajutat prea mult pînă 
.acum. Tussy s-a îmbolnăvit serios la Karlsbad şi s-a întors acasă 

palidă şi slăbită. Acum s-a însănătoşit din nou şi se ocupă cu diverse 

') Denumirea actuală : Karlovy Vary. - Nota red. 
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traduceri din germană sau franceză în engleză. Ca membră a socie
tăţii „Shakespeare" ,  ea a tradus o broşură a profesorului Delius 
din Bonn despre elementul epic la Shakespeare sos, spre marea satis
facţie a tuturor, iar profesorul Delius i-a scris o scrisoare elogioasă, 
felicitându-se pe sine, ca şi societatea pentru o asemenea „fellow 
worker" 1) . Acest succes îi va netezi oarecum drumul în cercurile 
literare şi în presă, aşa incit, eventual, să-şi găsească aici o slujbă 
plătită, care să o scutească de lecţiile plictisitoare şi prea obosi
toare pentru sănătatea ei. Lissagaray, cu care ea este logodită, şi-a 
editat la Bruxelles cartea sa despre Comună 2) . Cartea este într-ade
văr o reuşită, pare să se vîndă bine .şi în momentul de faţă se tra
duce în limbile gel1Illană şi engleză. In ce-l priveşte pe soţul meu, 
el este în prezent deeply în the Eastern question şi highly elated 3) 
de atitudinea fermă şi francă a fiilor lui Mahomed faţă de toate 
escrocheriile creştine şi ipocriţii atrocity mongers ') 50• (Potrivit tele
gramelor de astăzi, se pare că ruşii - aceşti civilizatori, după 
părerea lui Gladstone, Bright şi a tuturor Freemen and Sti1lmen 
and Merrymen 6) - au luat-o zdravăn la sănătoasa.) 

Tot atît de mult ca această mare problemă politică îl preocupă 
victoria socialiştilor în Germania 299 ; nu este vorba de faptul că ei 
vor trimite �n parlament atît de mulţi „oameni" ,  ci că numărul 
voturilor pe care ei le-au obţinut pretutindeni, pînă şi în cartierele 
din Berlin locuite de membrii Consiliului secret, este cu adevărat 
copleşitor de mare. Acest fapt pare să-i fi scos complet din minţi 
pe carierişti, speculanţi şi jecmănitori. 

ln primăvară, Longuet s-a îmbolnăvit de febră nervoasă, de pe 
urma căreia cu greu s-a refăcut, rămînînd şi acum cu o stare de 
mare agitaţie şi iritabilitate. Se enervează, strigă şi argumentează 
ca şi înainte, dar, spre cinstea lui, trebuie să recunosc că şi-a ţinut 
orele cu regularitate la King's College 40, spre satisfacţia superiori
lor lui. La 1 0  mai Jenny a mai născut un băieţel 8) , care la început 
părea grozav de firav, mititel şi neputincios. Acum, cînd i-a apărut 
primul dinţişor, s-a făcut un flăcău grăsuţ, zdravăn, straşnic, care 
este bucuria întregii familii. Cînd se întoarce acasă în carriage and 
four 7) , adică în căruţ, toţi se reped jubilind în întimpinarea lui, în 
frun'te cu old granny 8) , şi .fiecare vrea să-l ia primul în primire. 

1) - „colaboratoare" .  - Nota trad. 
2) P. Lissagaray. „Histoire de la Commune de 1871 " . - Nota red. 
1) - preocupat serios de problema orientală şi extrem de incintat. - Nota trati. 
'J - speculanţi de atrocităţi. - Nota trad. 
1) - oamenilor de treabă, făţarnicilor şi măscăricilor. - Nola trad. 
1) Jean-Laurent-Frederick-Longuet. - Nota red. 
7) - trăsurică cu patru cai. - Nota trad. 
1) - bunicuţa. - Nota trad. 
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Jenny suferă ca şi înainte de astmă şi tuşeşte mereu, ceea ce însă 
nu o împiedică să se achite conştiincios de grelele ei îndatoriri la 
şcoală şi acasă şi nici să-şi modifice embonpoint 1) sau să-şi piardă 
prospeţimea înfloritoare a obrajilor ei trandafirii. Lafargue şi Laura 
locuiesc acum şi ei foarte aproape de noi. Din păcate, pînă acum, 
afacerea lor, tipărirea după procedeul Gillot, n-a mers prea bine 41. 
Concurenţa marelui capital i-a handicapat mereu şi la tot pasul. 
La.fargue a luptat din răsputeri împotriva lui. Laura a dat şi ea 
dovadă de o extraordinară energie, de curaj şi de un sîrg nemai
pomenit în toate muncile făcute înăuntrul şi în afara casei. Lui 
Lafargue ar trebui să i se amintească zicala : „Nu-ţi băga nasul 
unde nu-ţi fieribe oala u. Este foarte regretabi>l că l-a trădat pe bătrî
nul părinte Esculap 634• In ultimul timp însă, par să se arate mai 
multe şanse de succes. S-au făcut comenzi mai mari, iar Lafargue, 
căruia :întotdeauna i se pare că tot ce zboară se mănincă, speră 
acum să dea marea „lovitură u. Laura :s-a refăcut complet din punct 
de vedere fizic, arată proaspătă şi înfloritoare şi atît de tînără, 
incit cei care nu ştiu că e căsătorită de 9 ani i se adresează cu 
„miss" . 

Prietenului nostru Engels îi merge, ca de obicei, bine. Este întot
deauna sănătos, proaspăt, vioi şi bine dispus, iar berea (mai ales 
dacă e vieneză) îi merge la inimă. Despre alţi cunoscuţi n-aş putea 
să vă spun prea multe 1lucruri, deoarece nu-i prea vedem, mai ales 
pe francezi, din tagma lui Le Moussu, Serraillier şi în general nici 
un blanquist. We had enough of them 2) . Wr6blewski a intrat în 
legătură cu ministrul turc, pentru ca, de îndată ce va izbucni 
războiul, să plece în Turcia. Ar fi procedat mult mai înţelept dacă 
ar fi plecat mai de mult acolo, deoarece mizeria şi rănile i-au făcut 
viaţa foarte grea. Dacă războiul nu se va declanşa, el se va distruge 
complet aici, mai ales din cauza teribilei stări de agitaţie în care 
trăieşte. E păcat de el dacă nu-şi găseşte o ocupaţie potrivită. Este 
o minte cu adevărat genială şi un tînăr de treabă. In privinţa mun
citorilor englezi a la Mottershead, Eccarius, Hales, Jung etc., per
mite-mi să păstrez tăcere. Toţi sînt nişte derbedei, corupţi şi venali, 
gata să vîneze „honest shillingu by hook and by crook 3) . O ade
vărată adunătură de netrebnici I Dar destul pentru astăzi. Soţul meu 
a aşteptat zadarnic pînă acum articolele promise şi colecţionate de 
Weydemeyer din „Tribune•.  L-ai îndatora foarte mult dacă te-ai 
putea interesa de treaba aceasta şi i-ai trimite articolele. Are mare 

•) - proporţiile. - Nola lrad. 
1) - Ne-am săturat de ei. - Nola lrad. 
') - „conestul şiling» prin orice mijloace". - Nola lrad. 
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nevoie de ele. Şi acum, cînd nu mi-a mai rămas decît un colţişor 
de hirtie, bun rămas şi cele mai cordiale urări d-tale şi întregii 
familii din partea soţului meu, a copiilor şi în primul rînd din p artea 
vechii d-tale prietene, 

Jenny Marx 

[Poslscriplum în parlea de sus a prlmel paglnl a scrlsorll :J 

Lessner o scoate bine la capăt cu lodging-house 1) său ; anul şi 
găvanul, o adevărată crescătorie de iepuri. 

Publicat pentru prima oară într-o 
formă prescurtată în : „Briefe und 
Ausziige aus Briefen von Joh. Phil. 
Becker, Jos. Dietzgen, Friedrich 
Engels ,  Karl Marx u.A. an F. A. Sorge 
und Andere• ,  Stuttgart, 1906 

5 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Eleanor Marx către Carl Hirsch 

la Paris 

Londra, 8 iunie 1878 

Stimate domnule Hirsch, 
lmi cer scuze pentru faptul că am neglijat atît de mult răspunsul 

la amabila dv. scrisoare, sper însă că nu mi-aţi ·luat-o în nume de 
rău. Mai întîi cîteva săptămîni am suferit din cauza unor nevralgii 
şi a unor groaznice dureri de dinţi, şi dacă vreodată aţi avut dureri 
de dinţi veţi înţelege de ce nu am fost în stare să mă CLJ?tern pe 

scris. In afară de aceasta, în prezent lucrez pentru mai multe socie
tăţi literare („Chaucer Society",  „Shakespeare Society",  „Philolo
gical Society" etc.) la British Museum şi această muncă îmi lasă 

prea puţin timp liber 2) . In cele din urmă m-am simţit atît de ruşinată 
de propria-mi lene, incit nu am mai îndrăznit să scriu. Astăzi însă 
mi-am luat inima în dinţi, deoarece tata m-a delegat să vă scriu 

1) casă cu apartamente sau camere de închiriat. - Nola lrad. 
=) Vezi volumul de faţă, p. 456-457. - Nola red. 
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în locul lui citeva rînduri. In prezent este foarte suferind şi, m 
starea în care se află, îi este imposibil să vă trimită ceva pentru 
ziarul dv. 1).  Cred că a muncit prea mult .în ultimul timp şi va avea 
nevoie de o perioadă de totală relaxare. Sînt sigură că îl veţi scuza 
şi că îi veţi înştiinţa în acest sens şi pe colegii dv. de la „Egali te•.  

Ţin să vă mulţumesc pentru invitaţia de a colabora la ziarul dv., 
dar în momentul de faţă nu pot să primesc, fiind toată ziua ocupată 
cu lucrul la Museum. 

Ce spuneţi de Nobiling ? 302 Ştiţi ceva despre omul acesta ? Presa 
engleză este indignată, poate chiar mai mult decit cea germană. 
Se vede ce mult s-ar bucura dacă totul ar putea fi aruncat în spi
narea socialiştilor din toate ţările, pentru a reîncepe persecuţiile. 
Ea jubilează la gîndul că Germania va trebui să treacă ctt de cit 
printr-o perioadă de reacţiune şi terorism ; poate ar reuşi să tragă 
vreun profit din asta I Mă tem pentru prietenii noştri, Liebknecht 
şi ceilalţi ; lucrurile pot lua o întorsătură proastă. Persecuţiile, dacă 
nu sînt prea violente, nu strică, nu însă şi o reacţiune care să 
interzică ziarele, întrunirile, pe scurt toate mijloacele de propa
gandă. Noi încă nu cunoaştem amănunte în legătură cu Nobiling, 
căci în ziarele reacţionare nu poţi avea încredere. Cînd aici s-a 
aflat despre cel de-al doilea atentat, impresia a fost zguduitoare. 
Pretutindeni răsunau strigăte de indignare, strigăte cu atît mai vehe
mente cu cit burghezia era mai 1nfricoşată. Dacă ştiţi ceva despre 
Nobiling, scrieţi-ne. 

Pe d-l Zanardelli l-am văzut o dată sau de două ori. Nu este 
puţin cam zăpăcit ? Eu îl cunosc prea puţin pentru a putea face 

asemenea aprecieri, dar aceasta este impresia pe care o lasă. 

Lissa[garay] a plecat ieri la Jersey. Inainte de plecare m-a rugat 
să vă transmit salutări cordiale din partea lui. Şi tata vă strînge 
mina cordial dv. şi lui Kaub. 

Vă vom vedea oare curînd la Londra ? Ar trebui într-adevăr să 

veniţi aici pentru citeva zile. 

Publicat pentru prima oară în 
limba originalului în : „Bulletin 
of the Society for the Study 
of Labour History• nr. 8, 1964 

1) „L'�alite•.  - Nota red. 

A dv. devotată, 
Eleanor Marx 

Originalul în limba franceză 
Tradus din limba germană 



Anexe 461 

6 

Jenny Longuet către Charles Longuet 

la Paris 

[Londra) l oct. 1880 

Dragul meu Charles, 

Sosirea articolului tău m-a răsplătit ieri generos pentru o seară 
extrem de plicticoasă, suportată fără să crîcnesc - serile acum sînt 
atît de lungi şi reci. Articolul mi-a făcut o mare plăcere, căci e 
scris cu mult spirit, şi mă bucur la gîndul că lui Liebknecht ii va 
da o .mare satisfacţie. Liebknecht este un adept înfocat al Franţei 
revoluţionare. In privinţa aceasta el este într-adevăr atît de opti
mist, incit în timpul războiului franco-german etc. el şi-a pierdut 
cu totul capacitatea de a-i judeca pe Trochu şi compania ; de aceea 
laudele pe care i le aduci tu în „Justice" îi vor răsuna în urechi 
ca cea mai dulce muzică şi îl vor face pentru o clipă să-şi uite 
necazurile care-I apasă atît de greu. Am impresia că ultimii doi ani 
l-au dărîmat complet. Cu lacrimi în ochi mi-a povestit de luptele 
pe care le-a dus el şi familia sa şi care îi mai aşteaptă şi de aici 

înainte. Va trebui să se despartă de toţi fiii săi dacă nu vrea să-i 
vadă împuşcaţi sau schingiuiţi ; iar ei vor trebui să emigreze în 
America. „Cea mai fericită perioadă a fost cea petrecută în Anglia " ,  
spunea el. Ş i  numai dumnezeu ştie că viaţa pe care a dus-o aici 

nu a fost deloc un rai I „De multe ori mă gîndesc plin de regrete 
la acele timpuri. Dar soarta m-a adus înapoi în Germania, mă hăr
ţuieşte de atunci fără încetare şi mă va urmări pînă la sfîrşitul 

zilelor mele. Cînd am auzit de amnistie, primul meu gînd a fost la 
voi toţi - v-am şi văzut aruncaţi fără speranţe şi neliniştiţi de 
colo-colo într-o mică luntre pe agitatul ocean din Paris. Dar ce 
trebuie să se întîmple se întîmplă" .  La care eu am spus - amin. 
Există o predestinare (sau mai degrabă o soartă) care ne călăuzeşte 
viaţa, indiferent de felul cum încercăm să ne-o aranjăm I Sînt întru 
totul de acord cu tine că comunarzii n-ar fi trebuit să uite niciodată 

cu cit curaj au luptat socialiştii germani pentru cauza celor învinşi 
şi că, prin acest articol, tu te achiţi de o datorie pornită din recu
noştinţă ; mă gîndesc acum că dacă Bebel şi Liebknecht au arătat 
mai puţină simpatie faţă d� nihiliştii din Rusia, aceasta se datoreşte 
faptului că ei toţi au avut o reprezentare falsă asupra problemei şi 
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au avut neşansa de a veni în contact cu o multime de şarlatani ruşi, 
care se autointitulau nihilişti şi care au împînzit continentul. 

Din fericire, tata şi Hartmann i-au deschis acum lui Liebknecht 
ochii, i-au trezit un interes adînc şi i-au arătat însemnătatea miş
cării ruseşti şi inegalabila măreţie a adevăraţilor eroi nihilişti. 
Soi-disant 1) nihilişti, din cauza cărora continentul a devenit nesigur, 
sînt, aşa cum spunea Hartmann, cu toţii tineri care au părăsit Rusia 
dintr-un singur motiv : nu voiau să muncească şi sperau să găsească 
aiurea, fără muncă, mijloace de trai. Mulţi dintre ei nu sînt emi
granţi. 

Iartă-mi această scrisoare fără sfîrşit, în care încă nu am ajuns 
să-ţi vorbesc de ceea ce te interesează cel mai mult. Amin cu bună 
ştiinţă, pînă cînd aud mult aşteptatul ciocănit al poştaşului şi pri
mesc o scrisoare de la tine sau citesc un articol scriSi Ide tine. 
Abia de dind ai plecat, dragul meu Charles, simt cit îmi eşti de 
drag şi cit de .goală mi-ar fi viaţa fără tine I Astăzi dimineaţă şi 
ieri nu m-am simţit prea bine, am avut stări îngrozitoare de greaţă, 
dar, de îndată ce trec, mă simt din nou foarte bine. Temerile mele 
par să se adeverească I I I - Copiii înfloresc ca trandafirii ; văd cum 
Harry 2) devine pe zi ce trece tot mai puternic. E uimitor cmn 
începe acum să-i placă şi să-l intereseze tot ce face Wol.f3), pe care 
îl urmează dintr-o încăpere în aUa şi îl strigă dacă nu este acolo. 
Micuţul Edgar este un copil ca o rază de soare, plin de voioşie ; 
vioiciunea lui încîntătoare Îlllli aminteşte întotdeauna de bietul 
nostru micuţ Caro ') şi tremur Ja gîndul că acestui copil dulce i 
s-ar putea intimpla ceva. M-am necăjit aflînd de nevralgia ta ; sper 
că tonicul de la Tussy te-a vindecat. 

A ta, 
Jenny 

Cum se face că am primit un singur exemplar din „Justice" cînd 
ea îţi publică articolele ? Nu uita să trimiţi două. 

Publicat pentru prima oară în 
limba originalului în : „Bu:!etin of 
the Society for the Study 
of Labour History• nr. 8, 1964 

1) - Aşa-zişii. - Nota trad. 
'l Henry Longuet. - Nota red. 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba germană 

1) Porecla lui Edgar, al treilea fiu al lui Jenny Longuet. - Nota red. 
') Charles Longuet. - Nota red. 
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Jenny Longuet către Charles Longuet 

la Paris 

"(Fragment) 

[Londra) 27 oct. 80 

„.M-am bucurat foarte mult văzînd că observaţiile cu privire la 

evenimentele din Orient dau roade atît de bune. Pelletan a scris 

de curînd nişte absurdităţi extrem de puerile pe această temă, fie

care rînd fiind o probă de cea mai crasă ignoranţă. Articolul tău 

este scris în. stilul simplu, limpede şi elegant care face renumită 

proza franceză şi pemnite asimilarea agreabilă a materialului tratat. 

Dar de ce eşti atît de zgîrcit ? De ce nu-mi trimiţi întotdeauna patru 

exemplare din articolele tale - sau măcar trei. Acum iarăşi nu mai 

am nici un număr pe care să-l pot trimite lui Collet, corespondentul 

meu, care ar trimite mai mult material dacă ar vedea că informaţiile 

sale sînt folosite. De la tata este imposibil să primesc înapoi vreun 

ziar, ş i  apoi, chiar dacă mi-ar restitui vreunul, nu l-aş putea trimite 

nimănui, fiind în întregime acoperit cu observaţii făcute cu creion 

albastru. De aceea nici ultimul tău articol nu l-am putut trimite 

imediat lui Parnell. Dacă l-ar interesa „Justice" ,  cîştigul ar fi mare. 
In condiţiile actualei crize, nişte observaţii venite direct de la el 

ar fi inestimabile. Tata încă nu a văzut articolul tău despre tratatul 

de la Berlin 157, de aceea nu-ţi pot comunica părerea lui. Duminica 

trecută, indignat de ignoranţa dovedită de Pelletan în problemele 

orientale, mi-a spus că va comanda „Cărţile albastreu 351 şi îţi va 

scrie el însuşi în această problemă. Rămîi cu bine I 

A ta care te iubeşte, 

Jenny 

Originalul in limba engleză 

Tradus din limba germană 
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8 

Jenny Longuet către Charles Longuet 

la Paris 

{Fragment) 

[Londra] 31 oct. 80 

.„Ieri seara am primit „Justice" cu cele două articole ale tale 
şi sînt foarte mîndră văzînd cum ai folosit tu materialul trimis de 
mine. Articolul tău despre graniţă a făcut, probabil, senzaţie ; în 
Franţa cele dezvăluite de tine sînt complet inedite şi chiar în Anglia 
nu se ştie mare lucru despre ele, fiind trecute cu bună ştiinţă sub 
tăcere. Şi apoi, tu ai dat o formă atît de amuzantă şi de sarcastică 
unui material atît de greoi, incit nici chiar cititorul francez nu-l va 
găsi prea arid. Din păcate însă, îmi trimiţi întotdeauna un singur 
exemplar, iar eu nu-i pot trimite lui Collet nici un ziar pentru a 
rămîne în corespondenţă cu această persoană cu braţe scurte, dar 
cu o minte atît de clarvăzătoare, căreia îi datorezi o privfre de 
ansamblu asupra intrigilor puse în prezent •la cale şi care te scu
teşte de oboseala de a mai citi Cărţile albastre 351 ; am nevoie pen
tru Collet şi de primul articol 1) referitor la tratatul de la Berlin 157• 
Tata a apreciat foatre mult articolul tău ; el bombănea adesea vor
băria puerilă din „Justice" cu privire la tergiversările provocate de 
turci etc. etc., tărăgănări care în realitate sînt dirijate abil de ruşi I 
Tatei i-a plăcut şi articolul tău despre Girardin şi citea cu satisfacţie 
citatul din Proudhon sur le mâle et l'âne 1) . Sînt însă convinsă că 
pentru tine plăcerea mai mare a constat în a menţiona nu atît 
citatul, cit numele maestrului tău I I I Nu am dreptate ? 

Imi pare rău cînd mă gîndesc că te-ai obosit să tra'duci materialul 
despre Irlanda trimis de mine. N-a fost de loc în intenţia mea, pen
tru că îmi închipuiam -că îţi vei extrage doar cite un fragment de 
ici, de colo şi în cel mult o oră vei încropi un fel de corespondenţă. 
Dar dacă tu iei treaba asta atît de în serios, nu-ţi voi mai trimite 
nici una din producţiile mele. Pentru tine n-ar fi decît timp pierdut. 
Intenţia mea a fost tocmai să-ţi economisesc timpul, citind în locul 
tău cit mai mult despre Irlanda. A trecut atîta timp de ctnd ţi-am 
trimis scrisoarea, incit nu-mi mai amintesc ce am scris ; presupun 
însă că ştirile sînt acum perimate. 

11 Vezi scrisoarea precedentă. - Nota red. 
1) - cu privire la omuleţ şi la măgar. - Nota trad. 
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Nu am citit articolul lui Roy. Tata e de părere că cel de-al 
doilea articol depăşeşte tot ce a apărut pînă acum despre Littre. 

Salutări şi sărutări de la toţi. 

9 

A ta, 
Jenny 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba germanii 

Jenny Longuet către Charles Longuet 

la Paris 

[Londra) 23 nov. 8() 

Dragul meu Charles, 
Tocmai eram pe punctul ·de a-i scrie tatei şi de a-l ruga să-ţi 

trimită un exemplar din „Capitalul u, cînd am aflat de la mama că 
ţi-a .şi trimis un volum. Astăzi, duminică, Johnny şi cu mine am 
făcut obişnuita vizită la Maibland Park (timpul nu-mi permite să o 
fac mai des decît o dată pe săptămînă) şi astfel am avut, în sfîrşit. 
prilejul să-l întreb pe tata ce părere are despre ultimele tale lucrări. 
Părea foarte mulţumit că s-a publicat punctul de vedere al lur 
Bright în problema irlandeză, socotind acest lucru extrem de opor
tun, şi era uimit că ai izbutit să ajungi la acest document atît de 
interesant. După părerea lui, scrisoarea lui Liebknecht va aduce 
realmente servicii. Tu ai dat stilului lui Liebknecht o notă într-ade
văr elegantă, care în genere nu-i este proprie. Tata îţi apreciază 
foarte mult şi articolul de răspuns adresat lui Massard, dar trebuie 
să adaug că laudele aduse de el sînt mai reţinute decît ale mele. 
ln primul rînd el nu e de acord cu tine în ce priveşte însemnătatecr 
evenimentelor de la 4 august 636, susţinînd că o studiere atentă a 
istoriei acestor evenimente le reduce uimitor din importanţă şi do

vedeşte că n-au fost aprobate deoît lucruri minore. După părerea 
lui, în răspunsul dat revoluţionarilor prin fier şi sînge, nu ai acordat 
atenţie laturii revoluţionare a luptei pentru limitarea zilei de muncă. 

Citind „Capitalulu vei vedea că lupta clasei muncitoare engleze
a căpătat nu o dată caracterul unei revoluţii şi că clasele domi
nante au cedat numai ceea ce nu au îndrăznit să refuze. Dacă Mas-
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sard şi compania sînt însetaţi de luptă, vor fi !foarte satisfăcuţi 
studiind istoria reducerii zilei de muncă în Anglia I In problema 
stabilirii unui salariu minim cred că te interesează vestea că tata 
a .făcut totul pentru a-l determina pe Guesde să nu preia în pro
gramul lor 518 acest punct ; el i-a explicat că o asemenea revendicare 
pusă în aplicare ar avea ca rezultat, conform legilor economice, că 
minimumul fixat se va transforma iin maximum. Guesde 1nsă n-a 
cedat, pretextînd că în felul acesta ar putea dobîndi influenţă asu
pra clasei muncitoare, chiar dacă nu s-ar obţine nici un alt rezultat. 
După cum vezi, Guesde este un oportunist ca toţi ceilalţi 1). 

Tata este foarte mirat de incapacitatea presei radicale franceze 
de a-l aprecia just pe generalul Farre, care, după părerea lui, acţio
nează ca un om conşflient de faptul că, judecat de complicii săi, 
„qu'ils s'entendraient comme larrons en foire 2), Cissey ar fi salvat. 
Dacă presa, cu strigătele ei idioate, va determina demiterea lui 
Farre, va pierde, după cum spune tata, pe cel mai bun om din tabăra 
lui Gambetta. 

încă nu am primit seria ta de articole promisă. tntrucît presupun 
că va trebui să mai aştept un timp pînă să�ţi aduci la 'Îndeplinire 
această lăudabilă intenţie, te rog să-mi trimiţi între timp prin poştă 
ultimul tău articol, care conţine scrisoarea lui Bright„.1) 

1} Vezi volumul de fată, p. 41 1-412. - Nota red. 
2) - care se înţeleg ca hoţii la tirg. - Nota trad. 
1} Sfirşitul scrisorii lipseşte - Nota red. 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba germană 



Adnotări 
şi 

Indici 



Adnotări 

Scrisoarea de faţă reprezintă o însemnare făcută de Marx pentru Engels pe 
coperta broşurii : P. Tkatschow. „Offenner Brief an Herrn Friedrich Engels•. 
Ziirich, 1874. Tkacev a scris broşura la sfirşitul anului 1874 ca răspuns la cel 
de-al treilea articol al lui Engels din seria „Literatura din emigraţie",  publicat 
în „Volksstaat• din 6 şi 8 octombrie 1874 (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 18, Bucureşti, Editura politică, 1964, p. 534-543). La 1 februarie 1875 
W. Liebknecht i-a propus lui Engels într-o scrisoare să întocmească un material 
în care să combată această broşură. După cit se pare, Marx a citit broşura 
în februarie sau martie şi a trimis-o lui Engels împreună cu observaţiile sale. 
Ca răspuns la broşura lui Tkacev, şi dind curs propunerii lui Liebknecht 
şi sfatului lui Marx, Engels a scris articolele IV şi V din seria „Literatura 
din emigraţie" ; articolele au fost publicate în „Volksstaat• din 28 martie, 
2, 16, 18 şi 21 aprilie 1875 (vezi op. cit. p. 544-566) . - 5. 

2 De pe la jumătatea lunii august şi pină la aproximativ 22 septembrie 1875 
Engels s-a aflat la Ramsgate, la odihnă. - 5, 141,  144. 

3 Intre 15 august şi 11 septembrie 1875 Marx a urmat un tratament la Karlsbad 
(Karlovy Vary). La 20 septembrie el s-a reîntors la Londra. - 5, 138, 144, 255. 

4 ln timpul primei sale şederi la Karlsbad în perioada august-septembrie 1874, 
Marx a locuit în aceeaşi casă cu doctorul L. Kugelmann. La începutul lui 
septembrie relaţiile dintre Marx şi Kugelmann s-au răcit (Kugelmann a încercat 
să-l convingă pe Marx să se limiteze la activitate pur teoretică şi să nu mai 
participe la lupta politică) , ajungindu-se la conflict şi la ruptură totală. - 6. 

5 Noţiunea de „om mijlociu" a fost dezvoltată în lucrările statisticianului belgian 
A. Quetelet. Potrivit acestei teorii „omul mijlociu• reprezintă „tipul adevărat• , 
desăvirşit, iar ceilalţi indivizi sînt doar reprezentanţii denaturaţi ai acestui 
tip. Marx a folosit traducerea engleză a lucrării fundamentale a acestuia : 
„A. Quetelet. „A Treatise on Man and the Development of his Faculties•. 
Edinburgh, 1 842. - 6. 

6 Referent - în Germania funcţionar inferior, de obicei jurist, care făcea un 
stagiu de pregătire ca practicant la un tribunal sau la o instituţie de stat. - 6. 

7 Schănbrunn - palat imperial şi parc din Viena. - 6. 

8 La 6 august 1875 s-au împlinit 100 de ani de la naşterea lui O'Connell - liderul 
aripii de dreapta, liberale a mişcării de eliberare naţională din Irlanda. - 8. 

9 „Kulturkamp/• - denumire larg răspîndită, dată de liberalii burghezi sistemu
lui de măsuri aplicate de guvernul Bismarck ln deceniul al 8-lea al secolului 
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al XIX-iea sub steagul luptei pentru o cultură laică şi îndreptate împotriva 
bisericii catolice şi a partidului centrului, care sprijineau tendinţele separa
tiste şi antiprusiene ale proprietarilor funciari, burgheziei şi, în parte, ale ţără
nimii în regiunile catolice ale Prusiei şi în statele din sud-vestul Germaniei. 
Sub pretextul luptei împotriva catolicismului, guvernul Bismarck a intensificat 
asuprirea naţională pe teritoriile poloneze aflate sub stăpînirea Prusiei. Această 
politică a lui Bismarck urmărea de asemenea să-i abată pe muncitori, prin 
aţîţarea patimilor religioase, de la lupta de clasă. La începutul deceniului 
al 9-lea, în condiţiile creşterii mişcării muncitoreşti, Bismarck a anulat, pentru 
a uni mai strîns forţele reacţionare, cea mai mare parte a acestor măsuri. - 8. 

10 lnterna/ionala roşie - denumire a Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor, 
intrată în uz începînd cu deceniul al 7-lea al secolului al XIX-iea. 

lnterna/ionala neagră - denumire dată ordinului iezuiţilor. Expresia a 
intrat în uz după articolul lui N. Steffen „Scrisorile unui luxemburghez către 
un compatriot. Scrisoarea a treia",  publicat în 1873 în „Die Grenzboten" nr. 42, 
p. 1 19. Ordinul iezuiţilor a fost interzis de Bismarck în 1873. - 9. 

11 In „Frankfurter Zeitung• nr. 229 din 17 august 1875 la rubrica „Evenimente 
din Frankfurt• a apărut următoarea notă : 

„Frankfurt, 17 august. La sfîrşitul săptămînii trecute a sosit aici, venind 
de la Londra, d-l Karl Marx. Prietenii lui au fost plăcut impresionaţi de mina 
lui sănătoasă şi de buna sa dispoziţie. El a plecat la Karlsbad unde intenţio
nează să rămlnă circa patru săptămîni" .  

Marx a fost în trecere prin Frankfurt în jurul datei d e  13-14 august 
1875. - 9. 

12 Este vorba despre unul dintre procesele intentate lui „Frankfurter Zeitung• .  
Drept pretext pentru persecutarea ziarului a servit publicarea î n  numerele din 
25 şi 30 ma.rtie 1875 a unor articole referitoare la Kulturkampf şi la fondul 
reptilelor (vezi adnotările 9 şi 151). Pentru refuzul de a da numele autorilor 
.acestor articole redactorii ziarului au fost arestaţi. Leopold Sonnemann, redac
torul-şef şi editorul ziarului, a fost arestat la 28 august şi a stat la închisoare 
pînă la sfîrşitul lui septembrie 1875. - 9. 

13 Potrivit hotărîrii Congresului de unificare de la Gotha din 1875 organele de 
conducere ale Partidului muncitoresc socialist din Germania erau : Conducerea 
(Vorstand), Comisia de control (Kontroll-kommission) şi Comitetul (Ausschuss) . 
Conducerea aleasă la acest congres era alcătuită din 5 persoane : Hasenclever 
şi Hartmann - preşedinţi, Auer şi Derossi - secretari, Geib - casier. Astfel 
din Conducere făceau parte 3 lassalleeni (Hasenclever, Hartmann şi Derossi) 
şi doi eisenachieni (Auer şi Geib) . Ca sediu al Conducerii a fost ales oraşul 
Hamburg. - 9, 53. 

14 In tabelul respectiv denumirile combinaţiilor chimice sînt date în terminologia 
acum învechită, proprie sistemului dualist în chimie. - 1 1. 

15 Billălia de la Sedan - din 1-2 septembrie 1870 în care trupele prusiene au 
înfrînt armata franceză a lui Mac-Mahon şi au silit-o să capituleze, a fost 
bătălia decisivă din războiul franco-prusian din 1870-1871. - 1 1, 58, 187, 276. 

l6 In legătură cu atitudinea lui Marx şi Engels faţă de socialistul german G. A. 
Kottgen vezi „O scrisoare a Comitetului comunist de corespondenţă din Bruxel
les către G. A. Kottgen• (K. Marx şi F. Engels. Opere, val. 4, Bucureşti, 
Editura politică, 1963, p. 19---21) .  - 11.  

17 Vorbind despre concurenţa făcută lui Engels de către K. Griin, Marx se referă 
la faptul că, începind din mai 1873, Engels a lucrat la una dintre principalele 
sale opere - „Dialectica naturii".  
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Introducerea la cartea lui Griin a fost publicată sub tillul „Ueber Weltan
schauungen. Prăludium zur „Philosophie în der Gegenwart• în revista „Wage• 
nr. 33-38, 20 august - 17 septembrie 1875. Cartea a fost terminată ln mar
tie 1876 şi a apărut în editura O. Wigand : K. Griin : „Die Philosophie în 
der Gegenwart. Realismus und Idealismus•.  Leipzig, 1876. - 1 1 .  

18 între aproximativ 2 0  mai ş i  2 iunie 1876 Engels a stat împreună c u  soţia la 
Ramsgate, la odihnă. La 24 iulie el a plecat din nou la Ramsgate. - 13. 

19 Engels a primit scrisoarea lui W. Liebknecht din 16 mai 1876 şi scrisoarea 
lui J. Most. Despre Most în scrisoarea lui Liebknecht se spunea : „Anexez 
manuscrisul lui Most din care vei vedea că epidemia diihringiană a contaminat 
şi oameni în general rezonabili 1 o ripostă este absolut necesară. Trimite-mi 
manuscrisul înapoi". Scrisoarea avea următorul post-scriptum : „Am fost ne
voit să trimit manuscrisul lui Most ln banderolă deoarece altfel cheltuielile 
de expediere ar fi fost extrem de mari" .  

Despre manuscrisul lui Most vezi adnotarea 26. - 13. 

20 Este vorba, evident, despre cartea : E. Diihring. „Cursus der Philosophie als 
streng wissenschaftliche Weltanschauung und Lebensgestaltung•. Leipzig, 1875. 
Cartea a fost editată în fascicule 1 ultima fasciculă a apărut în februarie 1875. 
Engels a făcut o critică nimicitoare acestei cărţi ln „Anti-Diihring" (vezi în
deosebi secţiunea întii : „Filozofie").  - 13. 

21 Broşura lui J. Most „Kapiital und Arbeit", o succintă expunere populară a 
volumului I al „Capitalului" lui Marx (J. Most. „Kapital und Arbeit. Ein 
populărer Auszug aus „Das Kapital" von Karl Marx") ,  a fost editată la 
Chemnitz (denumirea actuală : Karl-Marx-Stadt) ln 1873. La rugămintea lui 
W. Liebknecht, la începutul lui august 1875, Marx, ajutat de Engels, a refăcu� 
lucrarea lui Most ln vederea unei a doua ediţii care a apărut tot la Chemnitz 
în aprilie 1876. - 13, 16, 167. 

22 W. Liebknecht s-a adresat ln repetate rînduri lui Engels cu rugămintea de 
a 5crie pentru ziarul „Volksstaat• o lucrare despre Diihring. Liebknecht i-a 
propus direct, în special în scrisorile pe care i le-a adresat la 1 februarie 
şi 21 aprilie 1875, să publice o ripostă la adresa lui IDuhring în paginile 
ziarului „Volksstaat•. - 14. 

23 La 10 mai 1876 la Constantinopol a avut loc o mare demonstraţie a studenţi
lor musulmani (softale - elevi ai instituţiilor de învăţămînt musulmane) . Una 
dintre principalele revendicări ale acestei mişcări consta ln convocarea unui 
organ reprezentativ, care urma să aprobe bugetul de stat. In urma acţiunii 
din 10 mai, sultanul s-a văzut nevoit să satisfacă unele revendicări formulate 
de softale. Aşa, de pildă, au fost înlocuiţi marele vizir (primul ministru) şi 
şeik-ul-Islam (şeful comunităţii religioase musulmane). - 14, 19. 

24 In iulie 1875 în Herţegovina a izbucnit o răscoală de eliberare naţională îm
potriv>a dominaţiei turceşti, care în august a cuprins şi Bosnia. Răscoala din 
Bosnia şi Herţegovina a declanşat criza orientală din deceniul al 8-lea, care 
a dus la războiul ruso-româno-turc din 1877-1878. După terminarea acestui 

război, potrivit tratatului de la Berlin (vezi adnotarea 151) în Bosnia şi Herţe
govina au intrat trupele austro-ungare 1 răscoala a fost înăbuşită. - 14. 

25 La 10 mai 1876 s-a născut Jean-Laurent-Frederick Longuet, fiul fiicei lui Marx. 
Jenny ; în familie i se spunea Johnny. - 14. 

26 Este vorba despre manuscrisul lni J. Most care cuprindea o expunere apolo
getică a căTţii lui E. Diihring „Cursus der Philosophie".  Lucrarea lui Most 
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despre Dtihring a fost publicată în vara anului 1876 în „Berliner Freie Presse• .  -
14, 15, 230. 

27 Marx a :mers pentru prima oară la tratament la Karlsbad în 11174, de la 
19 august pînă la 21 septembrie ; în jurul datei de 3 octombrie 1874 el s-a 
întors la Londra. - 15, 1 17. 

28 Marx se referă, probabil, la aserţiunea referitoare la broşura lui Mast din 
ediţia a doua a cărţii lui Diihring „Istoria critică a economiei politice şi a 
socialismului" (E. Diihring. „Kritische Geschichte der Nationalăkonomie und des 
Socialismus" .  2. Aufl. Berlin, 1875, S. 570) . Cartea lui Diihring a apărut în 
noiembrie 1874. - 15. 

29 Marx se referă la lucrarea lui Engels „Contribuţii la problema locuinţelor• ; 
secţiunile întiia şi a treia ale acestei lucrari sînt îndreptate împotriva articole
lor proudhonistului german A. Miilberger (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 18, Bucureşti, Editura politică, 1964, p. 215--325) . - 16. 

30 La 30 mai 1876, ca urmare a unei revoluţii de palat, sultanul Abdul Aziz a 
fost detronat, succedîndu-1 la tron nepotul lui, Murad al V-lea. La 4 iunie 
Abdul Aziz a fost asasinat. - 16. 

31 La 6 iunie 1876 la Copenhaga a început congresul la car� a fost înfiinţat 
Partidul muncitoresc social-democrat din Danemarca. Congresul a adoptat statu
tul organizatoric şi programul partidului - după modelul programului de la 
Gotha. Preşedinte al conducerii partidului a fost ales L. Pia, al doilea pre
şedinte - P. Geleff. - 16. 

32 La şedinţa din 22 mai 1876 a Camerei comunelor unul din membrii Irlandezi 
ai parlamentului l-a întrebat pe primul ministru Disraeli dacă guvernul inten
ţionează să-i amnistieze pe fenienii care se mai află în închisoare. RăspllIIZÎnd 
la interpelare, Disraeli a declarat că ln închisoare se mai află 16 fenieni 
şi că guvernul, considerîndu-i „criminali şi dezertori", nu intenţionează să-i 
graţieze. Declaraţia lui Disraeli a provocat o explozie de indignare în rîndul 
membrilor irlandezi ai parlamentului. 

Fenieni - membrii organizaţiei secrete Frăţia revoluţionară irlandeză, 
înfiinţată la sfirşitul deceniului al 6-lea al secolului trecut de emigranţii irlan-· 
dezi în America ; ulterior a existat chiar în Irlanda. Membrii acestei organi
zaţii luptau pentru independenţa Irlandei şi pentru crearea unei republici Irlan
deze. Din punct de vedere obiectiv, fenienii reflectau interesele ţărănimii 
irlandeze, dar prin compoziţia lor socială ei aparţineau în special micii bur
ghezii de la oraşe şi intelectualităţii cu vederi democratice. După eşecul răs
coalei fenienilor din 1867, guvernul englez a aruncat sute de Irlandezi în 
închisoare, unde au fost maltrataţi în mod barbar, torturaţi şi condamnaţi la 
moarte prin inaniţie. Marx şi Engels, care în repetate rînduri au subliniat 
laturile slabe ale mişcării fenienilor şi i-au criticat pentru tactica lor com
plotistă, pentru greşelile lor sectare şi burghezo-naţionaliste, au apreciat totuşi 
în mod deosebit caracterul revoluţionar al acestei mişcări şi au căutat s-o 
orienteze pe făgaşul luptei de ma.să şi al unor acţiuni organizate în comun cu 
mişcarea muncitorească engleză. In deceniul al 8-lea mişcarea fenienilor a 
intrat în declin. - 17. 

33 Este vorba despre scrisoarea lui W. Liebknecht din 16 mai 1876 în care acesta 
ii avertiza pe Engels că există motive pentru a-l bănui pe D. I. Richter de 
spionaj. Ulterior s-a constatat însă că suspiciunile nu erau întemeiate (vezi 
volumul de faţă, p. 168-170). - 17. 

34 In 1874 diplomatul german H. Amim, ambasador în Franţa din 1872, a fost 
rechemat de la Paris din cauza opoziţiei sale faţă de politica lui Bismarck. 
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Ulterior s-a dovedit că el îşi însuşise importante documente de stat din arhiva 
ambasadei, fapt pentru care a fost condamnat la închisoare. Intre timp însă 
el a plecat peste graniţă şi de aceea la 16 mai 1875, după expirarea pedepsei, 
împotriva lui s-a emis un ordin de arestare. La 21 mai acest ordin a fost 
publicat în ziarele berlineze, iar în zilele următoare a apărut şi în alte ziare 
germane. - 17. 

35 E.  Diihring. „Cursus der National-und SocialOkonomie einschliesslich der 
Hauptpunkte der Finanzpolitik".  2. Aufl„ Leipzig, 1876. Ediţia întîi a apărut 
la Berlin în 1873. Pentru „Anti-Diihring• Engels a folosit mai ales ediţia a doua 
a cărţii. S-au păstrat exemplarele din carte cu numeroase însemnări făcute 
de Engels, precum şi manuscrisul care cuprinde ample extrase din ediţia 
a doua a cărţii cu observaţiile critice ale lui Engels (vezi K. Marx şi F. Engels . 
Opere, voi. 20, Bucureşti, Editura politică, 1964, p. 629-637) . In „Anti-Diihring• 
Engels a făcut o critică nimicitoare acestei cărţi (vezi îndeosebi secţiunea 
a doua : „Economie politică" ) .  - 18. 

36 Este vorba despre memorandumul de la Berlin al Rusiei, Austro-Ungariei şi 
Germaniei la care s-au alăturat Franţa şi Italia. Acest document a fost întocmit 
la 13 mai 1876 de către reprezentanţii celor trei puteri : Gorceakov, Andrăssy 
şi Bismarck. In memorandumul de la Berlin, adresat guvernului Turciei în 
legătură cu răscoala din Bosnia şi Herţegovina (vezi adnotarea 24) , se cerea 
încheierea unui armistiţiu de două luni cu răsculaţii. Memorandumul urma 
să fie remis guvernului ture la 30 mai ; întrucît în acea zi la Constantinopol 
s-a produs o revoluţie de palat, remiterea nu a mai avut loc. - 19. 

37 Intre 2.C iulie şi 1 septembrie 1876 Engels s-a aflat la Ramsgate, la odihnă. 
La începutul lui august el a făcut o călătorie în Germania. - 20, 22, 24. 

38 La 18 iunie 1876 Serbia a declarat război Turciei. Insuficienta pregătire de 
război a făcut însă ca la începutul lunii iulie ofensiva armatei sîrbe să fie 
oprită ; armata sîrbă a suferit înfrîngere după înfrîngere. La 16 februarie 1877 
Serbia şi Turcia au încheiat pocea. Războiul sîrbo-turc a agravat criza orien
tală. - 21. 

39 După înfrîngerea ei în războiul franco-prusian din 1870-1 871, potrivit con
diţiilor tratatului de pace, Franţa a plătit Germaniei în 1871-1873 o con
tribuţie de război în valoare de cinci miliarde de franci. - 21, 143. 

40 Incepind din 1874 Charles Longuet a predat limba franceză la Colegiul regal, 
iar Jenny Longuet - limba germană la şcoala Clement Dun. - 22, 96, 107, 
4 1 2, 457. 

41 In 1872, curînd după stabilirea sa la Londra, P. Lafargue a intrat într-o aso
ciaţie care a deschis un atelier de litografie şi gravură. - 22, 133, 458. 

42 Intre 15 august şi 15 septembrie 1876 Marx s-a tratat la Karlsbad. El a fost 
însoţit de fiica sa Eleanor. - 22, 24, 173, 175, 186. 

43 Articolul „Funeraliile lui M. A. Bakunin• a apărut în „Vpered t• nr. 37, 
din 15 iulie 1876. Articolul a fost publicat fără semnătură, cu menţiunea : 
Berna, 4 iulie. - 22. 

44 Marx redă aici conţinutul rezoluţiei adoptate Ia adunarea participanţilor Iar 
funeraliile lui B akunin, la 3 iulie 1876 ; această rezoluţie a fost reprodusă 
într-o notă publicată de Liebknecht în „Volksstaat• (vezi adnotarea următoare) . 

La congresul anarhiştilor care a avut loc la Geneva în zilele de 1-6 sep
tembrie 1873, aşa-numitul „al şaselea congres general al Asociaţiei Interna-
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ţionale a Muncitorilor•, a fost adoptat un nou statut al Internaţionalei bakuniste. 
In articolul 3 al acestui sitatut se spunea : „Federaţiile şi secţiile i;are fac 
parte din Asociaţie îşi p ăstrează autonomia deplină• etc. - 23. 

45 Nota lui W. Liebknecht cu privire la funeraliile lui Bakunin a fost publicată 
în „Volksstaat• nr. 82, din 16 iulie 1876, la rubrica „Panoramă politică" . - 23. 

46 In cursul lunii martie 1873 Marx a petrecut cîteva zile la Brighton împreună 
cu fiica sa Eleanor. - 23. 

47 La Bayreuth a fost construit un teatru special pentru prezentarea operelor lui 
R. Wagner. In perioada 13-11 august 1 876 aici a fost prezentat monumentalu], 
ciclu wagnerian „Inelul Niebelungilor•. - 24. 

48 Cartea lui P. L. Lavrov „Gosudarstvennîi element v buduşcem obşcestve• 
a fost editată, fără a se menţiona numele autorului, ca fascicula I a volumu
lui IV al revistei „Vpered 1•.  Cartea a apărut la Londra în prima jumătate a 
lunii august 1876. - 26. 

49 Expresia „muzică a viitorului" a apărut în legătură cu publicarea în 1850 
a cărţii lui Richard Wagner „Opera de artă a viitorului" ; adversarii con
cepţiilor lui R. Wagner în domeniul creaţiei muzicale au dat acestei expresii 
un sens ironic. - 26, 217, 453 . 

.SO In aprilie-mai 1876 în Bulgaria a avut loc o răscoală de eliberare naţională. 
Trupele turceşti au reprimat sălbatic această răscoală : zeci de mii de bărbaţi, 
femei şi copii au fost ucişi, zeci de sate şi oraşe au fosti distruse. Aceste 
represalii barbare au stirnit indignare în toate ţările Europei. 

La 12 iulie 1876 „Daily News• din Londra a publicat µn amplu articol, 
datat 30 iunie, în care se dădeau amănunte despre atrocităţile săvîrşite de turci 
in timpul reprimării răscoalei din Bulgaria. Articolul a influenţat puternic 
opinia publică şi a declanşat o largă campanie antiturcă în presa europeană. -
28, 190, 208, 457. 

51 La 12 august 1 876 Disraeli a primit titlul de conte de Beaconsfield, devenind 
de atunci liderul conservatorilor în Camera lorzilor. - 28. 

52 Este vorba, evident, despre articolul editat în broşură : G. Hanssen. „Die 
Gehoferschaften (Erbgenossenschaften) im Regierungsbezirk Trier•. Berlin, 1863. 
Engels a folosit această lucrare a lui Hanssen în „Anti-Diihring• (vezi K. Marx\ 
şi F. Engels. Opere, voi. 20, Bucureşti, Editura politică, 1 964, p. 1 57 şi 306-
307). - 29. 

-53 La 8 decembrie 1876 în St. James' Hali din Londra a avut loc aşa-numita 
conferinţă naţională consacrată discutării problemei orientale. Principalii or
ganizatori ai acestei conferinţe au fost reprezentanţii partidului liberal. - 29. 

54 Articolul lui F. Harrison „Crucea şi semiluna• a fost publicat în „Fortnightly 
Review •  din 1 decembrie 1876. - 30. 

'55 Scrisoarea lui Engels către Bignami, din 13 februarie, în legătură cu alegerile 
din 10 ianuarie 1871 pentru Reichstag (vezi adnotarea 299) a fost citită la 
Congresul Federaţiei Italiei de nord (vezi adnotarea 60); iar apoi publicată 

în „Plebe" nr. 7, din 26 februarie 1877. Vezi F. Engels, „Scrisoare către 
E. Bignami în legătură cu alegerile din Germania din 1877" (K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 19,  Bucureşti, Editura politică, 1964, p. 98---100). - 31. 

:56 De la aproximativ 20 februarie pînă la 14 martie şi  în a doua jumătate a 
lunii mai 1877 Engels a stat la Brighton din cauza bolii soţiei sale. - 31, 224, 
227. 
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51 La 20 februarie Engels a primit de la Bignami trei numere din „Plebe" : nr. 1 ,  
din 1 ianuarie, nr. 3 ,  din 2 1  ianuarie ş i  nr. 6 ,  din 16 februarie 1877. - 3 1 .  

58 Vezi K .  Marx ş i  F .  Engels. Opere, voi. 18, Bucureşti, Editura politică, 1964, 
p. 331-465. - 31.  

59 Este vorba despre apelul Comitetului central al grupului d e  secţii d e  limbă 
germană către Secţia din Ziirich, întocmit de J. Ph. Becker. Apelul a fost 
editat în broşură la Ziirich în octombrie 1876 în limbile germană şi franceză. 
El era îndreptat împotriva propunerii Secţiei din Ziirich a Internaţionalei de 
a participa la congresul de la Berna al anarhiştilor, din octombrie 1876 (vez� 
adnotarea 277) . - 32, 200. 

60 Cel de al doilea congres al Federaţiei Italiei de nord a Internaţionalei s-ai 
ţinut la Milano la 17-<18 februarie 1877. Despre importanţa istorică a acestui 
congres vezi articolul lui Engels „Din Italia" (K. Marx şi F. Engels. Operei 
voi. 19, Bucureşti, Editura politică, 1 964, p. 1 01-104) . - 32. 

61 „Alian/a democra/iei socialiste• a fost înfiinţată de M. Bakunin în octom
brie 1868 la Geneva ca organizaţie internaţională a anarhiştilor, în care a 
fost inclusă asociaţia complotistă secretă înfiinţată de el ; Alianţa a avut 
secţii în regiunile slab dezvoltate din punct de vedere industrial din Italia, 
Spania, Elveţia şi din sudul Franţei. In 1869, Alianţa s-a adresat Consiliului 
General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor cerind să fie primită în 
Internaţionala I. Consiliul General a fost de acord cu primirea în Interna
ţională a secţiilor Alianţei, cu condiţia ca aceasta să se dizolve ca organizaţie 
de-sine-stătătoare. A<lerind la Internaţională, Bakunin nu a respectat de fapt 
această hotărire : Alianţa a intrat în Internaţională ca secţia din Geneva a 
Internaţionalei, care şi-a păstrat denumirea de Alianţă. Desfăşurînd o activi
tate de subminare atît făţişă cit şi secretă în cadrul Internaţionalei, bakuniştii 
urmăreau să-şi subordoneze mişcarea muncitorească internaţională. Negarea de 
către anarhişti a dictaturii proletariatului şi a necesităţii creării unor partide 
muncitoreşti de masă de-sine-stătătoare ducea la subordonarea directă a miş
cării muncitoreşti faţă de burghezie. Marx şi Engels şi Consiliul General al 
Internaţionalei au luptat cu fermitate împotriva Alianţei, demascind-o ca pe o 
sectă ostilă mişcării muncitoreşti, care urmărea să scindeze mişcarea muncito
rească şi s-o abată de pe calea unei dezvoltări independente. La Congresul 
de la Haga al Internaţionalei I (1872), bakuniştii au suferit o lnfringere 7.drobi
toare ; conducătorii Alianţei, Bakunin şi Guillaume, au fost excluşi din Inter
naţională, iar marxismul a repurtat victoria organizatorică şi ideologică asupra 
formelor premarxiste sectare mic-burgheze ale socialismului. - 33, 199, 
248, 411 .  

62  L a  Neuchâtel (Elveţia) locuia J. Guillaume care, după moartea lui M .  Bakunin, 
în 1876, a condus organizaţia internaţională a anarhiştilor. - 33. 

63 Este vorba despre corectura capitolelor primei secţiuni din „Anti-Diihring• care 
au fost publicate sub forma unei suite de articole sub titlul „Domnul Eugen 
Diihring revoluţionează ştiinţa• în 11Vorwărts" începînd de la 3 ianuarie pinii: 
la 13 mai 1877. - 33, 35, 38. 

64 Este vorba despre Statutul Internaţionalei, adoptat de Consiliul General la 
1 noiembrie 1864 şi confirmat de Congresul de la Geneva la 5 septembrie 1866 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 16, Bucureşti, Editura politică, 1963, 
p. 1�18 şi 562-566). - 35. 

65 Urmînd sfatul lui Marx, Engels a folosit materialul din 11Plebe" (îndeosebi 
articolul „Congresul socialist de la Milano•, publicat în nr. 1 din 26 februa
rie 1811) pentru a scrie articolul „Din Italia", care a apărut în „Vorwărts• 



476 Adnotări 

nr. 32, dm 16 martie 1877 (vezi K. Marx şi P. Engels. Opere, voi. 19, Bucureşti, 
Editura politică, 1 964, p. 101-104) . - 35, 38. 

66 Este vorba despre articolul lui Emile de Laveleye, „Le socialisme contemporain 
en Allemagne. I. Les theoriciens", publicat în „Revue des deux Mondes• din 
1 septembrie 1876. - 36, 186, 219. 

61 Este vorba despre articolul lui Maurice Block „Les theoriciens du socialisme 
en Allemagne• publicat in „Journal des economistes " in iulie şi august 1872. 
Marx a folosit un extras din acest articol publicat şi în broşură la PariS' 
in 1872. - 36, 219 . 

.68 Este vorba despre manuscrisul lui Marx „Observaţii pe marginea cărţii lui 
Duhring «Istoria critică a economiei politice»".  Manuscrisul conţine critica 
primelor trei secţiuni din ediţia a doua a cărţii lui Diihring şi a fost inclus 
de Engels, într-o formă întrucitva modificată, în lucrarea „Anti-Diihring• ,  con
stituind capitolul al X-lea, „Din •Kritische Geschichte»" ,  secţiunea a doua. 
Manuscrisul ca atare a fost publicat în ediţia : P. Engals. ,,Herrn Eugen 
Diihrings Umwalzung der Wissenschaft. Dialektik der Na tur". Moskau-Lenin
grad, 1 935, S. 341-371 .  - 36, 37. 

t69 In februarie-.martie 1 877 Marx a dat ziaristului englez M. Barry, membru 
al Internaţionalei, indicaţii şi material pentru o serie de articole în care să 
fie demascată politica externă a lui Gladstone. Articolele lui Barry au apărut 
în citeva ziare conservatoare. 

Aici este vorba despre articolul „Mr. Gladstone" scris de Barry la indica
ţia lui Marx şi publicat fără semnătură în săptămînalul „Vanity Pair", din 
3 martie 1877. In numărul următor al lui „Vanity Pair", la 1 0  martie 1877, 
a apărut continuarea acestui articol sub titlul „The great agitator unmasked" .  -
37, 41 .  

JO D. Hume. „Essays and treatises on several subjects •.  Voi. I, Dublin, 1779, 
p. 303--304. Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 20, Bucureşti, Editura 
politică, 1 964, p. 233-234. - 39 . 

.71 Tableau economique - schema reproducţiei şi circulaţiei produsulW. social 
total, elaborată pentru prima oară în ştiinţa economică de fiziocratul Quesnay. 
„Tableau economique• al lui Quesnay a fost publicat pentru prima oară sub 
formă de broşură în 1758 la Vernailles. Marx a folosit lucrarea lui Quesnay 
„Analyse du Tableau economique• (publicată pentru prima oară în 1766) , 
ediţia E. Daire : „Physiocrates" .  Premiere partie, Paris, 1846. „Tableau eco
nomique• a fost amplu analizat de Marx în „Teorii asupra plusvalorii" ,  partea 
întîi, capitolul VI, în „Anti-Diihring• ,  secţiunea a doua, capitolul X, precum 
şi în „Capitalul" ,  voi. II, cap. XIX (vezi K. Marx. „Teorii asupra plusvalorii• ,  
partea I, Bucureşti, Editura politică, 1959, p .  227-257 ; K. Marx şi P. Engels. 
Opere, voi. 20, Bucureşti, Editura politică, 1964, p. 238-252 ; val. 24, Editura 
politică, 1967, p. 375-378). - 39. 

r2 Comp. K. Marx şi P. Engels. Opere, voi. 23, Bucureşti, Editura politică, 1966, 
p. 600. - 40. 

13 Comp. K. Marx şi P. Engels. Opere, voi. 23, Bucureşti, Editura politică, 1966, 
p. 513-51 4. - 40 . 

.74 Vezi K. Marx şi P. Engels. Opere, voi. 23, Bucureşti, Editura politică, 1 966, 
p. 539 şi 170-175. - 40. 

:15 Articolul „Mr. Gladstone and Russian intrigue•,  scris de Barry potrivit indica
ţiilor lui Marx, a fost publicat fără semnătură in săptăminalul „Whitehall 
Review•,  din 3 februarie 1 877. El era îndreptat împotriva articolului lui Glad-
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stone „Russian policy and deeds in Turkestan",  pubhcat în „The Contempo
rary Review• ,  voi. XXVlll, din iunie-noiembrie 1876. - 41.  

7 6  La 4 septembrie 1870, după ce s-a primit ştirea despre înfrîngerea armatei 
franceze la Sedan (vezi adnotarea 15), la Paris a avut loc o acţiune revolu
ţionară a maselor populare, care a dus la rasturnarea regimului celui de-al 
doilea Imperiu şi la proclamarea republicii în frunte cu un guvern burghez 
al apărării naţionale (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 17, Bucureşti, 
Editura politică, 1963, p. 335--336) . - 41 .  

71 C.  Gambuzzi. „Sulla tomba di  Giuseppe Fanelli" .  Necrologul este datat 6 1a
nuane 1877. - 41 .  

78 Vezi K. Marx şi  F.  Engels. Opere, voi. 18 ,  Bucureşti, Editura politică, 1 964, 
p. 378, precum şi p. 346, 367, 371 şi 391 .  - 41.  

79 După declararea, la  24 aprilie 1 877, a razboiului ruso-turc, trupele ruseşti 
au desfăşurat o ofensivă victorioasă pe teatrul de acţiuni militare din Caucaz. -
42, 44 . 

.80 Este vorba despre încercarea preşedintelui francez, mareşalul Mac-Mahon, 
favoritul reacţiunii catolice a monarhiştilor, de a da o lovitură de stat anti
republicana. La 16 mai 1877 Mac-Mahon a publicat în organul guvernamental 
„Journal Officiel" o scrisoare în care îşi exprima nemulţumirea faţă de 
acţiunile republicanului burghez J. Simon, preşedintele consiliului de mi
mştri. A doua zi a fost format un nou guvern în frunte cu monarhistul 
de Broglie. La 18 mai şedinţele ambelor camere ale Adunării naţionale au 
fost amînate cu o lună, iar la 25 iunie Camera deputaţilor, in care majoritatea 
o constituiau republicanii, a fost dizolvată, iar noile alegeri au fost fixate 
pentru 14 octombrie 1877. Vezi şi adnotarea 362. - 42 . 

.81 Marx se referă la două corespondenţe publicate în „Times" nr. 28956, dm 
31 mai 1877, la rubrica „Ultimele ştiri" : „Peace rumours" şi „The new French 
ministry".  - 44 . 

.82 Este vorba despre acţiunile de partizani ale adjarilor înşelaţi de catre căpe
temile lor şi de agentura turcească, acţiuni care au început în spatele 
trupelor ruseşti din Caucaz şi care au opnt ofensiva armatei ruse pe teatrul 
de acţiuni militare din Caucaz. - 44 . 

.83 ln ceea ce priveşte hotărîrea preşedintelui republicii, Mac-Mahon, de a 
dizolva, la 18 mai 1877, pe timp de o luna Camera deputaţilor, vezi adno
tarea 80. - 45 . 

.84 Engels şi soţia sa Lîzzi Burns, care era bolnavă, au stat la Ramsgate de la 
1 1  iulie pînă la 28 august 1877. - 45, 244, 250, 253, 259 . 

.85 La începutul lui iulie 1877 Engels a părăsit pentru cîteva zile Londra, plecînd 
Id Manchester. - 45, 244 . 

.!16 ln scrisoarea adresată lui Marx la 9 iulie 1877 şi într-o scrisoare analoagă 
adresată lui Engels la 10 iulie, F. Wiede le-a cerut să colaboreze la revista 
„Neue Gesellschaft•, pe care se pregătea s-o editeze şi care a început să 

apară la Ziirich în octombrie 1877. ln scrisoarea adresată lui Engels la 20 iu
lie 1877 Wiede ii ruga să urgenteze răspunsul la propunerea lui. Avînd în 

vedere caracterul reformist al noii reviste Marx şi Engels au refuzat această 

colaborare (vezi volumul de faţă, p. 47-50, 65, 246 şi 353). - 46. 

B1 Este vorba despre corectura capitolelor secţiunii a doua din „Anti-Diihring" ,  

care a u  fost publicate c a  serie d e  articole sub titlul „Herm Eugen Diihring's 
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Umwălzung der politischen Oekonomie" în suplimentele ziarului „Vorwărts• 
în perioada 27 iulie-30 decembrie 1877. - 46. 

88 In iulie 1877 secţiunea întii din „Anti-Diihring• a fost editată la Leipzig în 
broşură sub titlul „Herrn Eugen Diihring's Umwălzung der Wissenschaft. 
I. Philosophie" .  - 46. 

B9 In mai 1877 turcii au debarcat la Suhumi în vederea declanşării unor ac\iunf 
de partizani în spatele armatei ruse din Caucaz. Debarcarea nu şi-a atins 
însă scopul şi a fost respinsă la începutul lui septembrie 1 877. - 46. 

90 Este vorba despre asedierea de către armata rusă a fortăreţei turceşti Silistra 
în mai-iunie 1 854, în timpul războiului Crimeii din 1853-1856. Vezi descrierea 
acestui asediu în articolele lui Engels „Asediul Silistrei" şi „Războiul de Ia 
Dunăre• (K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 10, Bucureşti, Editura politică, 
1961, p. 289---302 şi 333-338). - 47. 

91 Este vorba despre asedierea Parisului de către armata prusiană în timpul 
războiului franco-prusian din 1 870-1 87 1 .  - 48. 

92 Este vorba despre articolele lui W. Liebknecht : „Das Ketzergericht in Berlin" 
(„Vorwiirts " ,  nr. 80 din 1 1  iulie 1877) şi „Die Rothen wider dii! Blauen" 
(articolele I şi II din această serie au fost publicate în „Vorwărts ", nr. 80 şi 8 1  
din 1 1  ş i  13 iulie, I I I  ş i  I V  - î n  nr. 83 ş i  84 din 1 8  ş i  2 0  iulie 1877). - 49. 

93 După ce membrii conducerii partidului eisenachian au citit „Critica programu
lui de la Gotha", manuscrisul acestui document a fost înapoiat lui Marx. 
Intrucît intenţiona să editeze o broşură în care să explice programul de la 
Gotha, Llebknecht, care nu avea nici o copie, l-a rugat pe Engels, în scri
soarea din 13 iulie 1877, să-i trimită manuscrisul lui Marx pentru a-l folosi 
la elaborarea broşurii. - 49. 

94 La Congresul de la Gotha al Partidului muncitoresc socialist din Germania 
(27-29 mai 1877) în şedinţa din 29 mai adepţii lui Diihring au încercat să 
obţină încetarea publicării lucrării lui Engels „Anti-Diihring• în paginile or
ganului central al partidului - ziarul „Vorwărts" .  J. Most a făcut următoarea 
propunere : „Congresul declară că articolele critice de genul celor publicate 
în ultimele luni de Engels împotriva lui Diihring, articole care nu prezintă 
nici un interes pentru marea majoritate a cititorilor lui cVorwărts» sau chiar 
trezesc o profundă indignare, nu trebuie să mai apară pe viitor în organul 
central". O declaraţie analoagă a făcut şi J. Vahlteich care a afirmat c ă  
publicarea lucrării lui Engels a fost o greşeală care a adus mari prejudicii 
atit ziarului cit şi partidului şi că social-democraţia are nevoie atît de lucră
rile lui Marx şi Engels cit şi de cele ale lui Diihring. A. Bebe! a venit cu 
o propunere de compromis : „Avind în vedere proporţiile vaste ale articolelor 
lui Engels împotriva lui Diihring, proporţii care vor caracteriza, pare-se, şi arti
colele următoare ; avînd în vedere că polemica începută de Engels împotriva 
lui Diihring în paginile ziarului cVorwărts» dă acestuia sau adepţilor acestuia 
dreptul de a răspunde şi ei pe laTg şi de a folosi în aceeaşi măsură coloanele' 

ziarului cVorwărtS» ; că acest caz, considerat ca o dispută puT ştiinţifică, 
rămîne deschis, congresul hotărăşte : încetarea publicării articolelor lui Engels 
împotriva lui Diihring în cVorwărts» şi publicarea lor în broşură. Se va 
înceta, de asemeni, publicarea oricăror dezbateri pe această temă litigioasă 
în cVorwărts • " .  W. Liebknecht s-a ridicat cu hotărîre împotriva propunerii 
lui Most şi a afirmaţiilor lui Vahlteich. Ca redactor al ziarului „Vorwărts" el 
a declarat, printre altele, următoarele : Hotărirea privind publicarea lucrării 
lui Engels a fost luată la Congresul de la Gotha din 1876, şi anume la pro
vocarea „diihringienilor• .  Unora aceste articole li se par prea lungi. Dar unui 
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om ca Engels, a cărui personalitate ştiinţifică poate fi comparată doar cu 
cea a lui Marx, redacµa „Vorwărts• nu poate să-i recomande cit de detaliat 
sau cit de concis să scrie. Aceste articole trebuiau să fie ample deoarece se 
punea problema respingerii pe toată linia a atacurilor pe care Diihring le lansase 
in tomurile sale voluminoase şi a năruirii întregului său sistem - pe plan 
filozofic, pe planul ştiinţelor naturii şi pe plan economic. Engels a realizat 
magistral acest lucru. După apariţia „Capitalului" lui Marx aceste articole 
îndreptate împotriva lui Diihring reprezintă cea mai importantă lucrare elabo
rată in cadrul partidului. ln ce priveşte interesele partidului, această lucrare 
a fost necesară. Era vorba de apărarea bazelor ştiinţifice ale partidului nostru. 
Engels a făcut acest lucru şi pentru aceasta trebuie să-i fim recunoscători. 
Liebknecht a prezentat un amendament la propunerea lui Bebel : asemenea 
articole să fie publicate în suplimentul ştiinţific al lui „Vorwlirts " ,  in „Zu
kunft", sau sub formă de broşură. Congresul a aprobat propunered lui Bebel 
împreună cu amendamentul prezentat de Liebknecht. Secţiunile a doua şi 
a treia din „Anti-Diihring• au fost publicate în suplimentul ziarului „Vor
wărts • .  - 49, 242, 244, 249, 366. 

95 Marx şi Engels au făcut o critică nimicitoare „adevăratului socialism• în 
„Ideologia germană" şi în „Manifestul Partidului Comunist• (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 3, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 477--572 ; Opere, 
voi. 4, Editura politică, 1963, p. 492-494) precum şi într-o serie de alte 
lucrări. - 49. 

96 Vorbind despre posibilitatea creării unui patrulater rus de fortăreţe Engels 
are în vedere existenţa pe teritoriul Bulgariei a unui patrulater turcesc de 
iortărete : Rusciuc, Silistra, Varna, Şumla - punct de sprijin pentru acţiunile 
trupelor turceşti, în care la începutul războiului ruso-româno-<turc din 1877-
1878 erau concentrate importante forţe ale armatei turceşti. - 50. 

97 La 15-16 iulie 1877 după un asalt relativ scurt garnizoana fortăreţei turceşti 
Nicopole, situată pe malul drept al Dunării, s-a predat în frunte cu comandan
tul ei, trupele ruseşti punind astfel destul de uşor stăpînlre pe ora.ş. Qcupareai 
oraşului Nicopole de către armata rusă a produs o puternică impresie în 
Europa occidentală. 

La 1 1  octombrie 1828, în timpul războiului ruso-turc din 1828-1829, Varna 
a fost cucerită de armata rusă. - 50. 

98 Este vorba despre scandalul provocat de incidentul ai cărui protagonişti au 
fost generalul Galliffet şi doamna de Beaumont. După cit se pare, iniţial Man! 
a aflat despre acest scandal din „Vorwărts• care, la 6 aprilie 1877, a publicat: 
la rubrica „Cronica social-politică" o notă care începea cu cuvintele : „Wieder 
Einen hat die Nemesis beim Schopfe gepackt I" („Incă unul înhăţat de Neme
sis !"). ln continuare se relata că, în urmă cu aproximativ două săptămini, 
la un bal la Paris, într-un acces de gelozie Galliffet a rănit grav cu un 
pumnal p e  amanta sa, doamna de Beaumont, sora soţiei preşedintelui repu

blicii, Mac-Mahon, faptă pentru care a fost arestat. lntreaga presă pariziană 

a trecut sub tăcere acest scandal. „Vorwărts" a văzut în această poveste 

murdară, al cărei „erou• era „salvatorul ordinii", călăul Comunei din Paris, 
o dovadă evidentă a descompunerii societăţii burgheze. Amănunte în legătură 

cu afacerea Galliffet-Beaumont i-a fumizat lui Marx C. Hirsch care, în jurul 

datei de 20 iulie, a sosit la Londra, venind de la Paris. - 52, 436. 

99 Marx parafrazează expresia : „căci dacă fac acestea cu lemnul verde, cu cel 

uscat ce va fi 1• -, luată din Biblie, Evanghelia cea după Luca, cap. 23, 
versetul 31. - 52. 
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100 Despre dizolvarea Camerei deputaiilor de către Mac-Mahon, la 25 iunie 1877, 
vezi adnotarea 80. - 53. 

101 Palatul Elysee - palat in Paris, reşedinia preşedintelui Republicii franceze. -
53, 58. 

102 „J'y suis, j'y reste• - aceste cuvinte sînt atribuite lui Mac-Mahon care 
le-ar fi rostit in timpul războiului Crimei!, la 8 septembrie 1 855, după ce 
armata franceză a luat cu asalt gorganul Malahov. - 53. 

103 In legătură cu conflictul izbucnit in Frania intre cercurile monarhiste şi ma
joritatea republicană a Camerei deputaiilor precum şi în directă legătură cu 
încercarea preşedintelui republicii, Mac-Mahon, de a da o lovitură de stat 
monarhistă (vezi adnotarea 80) , în „Vorwărts• au apărut, incepind din 10 iu
nie 1877 (editorialul „Zum jiingsten Staatsstreich des Herrn Mac-Mahon") 
o serie de articole consacrate acestor evenimente. Siluindu-se pe o poziiie 
greşită, redaciia ziarului a manifestat o atitudine nihilistă faiă de lupta care 
se dădea in Frania pentru republică şi in eseniă a promovat ideea că pro
letariatului îi este indiferent dacă aciionează in condiiiile republicii burgheze 
sau în condiiiile monarhiei. Aceste concepiii au fost exprimate deosebit de 
categoric în articolul „Nieder mit der Republik I" publicat în „Vorwarts• 
nr. 76, din 1 Iulie 1877. Autorul acestui editorial a fost probabil W. Hasen
clever. Marx şi Engels au criticat aspru această linie politică greşită a ziarului 
„Vorwărts•. - 53, 245, 273. 

104 Este vorba de conflictul constituiional izbucnit în Prusia în anii 1862-1866, 
ca urmare a refuzului majorităiii liberale din Landtagul prusian de a aproba 
alocarea unor fonduri pentru reorganizarea armatei şi înarmarea ei în conti
nuare. Neiinind seama de acest refuz, guvernul Bismarck s-a lansat totuşi 
de-a lungul a ciiiva ani in cheltuieli militare, care nu fuseseră aprobate de 
Landtag. Conflictul constituiional, expresie a situailei revoluiionare din Ger
mania deceniului al 7-lea, a fost soluiionat abia in 1866, după victoria repur
tată de Prusia asupra Austriei la Sadova, unde burghezia liberală germană 
a capitulat in faia lui Bismarck. - 53. 

105 Progresişlil - reprezentaniii partidului burghez al progresiştilor din Prusia, 
fondat în Iunie 1861. Acest partid preconiza unificarea Germaniei sub hege
monia Prusiei, convocarea unui parlament pe întreaga Germanie şi formarea 
unui guvern liberal puternic, răspunzător în faia Camerei deputaiilor. In 1866 
aripa de dreapta, care a capitulat in taia guvernului Bismarck, s-a despărţit 
de partidul progresist şi a format partidul naiional-liberal. Spre deosebire de 
nţional-liberali, chiar şi după unificarea Germaniei în 1871 ,  progresiştii au 
continuat să-şi spună partid de opoziiie, deşi această opoziiie răminea pur 
declarativă. De teama clasei muncitoare şi din ură taiă de mişcarea socialistă, 
partidul progresist a acceptat dominaiia iuncherimii prusiene in condiiiile unei 
Germanii semiabsolutiste. Şovăielile în politica partidului progresist reflectau 
instabilitatea burgheziei comerciale, a micilor industriaşi şi, in parte, a mese
naş1lor pe care se sprijinea. - 53, 285, 317. 

106 Potrivit hotăririi Congresului de la Gotha din 1876, adoptată in şedinia din 
23 august, cu începere de la 1 octombrie 1876, in locul ziarelor „Volksstaat• 
şi „Neuer Social-Demokrat• urma să apară un singur organ central al Partidu
lui muncitoresc socialist din Germania - ziarul „Vorwărts • .  Congresul a ales 
ca redactori ai acestui ziar pe W. Liebknecht şi pe W. Hasenclever. - 53. 

107 La 20 iulie 1877, redaciia revistei „Zukunft• a trimis o scrisoare lui Engels 
şi o scrisoare analoagă lui Marx in care, invocind hotărirea Congresului de 
la Gotha cu privire la editarea unei publicaiii ştiiniifice (vezi adnotarea 108) . 
solicita colaborarea lui Marx şi Engels la această publ!caiie. Scrisorile erau 
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semnate : „Redacţia •Zukunfb".  Ca adresă a redacţiei era indicată adresa 
biroului de expediţie a ziarului „Berliner Freie Presse•, al cărei redactor era 
J. Most. - 54, 328. 

tos La Congresul de la Gotha al Partidului muncitoresc socialist din Germania 
(27-29 jmai 1877) , în şedinţa din. 29 mai, la propunerea. lui Geib a fost 
adoptată hotărîrea de a se edita la Berlin, începînd de la 1 ocllombrie, o 
revistă ştiinţifică bilunară „în scopul de a se acorda atenţia cuvenită aspectu
lui ştiinţific al mişcării• .  S-a hotărît ca, pînă la 1 octombrie, ziarul „ Vor
wărts" să publice de două ori pe săptămînă un supliment ştiinţific. Cu începere 
de la 1 octombrie la Benin a început să apară revista „Zukunft•, de orientare 
social-reformistă. Editorul revistei era K. H&hberg. Mane şi Engels au criticat' 
aspru această revistă pentru încercarea de a atrage partidul pe o cale refor
mistă. - 55, 60. 

109 Enge!s citează poezia „Kurzweil" din culegerea de cintece populaTe „Des 
Knaben Wunderhorn •, prelucrate şi editate de A. von Amim şi C. Brentano 
în anii 1805---1808. - 56 . 

.UO  Este vorba, în primul rînd, de seria de articole ale lui W. Liebknecht „Die 
Rothen wider die Blauen•, în care acesta încerca să atenueze impresia proastă 
produsă de articolul „Nieder mit der Republik" publicat de W. Hasenclever 
în „Vorwărts• la 1 iulie 1877 (vezi adnotările 92 şi 103) . - 56. 

l l l  ln 1877 în S.U.A. lupta clasei muncitoare împotriva patronilor a luat o mare 
amploare. Unul dintre cele mai importante evenimente din timpul acestei 
lupte a fost greva feroviarilor din iulie 1877, provocată de reducerea cu 101/1 
a salariului la trei linii principale de cale ferată care duc spre vest - Pensil
van1a, Baltimore-Ohio şi New York Central-Railway. Greva a putut fi 
înăbuşită numai cu ajutorul trupelor guvernamentale şi al detaşamentelor 
indrmate ale burgheziei. - 58, 61 . 

t 1 2  Hotărîrea cu privire la mutarea sediului Consiliului General al Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor din Europa (Londra) în Statele Unite ale Americii 
(New York) a fost adoptată la congresul de la Haga al Internaţionalei (1872) 
(vezi K. Mane şi F. Enge!s. Opere, voi. 18, Bucureşti, Editura politică, 1964, 
p. 161-162) . - 58. 

1 13 Es1.e vorba despre editorialul scris de Paul-Armand Challemel-Lacour, datat 
„Paris, 11 iulie" şi publicat fără semnătură în „Republique Francaise• din 
1 2  iulie 1877. - 58. 

1 1 4  Mareşalul francez Bazaine, care, în octombrie 1870, în timpul războiului 
franco-prusian, a predat germanilor fortăreaţa Metz, a fost deferit justiţiei 
sub acuzaţia de înaltă trădare. Procesul a avut loc la Paris între 6 octombrie 
şi 10 decembrie 1873. Bazaine a fost condamnat la moarte, dar ulterior pe• 
deapsa i-a fost comutată în detenţiune pe viaţă. După 8 luni de detenţiune, 
în august 1874, Bazaine a fugit în Spania. - 58. 

'i1 1 5  Este vorba despre prima perioadă în care Broglie a ocupat funcţia de pre
şedinte al consiliului de miniştri - mai 1873---mai 1874. Guvernul Broglie a 
fost numit imediat după alegerea monarhistului Mac-Mahon ca preşedinte 
al republicii. Guvernul reacţionar al lui Broglie şi-a proclamat ca scop instau• 
rarea unui regim al „ordinii morale". - 58. 

1 1 6  Palatul de cristal - clădire construită din metal şi sticlă pentru prima expo
ziţie universală comercial-industrială de la Londra din 1851. - 59. 
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1 17 C. Knies. „Das Geld". Berlin, 1873, S. 1 19. - 59. 

1 18 Este vorba despre Congresul de la Gotha al Partidului muncitoresc socialist 
din Germania, care a avut loc la 19---23 august 1876. - 60. 

1 19 ln scrisoarea adresată lui Engels la 28 iulie 1877, Liebknecht îl solicita pe 
Engels, ca şi pe Marx, să colaboreze la revista „Zukunft". „ln fruntea redac
ţiei - scria Liebknecht - se află Hochberg (care ne dă 10 OOO de mărci anual) 
şi dr-ul Wiede, ambii sînt tineri şi capabili, îndeosebi primul, ambii sînt 
adversarii înşelătoriei diihringiene•. Liebknecht afirma de asemenea că redac
ţia revistei se va afla sub un control riguros. 

Cu privire la scrisoarea din partea redacţiei revistei „Zukunft• vezi adno-
tarea 107. - 61, 248. · 

120 E. Diihring. „Cursus der National-und Socialiikonomie".  2. Aufl., Leipzig, 1876, 
S. 27. Respectiva teză a lui Diihring este analizată de Engels în „Anti-Duhring• 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 20, Bucureşti, Editura politică, 1964, 
p. 185-190) . - 61. 

121 După revoluţia din martie 1848 din Germania, membrii comunităţilor din Kiiln 
ale Ligii comuniştilor au elaborat un plan de editare a unui mare ziar demo
cratic. Unul dintre principalii iniţiatori ai editării ziarului a fost H. Biirgers. 
După venirea lor la Koln, Marx şi Engels au preluat editarea ziarului, avînd 
de înfruntat, cu acest prilej, o anumită rezistenţă din partea unor comunişti 
şi democraţi, printre care şi Biirgers. S-a hotărît ca „Neue Rheinische Zei
tung• să nu apară la Koln ca organ de presă îngust local, de orientare mode
rat democrată, ci ca organul de presă al proletariatului revoluţionar din 
întreaga Germanie. Prospectul pentru „Neue Rheinische Zeitung• a fost întoc
mit de Biirgers, dar activitatea acestuia ca unul dintre redactorii ziarului, care 
a început să apară la 1 iunie 1848, a fost practic redusă ; el a scris un singur 
articol care dealtfel a fost complet refăcut de Marx. 

La sfîrşitul anului 1876 Biirgers a publicat în „Vossische Zeitung• „Erin• 
nerungen an Ferdinand Freiligrath" în care îşi atribuia rolul principal în 
pregătirea editd.rii lui „Neue Rheinische Zeitung•. In ultimul capitol, al V-lea 
din „Erinnerungen• Biirgers scria printre altele că Marx a fost sufletul Comi
tetului Central al Ligii Comuniştilor („Koniglich privilegirte Berlinische Zei
tung von Staats-und gelehrten Sachen• Nr. 302, Sonntags Beilage Nr. 52, 
din 24 decembrie 1876) . - 63. 

122 ln original la Marx este, evident, o scăpare : nu este menţionată revista 
„Le Travailleur•,  ci revista „Le Travail" - săptămînal anarhist care a apărut 
la Geneva în august-septembrie 1873 sub redacţia lui J. Guillaume şi cu 
participarea de fapt a aceloraşi persoane care, ulterior, în perioada la care 
se referă scrisoarea, au început să colaboreze la publicaţia „Le Travail
leur•. - 63. 

123 F. Mehring. „Zur Geschichte der deutschen Socialdemokratie". Magdeburg, 
1877. - 64. 

124 F. Mehring. „Herr von Treitschke, der Sozialistentiidter und die Endziele des 
Liberalismus• .  Leipzig, 1875. Broşura a apărut anonim. - 64. 

125 I. Kaufman. „Teoriia kolebaniia ţen•. Harkov, 1867, p. 123. - 65. 

126 La şedinţa din 4 ianuarie 1870 a Consiliului General al Internaţionalei I s-a 
dat citire scrisorii lui Isaac Butt din Dublin. Butt se oferea să contribuie la 
realizarea unei aliante între muncitorii englezi şi cei irlandezi (vezi Gheneralnîi 
Sovet Pervogo Internaţionala, 1868-1870. Protokolî. Moscova, 1964, p. 138). 
- 65. 
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121 La 8 august 1811 Marx împreună cu soţia şi cu fiica sa, Eleanor, au plecat 
la tratament la Neuenahr (Germania) . La 21 septembrie el s-a înapoiat la 
Londra. - 66, 1 1 ,  249, 250, 254, 255, 260. 

128 Este vorba, probabil, despre adaosul la capitolul al X-lea din secţiunea a doua 
a lucrării „Anti-Diihring•. O parte a acestui capitol este consacrată explicării 
sensului „Tabloului economic" al lui Quesnay (vezi K. Marx şi f. Engels. 
Opere, voi. 20, Bucureşti, Editura politică, 1964, p. 238-251). Vezi 'i adno
tările 68 şi 1 1 .  - 66, 69. 

129 Este vorba, probabil, despre principala lucrare a lui Owen cu privire la 
căsătorie : R. Owen. „The Marriage System of the New Moral World". 
Leeds, 1838. - 66. 

130 Este vorba, evident, despre autobiografia în două volume a lui Owen : „The 
Life of Robert Owen " ,  voi. I-IA, London, 1851-1858. - 66. 

131 Lucrările lui Sargant, Owen, Fourier şi Hubbard menţionate în acest pasaj 
au fost folosite de Engels în capitolul I al secţiunii a treia din „Anti
Diihring•. - 61. 

132 Şeik-ul-lslam - titulatura şefului clerului musulman în Imperiul otoman. - 61. 

133 ln timpul insurecţiei din sud-vestul Germaniei din mai-iulie 1849 Engels a 
elaborat planurile Insurecţiei şi operaţiunilor militare, iar în iunie-iulie, în 
calitate de aghiotant al lui A. Willich care comanda un detaşament de voluntari 
al armatei revoluţionare din Baden-Palatinat, Engels a condus efectuarea unor 
misiuni militare şi a participat la patru bătălii în Baden şi Palatinat. - 13. 

134 La sfîrşitul lunii iulie 1811 un detaşament de avangardă al armatei ruse, con
dus de generalul Gurko, a trecut la ofensivă in M-ţil Antibalcani, în direcţia 
oraşului Adrianopol, dar a fost nevoit să se retragă. - 14. 

135 La 21-26 august 1811 au avut loc bătălii sîngeroase pentru pasul Şipka. 
lncercarea armatei turceşti de a-l cuceri a eşuat, deoarece trupele ruse l-au 
apărat eroic. Suferind pierderi grele, armata lui Suleiman-paşa a fost silită 
să se retragă. - 14. 

136 „Omul b olnav• - aşa a denumit Nicolae I Turcia în convorbirea din 9 ianua
rie 1853 şi în convorbirile pe care le-a avut ulterior cu ambasadorul Angliei, 
G. H. Seymour. Corespondenţa secretă referitoare la aceste î11.tîlniri a fost 
publicată de guvernul englez in Cartea albastră : „Corespondence respecting 
the rights and privileges of the Latin and Greek Churches in Turkey•. Lon
don, 1854. Aceste materiale au fost analizate de Marx în articolele „Docu
mentele în legătură cu împărţirea Turciei" şi „Corespondenţa diplomatică se
creta• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 10, Bucureşti, Editura politică, 
1 96 1 ,  p. 148-116) . .....: 14, 215. 

131 La 30 iulie 1 811 trupele ruseşti au făcut o a doua încercare nereuşită de a 
lua Plevna. Această bătălie este cunoscută sub numele de „a dou� 
Plevnă". - 15. 

138 După ce la 24 aprilie 1811 Rusia a declarat război Turciei, în ma>i trupele 
ruse erau pregătite pentru forţarea Dunării. La 1 1  mai şi în noaptea de 25 
spre 26 mai au fost scufundate două dintre cele mai mari vase turceşti. La 
sfirşitul lunii iunie trupele ruseşti au forţat Dunărea. - 15. 

139 Această scrisoare a lui Engels către Marx a fost scrisă probabil la sfîrşitul 
anului 1811 sau începutul anului 1818. Ea se referă la perioada cînd Engels 
lucra la articolul „Ştiinţa naturii în lumea spiritelor•, pe care l-a scris după 
toate probabilităţile la începutul anului 1818. ln scrisoare este vorba despre 
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două lucrări : J. N. Maskelyne. „Modem Spiritualism•. London, 1876, şi A. R. 
Wallace. „On Miracles and Modern Spiritualism• .  London, 1875. Aceste
lucrări au constituit pentru Engels principala sursă din care a preluat m ateria
lul faptic despre spirite şi spiritism în vederea criticii făcute acestora în arti
colul „Ştiinţa naturii în lumea spiritelor•. Ulterior Engels a inclus acest articol 
în „Dialectica naturii" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 20, Bucureşti, 
Editufa politică, 1964, p. 356-366 ; lucrarea lui Wallace a fost folositd l<t 
p. 356---363 şi 365-366, lucrarea lui Maskelyne - Ia p. 360-364). - 75. 

140 După m oartea Lydiei Burns - 12 septembrie 1878 -, la 16 septembrie Engels
a părăsit pentru un timp Londra plecînd la Littlehampton. - 11. 

141 Marx a stat la Malvern la odihnă de la 4 pînă la 14 septembrie 1878 (vezf 
voi. de faţă, p. 294) . - 11, 297. 

142 Ziarele londoneze, în special „Daily News• şi „Standard" din 17 septembrie-
1878, au publicat ştiri telegrafice (ale agenţiei Reuter şi ale propriilor lor co
respondenţi) cu privire la şedinţa din 16 septembrie a Reichstagului, în care
au început discuţiile legate de proiectul legii excepţionale împotriva socialiş
tilor (vezi adnotarea următoare). In ziua de 16 septembrie la dezbateri au parti
cipat : Stolberg, Reichensperger, Helldorf-Bedra, Bebel, Eulenburg şi Bam
berger. - 11, 298. 

143 Legea exceptională împotriva socialiştilor a fost introdusă la 21 octombrie 1878" 
de guYemul Blsmarck, cu sprij inul majorităţii Reichstagului, în scopul luptei 
împotriva mişcării socialiste şi munci toreşti. Această lege a pus Parti
dul social-democrat din Germania în afara legii ; au fost interzise toate orga
nizaţiile partidului, organizatiile muncitoreşti de masă, presa muncitorească 
•i socialistă, a fost confiscată literatura socialistă, iar social-democraţii au fost 
supuşi persecuţiilor. Dar partidul social-democrat, care, datorită sprijinului' 
activ dat de Marx şi Engels, înlăturase din rindurile sale atît elementele opor
tuniste, cit şi pe cele „ultrastinglste•, a reuşit ca, în timpul cit a fost în vi
goare legea exceplională, să îmbine în mod just munca ilegală cu folosirea 
p osibilităţilor legale, să-şi întărească şi să-şi extindă considerabil influenţa 
asupra maselor. Sub presiunea mişcării muncitoreşti de masă, legea e�ceplio
nală a fost abrogată la 1 octombrie 1890. Engels a făcut o apreciere asupra 
acestei legi în articolul său „Bismarck şi Partidul muncitoresc german• (vezi' 
K. Marx �i F. Engels. Opere, voi. 19, Bucureşti, Editura politică, 1964, 
p. 297-300). - 78, 102, 316, 346, 359, 364, 376, 386, 406, 408, 417, 418. 

144 „La legalite nous tue• („legalitatea ne omoară") - aceste cuvinte aparţin lui 
O. Barrot, om politic conservator din timpul celei de-a doua Republici din 
Franţa ; ele exprimă intenţia reprezentanţilor reacţiunii franceze de la sfîrşituî 
anului 1848 - începutul anului 1849 de a provoca o răscoală populară şi, dupăi 
ce o vor fi reprimat, de a restaura monarhia. - 78. 

145 Centrul - partidul politic al catolicilor germani, care a luat fiinţă în 1870-1871,  
în urma unirii fracţiunii catolice din Landtagul prusian cu cea din Reichstagul 
german (locurile ocupate de deputaţii acestor fracţiuni se aflau în centrul sălilor 
de şedinţe) . Partidul centrului se situa, de regulă, pe poziţii de mijloc, mane
vrînd între partidele care sprijineau guvernul şi fracţiunile opoziţioniste de
stinga din Reichstag. El unea sub steagul catolicismului pături diferite din punct 
de vedere social - ale clerului catolic, iuncherimii şi burgheziei, o anumită 
parte a ţărănimii, în special din statele mici şi mijlocii din vestul şi sud-Yestul 
Germaniei, şi sprijinea tendinţele lor separatiste şi antiprusiene. Centrul 
se afla în opoziţie faţă de guvernul Bismarck, dar în acelaşi timp vota toate 
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măsurile sale îndreptate împotriva mişcării muncitoreşti şi socialiste. Engels 
a făcut o caracterizare amănunţită a centrului în lucrarea „Rolul violenţei în 
istorie" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 21,  Bucureşti, Editura politicii� 
1965, p. 459-460) . precum şi în articolul „Şi acum 1• (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 22, Bucureşti, Editura politică, 1965, p. B-9) . - 78, 82, 298. 

146 Cu aceste cuvinte a caracterizat Ludwig Bamberger atitudinea lui Bismarck 

faţă de naţional-liberali. - 78, 290, 298. 

147 En!Ji!ls are în vedere articolul despre dezbaterile din Reichstag în jurul 
proiectului legii excepţionale împotriva socialiştilor, articol ce reprezenta o 
parte dintr-o cronică Internaţională cotidiană datată : „Londra, 18 septembrie" 
(„Standard", 18 septembrie 1878, p. 4). 

In continuare Engels foloseşte ştirile telegrafice cu privire la şedinţei!' 
Reicbstagului din 17 septembrie, publicate în acelaşi număr al ziarului (p. 5) 
la rubrica : „Reichstag. Proiectul legii împotriva socialiştilor. Cuvîntarea rostită 
de prinţul Bismarck". - 80. 

148 F.ste vorba despre cuvîntarea rostită de A. Bebel în Reichstag la 16 sep
tembrie 1878 în cadrul dezbaterilor pe mar9inea proiectului legii excepţionale 
împotriva socialiştilor. - 80. 

149 Este vorba, probabil, despre „Kolnische Zeitung• din i' septembrie 1878. - 80. 

150 Potrivit hotărîrii celui de-al doilea congres muncitoresc francez care a avut 
loc la Lyon între 28 ianuarie şi 8 februarie 1878, în septembrie 1 878, în timpul 
e:11poziţiei mondiale de la Paris, urma să aibă loc un congres internaţional 
al socialiştilor ; principalul lui Iniţiator a fost J. Guesde. Guvernul francez 
a inten:is ţinerea congresului. In p ofida acestei interdicţii (şi întrucît nu mai 
era posibilă convocarea congresului la Lausanne în loc de Paris) . la 4 sep
tembrie 1878 delegaţii veniţi la Paris au hotărî! să se întrunească neoficial. 
Poliţia a ocupat însă clădirea în care avea loc întrunirea, i-a împraştiat pe
participanţi şi i-a arestat pe organizatori. La 24 octombrie 38 de socialişti în 
frunte cn Guesde au compărut în faţa tribunalului. 

C. Hirsch, care venise la întrunire în calitate de observator, a fost arestat 
la 5 septembrie şi a stat în închisoare pînă la 9 octombrie, cînd a fost expulzat 
din Franţa. - 82, 303. 

151 Replile - ziarişti şi ziare reacţionare aflate în solda guvernului. Fondul pen
tru presa reptilelor - fondul special de care dispunea Bismarck p1mtru coru
perea presei. Aceste expresii au căpătat o largă răspîndire după discursul 
rostit de Bi5marck în Camera deputaţilor la 30 ianuarie 1869, cînd el ,a folosit 
expresia de „reptile" la adresa agenţilor venali adversari ai guvernului. Ulte
rior însă presa de stînga a început să numească presă a reptileloil presa 
oficioasă venală a guvernului. Luînd cuvîntul în Reichstag la 9 februarie 1876, 
Bismarck însuşi a fost nevoit să recunoască larga răspîndire în Germania. 
a acestei noi accepţii a expresiei „reptile". - 82, 291, 300. 

152 Este vorba despre prima dezbatere în Reichstag, în zilele de 16 şi 17 sep
tembrie 1878, a proiectului legii excepţionale împotriva socialiştilor. - 83. 

153 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 23, Bucureşti, Editura politică, 1966. 
p. 104. - 83. 

154 A. Samter. „Die Reform des Geldwesens•. Berlin, 1869, S. 62. - 83. 

155 Citatul din cartea lui Petty „A Treatise of Taxes and Contributions•. London, 
1661, p. 47, a fost dat de Marx în „Capitalul" (vezi K. Marx şi F. Engels. 
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Opere, voi. 23, Bucureşti, Editura politică, 1 966, p. 58) . La p. 7 a cărţii sale 
Samter l-a reprodus după „Capitalul" ,  dar într-o formă denaturată. - 83. 

156 Articolul lui W.R.S. Ralston „Russian revolutionary literature• a fost publicat 
fn mai 1877 în revista londoneză „Nineteenth Century• ,  voi. 1 ,  nr. 3. Articolul 
de răspuns al lui Jenny Marx a fost publicat în „Frankfurter Zeitung• în; 
perioada mai 1877 - începutul lui august 1 878. - 83. 

157 Tratatul de pace preliminar de la San-Stefano a fost încheiat intre Rusia şi 
Turcia la San-Stefano (în apropiere de Constantinopol) , la 3 martie 1878, după 
terminarea războiului ruso-româno-turc din 1877-1878. Acest tratat, care 
consfinţea întărirea influenţei Rusiei în Balcani, a provocat proteste energice 
din partea Angliei şi Austro-Ungariei, care beneficiau de sprijinul tacit al 
Germaniei. Sub presiunea ameninţărilor diplomatice şi militare guvernul rus 
a fost nevoit s!i accepte reexaminarea clauzelor tratatului de către un congres 
internaţional care a avut loc la Berlin intre 1 3  iunie şi 1 3  iuite 1878 ; la 
congres au luat parte reprezentanţii Rusiei, Germaniei, Austro-Ungariei, Franţei, 
Marii Britanii, Italiei şi Turciei : lucrările acestui congres s-au soldat cu în
cheierea tratatulu/ de la Berlin, prin care clauzele tratatului de la San-Stefano 
au suferit mari modificări în detrimentul Rusiei şi al popoarelor slave din 
Peninsula Balcanică. Teritoriul Bulgariei autonome, prevăzut prin tratatul de 
la San-Stefano, a fost redus la mai puţin de jumătate : din ţinuturile bulgare 
de la sud de Balcani a fost creată o provincie autonomă - „Rumelia orien
tală" -, care a rămas sub stăpînirea sultanului 1 teritoriul Muntenegrului a 
fost considerabil micşorat. Tratatul de la Berlin a confirmat unele prevederi 
ale tratatului de la San-Stefano, şi anume : Rusia lua din nou în stăpinire 
partea de sud a Basarabiei (jud. Cahul, Ismail şi Bolgrad) în schimbul Dobrogei 
care a fost Inclusă fn România, se confirma independenţa României procla
mată la 9 mai 1871 şi recunoscută prin tratatul de Ia; San-Stelfano şi se 
consfinţea în acelaşi timp ocuparea Bosniei şi Herţegovinei de către Austro-Un
garia. In ajunul congresului, Anglia a ocupat Ciprul. Hotăririle Congresului 
de la Berlin au contribuit la crearea în Balcani a unor focare de noi contra
dicţii internaţionale, de noi războaie. - 85, 276, 338, 463, 464. 

158 tn zilele de 16 şi 17 s eptembrie 1878 a avut loc în Reichstag prima dezbatere 
pe marginea proiectului legii excepţionale împotriva socialiştilor, prezentat de 
guvern. Darea de seamă stenografiată a acestor şedinţe a fost publicată în : 
„Stenographische Berichte iiber die Verhandlungen des Deutschen Reichstags•. 
4. Legislaturperiode, I. Session 1 878, Bd. I, Berlin, 1878, S. 29-91.  - 86. 

159 Conspectul- dezbaterilor din Reichstag pe marginea proiectului legii excepţio
nale împotriva socialiştilor, întocmit de Marx, a fost publicat în 1 932 fn 
„Arhiv Marksa i Enghelsa• t. I (VI) , str. 388-400. - 86. 

160 în condiţiile apărute în perioada războiului ruso-româno-turc din 1871-1878, 
guvernul rus, prevăzînd posibilitatea unui război cu Anglia, a hotărît s ir  
încheie o alianţă c u  Afganistanul. I n  acest scop, ambasadorul rus Stoletov 
a sosit la Kabul, la 22 iunie 1878, începînd tratative cu cîrmuitorii afgani 
în vederea încheierii unui tratat de alianţă ruso-afgan. Dar odată cu regle
mentarea divergenţelor anglo-ruse guvernul ţarist a renunţat la proiectul 
alianţei ruso-afgane. 

La 21 septembrie 1878, la graniţa afgano-indiană ambasadorul englez 
N. Chambedain care mergea la Kabul a fost invitat de autorităţile afgane să 
se întoarcă înapoi. Acest lucru a determinat înăsprirea relaţiilor anglo-afgane 
şi a oferit Angliei pretextul declanşării, în noiembrie, a celui de-al doilea 

război anglo-afgan din 1878-1880. - 86. 
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161  M. Kaufmann s-a adresat lui Marx cu rugămintea de a citi articolul scris de 
el despre Marx, fn vederea includerii fn lucrarea de istorie a socialismului 
pe care o elabora şi, într-o formă modificată, în revista „Leisure Hour• în 
decembrie 1878. Scrisorile adresate de Marx lui Kaufmann Ia 3 şi 10 octom
brie 1878 şi publicate în volumul de faţă conţin răspunsul la această rugă
minte. Cartea lui Kaufmann, ale cărei ultime două capitole au fost parcurse
de Marx, a apărut în 1879. (M. Kaufmann : „Utopias ; or Schemes of Social 
Improvement. From Sir Thomas More to Karl Marx•. London, 1879) , - 87, 299. 

162 Engels s-a aflat la Eastbourne la odihnă intre aproximativ 7 august şi 28 au
gust 1 879. - 88. 

1 63 Intre aproximativ 8 august şi 20 august 1879 Marx, împreună cu fiica sa 
Eleanor, s-au aflat la odihnă pe insula Jersey. - 88, 334, 335, 355, 356. 

164 Aici şi în scrisorile următoare este vorba despre corespondenţa legată de 
pregătirea editării la Ziirich a organului central al Partidului muncitoresc 
s ocialist din Germania, ziarul „Sozialdemokrat•, intrucit în Germania, după 
promulgarea în octombrie 1 878 a legii excepţionale împotriva socialiştilor 
{vezi adnotarea 1 43) se interzisese editarea presei de partid, inclusiv a organu
lui central al partidului, ziarul „Vorwarts• .  Această corespondenţă, în cadruf 
căreia s-a dezbătut problema orientării politice a noului ziar şi a redacţiei lui, 
s-a purtat din iulie pînă în septembrie 1879 intre Leipzig {A. Bebe!, W. Lieb
knecht, L. V1ereck) , Ziirich {E. Bernstein, K. H&hberg, K. A. Schram.m) Paris, 
{C. Hirsch) şi Londra (Marx şi Engels). Lupta dusă de Marx şi Engels pentru 
o linie politică justă a organului central al partidului şi împotriva încercărilor 
oportuniştilor de dreapta de a acapara editarea ziarului îşi găseşte cea mai 
deplină expresie în „Scrisoarea circulară• către conducerea social-democraţiei 
germane, elaborată de Engels cu participarea lui Marx ; în această scrisoare 
se face de asemenea o analiză amănunţită a activităţii de pregătire a editării 
ziarului „Sozialdemokrat• (vezi volumul de faţă, p. 341-355). - 90. 

165 Este vorba despre scrisoarea lui W. Liebknecht către C. Hirsch, din 28 iu
lie 1879 (vezi volumul de faţă, p. 341-342) . - 90, 333. 

166 Este vorba despre scrisoarea lui W. Liebknecht către Engels, din 14 au
gust 1879 (vezi volumul de faţă, p. 342) . - 90. 

167 Este vorba despre scrisoarea lui E. Bernstein către C. Hirsch, din 24 iu
lie 1879 {vezi volumul de faţă, p. 341-355) . - 90, 333. 

168 Este vorba despre cuvîntarea rostită de deputatul social-democrat Kayser la 
1 7  mai 1879, cu asentimentul întregii fracţiuni social-democrate din Reichstag, 
în sprijinul proiectului guvernamental de taxe vamale protecţioniste. Marx şi 
Engels au condamnat cu asprime atitudinea lui Kayser care a sprijinit în 
Reichstag o propunere făcută în interesul marilor industriaşi şi al agrarienilor 
şi în detrimentul maselor populare ; ei au criticat de asemenea atitudinea 
concesivă a unor conducători ai social-democraţiei germane faţă de Kayser 
{vezi volumul de faţă, p. 345-347) . - 9 1 .  

169 L a  18 august 1879 s-a născut la Ramsgate nepotul lui Marx, Edgar Longuet. -
91, 94, 335, 379. 

170 Primul tom al revistei „Jahrbuch fiir Sozialwissenschaft und Sozialpolitik" care 
cuprindea manifestul-program al reformiştilor, a apărut la Ziirich în august 
1 879 ; la Londra a fost adus de M. M. Kovalevski {vezi volumul de faţă, 
p. 101).  - 91.  

1 7 1  Engels i-a răspuns lui K. Hăchberg la 26 august 1879 (vezi volumul de faţă, 
p. 336-337) . 
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Răspunsul la scrisoarea adresată de A. Bebe! lui Engels, la 20 august 1879, 
este cuprins în „Scrisoarea circulară" (vezi volumul de faţă, p. 341-355) . - 92. 

172 De la 21 august pină la 17 septembrie 1879 Marx a stat la Ramsgate (vezi 
volumul de faţă, p. 94-95) . - 93, 341, 355, 356. 

173 In legătură cu conţinutul corespondenţei referitoare la editarea ziarului „Sozial
demokrat• vezi volumul de faţă, p. 341-345. - 93. 

174 C. Hlrsch a fost expulzat din Franţa pentru prima oară în octombrie 1878 
(vezi adnotarea 150). A doua oară a fost expulzat în august 1879, guvernul 
francez făcind astfel un serviciu guvernului Bismarck, care în octombrie 1878 
introdusese în Germania legea excepţională împotriva socialiştilor. - 95, 357. 

175 Marx are în vedere cuvîntarea rostită de G.J. Allman în calitatea sa de pre
şedinte al Asociciţiei britamce pentru sprijinirea progresului ştiinţei, la Shef
field în ziua de 20 august 1879 cu prilejul deschiderii celui de-al 49-lea congres 
anual al respectivei asociaţii. Cuvîntarea lui Allman a fost pubaicată în revista 
„Nature• nr. 512 din 21 august 1879. - 95. 

176 Răspunsul la scrisoarea adresată de A. Bebe! lui Engels, la 20 august 1879, ii 
constituie „Scrisoarea circulară" (vezi volumul de faţă, p. 341-355). 
Conţinutul răspunsului la scrisoarea lui W. Liebknecht din 14 august 1879 este 
reprodus de Engels în scrisoarea adresată lui Marx la 20 august 1879 (yezi vo' 
lumul de faţă, p. 90-92) . - 96, 359. 

t77 Este vorba despre răspunsul la scrisoarea adresată de A. Bebe! lui Engels la 
20 august 1879 în legătură cu editarea ziarului „Social-demokrat " .  Răspunsul tl 
reprezintă „Scrisoarea circulară" a lui Marx şi Engels către conducerea Parti
dului muncitoresc social-democrat din Germania (vezi volumul de faţă, 
p. 341-355) . - 101. 

178 Este vorba despre editorialul-program din primul tom al revistei „Jahrbuch fiir 
Sozialwissenschaft und Sozialpolitik" - „Riickblicke auf die sozialistische Be
wegung in Deutschland" - ai cărui autori erau K. Hochberg, E. Bernstein şi 
C. A. Schramm. Marx şi Engels au analizat amănunţit şi au criticat aspru acest 
articol reformist în „Scrisoarea circularii•, secţiunea a 111-a : Manifestul treimii 
dm Ziirich (vezi volumul de faţă, p. 348-355) . - 102, 340, 359, 365. 

179 In primul tom al revistei „Jahrbuch fiir Sozialwissenschaft und Sozialpolitik" la 
rubrica consacrată recenziilor au fost publicate patru recenzii ale lui C. Lti
beck : la .cărţile lui Walter, Cohn, Mayer şi Franz. - 102. 

180 In primul tom al revistei „Jahrbuch fiir Sozialwissenschaft und Sozialpolitik", 
la rubrica „Ştiri despre succesele mişcării socialiste" ,  au fost publicate, intre 
altele, două ştiri din Germania, autorul uneia dintre ele fiind Maximilian 
Schlesinger. - 102. 

J.81 In nr. 35 din 30 august şi în exemplarul de probă din 6 septembrie 1879 ale 
săptăminalului „Freiheit" editat de J. Most la Londra au fost inserate sub 
titlul „Was nun 1• două articole îndreptate împotriva primului tom al revistei 
„Jahrbuch fiir Sozialwissenschaft und Sozialpolitik", scrise de pe poziţii „ul
trastingiste •. In primul din aceste două numere ale săptăminalului „Freiheit", 
la rubrica „Cronica social-politică" , se făcea o prezentare generală a artico
lelor inserate în „Jahrbuch", iar în al doilea număr, în articolul „Auch eine 
Denkschrift•, era analizat în amănunt articolul „Riickblicke auf die sozialis
tische Bewegung in Deutschland" .  - 102, 338. 

182 Este vorba despre articolele în care C. Hirsch critica cuvintarea rostită de 
M. Kayser în Reichstag în problema taxelor vamale protecţioniste (veri adno-
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tarea 168). Articolele lui Hirsch „Dezbaterile cu privire la taxele vamale" şi 
„Cu privire la cuvîntarea lui Kayser şi la votul dat de el" au fost publicate în, 
săptăminalul „Laterne• , nr. 21 şi 23, din 25 mai şi 8 iunie 1879, editat de el 
(„Laterne•, S. 669-675 şi 735-739) . - 104, 346, 360, 363. 

183 Orientarea reformistă, oportunistă a revistei 11Jahrbuch fiir Sozlalwlssenschaft 
und Sozialpolitik" a fost aspru criticată în 11Scrlsoarea circulară" a lui Marx şi 
Engels (vezi volumul de faţă, p. 348-355). - 104. 

184 Aluzie ironică la Napoleon al III-iea care, la 26 august 1867, ar fi declarat la 
Line : „ln 14 ani multe din speranţele mele s-au împlinit, am obţht.ut mari 
succese şi totuşi mai există puncte negre care ne întunecă orizontul" .  (11Monl
teur univers el•, din 28 august 1867) . - 105. 

185 Tratatul de la Paris din 1856 - tratat de pace semnat la 30 martie 1856 la Con· 
gresul de la Paris de către reprezentanţii Angliei, Franţei, Austriei, Sardiniel, 
Prusiei şi Turciei de o parte şi Rusiei de cealaltă parte, prin care s-a marcat 
sfîrşitul războiului Crimeii din 1853--1856. Infrintă în război, Rusia a fost ne
voită să accepte condiţiile grele ale tratatului. Dar eroica apărare a Sevasto· 
polului, luarea fortăreţei turceşti Kars de către armatele ruse şi infrîngerile 
suferite de aliaţi în Marea Baltică au dat diplomaţiei ruse posibilitatea ca, ex· 
ploatînd abil la congres contradicţiile dintre Anglia, Austria şi Franţa, să obţină 
o substanţială uşurare a condiţiilor păcii. 

La acest congres una din problemele dezbătute a constltutit-o situaţia Prin· 
cipatelor dunărene, unirea lor. Din cauza poziţiilor divergente, Congresul nu a 
putut ajunge la un acord asupra unirii Principatelor ; s-a creat însă posibili• 
tatea ca poporul român să se pronunţe în privinţa viitorului lui. Tratatul de 
pace prevedea ca populaţia Principatelor să fie consultată prin Intermediul 
adunărilor ad-hoc ; cele două ţări, deşi rămineau sub suzeranitatea Turciei, ur
mau să intre sub garanţia colectivă a puterilor semnatare ale Tratatului de la 
Paris, înlăturîndu-se astfel protectoratul unei singure ţări. Congresul a hotărit 
ca sudul Basarabiei Uudeţele Cahul, Ismail, Bolgrad) să reintre în componenţa 
Moldovei, a stabilit unele măsuri economice şi juridice, a prevăzut libertatea 
navigaţiei pe Dunăre şi neutralitatea Mării Negre, ceea ce însemna închiderea 
strîmtorilor pentru orice nave de război străine şi lnlerdic\ia pentru Rusia şi 
Turcia qe a avea flotă maritimă militară în Marea Neagră şi de a avea arse· 
nale navale pe litoralul ei. - 105. 

186 Engels se referă la elaborarea 1 1scrisorii circulare• {vezi volumul de faţă, 
p. 341-355). 

La 17 septembrie 1879, Imediat după întoarcerea lui Marx la Londra, „Seri· 
soarea circulară" a fost trimisă, in numele lui Marx şi Engels, conducerii 
Partidului muncitoresc social-democrat din Germania. - 106. 

187 Cel de-al doisprezecelea congres anual al trade-unionurilor britanice a avut 
loc la 1 5-20 septembrie 1879 la Edinburgh. - 107. 

188 La Marx este, probabil, o greşeală : această scrisoare a fost scrisă, evident, nu 
la 14 septembrie, ci vineri, 12 septembrie 1879. - 108. 

189 Este vorba despre corespondenţa cu privire la editarea ziarului „Sozialdemo· 
krat• (vezi adnotarea 1 64). - 108. 

190 Articolul lui K. Blind 11Prince Napoleon and European Democracy• a fost pu· 
blicat în revista „Fraser's Magazine•, nr. 1 1 8, octombrie 1879. - 108. 

191 De la jumătatea lui august pinii. la 19 septembrie 1880, Engels a stat la odihnă 
la Ramsgate şi Bridlington Quay. - 110, 389, 393. 
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192 De la începutul lunii august pînă la 13 septembrie 1880 Marx şi familia sa au 
stat la odihnă la Ramsgate. - 1 1 0, 392, 394. 

193 Este vorba despre lucrarea lui Marx „Dezvăluiri asupra procesului comunişti
lor de la Colonia" care a fost reprodusă în întregime în treisprezece numere ale 
ziarului „Volksstaat• începînd din 28 octombrie şi pînă la 18 decembrie 1874. 
Ca o completare, în „Volksstaat• nr. 7 şi 8 din 20 şi 22 ianuarie 1875 s·a pu
blicat anexa 4 din lucrarea lui Marx „Domnul Vogt•. Postfaţa la „Dezvăluiri 
asupra procesului comuniştilor de la Colonia",  datată „Londra, 8 ianuarie 1875", 
a fost inserată ln „Volksstaat•, nr. 10 din 27 ianuarie 1875 (vezi K. Marx şi 
P. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 429-501 ; Opere, 
voi. 14, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 71 0-717 ;  Opere, voi. 18, Bucu
reşti, Editura politică, 1964, p. 567-570). In prima j umătate a anului 1875 la 
Leipzig a apărut o nouă ediţie a acestei lucrări a lui Marx. - 1 13. 

194 Explicaţia inexactă a acestei expresii franţuzeşti a fost dată de redacţie într·o 
notă la textul capitolului IV al lucrării „Dezvăluiri asupra procesului comu· 
niştilor de la Colonia" apărut în nr. 140 al ziarului „Volksstaat• din 2 decem
brie 1874 ; nota corectată conform explicaţiei date de Marx a fost inserată în 
textul completării din „Volksstaat• nr. 7 din 20 ianuarie 1875. - 1 1 3. 

195 ln ziarul „Volksstaat• nr. 140 şi 146 din 2 şi 16 decembrie 1874 a fost publicat 
un amplu articol semnat K·z. Prima parte a articolului a apărut sub titlul „Der 
Bankgesetz·Entwurf", partea a doua - sub titlul „Die Reichsbank oder die' 
Association des Reiches mit dem Kapital •. - 1 13. 

1 96 Ziarul „Volksstaat• nr. 149 din 23 decembrie 1874 a inserat la rubrica „Cronica 
politică" nota „Kulturkampf und Parlamentarismus• în care se dădeau extrase 
ample din broşura lui J. Kirchmann „Ueber Parlamentarische Debatten•.  -:- 1 1 3. 

197 Traducerea franceză a volumului I al „Capitalului• a fost realizată de J. Roy. 
Marx a intervenit substanţial în manuscrisul traducerii, a introdus un mare nu· 
măr de modificări şi completări. De aceea el considera că, alături de originalul 
german, ediţia franceză are o valoare ştiinţifică de·sine·stătătoare. Conform 
ediţiei franceze s·au făcut modificări în ediţiile ulterioare ale volumului I în 
limbile germană, rusă şi în alte limbi. 

De editarea cărţii s·a ocupat ziaristul şi editorul progresist francez M. La
châtre. Cartea a fost tipărită la Paris în tipografia Lahure. Potrivit contractului 
încheiat între Marx şi Lachâtre, „Capitalul" urma să apară în fascicule sepa
rate, 44 în total, a cite o coală tipografică. Se tipăreau cite 2 fascicule conco

mitent, dar se vindeau ln serii de 5 fascicule, ajungîndu-se astfel la 9 serii. 
lntreaga carte s·a tipărit în perioada septembrie 1872 - noiembrie 1875. 

Traducerea franceză a „Capitalului • a apărut ln condiţiile reacţiunii polt
tice declanşate după înfrîngerea Comunei din Paris. La mijlocul anului 1875 
drepturile juridice asupra editurii Lachâtre din Paris au fost trecute de guver
nul francez asupra reacţionarului Quest, care a lmpiedicat prin toate mijloa· 
cele tipărirea cărţii şi difuzarea ei. Ediţia franceză a volumului I al „Capitalu· 
lui• a avut un rol important în răspîndirea marxismului în Franţa şi în alte 
ţări. - 1 14. 

1 98 ln scrisoarea adresată lui Marx la 29 decembrie 1874 Oppenheim îl anunţa că 
el primeşte cu regularitate de la Berlin „International Gazette• ln limba en· 
gleză. Oppenheim presupunea că autorul articolelor scrise din Londra de către 
corespondentul ziarului era Marx. - 1 1 4. 

199 Editorul rus al „Capitalului• a fost N. P. Poleakov. ln numele lui, începînd 
din septembrie 1868, corespondenţa cu Marx a fost purtată de N. F. Daniel
son. - 1 1 5. 
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200 Originalul acestei scrisori nu s-a găsit. Fragmentul publicat aici a fost citat în 
scrisoarea adresată de anticarul miinchenez E. Hirsch lui Pappenheim, la 9 
septembrie 1899. - 1 1 6. 

201 La 21 ianuarie 1875 în Adunarea Naţională franceză au început discuţiile pe 
marginea proiectului de lege cu privire la organizarea autorităţii publice, pro>
iect care constituia o parte componentă a constituţiei din 1875. La 29--30 ia-, 
nuarie, cu prilejul discutării amendamentelor la proiectul de lege, s-a luat o 
hotărîre în problema fundamentală a caracterului orînduirii de stat în Franţa. 
In urma votului din 30 ianuarie în textul constituţiei se recunoştea indirect că 
forma de stat este republica. - 1 16. 

12.02 Aşa numeşte Marx regimul politic reacţionar instaurat în Franţa după infrîn
gerea Comunei din Paris în perioada existenţei aşa-numitei adunări „des 
ruraux•. 

„Adunarea des ruraux• - denumire peiorativă dată Adunării Naţionale 
franceze, convocată în februarie 1871 şi alcătuită în marea ei majoritate din 
proprietari funciari, funcţionari, rentieri şi comercianţi aleşi în circumscripţiile 
electorale rurale. Majoritatea deputaţilor (430 din 630) aparţineau grupărilor 
monarhiste. - 1 1 6. 

203 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 23, Bucureşti, Editura politică, 1966, 
p. 520-523. - 1 1 6. 

204 „Cito delaetsia na rodine• - rubrică a revistei „Vpered" editată de P.L. Lav
rov ; în această rubrică se publicau ştiri din Rusia. - 1 1 6. 

205 In revista „Vpered", tom III, Londra 1874, la rubrica „Cito delaetsia na ro
dine 1• a fost publicată fără semnătură o corespondenţă din Irkutsk datată fe
bruarie 1874. Autorul ei era G.A. Lopatin. In articol Lopatin vorbea despre 
„Ne-naşi", grup de sectanţi cu care a avut unele ciocniri în Siberia. Negînd di
vinitatea, autoritatea guvernului, proprietatea, familia, în general toate legile 
şi obiceiurile existente, aceşti sectanţi exprimau un protest vehement împotriva 
orînduirii din Rusia. - 1 1 7. 

206 „Doklad vîs ociaise ucirejdennoi komissii dlia issledovan'>a nîneşneva polo
jeniia selskogo hoziaistva i selkoi proizvoditelnosti v Rossii". I-IV. Peters
burg, 1873. „Trudi komissii vîsociaise ucirejdennoi dlia peresmotra sistem! po
datei i sborov•. T. XXII, P. I-III, St-Petersburg, 1872-1873. - 1 17. 

207 In procesul elaborării Marx a schimbat în repetate rinduri planul şi structura 
principalei sale lucrări economice. In 1867, cînd a apărut volumul I al „Capi
talului" ,  Marx intenţiona să editeze întreaga operă în trei volume care să cu
prindă patru cărţi, din care cartea a 2-a şi a 3-a urmau să constituie împreună 
volumul" doi (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 23, Bucureşti, Editura po
litică, 1966, p. 17). După moartea lui Marx, Engels a pregătit pentru tipar şi a 
editat manuscrisele cărţilor a 2-a şi a 3-a ca volumele II şi III. Ultima carte, a 
4-a, „Teorii asupra plusvalorii" (volumul IV al „Capitalului") Engels nu a reu
şit să o editeze. - 1 1 5, 1 17, 1 64, 309, 361 ,  388. 

208 Această scrisoare reprezintă o scurtă însemnare a răspunsului la scrisoarea 
adresată de H. Ramm lui Engels la 7 februarie 1875. In scrisoarea sa Ramm îl 
informa despre intenţia editurii „Volksstaat• de a achiziţiona un teren în ve
derea construirii la Leipzig a unei tipografii a partidului şi îl ruga pe Engels 
să participe la colecta ce se făcea în acest scop. Despre planul de a se con
strui o nouă clădire pentru tipografia partidului este vorba şi în scrisoarea lui 
Engels către Bebe! rlin 15 octombrie 1875 (vezi volumul de faţă p. 1 49--
150). - 1 17. 
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209 Scrisoarea lui F. Engels către A. Bebe! din 18-28 martie 1875, care prin con
ţinutul ei se apropia foarte mult de lucrarea „Critica programului de Ia Gotha" 
scrisă de K. Marx (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 19, Bucureşti, Edi
tura politică, 1964, p. 1 1-34) , exprima părerea comună a lui Marx şi Engels cu 
privire la unificarea proiectată, la începutul anului 1875, a celor două partide 
muncitoreşti germane - eisenachienii şi lassalleenii. Prilejul direct cu care a 
a scris Engels această scrisoare a fost apariţia, la 7 martie 1875, în ziarele 
„Volksstaat• şi „Neuer Social-Demokrat• a proiectului de program al viitoru
lui Partid muncitoresc social-democrat unificat din Germania. Acest proiect, 
care conţinea o serie de teze greşite, antiştiinţifice şi concesii făcute lassallea
nismului, a fost adoptat, doar cu unele mici modificări, la Congresul de unifi
care de la Gotha din mai 1875 şi ulterior a fost cunoscut sub numele de Progra
mul de la Gotha. 

Marx şi Engels, adoptînd o atitudine favorabilă unificării celor două partide 
muncitoreşti, considerau totuşi că unificarea trebuie realizată pe o bază prin
cipial sănătoasă, fără a se face lassalleenilor, care îşi pierduseră influenţa în 
rîndurile maselor de muncitori, concesii în problemele politice şi teoretice. In 
scrisoarea către Bebel, destinată conducerii eisenachienilor, care erau adepţi ai 
marxismului, Engels critică proiectul Programului de la Gotha şi îi previne pe 
eisenachieni să nu facă concesii lassalleenilor. Scrisoarea a fost publicată pen
tru prima oară abia după 36 de ani, în cartea lui Bebel „Aus meinem Leben • ,  
Teii II, Stuttgart, 1 9 1 1 .  - 1 18. 

210 Este vorba despre programul adoptat Ia congresul general al social-democra
ţilor din Germania, Austria şi Elveţia care a avut loc la 7-9 august 1869 la 
Eisenach. La congres a fost înfiinţat Partidul muncitoresc social-democrat din 
Germania, cunoscut mai tîrziu sub numele de partidul eisenachienilor. In an
samblu programul eisenachian era redactat în spiritul principiilor Internaţio
nalei I. - 1 1 8, 129. 

2 1 1  Partidul popular german, înfiinţat în 1865, era format din elemente democrate 
din rîndurile micii burghezii şi în parte ale burgheziei, îndeosebi din statele din 
sudul Germaniei. Partidul p opular german a militat împotriva instaurării hege
moniei Prusiei în Germania. Promovînd o politică antiprusiană şi lansînd lo
zinci general-democratice, acest partid era, în acelaşi timp, exponentul tendin
ţelor particulariste ale unor state germane. Propagînd ideea unui stat federal 
german el milita împotriva unificării Germaniei sub forma unei republici de· 
mocratice unice centralizate. 

In 1866 la Partidul popular german a aderat Partidul popular din Saxonia, 
al cărui nucleu îl constituiau muncitorii. Această aripă de stinga, care împărtă
şea năzuinţa Partidului popular de a rezolva problema unificării naţionale a 
ţării pe cale democratică, a evoluat ulterior în direcţie socialistă ; separîndu-se 
de democraţii mic-burghezi, ea a participat la formarea, în august 1869, a Parti
dului muncitoresc social-democrat din Germania. - 119, 129. 

212 Este vorba despre următoarele puncte ale proiectului programului de la Gotha : 
„Partidul muncitoresc german cere ca bază libertară a statului : 
1. Vot universal, egal, direct şi secret pentru toţi bărbaţii care au împlinit 

vîrsta de 21 de ani, la toate alegerile în organele de stat şi în cele municipale 
2. Legislaţie p�pulară directă cu dreptul de a face şi de a respinge propuner.

' 

3. Instrucţle militară generală. Miliţie populară tn locul armatei perm t 
1· 

I tl . anen e. �ves
. 

rea unei �eprezentanţe populare cu dreptul de a hotărî fn problemele ra�bo1ului şi păcii. Abrogarea tuturor legilor excepţionale, în special a acelora 
pnvind presa, dreptul de asociere şi de întrunire. 5. Justiţie p opulară. Gratui
tatea justiţiei. 
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Partidul muncitoresc german cere ca bază spirituală şi morală a statului : 
1 .  Instruirea generală şi egală a poporului de către stat. Şcolarizare obli

gatorie. lnvătămînt gratuit. 2. Libertatea ştiintei. Libertatea constitutiei". - 1 19. 

213 Liga păcii şi Jiberlălil - organizatie pacifistă burgheză, înfiintată în 1867 în 
Elvetia de republicanii şi liberalii mic-burghezi (cu participarea activă a lui 
V. Hugo, G. Garibaldi ş.a.) ; în 1867-1868 la activitatea Ligii a luat parte şi 
M. Bakunin. La începutul activitătii el, Liga a încercat să folosească mişcarea 
muncitorească în scopuri proprii. Prin declaratiile despre posibilitatea de a se 
pune capăt războiului prin crearea „Statelor Unite ale Europei",  Liga păcii şi 
libertătii semăna în mase iluzii false şi sustrăgea proletariatul de la lupta de 
clasă. - 1 19. 

214 F. Lassalle. „Arbeiterlesebuch". Frankfurt am Main, 1863, S. 5. La această pa
gină Lassalle citează „legea economică de aramă• a salariului formulată de el 
ln broşura : „Offnes Antwortschreiben an das Central-Comite zur Berufung 
eines Allgemeinen Deutschen Arbeitercongresses zu Leipzig". Ziirich, 1863, S. 
15-16. - 120. 

215 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 23, Bucureşti, Editura politică, 1966, 
p. 574-776. - 1 20. 

216  Engels se referă la broşura lui W. Bracke : „Der Lassalle'sche Vorschlag• .  
Braunschweig, 1873. - 120. 

217 Este vorba despre „Mizeria filosofiei" şi „Manifestul Partidului Comunist• (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 4, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 178-179, 
487-488) . - 122. 

218 Este vorba despre afirmatlile făcute de M. Bakunin în cartea sa „Statul şi anar
hia". Introducere, Partea I, - editată la Geneva în 1873. Netemeinicia acuza
tiilor formulate de Bakunin a fost dezvăluită de Marx în conspectul cărtii lui 
Bakunin (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 18, Bucureşti, Editura politică, 
1964, p. 599-645) . - 122, 129. 

219 Comisia pentru problemele şcolilor, care subzistă din veniturile provenite din 
donatii (Endowed Schools commission) , a fost înfiintată în 1869 şi în 1874 s-a 
unit cu Comisia pentru probleme filantropice (Charity Commission) . - 125. 

220 Scrisoarea lui K. Marx către W. Bracke din 5 mal 1875 reprezintă o scrisoare 
de insot1re a lucrării lui Marx „Note marginale la programul partidului mun
citoresc gernan• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 19, Bucureşti, Editura 
politică, 1964, p. 15-34). ln această operă clasică a comunismului ştiintific 
Marx critică proiectul de program al viitorului Partid muncitoresc socialist 
unit din Germania care, la 7 martie 1875, a fost publicat în ziarele „Volksstaat• 
şi „Neuer Social-Democrat• (vezi adnotarea 209) . Scrisoarea lui Marx către 
Bracke a fost publicată pentru prima oară de Engels împreună cu „Critica Pro
gramului de la Gotha" în 1891 în revista „Neue Zeit" .  - 129� 

221 lnitial s-a anunţat că congresul de unificare a avut loc la Gotha la 23-25 mai 
1875, congresul lassalleenilor înaintea acestuia, iar congresul elsenachienilor 
la �27 mai. In realitilte congresul de unificare a avut loc la 22--27 mai, iar 
congresul eisenachienilor şi cel al lassalleenilor în timpul congresului de uni
ficare. - 130. 

222 „Cinlul despre Anno• - poezie a unui poet anonim medieval, scrisă la sflr
şltul sec. al Xi-lea în germana medie de sus. Poezia este închinată arhiepisco
pului Anno din Kiiln. - 131.  



494 Adnotări 

223 Jn scrisorile din 29 martie şi 25 aprilie 1875 E. Glaser de Willebrord îi propu
nea lui Marx să colaboreze la săptămînalul socialist „La Reforme sociale" pe 
care intenţiona să-l editeze la B ruxelles. - 133. 

224 Această scrisoare reprezintă ciorna răspunsului la scrisoarea lui Coleman către 
Engels din 19 mai 1875. Engels a scris răspunsul pe ultima pagină a scrisorii 
lui Coleman. Jn scrisoare Coleman ii anunţa că s-a hotărît să intre în comerţ şi 
ii ruga pe Engels să-i fie garant. - 134. 

225 Celulele artificiale ale lui Traube - formaţii anorganice, care reprezintă mo
dele de celule vii, capabile să reproducă schimbul de substanţe şi creşterea şi 
care servesc la cercetarea unor aspecte ale fenomenelor vieţii. Ele au fost obţi
nute de chimistul şi fiziologul german M. Traube prin amestecul unor substanţe 
coloidale. Traube a comunicat rezultatul experienţelor sale la cel de-al 47-lea 
Congres al naturaliştilor şi medicilor germani, care a avut loc la Breslau la 23 
septembrie 1874. Aşa cum reiese din scrisoarea de faţă, ca şi din alte afirmaţii, 
Marx şi Engels au dat o înaltă apreciere rezultatelor cercetărilor lui Traube 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 20, Bucureşti, Editura politică, 1964, 
p. 80, 597-598, 616-617 şi volumul de faţă p. 217) .  - 136. 

226 Originalul acestei scrisori nu s-a găsit. Textul ei a fost publicat (parţial) în edi
ţia Sotheby and Co. „Catalogue of valuable printed books, autograph letters, 
historical documents, etc.•. London, 1952. Jn ediţia menţionată o parte din scri
soare este reprodusă în facsimil (de la început pînă la cuvintele „la volumi
noasa lucrare a lui Proudhon «Sistemul contradicţiilor economice sau Filozo
fia mizeriei» am răspuns•, inclusiv ultimele două rînduri împreună cu semnă
tura) restul - numai ca text tipărit cu omisiuni care au fost marcate prin 
puncte de suspensie. - 137. 

227 Articolul Matildei Betham-Edwards „The International Working Men's Asso
ciation" a apărut fără semnătură în „Fraser's Magazine" nr. 67-69, în iulie -
septembrie 1875. - 137, 143. 

228 Congresul de la Base/ al As ociaţiei Internaţionale a Muncitorilor a avut loc la 
6---11 septembrie 1869. - 138. 

229 J.H. Thiinen. „Der isolicrte Staat în Beziehung auf Landwirtschaft und Na• 
tionalOkonomie" .  Theil I„ 3. Aufl„ Berlin, 1875. Cartea a apărut cu o prefaţă 
scrisă de editor - H. Schumacher. - 140. 

230 H. Schumacher. „Johann Heinrich von Thiinen. Ein Forscherleben ". Rostock, 
1868. - 141. 

231 Articolul lui L.P.  Lavrov „Soţializm i borba za suşcestvovanie" a fost publicat 
fără semnătură în „Vpered 1 • ,  nr. 17 din 15 septembrie 1875. - 141, 154. 

232 Este vorba despre broşura : „Quelques mots d'un groupe socialiste revolution
naire russe a propos de la brochure : Alliance de la Democratie socialiste et 
I' Association Internationale des Travailleurs• ,  apărută anonim la Bruxelles. 

Jn legătură cu această broşură, îndreptată împotriva lucrării lui Marx şi 
Engels, Lavrov ii scria lui Engels la 20 septembrie 1875 : „Aţi văzut, desigur, 
broşurica pe care partizanii anonimi ai lui Neceaev au editat-o la Bruxelles 
ca pretins răspuns la broşura despre Alianţă. Dealtfel nici grupul şi nici opera 
lui nu prezint! vreo importantă". 

La sfirşitul lui septembrie sau începutul lui octombrie Lavrov i-a trimis lui 
Engels această broşură. Vezi scrisoarea lui Marx către Lavrov din 8 octombrie 
1875 (volumul de faţă p. 144). - 142. 
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233 In această scrisoare Marx li răspunde lui Imandt care la 25 septembrie 1875 
ii scria din oraşul Dundee (Scoţia) unde locuia pe atunci : „Din articolul anexat 
vei vedea că ziarul cDundee Advertiser» are drept corespondent un foarte bun 
prieten al tău. Am rămas uimit văzînd azi dimineaţă acest articol şi nu pot 
să-mi imaginez provenienţa lui" .  - 143. 

234 In 1870, după ce a început războiul franco-prusian, mulţi germani care trăiau 
la Paris au fost nevoiţi să părăsească acest oraş. - 143. 

235 Un fragment din această scrisoare a fost publicat în cartea : „F. Engels, Poll
tisches Vermăchtnis. Aus unveroffentlichten Briefen• .  Berlin, 1920. - 144, 284. 

236 In scrisoarea de faţă, vorbind despre Comitet, Engels are în vedere Condu
cerea, Partidului muncitoresc socialist din Germania (vezi adnotarea 
13). - 144, 1 48. 

237 Este vorba despre programul Partidului muncitoresc socialist din Germania, 
adoptat la congresul de unificare de la Gotha in mai 1875. Caracterizarea şi 
analiza critică a acestui proiect de program care a fost adoptat la congres doar 
cu mici modificări, au fost făcute în lucrarea lui Marx „Critica programului de 
la Gotha" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 19, Bucureşti, Editura poli
tică, 1964, p. 1 1-34) , precum şi în scrisorile : Engels către Bebel, 18-28 mar. 
tie 1 875 şi Marx către W. Bracke, 5 mai 1875 (vezi volumul de faţă, p. 1 1 8-
124 şi 129-130). - 145, 147, 273. 

238 In trecătoarea Caudium, în apropierea oraşului roman antic Caudium, în anul 
321 î.e.n., în timpul celui de-al doilea război cu samniţii, aceştia au înfrînt le
giunile romane şi le-au silit să treacă „pe sub furci• ,  ceea ce era considerat ca 
cea mai mare ruşine pentru o armată învinsă. De aici expresia „a trece pe sub 
furcile caudine• ,  adică a fi supus unei umiliri extreme. - 1 45, 147. 

239 După cum reiese din scrisoarea lui J, Mesa către Engels, din 4 iulie 1875, în 
perioada în care Mesa s-a aflat la Londra, de unde, la sfirşitul lui iunie, a ple
cat la Paris, Engels i-a citit acestuia textul Programului de la Gotha. In scri
soarea sa Mesa îl ruga pe Engels să-i scrie despre cele mai recente acţiuni ale 
prietenilor din Germania, despre unirea lor cu lassalleenii şi despre Programul 
de la Gotha. Mesa intenţiona să comunice aceste ştiri prietenilor de la Ma
drid. - 145. 

2'0 In scrisoarea către Engels din 28 iunie - 7 iulie 1875 Bracke îl anunţa că con
ducerea Partidului s ocial-democrat a hotărît cu trei voturi ale lassalleenilor 
contra două voturi ale eisenachienilor să scoată de pe lista literaturii de partid 
- listă publicată de organele centrale ale partidului „Volksstaat• şi „Neuer 
Social-Demokrat• - două lucrări antilassalleene : W. Bracke. „Der Lassalle" 
sche Vorschlag• .  Braunschweig, 1873 şi B. Becker. „Geschichte der Arbeiter -
Agitation Ferdinand Lassalle's• .  Braunschweig, 1874. Ambele lucrări au apărut 
tn editura W. Bracke. La cererea expresă a lui Bracke această decizie a con
ducerii partidului a fost anulată. - 146, 148. 

241 In conformitate cu hotărîrea congresului de unificare de la Gotha cu privire 
la crearea de tipografii cooperatiste care să aparţină partidului, in iunie 1875 
a luat fiinţă „Cooperativa tipografică generală germană din Berlin" .  Conducerea 
acestei tipografii era formată din foştii lassalleeni W. Hasselmann, W. Hasen
clever şi H. Rackow. Tipografia cooperatistă de la Leipzig a fost înfiinţată de 
eisenachieni în iulie 1872. După introducerea legii excepţionale împotriva socia· 
liştilor (vezi adnotarea 1 43) tipografiile cooperatiste S<>Cial-democrate au fost 
desfiinţate. - 146. 

242 Este vorba despre alegerile pentru Reichstag din 10 ianuarie 1877 (vezi adno
tarea 229) . - 146. 
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243 Scrisoarea lui Bebel către Engels din 21 septembrie 1815 a fost publicată tn 
cartea : A. Bebel. „Aus meinem Leben' .  Tell II, Stuttgart, 191 1 ,  p. 334--
336. - 141. 

244 Este vorba despre ultimul punct al programului de la Eisenach din 1869 (vezi 
adnotarea 210). 

III. Ca revendicări imediate agitaţia partidului muncitoresc social-demo
crat trebuie să prevadă : 

.„10. Sprijinirea de către stat a sistemului cooperatist şi acordarea de 
credite din partea statului pentru asociaţiile libere de producători în condi
ţiile unor garanţii democratice ' .  - 1 41. 

245 Este vorba, evident, despre tipografia cooperatistă de la Leipzig, înfiinţată 
de eisenachieni tn 1812. După congresul de unificare de la Gotha din 1815 
conducerea Partidului muncitoresc socialist din Germania, formată în majori
tate din lassalleeni, şi-a asumat funclia de consiliu de supraveghere a tipogra
fiei. Comp. volumul de faţă, p. 1 11 şi 145-146. - 149. 

246 „Volksstaat' nr. 103, 104 şi 106 din 8, 10 şi 15 septembrie 1815 a reprodus 
din organul central al social-democraţiei austriece, revista vieneză „Gleich
heit', articolul „Karl Marx uber Strikes und Arbeiter-Koalitionen •. Acest arti
col, publicat fără semnătură, reprezintă traducerea în limba germană a ultimu
lui paragraf din cartea lui Marx „Mizeria filozofiei• (capitolul al doilea, § V. 
Grevele şi coaliţiile muncitorilor) cu o introducere şi o încheiere aparţinind 
autorului articolului. 

In 1885, cînd a reeditat „Mizeria filozofiei • ,  Engels a explicat acest pasaj 
din cartea lui Marx dind următoarea notă : „Adică cei de atunci : fourieriştii 
în Franţa, oweniştil în Anglia • (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 4, 
Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 116). - 150. 

241 „Volksstaat• pe anul 1815 publică într-o serie de numere (55, 68, 82, 91 , 92) 
articole semnate Kz (vezi şi adnotarea 195) . - 150. 

248 Engels compară perioada de reforme care a început în Rusia după desfiinţarea 
iobăgiei în 1861 cu perioada aşa-numitei „ere noi' în Prusia. 

ln 1858 Wilhelm, prinţul-regent al Prusiei (din 1861 rege al Prusiei) a 
proclamat promovarea unei orientări „liberale', a destituit guvernul Man
teuffel şi i-a adus la putere pe liberalii moderaţi. Presa burgheză a denumit 

pompos această orientare drept „era nouă' .  ln realitate politica lui Wilhelm 
urmărea exclusiv consolidarea poziţiilor monarhiei şi iuncherimii prusiene 1 
amăgită în aşteptările ei, burghezia a refuzat să aprobe proiectul de reformă 

militară prezentat de guvern. Conflictul constituţional izbucnit din această 

cauză în 1862 şi venirea la putere a lui Bismarck în septembrie 1862, au pus 

capăt „noii ere ' .  - 151 . 
249 La sfîrşitul lui octombrie - începutul lui noiembrie 1815 Engels a plecat lm

preună cu soţia la Heidelberg pentru a o instala pe Mary-Ellen Burns, nepoata 
soţiei, în pensionul unde urma să rămînă din noiembrie 1815 pînă în mar
tie 18'i"i'. Engels şi soţia s-au înapoiat la Londra la 6 noiembrie 1815. - 152, 154. 

250 Broşura lui Engels. „Cu privire la problema socială în Rusia' (F. Engels. 
„Soziales aus Russland' .  Leipzig, 1815) cuprindea cuvintul înainte - scris cu 
un prilej special - şi articolul V din seria de articole „Literatura din emi
graţie' (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 18, Bucureşti, Editura politică, 
1964, p. 584-586 şi 554-566) . Engels numeşte aici „primul articol ' articolul IV 
.din seria „Literatura din emigraţie' (op. cit., p. 544-553), îndreptat, ca şi 
articolul V al acestei serii, împotriva broşurii lui P. Tkacev „Offener Brief an 
Herrn Friedrich Engels' 1 acest articol IV a fost reprodus de ziarul „Volks· 
staat• nr. 36 şi 31 din 28 martie şi 2 aprilie 1815. - 153. 



Adnotări 497 

251 Procesul comuniştilor de la Kăln a avut loc în 1852. El a fost precedat de 
arestared unor conducători şi a unor militanţi de frunte al Ligii comuniştilor 
în vara anului 1851 şi de detenţiunea preventivă timp de un an şi jumătate 
a inculpaţilor. Lucrarea lui Marx „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor 
de la Colonia" a fost scrisă la sfirşitul lui octombrie şi începutul lui decem
brie 1852. ln 1 853 au apărut două ediţii separate ale acestei lucrări la Basel 
şi la Boston ; dar ele nu au putut fi difuzate în Germania. ln prima jumătate 
a anului 1 875 a apărut la Leipzig o nouă ediţie a acestei lucrări. După cît 
se pare, Engels i-a trimis lui Pauli această ultimă ediţie. - 153. 

252 Conţinutul acestei scrisori coincide aproape textual cu conţinutul notei „Strug
gle for life• („Lupta pentru existenţă") din „Dialectica naturii" (vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 20, Bucureşti, Editura politică, 1964, p. 602-{)04) . - 154. 

253 Nuvela lui Robert Byr (pseudonimul lui Robert Bayer) „De trei ori" a fost 
publicată în săptămînalul „Uber Land und Meer•, nr. 4--B din octombrie-noiem
brie 1875. - 157. 

254 BeIIum omnlum contra omnes (războiul tuturor împotriva tuturor) - expresie 
folosită de Th. Hobbes în prefaţa către cititori a cărţii sale „Elementa philo
sophica de cive• (1647), ca şi în capitolele al Xiii-lea şi al XIV-lea ale 
lucrării sale „Leviathan" .  - 158. 

255 Cea mai mare parte a acestei scrisori a fost publicată la 31 decembrie 1 875 
în „Vpered I" nr. 24, în articolul „Godovşcina polskogo vosstanlla 1 830" în 
care se anunţa că „la deschiderea adunării Wr6blewski a dat citire scrisorii 
lui Karl Marx şi Friedrich Engels". - 160, 161.  

256 Prima oară cînd Marx şi Engels au luat în public atitudine în problema polo
neză a fost cu prilejul cuvîntărilor pe care le-au rostit cu privire la Polonia! 
la mitingul internaţional de la Londra, consacrat celei de a 17-a aniversări 
a insurecţiei poloneze din 1830, la 29 noiembrie 1847 (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 4, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 414--416) . - 161.  

257 Marx se referă la aşa-numita „alianţă a celor trei împăraţi" ale cărei baze 
au fost puse cu prilejul lntîlnirii împăraţilor Germaniei, Austro-Ungariei şi 
Rusiei la Berlin în septembrie 1872 şi prin care se încerca restabilirea reacţio
narei Sfinte Alianţe încheiate între Rusia, Austria şi Prusia în 1815. Unind 
forţele reacţionare ale Europei, alianţa celor trei împăraţi urmărea să con
solideze poziţiile claselor dominante în lupta lor împotriva mişcării revolu
ţionare. - 161,  276, 288, 306. 

258 Această scrisoare a lui Engels reprezintă răspunsul la scrisoarea lui Lessner 
din 15 decembrie 1875 prin care Lessner ii anunţa că, după cum fusese infor
mat, „Daily News• din 13 decembrie publicase o ştire telegrafică privincf 
arestarea lui Leo Frankel. 

Frankel a fost arestat la Viena la 9 decembrie 1875. Ca membru al Co
munei din Paris, el a fost acuzat de participare la incendierea clădirilor şi 
de împuşcare a ostatecilor în frunte cu Darboys, arhiepiscopul Parisului. Dupit 
ce a stat două luni în închisorile vieneze Frankel a fost transferat la închi-, 
soarea din Budapesta. lntrucît considerente de politică internă au determinat 
guvernul francez să nu ceară în mod public extrădarea lui Frankel, acesta a 
fost eliberat la 27 martie 1876, lucru pe care la 2B martie el l-a comunicat 
lui Marx. - 162. 

259 Congresul de Ia Haga al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor a avut loc 
Intre 2 şi 7 septembrie 1872. Prin componenţa sa, el a fost cel mai reprezen
tativ în comparaţie cu congresele anterioare. La congres au participat 65 dele-
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gaţi din partea a 15 organizaţii naţionale. Lucrările lui au fost conduse de 
Marx şi de Engels. Congresu! de la Haga a fost o încununare a luptei înde
lungate duse de Marx, Engels şi de adepţii lor împotriva tuturor formelor de 
sectarism mic-burghez în mişcarea muncitorească. Activitatea scizionistă a 
anarhiştilor a fost condamnată, iar liderii lor, Bakunin şi Guillaume au fost 
excluşi din Internaţională. Hotăririle Congresului de la Haga au pus baza 
creării în viitor a unor partide politice de-sine-stătătoare ale clasei munci
toare în diferite ţări. - 163, 189, 190, 208, 226, 249, 305. 

260 Marx redă cunoscuta idee cuprinsă în recenzia lui N. G. Cernişevski la cartea 
lui Carey „Scrisori cu caracter politic-economic către preşedintele Statelor 
Unite ale Americii" : „Calea istoriei nu este trotuaru] de pe Nevskiprospekt . • .  
Cine se teme să nu se umple de praf şi să nu-şi murdărească cizmele cu 
noroi, să nu se apuce de activitate socială• („Sovremennik •, t. 85, secţiunea II : 
Sovremennoe obozrenie, ianvar 1861 , str. 51) .  - 163. 

261 In scrisoarea adresată lui Marx la 17 martie 1876 Sorge întreba dacă Marx 
şi Engels nu ar putea veni la Philadelphia cu prilejul sărbătoririi centenarului 
S.U.A. - 163. 

262 Este vorba despre editarea în Statele Unite ale Americii a traducerii engleze 
a „Manifestului Partidului Comunist". Aşa cum reiese din scrisoarea pe care 
Sorge i-a trimis-o lui Marx la 17 martie 1876, Sorge s-a adresat încă din 1872 
lui Marx şi Engels cu rugămintea - argumentată de necesitatea răspindirii 
ideilor comunismuluJ ştiinţific în mişcarea muncitorească americană - de a 
revedea traducerea engleză a „Manifestului" făcută de Hermann Meyer ; Marx şi 
Engels au făgăduit că vor opera în textul „Manifestului" completările necesare. 
Această intenţie nu a fost însă realizată. Comp. K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 18, Bucureşti, Editura politică, 1964, p. 97-98 ; voi. 19, p. 314---315 ; 
voi. 21, p. 3-4. - 164, 256, 262, 360. 

263 Este vorba despre marile escrocherii făcute în Statele Unite în construcţia 
de căi ferate şi ln intreprinderi griinderiste. - 164. 

264 La începutul lunii august 1876 Engels a făcut împreună cu soţia o dilătorie la 
Heidelberg pentru a o vizita pe nepoata acesteia, Mary Ellen Burns, care 
se afla la pension. - 171, 172. 

265 Engels se referă la poezia „Die hochdeutsche Niihdersmădle" din culegerea de 
poezii ln dialectul din Palatinat : „K. G. Nadler. „Friihlich Palz, Gott erhalts I " .  
Frankfurt a. M.,  1851, S. 144. Engels a folosit această culegere a lui Nadler 
ln lucrarea sa „Perioada francă" , în capitolul „Dialectul francon• (vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 19, Bucureşti, Edituxa politică, 1964, p. 538-567) . -
174. 

266 Engels se referă în mod evident, în primul rind, la poemul „Herr Christoph 
Hackstrumpf• din cartea lui Nadler (vezi adnotarea precedentă) . - 171. 

267 In scrisoarea pe care i-a trimis-o lui Engels la 7 august 1876, Lavrov ii anunţa 
că un Unăr socialist rus care locuia la Berlin şi era în corespondenţă cu 
social-democraţi germani şi cu socialişti ruşi (Gurevici) a permis din neatenţie 
ca scrisori ce-i erau adresate lui, iar printre acestea se aflau şi scrisori trimise' 
de Liebknecht, să fie deschise la poştă, ajungind în miinil.e poliţiei. La 6 august 
Lavrov a primit din Leipzig o scrisoare din partea unui oarecare Dehterev 
care ii scria, chipurile în numele social-democraţilor germani, că pentru cerce
tarea acestui caz ei au trimis la Berlin pe un oarecare Cernîşev. Comp. volumu] 
de faţă, p. 179-180. 
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268 Aici este, evident, o greşeală a lui Engels : Jenny Marx a sosit la Ramsgate 
miercuri 23 august (vezi volumul de faţă, p. 27) . - 173. 

:269 „Inelul Nibelungului• - ciclu de opere al lui Richard Wagner, alcătuit din 
patru drame muzicale : „Aurul Rinului" ,  „Walkiria", „Siegfried" şi „Amurgul 
zeilor• .  In zilele de 13-17 august 1876 teatrul special din Bayreuth al lui 
Richard Wagner şi-a inaugurat activitatea prezentînd ciclul „Inelul Nibelun
gului" .  - 175. 

270 Articolul lui L. P. Lavrov „Russkie pered iujno-slaveanskim voprosom• a fost 
publicat fără semnătură în „Vpered t• nr. 42, din 1 octombrie 1876. - 186, 194. 

271 Marx se referă la darea de seamă cu privire la şedinţele congresului Partidu
lui muncitoresc socialist din Germania care a avut loc la Gotha la 19-23 au
gust 1876. Darea de seamă a fost publicată ln „Volksstaat• nr. 98-102 între 
23 august şi 1 septembrie 1876 la rubrica „Congresul socialiştilor din Ger
mania". Pasajul din darea de seamă, menţionat aici se află ln partea datată : 
„Gotha, miercuri 23 august• , şi care a fost publicată în „Volksstaat• nr. 102 
din 1 septembrie 1876. ln scrisoarea de răspuns din 9 octombrie 1875 Lieb
knecht îl înştiinţa pe Marx că J. Motteler, autorul acestei dări de seamă, 
notase greşit că la congres Liebknecht a anunţat că Marx şi Diihring îşi vor 
prezenta concepţiile, în realitate fiind vorba de Engels şi de Diihring. - 186. 

272 In partea dării de seamă despre Congresul de la Gotha datată 21 august şi 
publicată în „Volksstaat" nr. 99 din 25 august 1876 se spunea că socialiştii 
din Berna au trimis congresului un salut în care îşi exprimau speranţa într-o 
conciliere şi îi invitau pe reprezentanţii social-democraţiei germane să parti
cipe la congresul de la Berna al anarhiştilor (vezi adnotarea 277). La propu
nerea lui Bebe! congresul a hotărît să răspundă la această invitaţie „în spirit 
prietenesc şi frăţesc•. Dar, aşa cum îl înştiinţa Liebknecht pe Marx în scri
soarea sa din 9 octombrie 1876, congresul a respins propunerea de a trimite 
reprezentanţi oficiali la congres. - 187, 190. 

273 Urmind această indicaţie a lui Marx, Liebknecht a scris un amplu articol 
intitulat „Ruşinea Europei" care a fost publicat în „Volksstaat• nr. 6, din 
13 octombrie 1876. - 187. 

274 Aluzie la broşura lui E. de Girardin „La honte de !'Europe• editată la Paris 
la sfîrşitul lui septembrie - începutul lui octombrie 1876. - 188. 

275 Este vorba, evident, despre mişcarea de masă pentru o a doua reformă elec
torală în Anglia din 1865-1867. - 188, 190. 

276 Originalul acestei scrisori nu s-a găsit. Nu există decit o traducere din limba 
germană în limba maghiară, care a fost publicată în ziarul „Nepszava• din 
17 iunie 1906. - 189. 

277 Intre 26 şi 30 octombrie 1876 a avut loc la Berna congresul anarhiştilor. La 
acest congres social-democratul Vahlteich, care participa în calitate de oaspete, 
a rostit o cuvîntare în care a relevat necesitatea „colaborării paşnice• dintre 
anarhişti şi social-democraţi. - 189, 197, 200, 208. 

278 Marx se referă la materialele publicate în revista lui Urquhart „Diplomatic 
Review• nr. 4 din octombrie 1876 sub titlul comun ..':Raiscoala dm Bulga
ria". - 190. 

279 La 13 octombrie 1876 E. Dronke i s-a adresat lui Engels cu rugămintea de a-l 
ajuta să obţină un credit de 150 I.st„ pentru a-şi putea redresa situaţia mate· 
rială. Această însemnare, ca şi alte două scurte consemnări ale conţinutului 
scrisorilor lui Engels către E. Dronke şi E. Blank au fost făcute de Engels pe 
&crisoarea lui Dronke din 13 octombrie. Aceste însemnări deschid seria scriso-
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rilor lui Engels către Dronke în legătură cu ajutorarea lui materială, cores· 
pondenţă care a continuat şi în anii 1876, 1877 şi 1878. - 191 . 

280 In legătură cu afacerea Vogt, Marx a publicat în „Allgemeine Zeitung• din 
Augsburg 4 declaraţii : 1) „Scrisoare către redactorul lui cAllgemeine Zei· 
tung»" (publicată fn nr. 300 din 27 octombrie 1859), 2) „Declaraţie trimisă redac· 
ţie! lui cAllgemeine Zeitung»" (în suplimentul la nr. 325 din 21 noiembrie 
1859) , 3) „Declaraţie trimisă redacţiilor ziarelor germane• (în suplimentul la 

nr. 48 din 17 februarie 1860) şi 4) „Declaraţie trimisă redacţiei lui cAllgemeine 
Zeitung» şi ale altor ziare germane" (în suplimentul la nr. 336 din 1 decem· 
brie 1860) . Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14, Bucureşti, Editura poli· 
tică, 1963, p. 139, 144-145, 748-749, 754-755). - 193. 

281 Recenzia lui E. Diihrlng la volumul I al „Capitalului" Iul Marx a apărut în de· 
cembrie 1867 în revista din Hildburghausen „Ergănzungsblătter zur Kenntniss 
der Gegenwart",  voi. III, fascicula 3, p. 182-186. La începutul lui ianuarie 1868 
Kugelmann a trimis lui Marx această recenzie a lui Diihring. 

In scrisoarea de răspuns din 22 octombrie 1876 Kugelmann i·a comunicat 
lui Engels titlul exact al recenziei. Engels a folosit această recenzie în lucrarea 
sa „Anti·Diihring• (vezi K. Marx ş1 F. Engels. Opere, voi. 20, Bucureşti, Edi· 
tura politică, 1964, p. 120-121 şi 1 29) . - 193. 

282 O parte din actiastă scrisoare a fost publicată de Lavrov în „Vpered I " ,  nr. 44, 
din 1 noiembrie 1876. - 194. 

283 Marx se referă la tratativele cu W. Bios. Ca răspuns la scrisoarea lui Engels în 
care acesta propunea ca Bios să-şi asume traducerea cărţii lui Lissagaray 
(această scrisoare nu s·a găsit), la 16 noiembrie 1876 Bios a anunţat că poate 
începe imediat lucrul. Numai că Bracke îi comunicase încă la 1 4  noiembrie 
1876 lui Marx că a găsit un traducător (Isolde Kurz) şi că s·a înţeles cu ea. La. 
sfîrşitul anului 1877 Bracke a fost nevoit să apeleze la Bios pentru a redacta 
traducerea făcută de Kurz (vezi volumul de faţă, p. 264, 267). - 197. 

284 ln scrisoarea adresată lui Engels la 12 noiembrie 1876 Dronke îl anunţa că re· 
înnoirea anuală a poliţei este scadentă la 22 noiembrie. - 199. 

285 La scrisoarea lui W. Bracke către Marx din 14 noiembrie 1876 era anexată o 
scrisoare a lui J. Guillaume către Bracke pe care Marx trebuia s-o 6na.po· 
ieze. - 199. 

286 La alegerile din 10 ianuarie 1877 pentru Reichstagul german (vezi adnotarea 
299) Bracke a candidat în trei circumscripţii electorale din Braunschweig, pre
cum şi in Magdeburg. La primul scrutin Bracke nu a fost ales. După alegerile 
suplimentare el a obţinut un mandat în una din cele două circumscripţii în 
care victoria i·a revenit lui Bebel. - 199. 

287 Primul congres soclallst al muncltorllor din Portugalia a avut loc la Lisabona 
la 1-4 februarie 1817. La acest congres a fost constituit definitiv partidul SO· 
cialist din Portugalia care fusese înfiinţat în 1875 1 s·a adoptat un program 
analog Programului de la Gotha al Partidului muncltoresc socialist din Germa· 
nia, s·a adoptat statutul şi s·a ales comitetul central al partidului. La cererea 
lui Gnecco (scrisoarea Iul Gnecco către Engels din 21 ianuarie 1877) Marx şi 
Engels au trimis congresului la sfîrşitul lui ianuarie o scrisoare de salut sem· 
nată şi de Lessner, Lafargue şi Barry. Congresul a fost salutat de asemenea de 
conducerea Partidului muncitoresc socialist din Germania. Aprecierea asupra 
congresului vezi în articolul lui Engels „Muncitorii din Europa în anul 1877" 
(K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 19, Bucureşti, Editura politică, 1964, 

p. 135-136) . 
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Ştirea despre apropiatul congres al socialiştilor portughezi a fost publicată 
în ziarul „Tagwacht" ,  nr. 96 din 2 decembrie 1876. - 201. 

288 In 1876 în coloanele ziarului „Vorwărts• a început o polemică între G. Rasch 
şi K. Schaible. Pretextul : articolul lui G. Rasch „Deutsche Fliichtlinge în Lon
don•, publicat în ziarul „Volksstaat• nr. 88, din 30 iulie 1876 şi articolul lui 
K. Schaible „Antwort eines Deutschen auf Gustav Rasch's «Deutsche Flilcht
linge în London•• publicat în „Vorwărts• nr. 19 din 12 noiembrie 1876, In ziua 
următoare, la 13 noiembrie, Rasch i-a trimis lui Engels o scrisoare în care îl 
ruga să-i trimită date despre relaţiile dintre Schaible şi Blind şi despre atitu
dinea lui Schaible fată de lupta lui Marx împotriva lui Vogt. Rasch scria că va 
folosi însemnările pe care dorea să le primească de la Engels în legătură cu 
această problemă pentru combaterea lui Schaible. 

Această scrisoare a lui Engels reprezintă răspunsul la scrisoarea lui Rasch 
din 13 noiembrie 1876. Rasch a folosit răspunsul lui Engels în articolul împo
triva lui Schaible care, ca şi articolul lui Schaible, era intitulat „Antwort eines 
Deutschen auf Gustav Rasch's •Deutshe Fluchtlinge in London•• şi a fost pu
blicat în „Vorwărts• ,  nr. 5 din 12 ianuarie 1877. In acest articol Rasch a citat, 
fără a menţiona sursa, toată acea parte din scrisoarea lui Engels cari> se re
ferea la Blind şi Schaible. - 202. 

289 Engels se referă la articolul lui G. Rasch „Deutsche Fliichtlinge în London• 
publicat în „Volksstaat• nr. 88 din 30 iulie 1876. In încheierea articolului Rasch 
scria că la Londra i-a vizitat pe Marx şi Engels şi că „acolo s-ar fi vorbit 
despre dreptul omului la autodeterminare, despre autonomia popoarelor, despre 
republica socială şi despre cei executaţi în Baden•. - 204. 

290 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14, Bucureşti, Editura politică, 1963, 
p. 520-532. La pagina 55 a ediţiei germane a cărţii lui Marx „Domnul Vogt•, 
menţionată de Engels, începe capitolul VII: „Campania din Augsburg• . - 204. 

291 In continuare Engels expune şi citează scrisoarea pe care i-a trimis-o unul din 
redactorii lui „Frankfurter Zeitung• ,  Eduard Sarny, la 5 septembrie 1876, ca răs
puns la o cerere a lui Engels din 2 septembrie 1876, cerere care nu s-a păstrat 
pină azi. - 205. 

292 Devanagarl - cea mai răspîndită scriere în India, folosită la scrierea sanscritei. 
- 206. 

293 Este vorba despre Conferinţa de la Constantinopol a ambasadorilor puterilor 
europene în Turcia, care a avut loc la 1 1-23 decembrie 1876. In cadrul confe
rinţei reprezentanţii puterilor europene au convenit să ceară Turciei să acorde 
autonomie Bosniei, Herţegovinei şi Bulgariei. - 207. 

294 La 25-26 decembrie 1872 a avut loc congresul Federaţiei belgiene a Interna
ţionalei la care majoritatea au avut-o anarhiştii 1 congresul a respins hotărîrile 
Congresului de la Haga, a declarat că refuză să întreţină relaţii cu Consiliul 
General de la New York şi a hotărit aderarea la hotăririle congresului inter
naţional al anarhiştilor de la Saint-Imier (15 septembrie 1872). care a pro
clamat făţiş sciziunea Internaţionalei. In rezoluţia din 30 mal 1873 Consiliul Ge
neral a arătat că prin aceasta Federaţia belgiană s-a pus în afara Asociaţiei In
ternaţionale a Muncitorilor (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 18, Bucu
reşti, Editura politică, 1964, p. 667). - 208. 

295 Hotărîrea cu privire la desfiinţarea Consiliului General şi la dizolvarea Asocia
ţiei Internaţionalei a Muncitorilor a fost adoptată la conferinţa Internaţionalei I 
care a avut loc la Philadelphia la 15 iulie 1876. Materialele conferinţei au fost 
editate la New York în broşura : „Internationale Arbeiter-Association. Ver-
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handlungen der Delegirten-Konferenz zu Philadephia, 15. Juli 1 876". New 
York, 1876. - 208. 

296 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 18, Bucureşti, Editura politică, 1964, 
p. 380-383. - 208. 

297 Această scrisoare a fost scrisă de Marlt la rugămintea şi pe baza datelor din 
scrisoarea pe care i-a trimis-o Nikolai Utin la 1 7  decembrie 1876. - 210. 

298 O parte din aceasUI. scrisoare (vezi penultimul paragraf) a fost reprodusă de 
W. Liebknecht într-o notă care a fost publicată în „Vorwărts" nr. 8 din 1 9  
ianuarie 1 877, l a  rubrica „Cronica social-politică". Liebknecht a făcut urmă
toarea observaţie la citatul din scrisoarea lui Engels : „Despre stadiul actual al 
problemei orientale am fost informaţi de către o persoană competentă într-o 
scrisoare particulară", - 211.  

299 Este vorba despre alegerile din 10 ianuarie 1 877 pentru Reichstagul german. Cu 
acest prilej social-democraţii germani au obţinut alegerea a 12 deputaţi care 
au primit circa jumătate milion de voturi. - 2 1 1 ,  213, 215, 217, 222, 273, 457. 

300 Serviciul militar general obligatoriu a fost introdus în Rusia la 1 (13) ianuarie 
1874. - 2 1 1 ,  212. 

301 Un fragment din această scrisoare (primul paragraf} a fost publicat pentru 
prima oară în cartea : P. Kampffmeyer und B. Altmann. „Vor dem Sozialisten
gesetz•. Berlin, 1928. - 213. 

302 Intr-una din ale sale „Cuvîntări la masă" Luther a comparat lumea cu un ţă
ran beat care nu este în stare să se ţină în şa. - 216. 

303 Articolul lui N. Delius „Die epischen Elemente in Shakespeare's Dramen" a fost 
publicat în 1877 în „Jahrbuch der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft". Tradu
cerea lui ir. limba engleză a fost publicată în buletinele ştiinţifice ale Noii 
societăţi shakespeareene. - 216, 457. 

304 In scrisoarea de răspuns din 29 iulie 1877 Freund ii comunica lui Marit titlul 
cărţii : G. Riimelin. „Shakespearestudien". 2. Aufl., Stuttgart, 1 874. - 216. 

305 Marx se referă la importanta reallzare a lui M. Traube - crearea „celulelor 
artificiale" (vezi adnotarea 225). - 217. 

306 Inner Temple - una din cele patru instituţii de pregătie juridică din Londra. 
- 217. 

307 G. Deville intenţiona să pregătească şi să editeze în Franţa un rezumat al vo
lumului I al „Capitalului" ,  lucru pe care însă a reuşit să-l realizeze abia în 
1883, după moartea lui Marit. Cartea lui Deville „Le Capital de Karl Marit, re
sume et accompagne d'un apercu sur le socialisme scientlfique• a apărut în mai 
multe ediţii în seria „Bibliotheque socialiste• .  - 218. 

308 W. Liebknecht a candidat la Offenbach în alegerile suplimentare din ianuarie 
1877 (vezi adnotarea următoare). - 219. 

309 După alegerile generale pentru Reichstag care au avut loc la 10 ianuarie 1 877. 
(vezi adnotarea 299) fn cursul lunii ianuarie au avut loc alegeri suplimentare. 
Celor nouă deputaţi social-democraţi aleşi la 10 ianuarie, în alegerile su
plimentare li s-au mai adăugat trei : A. Bebe! (locul lui a fost luat ulterior de 
W. Bracke) . A. Kapell şi M. Rittinghausen. - 220. 

310 Din octombrie 1 876 şi pină în august 1877 Marx a lucrat la redactarea tradu
cerii germane a cărţii lui P. Lissagaray „Histoire de la Commune de 
1 87 1 " .  - 223. 
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311 La rugămintea lui Marx, P.L. Lavrov a întocmit o situaţie privind persecuţi;Ie 
pe cale judiciară şi poliţienească dezlănţuite în Rusia. Marx a transmis ma
nuscrisul lui Lavrov lui K. O'Clery, membru al Camerei comunelor, oare a fo
losit datele primite de la Marx, precum şi acest material în cuvîntările rostite 
împotriva guvernului Disraeli în şedinţele Camerei comunelor din zilele de 1 2  
martie, 3 şi 14  mai 1877. Lavrov a scris de asemenea un articol î n  limba fran
ceză intitulat „La justice en Russie", care a fost publicat, cu concursul lui Marx, 
în săptămînalul englez „Vanity Fair" din 14 aprilie 1877. - 225. 

312 Este vorba despre situaţia privind persecuţiile pe cale judiciară şi poliţie
nească dezlănţuite în Rusia pe care a întocmit-o Lavrov, la rugămintea lui 
Marx, pentru a fi folosită în cuvîntările pe care urma să le ţină K. O'Clery în 
Camera comunelor. - 225, 232. 

313 Este vorba despre articolul lui P.L. Lavrov „La justice en Russie" ,  publicat, cu 
c oncursul lui Marx, în săptămînalul „Vanity Fair" din 14 aprilie 1877. - 225, 
229, 232. 

314 După cum reiese din scrisoarea lui N.F. Danielson către Marx din 7 (9) mar
tie 1877, acesta i-a trimis lui Marx următoarele : cartea lui A. Vasilcikov. 
„Zemlevladenie i zemledelie v Rossii i drughih evpropeisk1h gosudarstvah" , 
tt. I-LI, S. Petersburg, 1876 şi cartea lui P.A. Sokolovski. „Ocerk istorii selskoi 
obşcinî na severe Rossii",  S. Petersburg, 1877 ; lucrarea lui V.I. Buneakovskl. 
„Antropobiologhiceskie issledovaniia i ih prilojenie k mujkomu naseleniu Ros
o;ii" , S. Petersburg, 1 874 ; „Statisticeskii Vremennik Rossiskoi Imperii" ,  3 fasci
cule ; „Sbornik maierialov ob arteliah v. Rossii" .  - 225, 309. 

315 Fralil inlernaJionali - nucleul organizaţiei complotiste „Alianţa fraţilor inter
naţionali" înfiinţată de Bakunin şi înglobată de el în „Alianţa democraţiei so
cialiste" (vezi adnotarea 61) .  In ceea ce priveşte structura organizatorică a 
„Alianţei fraţilor internaţionali" vezi lucrarea lui Marx şi Engels „Alianţa de
mocraţiei socialiste şi Asociaţia Internaţională a Muncitorilor•, cap. II (K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 18, Bucureşti, Editura politică, 1964, p. 341-348. - 226. 

316 In revista „Neue Welt" din aprilie-iulie 1876 au fost publicate amintirile lui 
J. Ph. Becker „Abgerissene Bilder aus meinem Leben• . - 227. 

317 După ce Pia şi Geleff, lideri ai Partidului social-democrat din Danemarca, au 
cheltuit fondurile partidului destinate organizării unei colonii socialiste daneze 
în America, la 23 martie 1 877 ei au părăsit în ascuns Danemarca şi s-au stab'
lit în S.U.A. (comp. K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 19, Bucureşti, Editura po
litică, 1964, p. 138). - 232. 

318 Este vorba despre portretul lui Marx din ediţia franceză a volumului I al „Ca
pitalului• (vezi volumul de faţă, p. 267) . - 233, 237, 409. 

319 In martie 1877 guvernul român şi-a dat acordul de principiu în privinţa trecerii 
trupelor ruseşti prin România. La 24 aprilie 1877 Rusia a declarat război 
Turciei. - 233, 237, 243. 

320 Lyceum Thealre - teatru în Londra. - 236. 

321 Engels a îndeplinit rugămintea lui Bracke. La jumătatea lui iunie 1877 el a scris 
o scurtă biografie a lui Marx. Lucrarea lui Engels, „Karl Marx•, a fost publi
cată în almanahul „Volks-Kalender• pe 1878 (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 19, Bucureşti, Editura politică, 1964, p. 106-1 16) .  - 237. 

322 Aşa cum reiese din scrisoarea lui Bracke către Engels, din 19 aprilie 1877, este 
vorba despre stenogramele dărilor de seamă asupra şedinţelor Reichstagului 
din zilele de 16, 17 şi 18 aprilie 1 877 („Stenographische Berichte uber die Ver-
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handlungen des Deutschen Reichstags •. 3. Legislaturperiode, I. Session 1877, 
Bd. I, Berlin, 1877, S. 489-594). ln aceste trei şedinţe s-a discutat problema, 
modificării statutului meseriilor. - 237. 

323 La şedinţa Reichstagului din aprilie 1877 s-a pus în discuţie propunereiil. lui 
Bracke cu privire la reexaminarea alegerii naţional-liberalului C. Weigel din 
Kassel ; Bracke a arătat că pentru alegerea lui Weigel s-au făcut presiuni asu
pra alegătorilor. ln cuvîntul său Bracke a declarat, printre altele : „Comisia 
pentru verificarea mandatelor a vorbit despre faptul că recuzarea candidaturii a 
fost prezentată fără dovezi, fără a se menţiona numele persoanelor respective„. 
Doresc să atrag atenţia asupra faptului că este vorba despre muncitori, despre: 
oameni care sint dependenţi, pentru care menţionarea numelui lntr-un protest 
înseamnă pierderea slujbei şi alte neajunsuri". - 237. 

324 Cu prilejul discutării proiectului de lege prezentat de partidul catolic al cen
trului in legătură cu statutul meseriilor, in şedinţa din 18 aprilie 1877 a Reichs
tagului, Bebe! a susţinut contraproiectul social-democrat care prevedea un în
treg sistem de măsuri vizind reducerea zilei de lucru, protecţia muncii etc. 
Bebe! i-a combătut vehement pe reprezentanţii partidelor burgheze. - 237. 

325 ln 1877 ministrul de interne al Angliei, R.A. Cross, a prezentat un proiect de 
lege care prevedea reglementarea timpului de muncă în special în industria 
casnică şi în atelierele meşteşugăreşti. Proiectul de lege limita ziua de muncă 
a adolescenţilor la 101/2 ore şi completa legea din 1874 cu privire la limitarea 
muncii copiilor. Proiectul de lege al lui Cross a căpătat putere de lege în 
1878. - 238. 

326 Aşa cum reiese din scrisoarea lui Bracke către Engels din 22 iunie 1877 este 
vorba despre onorariul pentru articolul lui Engels „Karl Marx" scris pentru 
almanahul „Volks-Kalender• pe 1878 editat de Bracke (comp. volumul de faţă, 
p. 237). - 242. 

327 Este vorba despre discutarea la Congresul de la Gotha din 1876 a problemei 
presei de partid, îndeosebi a problemei editării organului central al partidului 
- ziarul „Vorwiirts ". - 242. 

328 lncepind din 1872 E. Diihring, fost docent la Universitatea din Berlin, s-a lan
sat în atacuri vehemente la adresa profesorilor universităţii. Intre altele el l-a 
acuzat pe H. Helmholtz de faptul că a trecut în mod premeditat sub tăcere 
lucrările lui R. Meyer. Diihring a criticat de asemenea violent rinduielile din 
universităţi. Pentru aceste luări de poziţie el a fost persecutat de profesorii re
acţionari, mergindu-se pinii. acolo Incit, ln iulie 1877, la cererea facultăţii de 
filozofie, i s-a retras dreptul de a mai preda la universitate. Concedierea lui 
Diihring a provocat o răsunătoare campanie de protest organizată de adepţii 
�ul ; acest act arbitrar a fost condamnat şi de cercurile largi pemocra
tice. - 242, 248. 

329 La 22 iunie 1877 trupele ruseşti au forţat Dunărea inferioară. ln legătură cu 
trecerea Dunării mijlocii de către trupele ruseşti vezi adnotarea 332. - 243. 

330 ln scrisoarea din 14 iunie 1877 Liebknecht îl ruga pe Engels să-i trimită o foto
grafie bună a lui David Urquhart care decedase la 16 mai 1877 şi să scrie un 
scurt articol despre viaţa şi activitatea acestuia. Rugămintea este repetată şi în 
scrisoarea pe care i-a trimis-o lui Engels la 27 iunie 1877. - 245. 

331 Acest paragraf este aproape identic cu nota publicată în „Vorwarts" nr. 80 din 
1 1  iulie 1877 la rubrica „Cronica social-politică". Nota începe cu cuvintele : 
„Din Paris ni se scrie" şi continuă cu observaţii polemice aparţintnd redacţiei 
ziarului „Vorwărts". - 245. 
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Se poate presupune că această notă reprezintă un fragment din una din 
scrisorile lui Marx sau Engels către C. Hirsch, folosit de acesta în corespon
denţa pentru „Vorwărts" (vezi volumul de faţă, p. 53). Observaţiile la notă au 
fost scrise, evident, de Hasenclever (comp. scrisoarea lui Llebknecht către 
Engels din 7 iulie 1877) . - 245. 

332 La 27 iunie 1817 trupele ruseşti au forţat Dunărea mijlocie ln raionul Şiştov 
(denumirea bulgară : Sviştov) . - 245. 

333 In timpul şederii sale la Londra în 1876 Gustav Rasch a întreţinut relaţii apro
piate cu prinţul muntenegrean Nicolae. - 245. 

334 De la jumătatea lui iunie pină la jumătatea lui august 1877 w. Liebknecht a 
fost închis într-o închisoare din Leipzig. - 247. 

335 Este vorba despre cuvintarea rostită de Vahlteich la 27 octombrie 1876 la con
gresul de la Berna al anarhiştilor. Vorbind despre unitatea social-democraţiei 
germane, Vahlteich, care participa la congres în calitate de oaspete, a spus : 
„la noi nu sini nici marxişti, nici diihringieni". Incercind să-l apere pe Vahl
teich, Liebknecht i-a scris lui Engels la 21 iulie 1877 : - „Cu siguranţă Vahlteich 
nu a făcut o asemenea declaraţie" . - 248. 

336 Congresul de la Gand al socialiştilor a avut loc la 9-16 septembrie 1877. Con
gresul a constituit o încercare de a uni pe plan internaţional diferitele curente 
socialiste. La congres au participat reprezentanţi ai partidelor socia
liste (înfiinţate sau pe cale de a fi înfiinţate), precum şi delegaţi ai Inter
naţionalei anarhiste. Social-democraţia germană a fost reprezentată la congres 
de W. Llebknecht. In problemele fundamentale discutate la congres, s-au adop
tat hotărîri îndreptate împotriva anarhiştilor, care erau în minoritate. Intre 
altele congresul a aprobat formularea articolului adoptat la congresul de la 
Haga (cu privire Ia partidul proletariatului) , şi introdus suplimentar în Statutul 
Internaţionalei. Congresul a demonstrat destrămarea curentu1ui anarhist şi vic
toria marxismului în mişcarea muncitorească internaţională. Congresul de la 
Gand a avut un rol determinant în pregătirea condiţiilor pentru crearea Inter
naţionalei a II-a. - 249, 253, 256. 

331 Intre 5 septembrie şi aproximativ 21 septembrie 1877 Engels şi soţia s-au aflat 
la odihnă în Scoţia. - 250, 259, 261 .  

338 „Times" nr. 2 9  018, din 1 1  august 1877, a publicat l a  rubrica „Războiul din 
Orient• o ştire semnată de M. Barry şi datată 10 august, în care era vorba 
despre convocarea la 13 august a unei consfătuiri preliminare în vederea orga
nizării unei demonstraţii naţionale de simpatie faţă de Turcia şi de condamnare 
a politicii Rusiei. - 251. 

339 W. Liebknecht nu a putut pleca la Londra după congresul de la Gand. In scri
soarea trimisă lui Engels din Leipzig, la 17 septembrie 1877, el scria : „Din pă
cate nu am putut pleca la Londra, eram dărimat şi nu mai aveam nici 
timp•.  - 254. 

340 Este vorba despre traducerea engleză a broşurii lui J. Most „Kapital und Ar
beit" (vezi adnotarea 21) realizată de Otto Weydemeyer. Această traducere 
engleză a ediţiei a doua germane a respectivei broşuri a fost publicată iniţial 
sub forma a unsprezece extrase (Extracts) din „Capitalul" lui Marx în săptă
mînalul american „Labor Standard" începînd din 30 decembrie 1 877 pînă la 1 0  
martie 1878. In această publicaţie s e  menţiona c ă  „traducerea a fost făcută spe
cial pentru cLabour Standard• cu permisiunea lui Karl Marx•. In august 1878 
lucrarea a fost editată în broşură. - 255, 294. 

341 U. Cavagnari nu a reuşit să realizeze ediţia italiană a volumului I al „Capita
lului". O scurtă eirpunere a volumului I al „Capitalului" în limba italiană a 
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fost publicată de C. Cafiero la Milano în 1879. Prima ediţie completă a apărut 
la Torino în 1886. - 256. 

342 Al zecelea congres anual al trade-unionurilor britanice a avut loc la 18--22 
septembrie 1877 la Leicester. - 256. 

343 Ziarul „Standard" din 1 1 ,  13, 17 şi 18 septembrie 1877 la rubrica „The Inter
national Working Men·s Association" a publicat ştiri amănunţite „de la cores
pondentul propriu" al ziarului cu privire la congresul de la Gand. Autorul co
respondenţei era, evident, M. Barry. - 257. 

344 Aluzie la expedi/ia în Mexic - intervenţie armată întreprinsă de Franţa în 
1862-1867, iniţial împreună cu Anglia şi Spania. Expediţia urmărea reprimarea 
revoluţiei mexicane şi transformarea Mexicului într-o colonie a statelor euro
pene. Prin cotropirea Mexicului, Anglia şi Fran�a urmăreau de asemenea fo
losirea teritoriului lui drept cap de pod pentru o intervenţie în războiul civil 
din S.U.A. de partea Sudului sclavagist. Deşi trupele franceze au reuşit să 
ocupe capitala Mexicului, Mexico, şi să proclame „imperiul • ,  în frunte cu pro
tejatul lui Napoleon al 111-lea, arhiducele austriac Maximilian, ca urmare a 
eroicei lupte de eliberare duse de poporul mexican, intervenţioniştii francezi au 
fost înfrînţl şi, în 1867, au fost siliţi să-şi retragă trupele din Mexic. Expediţia 
în Mexic, pentru care Franţa a cheltuit sume uriaşe, a adus prejudicii serioase 
celui de-al doilea Imperiu. - 258. 

345 Marx se referă la conflictul dintre cercurile monarhiste şi majoritatea republi
cană din Camera deputaţilor (vezi adnotările 80 şi 362) . - 258. 

346 La 18 martie 1876 socialistul german, emigrant în S.U.A., Ferdinand Lingenau, 
a lăsat prin testament circa 7 OOO dolari - jumătate din averea sa - Partidu
lui muncitoresc socialist din Germania. Ca executori testamentari el i-a numit 
pe A. Bebe!, J.Ph. Becker, W. Bracke, A. Geib, W. Liebknecht şi K. Marx. După 
moartea lui Lingenau, la 4 august 1877, în oraşul Saint-Louis, executorii lui tes
tamentari au încercat să obţină ca averea lăsată prin testament să fie pusă la 
dispoziţia partidului. In cele din urmă însă Bismarck a reuşit, prin presiuni 
diplomatice, să împiedice transferarea moştenirii lui Lingenau asupra partidului 
social-democrat. - 258, 339. 

347 Plevna (denumirea actuală - Pleven) a fost luată de armatele ruso-române la 
10 decembrie 1877 în urma unor lupte înverşunate împotriva armatei turceşti. 
- 261 ,  276 

348 Este vorba despre prospectul-program al revistei „Zukunft" .  In acelaşi spirit a 
fost întocmit şi editorialul-program al lui K. Hăchberg „Der Sociallsmus und die 
Wissenschaft" , apărut în primul număr al acestei reviste. - 263, 264, 328. 

349 Marx se referă la articolul publicat anonim în „Vorwărts " nr. 1 1 7  şi 1 18 din 5 
şi 7 octombrie 1877 şi intitulat „Die Folgen des grossen Krachs" .  Ulterior Sorge 
i-a comunicat lui Marx, în scrisoarea din 19 iulie 1 878, că autorul acestui ar
ticol era A. Douai. - 263. 

350 „Vorwărts• nr. 69, 70, 1 1 9-122 din 15 şi 17 iunie, 10, 12, 14 şi 17 octom
brie 1877 a publicat o serie de articole anonime sub titlul „Aus Heuchelland. 
Stille Beobachtungen eines Berliners în London" .  - 263. 

351 Căr/ile albastre (Blue Books) - denumirea generică dată publicaţiilor care 
cuprind materiale ale parlamentului englez şi documente diplomatice ale mi- • 
nisterului de externe. Cărţile albastre, a căror denumire vine de la culoarea 
albastră a coperţilor lor, au început să fie editate în Anglia în secolul 
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al XVII-1ea şi constituie principala sursă oficială de studiere a istoriei eco
nomice şi diplomatice a acestei ţări. 

ln ceea ce priveşte ediţia americană la care se referă Marx aici vezi 
adnotarea. 398. - 264, 463, 464. 

352 Este vorba despre greva din 1874-1875 a muncitorilor mineri din Pennsyl
vania. - 264. 

353 Cartea lui M. Hess „Dynamische Stofflehre• urma să fie alcătuită din trei 
părţi : 1) partea cosmică, 2) partea organică şi 3) partea socială (M. Hess. 
„Dynamische Stofflehre•. I. Kosmischer Theil. Paris, 1877, S. 6) . - 266. 

354 Marx se referă la „Teorii asupra plusvalorii" - vezi adnotarea 207. - 266. 

355 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 7, Bucureşti, Editura politică, 1964, 
p. 352-368. - 267. 

J56 ln scrisoarea către Marx din 30 octombrie - 6 noiembrie 1877, referindu-se la 
uneltirile puse la cale de diihringieni la Congresul de la Gotha din 1877 (vezi 
adnotarea 94) , Bios întreba dacă Marx şi Engels sînt într-adevăr supăraţi pe 
tovarăşii de partid din Germania. Subliniind că muncitorii germani urmăresc 
cu multă atenţie articolele lui Marx şi Engels publicate în presă, Bios scria că, 
datorită muncii de agitaţie desfăşurate de social-democraţi, Marx şi Engels 
sînt astăzi personalitC'iţi mult mai populare decit şi-ar putea ei înşişi ima
gina. - 268. 

357 Statutul Ligii comuniştilor, la întocmirea căruia Marx şi Engels au participat 
activ, a fost elaborat în iunie 1847 la primul congres al Ligii comuniştilor. 
După ce a fost discutat în comunităţile Ligii el a fost revăzut la congresul 
al doilea şi aprobat definitiv la 8 decembrie 1847. Vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 4, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 576-582. - 268. 

358 ln scrisoare Bios îl anunţa pe Marx, că „Norddeutsche Allgemeine Zeitung• 
scrie în editorialele lui despre „combinaţiile dintre dr. Marx şi Pater Beckx" 
şi făgăduia să-i trimită din cind în cind acest ziar. - 268. 

359 Este vorba de faptul că E. Dronke nu a respectat condiţiile în care. Engels 
1-a acordat un ajutor bănesc (vezi adnotarea 279). - 271 .  

360 Această scrisoare a fost trimisă d e  Marx, evident, unui ziar german care 
apărea la Londra. - 272. 

361 Engels se referă la proiectata unificare a două organizaţii din Elveţia - Con
federaţia muncitorilor şi Uniunea Griitli. La congresul de la Neuenburg, din 
mai 1 877, au fost adoptate propunerile făcute de J. Ph. Becker în sensul de 
a transforma Confederaţia muncitorilor şi Uniunea Griitli în partid social-de
mocrat. Comisia a elaborat de asemenea un program după modelul programu
lui de la Gotha. Ulterior însă reprezentanţii Uniunii Grotii au respins acest 
proiect (comp. K. Man: şi F. Engels. Opere, voi. 19, Bucureşti, Editura 
politică, 1964, p. 137-138) . - 273. 

362 După victoria decisivă obţinută de republicani în alegerile pentru Camera depu
taţilor la 14 octombrie 1877 (vezi adnotarea 80) , la 19 noiembrie guvernul Broglie 
a fost nevoit să demisioneze. lncercarea mareşalului Mac-Mahon şi a adep\ilor 
lui de a da o lovitură de stat a întimpinat rezistenţă în rîndurile ofiţerilor 
tineri şi îndeosebi ale soldaţilor, care împărtăşeau vederile republicane ale 
ţărănimii franceze. Mac-Mahon a fost nevoit să se supună majorităţii republi
cane a Camerei deputaţilor şi la 13 decembrie s-a format un nou guvern. Lupta 
dintre diferitele fracţiuni ale burgheziei franceze s-a încheiat cu victoria repu
blicanilor. La începutul anului 1 879 Mac-Mahon a fost nevoit să demisioneze 
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înainte de termen. Preşedinte al republicii a fost ales republicanul moderat 
Grevy. In Franţa a fost instaurat regimul republican-burghez. - 274. 

363 Engels se referă la corespondenţele publicate la rubrica „Aus Frankreich" în 
„Vorwarts• nr. 124, 128, 129, 132, 133, 140 şi 145 în octombrie-decembrie 1877, 
pe care H. Buffenoir le-a scris in legătură cu alegerile din 14 octombrie 1877 
pentru Camera deputaţilor din Franţa şi cu manifestul aşa-numitului grup de 
socialişti autonomi de la Paris, publicat la 9 octombrie 1877, printre ai cărui 
autori se numară şi el. - 274. 

364 Cele două scrisori ale lui Marx către Liebknecht - din 4 şi 1 1  februarie 
1878 - cu privire la problema orientală au fost trimise ca răspuns la cererea 
formulată de Liebknecht în scrisoarea pe care i-o adresase la 22 ianuarie 1878, 
de a-i furniza, într-un singur articol sau în cîteva, materiale pentru o serie de 
cuvîntări in problema orientală. Aceste două scrisori ale lui Marx au fost 
publicate fără a se indica autorul ca anexe la ediţia a doua a broşurii : 
W. Liebknecht. „Zur orientalischen Frage ader Soli Europa kosakisch werden 1 
Ein Mahnwort an das deutsche Volk". Leipzig, 1878. Postfaţa la această a doua 
ediţie care a apărut la diferenţă de o lună faţă de prima ediţie este datată 
27 februarie 1878. Ea se încheie cu cuvintele : „In încheiere reproduc două 
scrisori ale unui prieten care a studiat ca nimeni altul problema orientală. 
Subtilitatea raţionamentului, siguranţa concepţiilor, cunoştinţele multilaterale -
toate acestea trădează un maestru. Ex ungue leonem•.  - 275, 278. 

365 La 25 decembrie 1877 a început ofensiva decisivă a armatei ruse pe teatrul 
de operaţiuni militare din Balcani. Trecînd Balcanii trupele ruseşti au ocupat 
la 4 ianuarie Sofia, la 15-17 în bătălia de la Filipopol (Plovdiv) ele au zdrobit 
ultima armată turcă, la 20 ianuarie au intrat în Adrianopol (Edirne) şi au 
continuat să înainteze victorios spre Constantinopol. Turcia a fost silită să 
accepte condiţiile preliminare ale păcii şi la 31  ianuarie la Adrianopol s-a 
încheiat armistiţiul. - 275. 

366 Marele Kophta - nume dat de contele Cagliostro (Giuseppe Balsamo) , şarla
tan celebru în secolul al XVIII-iea, unui preot egiptean, pretinsul şef atot
puternic şi atotştiutor, al unei „loji" masonice „egiptene• ,  înfiinţate şi conduse 
de Cagliostro. - 276. 

367 Marx se referă la situaţia deosebit de grea a minerilor din sudul Wallesului 
unde, ca urmare a crizei economice, multe mine fuseseră închise şi şomajul 
atinsese proporţii uriaşe. - 278. 

368 La 1 şi 8 februarie 1878 în Camera comunelor s-a discutat problema creditelor 
suplimentare acordate guvernului în cazul unei intervenţii a Angliei în războiul 
ruso-turc. Liderii partidului liberal, în frunte cu Forster şi Bright, care mai 
înainte se opuseseră vehement alocării de credite şi în genere oricăror acţiuni 
îndreptate împotriv,a Rusiei, şi-au schimbat tactica şi s-au eschivat de la votul 
decisiv, ceea ce a adus guvernului conservator o considerabilă majori

tate. - 278. 

369 Moltke. „Der russisch-tiirkische Feldzug in der europaischen Tiirkei 1828 
und 1829".  Berlin, 1845. In 1877 a apărut a doua ediţie a acestei cărţi. - 279. 

370 In timpul războiului ruso-turc din 1828-1829 prima campanie a avut loc în 
vara anului 1828 (aprilie-septembrie) , a doua - în vara anului 1829 (mai
august). - 279. 

371 „Heil dir im Siegerkrani• - cu aceste cuvinte începe poezia lui B. G. Schu
macher „Berliner Volksgesang• care a inspirat imnul prusian. - 279. 
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372 Semnarea convenJiei de la Londra la 6 iulie 1827 de Rusia, Anglia şi Fran\a 
a fost determinată de războiul de eliberare naţională dus de poporul grec 
împotriva jugului turcesc ; conven\ia recunoştea dreptul Greciei la autonomie, 
consemna acordul cu privire la recunoaşterea diplomatică a Greciei şi prevedea 
medierea celor trei puteri în reglementarea rela\iilor greco-turce. - 280. 

373 Tratatul de pace de la Adrianopol încheiat intre Rusia şi Turcia în septem
brie 1829 a marcat sfirşitul războiului ruso-turc din 1828-1829. Prin acest tratat, 
Rusia a căpătat gurile Dunării împreună cu insulele respective, precum şi o 
parte considerabilă din litoralul de est al Mării Negre, la sud de locul unde 
rîul Kuban se varsă în mare. Turcia a fost nevoită să recunoască autonomia 
Moldovei şi Ţării Româneşti, acordîndu-le dreptul de a-şi alege domnitorii. 
Garantarea acestei autonomii revenea Rusiei, ceea ce echivala cu instituirea 
protectoratului \arului asupra Principatelor. Prin acest tratat a fost desfiin\at 
monopolul economic al Imperiului otoman asupra Principatelor Române şi s-au 
restituit Ţării Româneşti raialele Braila, Giurgiu şi Turnu (-Măgurele) . De 
asemenea s-a stipulat că domnii vor fi numi\i pe viată şi vor rezolva liber 
problemele interne ale lării în înţelegere cu divanul. Libertatea comer\ului şi 
deschiderea porturilor de la Dunăre, garantate Principatelor Române, au acce
lerat dezvoltarea rela\iilor capitaliste. Prin faptul că se îngrădea dreptul de 
intervenţie al Porţii şi se interzicea turcilor să se aşeze în Principate, suzerani
tatea otomană se reducea la încasarea unui tribut şi la confirmarea domnilor. 
Guvernul Turciei se obliga, de asemenea, să recunoască independenta Greciei 
care nu mai era legată de Turcia decit prin obligaţia de a plăti sultanului 
un tribut anual şi de a respecta prevederile tuturor tratatelor anterioare în 
ceea ce priveşte autonomia Serbiei, consfin\ind această autonomie printr-un 
firman special. - 281 .  

374 Comp. K .  Marx şi F .  Engels. Opere, voi. 1 4 ,  Bucureşti, Editura politică, 1963, 
p. 545-546. - 281. 

375 Este vorba despre războiul austro-prusian din 1866 şi despre războiul franco
prusian din 1870--1871 .  - 281. 

376 Aluzie la persecutarea aşa-numiţilor „demagogi • - participanţi la mişcarea 
opoziţionistă din Germania în perioada de după războaiele împotriva Fran\ei 
napoleoneene. Mişcarea a căpătat o largă răspîndire în rîndurile intelectuali
tălii şi ale studenţilor, îndeosebi în rîndurile studenţilor din societă\ile de 
gimnastică. Aceste societăţi, care au luat fiin\ă în Germania la începutul secolu
lui al XIX-iea, au participat activ la lupta de eliberare dusă de poporul german 
împotriva dominaţiei lui Napoleon, dar nu au fost străine de unele influente 
naţionaliste. După Congresul de la Viena (1814-1815) mulii membri opozi
ţionişti ai societă\ilor de gimnastică au luptat pentru unificarea Germaniei şi 
împotriva regimului reac\ionar din statele germane. Asasinarea, în 1819, a lui 
Kotzebue, agent al \arului şi adept al Sfintei alianţe, de către studentul Sand 
a constituit pretextul pentru represaliile împotriva „demagogilor", cum au fost 
numiţi participanţii la această mişcare opoziţionistă ln hotărîrile Conferinlel 
de la Karlsbad din august 1819 a miniştrilor din principalele state ger
mane. - 282. 

377 Aşa cum reiese din scrisorile lui Lopatin către Engels din 17, 23 aprilie şi 
23 noiembrie 1878 („Perepiska K. Marksa I F. Enghelsa c russkimi politi
ceskimi deiateliami" .  Moscova, ed. a 2-a, 1951. p. 224-227, 229--231), precum 
şi din scrisoarea lui Lopatin către Lavrov din 17 aprilie 1878, Lopatin i-a 
propus intii lui V. N. Smirnov, iar apoi lui N. G. Kuleabko-Kore\ki să scrie 
pentru „Volks·Kalender" pe 1879, pe care-l edita Bracke, un articol cu privire 
la procesele socialiştilor ruşi. Acest articol nu a fost însă scris. După mirarea 
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în vigoare a legii excepţionale împotriva socialiştilor „Volks-Kalender• a fost 
interzis. - 283. 

378 Această scrisoare a lui Engels către Lopatin s-a păstrat numai sub forma unui 
extras pe care Lopatin îl citează în limba franceză în scrisoarea către Lavrov 
din 17 aprilie 1878. In aceeaşi scrisoare Lopatin redă în limba rusă conţinutul 
celorlalte două părţi ale scrisorii lui Engels : 

„Mi-a scris pentru a-mi cere pentru almanahul lui Bracke pe anul 187!> 
o fotografie a femeilor condamnate în procesul celor 50. Imi mai cere şi nişte 
articolaşe despre acest proces sau despre mişcarea din Rusia din ultima 
vreme, vreo 1 6  pagini format mare, plătite 160 mărci = 200 franci" . 

„Engels scrie că în Anglia există toate simptomele unei apropiate crize 
industriale şi comerciale care va depăşi serios toate celelalte crahuri euro
pene : austriece, prusiene, ruseşti etc. In momentul de faţă sint puternic
afectate două ramuri principale ale producţiei : industria bumbacului şi industria 
siderurgică. Este posibil ca crabul general să se producă abia în august sau 
septembrie " .  - 284. 

379 Articolul menţionat aici „Plodi reform. Ocerki uspehov ekonomiceskoi eks
pluataţii v Rossii za poslednie godi" a fost publicat fără semnătură în revista 
„Vpered 1•,  tom V, London, 1 877, p. 1-120. Autorul acestei lucrări era 
N. G. Kuleabko-Koreţki (pseudonim : Dai) despre care Lopatin i-a scris lui 
Engels în scrisoarea sa din 23 aprilie 1878. Traducerea în limba germană a 
acestei lucrări sub titlul „Die Folgen der czarischen Reformen• a apărut ca o 
suită de articole în „Vorwărts" în perioada 15 februarie - 15 martie 1878. - 284. 

380 La 26 aprilie 1878 W. Bracke ii scria lui Engels : „In ceea ce priveşte planu
rile lui Bismarck cred, totuşi, că împotriva lor trebuie să se lupte cu toată 
hotărirea. Ca să fiu sincer, mi-ar părea bine dacă tipul ar reuşi să aplice 
proiectul de lege cu privire la căile ferate 1 nici monopolul tutunului nu mi 
se pare inacceptabil ; şi, totuşi, orice contribuţie a partidului la realizarea 
acestor lucruri mi s-ar părea absurdă". - 284. 

381 Tezele expuse în această scrisoare cu privire la trecerea în condiţiile capita
lismului a mijloacelor de producţie, de transport şi de comunicaţie în proprie
tatea statului au fost dezvoltate de Engels în lucrarea „Anti-Diihring•, sec
ţiunea a treia, cap. II. Acest capitol a fost publicat ca supliment al ziarului 
„Vorwărts • din 26 mai 1878, nota cu privire la etatizarea (vezi K. Marx ş1 
F. Engels. Opere, voi. 20, Bucureşti, Editura politică, 1964, p. 274-275) a fost 
adăugată în ediţia a doua, din 1 886, a cărţii. - 284. 

382 Este vorba de criza economică mondială din 1873. In Germania criza a în
ceput în mai 1 873 cu un „crah grandios " ,  care a constituit preludiul unei 
crize, prelungite pină la sfirşitul deceniului al 8-lea. - 285. 

383 Proiectul de lege cu privire la anularea scutirii de impozite comunale a mili
tarilor, prezentat de W. Bracke, a fost discutat în şedinţa din 10 aprilie 1876 
a Reichstagului. Luind cuvîntul în cadrul dezbaterilor E. Richter, liderul pro
gresiştilor, a spus între altele : „Considerăm important să relevăm... în tactica 
domnilor socialişti... o schimbare în bine. Dumneavoastră, domnilor, conside
raţi, desigur, că în actuala sa structură statul nu este chiar atit de rău incit 
să nu merite efortul, aşa cum a făcut în cuvintul său antevorbitorul (Bracke), 
de a-i aduce îmbunătăţiri parţiale... Nu vă vom lua cituşi de puţin în nume 
de rău dacă veţi merge pe drumul nostru şi veţi prelua vechile noastre 
propuneri• .  - 286. 
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384 Răspunsul lui L. Bucher la scrisoarea trimisă de K.  Marx redactorului lui 
„Daily News• în legătură cu Bucher (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 19, Bucureşti, Editura politică, 1964, p. 149-150) a fost publicat în „Nord
deutsche Allgemeine Zeitung• din 20 iunie 1878 şi retipărit în „Frankfurter 
Zeitung• din 21 iunie 1 878. 

La 27 iunie 1878 Marx a trimis spre publicare redacţiilor c!torva ziare 
răspunsul lui la „declaraţia" lui Bucher (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 19, Bucureşti, Editura politică, 1964, p. 151-152) . - 286. 

385 In răspunsul său la scrisoarea lui Marx către redactorul lui „Daily News• 
publicat sub titlul „Domnul Bucher• (vezi adnotarea 384) Bucher a afirmat 
că pentru a se da o replică celor 30 de rinduri scrise de Marx în „Daily News• 
ar fi necesare 3 OOO de rinduri. La aceasta, în cel de-al doilea articol al său 
împotriva lui Bucher, Marx a răspuns că „treizeci de rinduri sint mai mult 
decit suficiente pentru a stabili odată pentru totdeauna valoarea reală a 
«rectificărilor» şi «completărilor» făcute de Bucher• (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 19, Bucureşti, Editura politică, 1964, p. 151 ) .  - 288. 

386 Marx se referă, probabil, la nota publicată anonim în „Vossische Zeitung•,  
nr.  152, din 2 iulie 1 878. - 288. 

387 La 13 iulie 1874 la Kissingen s-a comis un atentat la viaţa lui Bismarck, pus 
la cale de clerul catolic pe care-l nemulţumea politica de Kulturkampf pro
movată de guvern (vezi adnotarea 9) . Bismarck a fost rănit de meşteşugarul 
E. Kullmann care a tras asupra lui. 

Vezi şi adnotarea 392. - 288. 

388 Aluzie la romanul lui Cernişevski „Ce-i de făcut 1•, care a fost editat în 
limba franceză în 1 875 în oraşul Lodi (Italia). � 288. 

389 In jurul datei de 8 iulie 1878 a apărut la Leipzig prima ediţie separată a lucrării 
lui Engels „Anti-Diihring• cu o prefaţă a autorului (F. Engels. „Herrn Eugen 
Diihring"s Umwălzung der Wissenschaft. Philosophie. Politische Oekonomie. 
Sozialismus").  Leipzig, 1 878. - 288. 

390 La 18 iulie 1 878 în revista „Nature• (t. XVIII, nr. 455, p. 316) a apărut o ştire 
referitoare la programul celui de-al 51-lea congres al naturaliştilor şi medicilor 
germani, care urma să se ţină la Kassel intre 18 şi 24 septembrie 1 878. Printre 
expunerile anunţate figura şi aceea a profesorului Oskar Schmidt din Stras
bourg „On the Relation of Darwinism to Social-Democracy•. 

In scrisoarea de răspuns din 23 iulie 1878 O. Schmidt se angaja să-i trimită 
lui Engels un exemplar din articolul său ca.re urma să fie publicat în numărul 
din noiembrie al revistei „Deutsche Rundschau•. După congres, expunerea lui 
O. Schmidt a fost publicată şi în broşură (O. Schmidt. „Darwinismus und So· 
cialdemokratie" .  Bonn, 1878). 

Enge1s intenţiona să critice în „Dialectica naturii" manifestările darviniş
tilor burghezi (printre care şi O. Schmidt) îndreptate împotriva socialismului 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 20, Bucureşti, Editura politică, 1964, 
p. 326.) - 289, 293. 

391 Engels se referă la cuvîntarea rostită de R. Virchow la 22 septembrie 1 877 la 
cel de-al 50-lea congres al naturaliştilor şi medicilor germani de la Miinchen. 
Virchow, mai înainte adept al darvinismului, a cerut interzicerea predării dar
vinismului afirmînd că acesta este strins legat de mişcarea socialistă şi de 
aceea reprezintă un pericol pentru orinduirea socială existentă. Vezi R. Vir· 
chow. „Die Freiheit der Wissenschaft im modernen Staat• . Berlin, 1877, S. 12. 
- 289, 292. 
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392 La 1 1  mal şi 2 iunie 1878 s-au comis două atentate la viaţa lui Wilhelm I : pri· 
mul a fost săvîrşit de calfa M. Hodel, al doilea de anarhistul K.E. Noblling. 
Aceste atentate au constituit pentru Bismarck un pretext binevenit pentru a fn• 
tensiflca pen;ecuţiile împotriva social-democraţilor şi a cere din nou Reichsta
gulul adoptarea legii excepţionale împotriva socialiştilor (vezi adnotarea 143). 
- 290, 365, 370. 

393 După ce la 24 mai 1878 Relchstagul a respins cu majoritate de voturi proiectul 
de lege guvernamental împotriva socialiştilor, la 1 1  iunie Reichstagul a fost 
dizolvat, iar pentru 30 iulie au fost fixate noi alegeri 1 sesiunea Reichstagului 
a fost convocată în septembrie 1878. - 290. 

394 La 4 Iulie 1878 fiica cea mai mare a lui Marx, Jenny Longuet, a născut un 
băiat, Henry, căruia în familie i se spunea Harry. - 291 .  

395 Este vorba despre faptul că, î n  perioada 1877-1878, nepoata soţiei lui Engels, 
Mary-Ellen Burns, a locuit la Manchester la nişte rude. - 292. 

396 Engels se referă la următoarea notă din ziarul „Nacealo" nr. 2, din aprilie 1878, 
rubrica „Poslednie svedeniia • : „Zilele acestea la Petersburg au fost arestaţi : 
1) Peankov, reţinut de poliţie la Furstadtskaia şi schingiuit în mod barbar fără 
nici un fel de motiv 1 a fost deportat la Arhanghelsk 1 2) Golouşev - martorul 
principal în procesul Zasulici 1 3) Pavlovski şi 4) „Lopalin". 

Răspunzindu-i lui Engels la 1 1  august 1 878 Lavrov scria : „Ştirile publicate 
de cNacealoio se referă fie la fratele lui Lopatin al nostru, care a fost Implicat 
în procesul celor 193, fie la vărul lui, care a fost recent deportat în gubernia 
Vologda fiind implicat în procesul studenţilor din Kiev. Lopatin al nostru a 
venit din Elveţia, pentru ca apoi să plece din nou pentru un timp i cred că se 
va întoarce peste o lună, dacă nu chiar mai curînd. Nu mi-a lăsat adresa, dar 
acum vreo două săptămîni am primit o scrisoare de la el". (Perepiska K. Marksa 
i F. Enghelsa c russkimi politiceskimi deiateliami" ,  ed. a II-a, 1951, p. 229) . -
292. 

397 E. Haeckel. „Freie Wissenschaft und freie Lehre". Stuttgart, 1878, S. 3-4. - 292. 

398 Dind curs rugăminţii lui Marx (vezi volumul de faţă, p. 264), Sorge l-a procurat, 
după căutări îndelungate, ediţia care cuprindea preţioase date statistice cu 
privire la industria extractivă a Pennsylvaniel : „Annual Report of the Secretary 
of Internai Affairs of the Commonwealth of Pennsylvania, for 1876-1877". 
Part III. industrial Statistics" .  Voi. V, Harrisburg, 1878. - 294. 

399 Procesul intentat de F. Mehring lui L. Sonnemann a avut loc în 1876. Mehring 
l-a acuzat în public pe Sonnemann că în perioada speculaţiilor griinderiste a 
abuzat de poziţia lui socială ca editor al lui „Frankfurter Zeitung". Sonnemann 
a declarat că aceasta este o calomnie. In această situaţie, Mehring a intentat 
procesul. In prima instanţă, tribunalul a conchls că afirmaţiile lui Mehring sint 
calomnioase. In 1877 curtea de apel a confirmat în fond această hotărîre. - 300. 

400 Este vorba de obligaţiile de stat emise la sfîrşitul deceniului al 6-lea de guver
nul rebel contrarevoluţionar din Mexic al lui Zuloaga şi Miram6n. Obligaţiile 
împrumutului mexican au constituit obiectul unor mari speculaţii financiare în 
Franţa (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 15, Bucureşti, Editura politică, 
1963, p. 518) .  - 301. 

401 Marx a trimis ,  evident, lui M. Kaufmann articolul său „Istoria Asociaţiei Inter· 
naţionale a muncitorilor scrisă de d-l George Howell" (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 19, Bucureşti, Editura politică, 1964, p. 153-159). Articolul lui Marx 
a fost scris ca răspuns la articolul renegatului Howell, apărut în numărul din 
iulie 1878 al revistei „The Nineteenth Century•, sub titlul „The History of the 
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International Association•, ln care se făceau afirmaţii eronate cu privire la is
toria Internaţionalei şi la rolul lui Marx in cadrul acesteia. - 301. 

402 In scrisoarea adresată lui Engels la 18 octombrie 1878 H. Arnoldt, social-de
mocrat din Kiinigsberg, membru al comitetului local al „Fondului Johann Ja
coby" (fond creat pentru sprijinirea presei social-democrate), l-a rugat pe Engels 
să ia în păstrare hîrtiile de valoare ale acestui fond (reprezentînd 
aproximativ 3 000 de mărci) care ar fi putut fi confiscate de guvernul prusian 
după promulgarea legii excepţionale împotriva socialiştilor. - 301. 

403 Această scrisoare a fost scrisă de Marx în legătură cu promulgarea, la 21 oc
tombrie 1878, a legii excepţionale împotriva socialiştilor (vezi adnotarea 143). 
Scrisoarea pe care Marx l-a scris-o Nataliei Liebknecht la 4 noiembrie 1878, a 
ajuns la aceasta la 14 noiembrie. ln scrisoare era vorba despre Intenţia lui 
Marx şi Engels de a organiza colaborarea lui Liebknecht, în schimbul unui 
salariu, la săptămînalul londonez „Whitehall Review• (comp. volumul de faţă, 
p. 317-318). - 302. 

404 Scrisoarea de calomniere a lui M. Barry a fost scrisă de A. Talandier şi adre
sată redactorului ziarului „Marseillaise",  care a publicat-o în nr. 202 din 6 oc
tombrie 1878 al respectivului ziar la rubrica „Congres ouvrier• ; scrisoarea era 
datată 2 octombrie 1878. - 302. 

405 Comp. notele „Arestări la Paris" şi „Falsificare ordinară" publicate la rubrica 
„Cronica social-politică" a ziarului „Vorwiirts• , nr. 109 şi 1 17, din 15 septem
brie şi 4 octombrie 1878. - 304. 

406 International Labour Union (Uniunea internaţională a muncitorilor) - organiza
ţie politică reformistă înfiinţată la Londra în ianuarie 1878 de către foşti mi
litanţi ai Internaţionalei I (J.G. Eccarius, H. Jung, J. Weston, J. Hales) excluşi 
din Asociaţia Internaţională a Muncitorilor pentru refuzul de a recunoaşte ho
tăririle Congresului de la Haga (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 18, Bucu
reşti, Editura politică, 1964, p. 667). Această încercare a elementelor reformiste 
de a-şi crea o organizaţie internaţională proprie a eşuat curînd. - 305. 

407 Scrisoarea lui M. Barry a fost publicată, sub titlul „Les socialistes et le gou• 
vernment• în „Marseillaise• nr. 198, din 2 octombrie 1878 ; acest articol a fost 
datat : Londra, 19 septembrie 1878. Comp. scrisoarea lui Marx către Engels, din 
18 septembrie 1878 (volumul de faţă, p. 8 1-82) . - 305. 

408 Talandier era corespondentul permanent la Paris al revistei lui Ch. Bradlaugh, 
„National Reformer•.  - 304. 

409 La 22 septembrie 1878 săptămînalul lui Charles Bradlaugh, „National Reformer•, 
a publicat o scurtă notă cuprinzînd insinuări mîrşave la adresa lui M. Barry. 
- 307. 

410 Este vorba despre soţia lui Napoleon al Iii-lea, Eugenia Montljo. După căderea 
celui de-al doilea Imperiu la 4 septembrie 1870, ea a fugit din Franţa, stabilin
du-se în apropierea Londrei. După moartea lui Napoleon al 111-lea în 1873, ea a 
preluat conducerea partidului bonapartist. - 307. 

41 1 Marx se referă la scrisoarea sa către redactorul ziarului „Eastern Post•, care a 
fost publicată în „Eastern Post• nr. 169, din 23 decembrie 1871 (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 17, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 503). 

In acelaşi număr al ziarului a apărut şi raportul cu privire la şedinţa din 
19 decembrie 1871 a Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a Muncito
rilor, in cadrul căreia Marx l-a demascat pe Bradlaugh. - 307. 
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412 O parte din această scrisoare a fost reprodusă de N.F. Danielson ln prefaţa la. 
prima ediţie rusă a volumului II al „Capitalului" (K. Marx. 11Kapital" ,  t. II, 
S. Petersburg, 1885). - 308, 319, 400. 

413 Pe plicul acestei scrisori Eleanor Marx a scris în limba franceză adresa : „N. Da
nielson, Esq., Societe du Credit Mutuel, Pont de Kazan, Maison Lessnikoff, 
St. Petersburg, Russia". - 308, 31 1 ,  319, 400. 

414 La 28 octombrie (9 noiembrie) 1878 Danielson li scria lui Marx că lncă cu 6-7 
lu'li în urmă l-a anunţat că în librării nu se mai găseşte nici un exemplar din 
volumul I al „Capitalului" şi se pune problema unei a doua ediţii ruse. El U fn
treba pe Marx dacă intenţionează cumva să facă noi modificări ln textul cărţii. 
De asemenea, Danielson 11 ruga ca, după predarea la tipar a volumului al II-iea 
al „Capitalului •, Marx să-i trimită coli pe măsură ce se tipăresc. - 309. 

415 Polemica desfăşurată în presa rusă în anii 1877-1879, ln jurul volumului I aI 
„Capitalului • lui Marx, la care au participat publicişti şi savanţi ruşi de seamă 
ai epocii, a fost declanşată de articolul lui I. Jukovski intitulat „Karl Marx i 
ego kniga o kapitale" („Vestnik Evropî" , septembrie 1877) . Ca răspuns au apă
rut o serie de articole, printre care articolul lui N. Ziber „Neskolko zameceanii 
po povodu stati G. J. Jukovski «Karl Marx i ego kniga o capitale»" („Ote
cestvennîe Zapiski" ,  noiembrie 1877) şi articolul lui N. Mihailovski „Karl Marx 
pered sudam I. Jukovskogo•. („Otecestvennîe Zapiski" ,  octombrie 1877) pe care 
Danielson le-a trimis lui Marx. Articolul lui Mihailovski i-a prilejuit lui Marx 
cunoscuta scrisoare către redacţia revistei „Otecestvennîe Zapiski • (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 19, Bucureşti, Editura politică, 1964, p.  1 17  -
122). ln 1878, B.N. Cicerin a polemizat vehement cu Marx în articolul „Nemeţ
kie soţialisti : II. Karl Marx• („Sbornik gosudarstvennîh znanii •, t. VI, S. Pe
tersburg, 1878). Răspunsul la acest articol l-a constituit articolul lui N. Ziber 
11B. Cicerin contra K. Marx• („Slovo ',  februarie 1879) . - 309. 

416 Este vorba despre articolul lui B.N. Cicerin „Nemeţkie soţialisti : LI. Karl Marx• 
(vezi adnotarea 415). - 312. 

417 Vezi K. Marx şi F. I:ngels. Opere, voi. 23, Bucureşti, I:ditura politică, 1966, 
p. 1 22. - 312. 

418 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 23, Bucureşti, Editura politică, 1966, 
p. 522. - 312. 

419 Principala lucrare a lui H. Greulich îndreptată împotriva bakunismului este 
broşura „Der Staat vom sozialdemokratischen Standpunkte aus. Eine Ausein
andersetzung mit den cAnarchisten»". - 315. 

420 Originalul scrisorii lui Marx către Guesde nu s-a găsit. Această afirmaţie a lui 
Marx este reprodusă după scrisoarea de răspuns a lui Guesde, publicată ln re
vista „Le Combat marxiste•,  mai 1935. - 315. 

421 Este vorba despre situaţia materială grea în care se afla familia lui Becker şi 
despre care acesta din urmă îi scria lui Engels în cartea poştală dln 26 ianuarie 
1879. - 316. 

422 Baza sistemului teologic al cunoscutului reformator Jean Calvin, care a creat în 
secolul al XVI-iea una din orientările protestantismului - calvinismul - o 
constituie învăţătura despre 11predestinaţia absolută• şi despre oamenii aleşi. 
Potrivit acestei învăţături, unii oameni ar fi predestinaţi de dumnezeu mîntuirii 
(aleşii), iar ceilalţi pierzaniei (pierduţii). - 316. 
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t23 In timpul grevei şi  lock-out-ului muncitorilor constructori din Geneva din mar
tie-aprilie 1868, Consiliul General al Internaţionalei a organizat trimiterea din 
Anglia a unui ajutor lunar in valoare de 40 OOO de franci destinat grevişti
lor. - 316. 

424 Este vorba despre ieşirea lui Guillaume din Federaţia jurasiană a Internaţio
nalei anarhiste şi despre plecarea lui din Elveţia la Paris în primăvara anului 

1 878. - 316. 

425 Este vorba despre Asociaţia culturală a muncitorilor comunişti germani de la 
Londra care a fost înfiinţată în februarie 1840 de K. Schapper, J. Moli şi alţi 
militanţi ai Ligii celor drepţi. După organizarea Ligii comuniştilor, rolul condu
cător în Asociaţie l-au avut comunităţile locale ale Ligii. In 1 847 şi 184g_,1850 
Marx şi Engels au participat intens la activitatea Asociaţiei. La 17 septembrie 
1 850, Marx, Engels şi o serie de adepţi ai lor s-au retras din Asociaţie deoarece 
în lupta dintre majoritatea Comitetului Central al Ligii comuniştilor, condusă 
de Marx şi Engels, şi minoritatea aventuristă-sectară (fracţiunea Willich-Schap
per), cea mai mare parte a membrilor Asociaţiei s-au situat de partea minori
tăţii. De la sfirşitul deceniului al 6-lea, Marx şi Engels au participat din nou la 
activitatea Asociaţiei. Odată cu întemeierea Internaţionalei I, Asociaţia, printre 
ai cărei conducători era F. Lessner, a devenit secţia germană de la Londra a 
Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor. Asociaţia culturală de la Londra a 
funcţionat pină în 1918, cind a fost interzisă de guvernul englez. - 317, 330, 
377, 453. 

426 Este vorba despre aşa-numita stare de asediu mică declarată de Bismarck. Fă
cînd uz de paragraful 28 al legii excepţionale împotriva socialiştilor, adoptată 
de Reichstag (vezi adnotarea 143), la 28 noiembrie 1 878, Bismarck a declarat sta
rea de asediu la Berlin şi în împrejurimile lui. - 317. 

427 Este vorba despre alegerile parţiale pentru Reichstag care au avut loc în cir
cumscripţia electorală de vest a oraşului Breslau (denumirea poloneză - Wro
claw) la 5 februarie 1 879 în urma decesului lui H. Bil.rgers, deputat în circum
scripţia respectivă. Aceste alegeri, desfăşurate în condiţiile legii excepţionale 
lmpotriva socialiştilor, au constituit o dovadă a forţei şi coeziunii clasei mun
citoare. Muncitorii au propus candidatul lor care, deşi nu a fost ales, a obţinut 
peste 7 500 voturi. - 318. 

428 „De la caz la caz• (von Fall zu Fall) - expresie aparţinînd ministrului de ex
terne austro-ungar G. Andrăssy, folosită frecvent pentru a desemna o politică 
neprecizată, inconsecventă. In legătură cu conferinţa de la Berlin din 1876, la 
care au participat Rusia, Germania şi Austro-Ungaria, Andrăssy a declarat că 
în problema orientală cele trei mari puteri nu au luat nici o hotărîre, ci doar au 
căzut de acord ca de la caz la caz să-şi coordoneze poziţiile. Folosind această 
expresie în legătură cu politica lui Bismarck, Engels face aici un joc de cuvinte, 
deoarece „von Fall zu Fan• înseamnă şi „din cădere în cădere".  - 318. 

429 Acest fragment a fost notat în limba rusă de istoricul rus N.I. Kareev după 
traducerea pe care i-a făcut-o oral din engleză M.M. Kovalevski. Kareev a citat 
fragmentul în articolul „Pismo Karla Marksa k M.M. Kovalevskomu o fiziocra
tah" (revista „Bîloe", nr. 20 din 1922) . - 318. 

430 N. Kareev. „Krestiane î krestianskii vopros vo Franţii v poslednei cetverti 
XVIII veka" . Moscova, 1879. Această lucrare a fost trimisă lui Marx, cu asenti
mentul autorului, de către M.M. Kovalevski. După cum se vede din articolul lui 
Kareev (vezi adnotarea anterioară), în prima parte - care nu s-a păstrat - a 
scrisorii, Marx îi mulţumeşte lui Kovalevski pentru faptul că i-a trimis car
tea. - 318, 437. 
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431 Marx se referă la prefaţa lui Ricardo la prima ediţie a cărţii lui, apărută la 
Londra în 1817, sub titlul „On the Principles of Politica! Economy and Taxa
tlon•. - 319, 437. 

432 Paraferne - termen juridic preluat din dreptul roman, desemnînd proprietatea 
exclusivă, averea soţiei care, sub regimul dotal, nu este cuprinsă în zestre, pe 
care ea o administrează şi de care se foloseşte. - 319. 

433 Marx se referă, evident, la scrisoarea lui Danielson din 5(17) februarie 1879, 
despre care Danielson aminteşte în scrisoarea către Marx din 5(17) martie 
1879. Incepînd cu scrisoarea din 5 februarie, Danielson i-a trimis lui Marx ma
teriale privind politica financiară a Angliei „pe ultimii cincisprezece ani", cum 
scrie însuşi Danielson, şi un mare număr de cărţi, printre care rari
tăţi. - 319. 

434 Este vorba despre situaţia creată prin promulgarea legii excepţionale împotriva 
socialiştilor (vezi adnotarea 143). - 320. 

435 Este vorba despre „Capitalul" (vezi adnotarea 207) . - 193, 320, 376. 

436 Este vorba despre criza economică mondială din 1873 care a izbucnit cu o deo
sebită violenţă în S.U.A. şi Germania. La sfîrşitul deceniului al 8-lea criza a 
cuprins şi Anglia. - 320, 401 .  

437 Este vorba despre crizele economice mondiale din 1857 ş i  1866 care au afectat 
puternic întreaga economie a Marii Britanii. - 321 .  

438 Este vorba despre legea bancară din 1844. Străduindu-se să preîntîmpine difi
cultăţile leqate de convertirea bancnotelor în aur, guvernul englez a adoptat în 
1844, din iniţiativa lui R. Peel, o lege cu privire la reforma Băncii Angliei, împăr
ţind-o în două departamente de-sine-stătătoare, departamentul bancar şi depar
tamentul de emisiune şi a stabilit o normă fixă de acoperire în aur a bancno
telor. Emisiunea de bancnote fără acoperire în aur era limitată la 14 OOO OOO 
I.st. Dar, în pofida acestei legi bancare din 1844, cantitatea de bancnote aflate 
în circulaţie nu depindea, de fapt, de fondul de acoperire, ci de cererea lor în 
sfera circulaţiei. In perioadele crizelor economice, cînd cererea de bani era 
deosebit de acută, guvernul englez a suspendat temporar legea din 1844, mă
rind cantitatea de bancnote fără acoperire în aur. - 321 .  

439 Consigna/fe (consignatio, literar - semnătură, confirmare scrisă) - varietate 
a vînzării în comision a mărfurilor în străinătate, în condiţiile căreia expor
tatorul (consignantul) trimite marfa în depozitul unei firme străine (consigna
tului) pentru a o vinde în anumite condiţii. - 321 .  

440 Este vorba despre expoziţia mondială d e  l a  Paris din 1878. - 321 ,  389. 

441 Economistul burghez rus I. I. Kaufman a publicat în revista petersburgheză 
„Vestnik Evropî", tom III pe 1872, un articol consacrat volumului I al „Capita
lului" lui Marx intitulat „Punctul de vedere al criticii economice-politice la 
Karl Marx• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 23, Bucureşti, Editura poli
tică, 1966, p. 25) . Revista a publicat articolul fără semnătură. - 324. 

442 Este vorba de scrisoarea pe care tînărul scriitor Reichenbach a trimis-o împre
ună cu o serie de cărţi de la Paris la Londra, pe adresa lui Marx, pentru a-i fi 
predate economistului Rudolph Meyer, domiciliat în Londra. In scrisoarea adre
sată lui Marx la 27 mai 1879 Meyer îşi cerea scuze pentru deranjul pricinuit 
de Reichenbach şi îşi exprima dorinţa de a-l cunoaşte pe Marx. - 325. 

443 In scrisoarea adresată lui Engels la 29 mai 1879 Gugenheim, secretarul Asocia
ţiei culturale a muncitorilor comunişti de la Londra (vezi adnotarea 425) îl ruga 
pe Engels să prezinte în cadrul asociaţiei un „referat ştiinţific. - 326. 
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444 Ziarul „Freiheit" nr. 2 1  din 24 mai 1 879 a publicat la rubrica „Cronica social
politică • o critică neprincipială la adresa poziţiei pe care s-au situat deputaiil 
fracţiunii social-democrate din Reichstag în problema taxelor vamale protec
iioniste (vezi volumul de faiă, p. 331 ,  346--347, 359-360, 363--364, 369-
370) . - 326, 329. 

445 Ciorna acestei scrisori a lui Engels a fost scrisă pe contrapagina scrisorii tri· 
mise de Bernstein lui Engels la 13 iunie 1 879. - ;l26. 

446 Este vorba despre articolele consacrate mişcării muncitoreşti din Anglia pe care 
Bernstein le solicitase pentru „Jahrbuch fiir Sozialwissenschaft und Sozialpoli
tik" din Ziirich. Scriindu-i la 13 iunie 1879 lui Engels, E. Bernstein ii ruga să-i 
recomande pe cineva care să poată scrie aceste articole. Bernstein ar fi dorit 
ca respectivele articole să fie scrise chiar de Engels, dar nu se decidea să-i 
propună direct acest lucru (vezi volumul de faiă, p. 327) . - 326. 

447 La sfirşitul lui mai 1 876, incepind să lucreze la „Anti-Diihring' ,  Engels a fost 
nevoit să amine o serie întreagă de lucrări ştiiniifice aflate doar în fază de 
proiect sau chiar începute, printre care „Dialectica naturii • .  - 328, 366. 

448 Este vorba despre cuvlntarea rostită de Liebknecht în Reichstag la 17 martie 
1879 în legătură cu aşa-numita stare de asediu mică declarată la Berlin şi în lm
prejurimile lui. Liebknecht a declarat că partidul social-democrat va respecta 
legea excepiională împotriva socialiştilor deoarece este un partid al reformelor 
în adevăratul inieles al cuvintului şi a negat ca pe o absurditate revoluiia 
„violentă•. Cuvin tarea lui reflecta atitudinea şovăitoare manifestată în pro
blemele de tactică de către unii conducători ai partidului social-democrat din 
Germania, în primele luni care au urmat promulgării legii excepţionale împo
triva socialiştilor. - 330. 

449 Este vorba despre broşura lui C. Cafiero : „li Capitale di Carlo Marx, o expu
nere populară a volumului I al „Capitalului • apărută la Milano în 1879 în 
limba italiană. - 331 . 

450 Este vorba despre cartea lui R. Meyer : „Politische Griinder und die Corruption 
in Deutschland", trimisă, probabil, de autor, lui Marx. - 334. 

451 In scrisoarea adresată lui Engels la 24 august 1879 Hiichberg scria că, după cit 
ştie el, Engels a refuzat să colaboreze la ziarul „Sozialdemokrat' ,  deoarece 
oa.cesta urma să devină „proprietatea particulară " a lui Hiichberg şi să adopte o 
„poziiie moderată• ; Hiichberg mai scria că Engels ar deiine respectivele infor
ma iii despre ziar de la Hirsch. In ceea ce priveşte motivele pentru care Marx 
şi Engels au refuzat să colaboreze la ziarul „Sozialdemokrat',  vezi volumul de 
faiă, p. 332-334, 338. - 336. 

452 In timpul războiului ruso-româno-turc din 1877-1878 Anglia, temîndu-se de 
dezmembrarea Turciei, a hotărit să nu permită intrarea trupelor ruse în Con
stantinopol şi a ameniniat cu ruperea relaţiilor diplomatice. Evitind conflictul, 
guvernul ţarist a renunţat la ocuparea Constantinopolului şi a făcut demersu
rile necesare în vederea încheierii păcii. La 3 martie 1878 în localitatea San
Stefano de lingă Constantinopol a fost semnat tratatul de pace dintre Rusia şi 
Turcia. - 338. 

453 Este vorba despre întilnirea dintre Alexandru al Ii-lea şi Wilhelm I care a avut 
loc la � septembrie 1879 la Aleksandrov, în apropierea graniţei ruso-ger
mane. Această întilnire a celor doi împăraţi a avut ca urmare o oarecare îm
bunătăţire a relaţiilor lor personale, dar nu a influenţat fa.vorabil relaţiile ruso· 
germane, deoarece Bismarck şi-a continuat politica sa de alianţă cu Austria. 
- 339. 
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454 Este vorba despre „A doua Adresă a Consiliului General al Asociaţiei Inter· 
naţionale a Muncitorilor cu privire la războiul franco-prusian• scrisă de Marx 
la 6--9 septembrie 1870 (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 17, Bucureşti, 
Editura politică, 1963, p. 289-290) . 

In 1873-1874 guvernul Bismarck a făcut tot ce i·a stat în putinţă pentru 
a provoca un război cu Franţa. In acest conflict guvernul rus s·a situat cate· 
goric de partea Franţei. Presiunile exercitate asupra guvernului Germaniei de 
către Rusia, Austria şi Abglia au făcut ca tentativa lui Bismarck să eşueze. 
- 339. 

455 Această scrisoare a lui K. Marx şi F. Engels, trimisă lui A. Bebe!, dar desti· 
nată de autori întregii conduceri a partidului social-democrat din Germania, 
are caracterul unui document de partid, lucru atestat atit de conţinutul ei, cit 
şi de propriile declaraţii ale lui Marx şi Engels. In scrisoarea către F. A. Sorge, 
din 19 septembrie 1879, Marx numeşte acest document scrisoare circulară „cu 
circuit intern în rindul conducătorilor partidului german•. Proiectul scrisorii 
a fost Jntocmit de Engels la mijlocul lui septembrie. La 17 septembrie, cind 
MarJt s·a întors la Londra, ei au dezbătut proiectul şi i·au dat forma defi· 
nitivă. - 341. 

456 Este vorba despre luptele de baricade care s·au dat la Berlin la 18 martie 
şi care au marcat începutul revoluţiei din 1848-1849 în Germania. - 350. 

457 Este vorba despre materialele (între care o serie de ediţii rare) pe care Da· 
nielson le·a trimis lui Marx în februarie 1879 (vezi volumul de faţă, 
p. 319). - 355. 

458 In scrisoarea către Marx din 30 august (1 1 septembrie) 1879 Danielson îi 
anunţa lui Marx apariţia primei părţi a „interesantei lucrări" a lui M. Ko· 
valevski „Obşcinnoe zemlevladenie, pricini, hod i posledstviia ego razlojeniia" 
şi se oferea să i·o trimită în cazul în care încă nu a primit-o de la autor. Aşa 
cum reiese din scrisoarea de faţă, cartea i·a fost trimisă lui Marx de Kova· 
levski. Din octombrie 1879 Marx începe lectura şi studiul lucrării lui Kova· 
levski, făcindu·şi note amănunţite privind caracterul obştii, locul şi rolul ei 
social-economic în diferite epoci şi la diferite popoare. - 355. 

459 Este vorba despre noua ediţie a lucrării lui W. Weitling „Garantien der Har· 
monie und Freiheit" care a apărut la New York în 1879 sub titlul : „Des seligen 
Schneider's Weitling Lehre vom Sozialismus und Communismus. Neu heraus· 
gegeben mit Einleitung von Silvius Landsberg•. - 356. 

460 Este vorba despre recenzia lui J. Most la volumele III şi IV ale cărţii : 
A.E. Fr. Schtiffle. „Bau und Leben des sozialen Kiirpers • ,  Tiibingen, 1878. 
Recenzia a fost publicată în primul tom al revistei „Jahrbuch fiir Sozialwissen· 
schaft und Sozialpolitik". - 359. 

461 Scrisoarea lui Bebe! către Engels, din 23 octombrie 1879, a fost publicată în 
cartea : A. Bebe!. „Aus meinem Leben". Teii III, Stuttgart, 1914, S. 60--64. -

ln scrisoarea adresată lui Marx la 21 octombrie 1879 Liebknecht şi 
Fritzsche au încercat să conteste justeţea criticii făcute de Marx şi Engels în 
„Scrisoarea circulară• la adresa poziţiei conciliatoare adoptate de conducerea 
social-democrată faţă de oportunism (vezi volumul de faţă, p, 341-355) . - 362. 

'62 ln scrisoarea adresată lui Engels la 23 octombrie 1879, Bebe!, incercind să 
justifice tactica folosită de fracţiunea social-democrată din Reichstag cu pri· 
lejul dezbaterii problemei taxelor vamale protecţioniste, a invocat hotărtrea 
adoptată de congresul de la Gotha din 1876 şi sancţionată de congresul de la 
Gotha din 1877. In hotărire se spunea că problema taxelor vamale protecţio· 
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niste sau a libertăţii comerţului nu reprezintă pentru social-democraţie o pro
blem! principial! şi cil ln consecinţă congresul permite membrilor partidului 
să adopte în acest caz poziţia pe care o vor considera ei potrivită (vezi şi 
volumul de faţă, p. 369). - 363. 

463 Engels se referă la „Rechenschaftsbericht der sozialdemokratischen Mitglieder 
des deutschen Reichstages• ,  publicat în nr. 2, 3 şi 4 ale ziarului „Sozial
demokrat• din 12, 19 şi 26 octombrie 1879. Acest material a fost criticat de 
Engels şi fn scrisoarea adresată lui Bebe! la 24 noiembrie 1879 (vezi volumul 
de faţă, p. 370-371). - 364. 

464 ln scrisoarea adresată lui Engels la 23 octombrie 1879, Bebe! releva „rara 
abnegaţie" a lui Hochberg care, „deşi a făcut sacrificii materiale într-adevăr 
uriaşe pentru partid, nu a înrercat niciodată să obţină o influenţă pe mdsura 
sacrificiilor aduse•. - 365. 

465 Engels se referă la corespondenţa anonimă datată 23 octombrie 1879 şi intitu
lată : „N. Von der Niederelbe". Autorul acestei corespondenţe publicate în 
numărul 5 al ziarului „Sozialdemokrat• din 2 noiembrie 1879, era lgnaz Auer. 
- 365. 

466 Este vorba despre asigurările date de Liebknecht şi de alţi militanţi din con
ducerea social-democraţiei germane că dezaprobă categoric articolul din „Jahr
buch fiir Sozialwissenschaft and Sozialpolitik" (vezi adnotMea 178). - 368. 

467 ln octombrie 1879, la congresul muncitoresc socialist de la Marsilia, un grup 
de muncitori înaintaţi din Franţa au pus bazele Partidului muncitoresc. La 
congres s-a dat o luptă politică înverşunată din care au ieşit victorioase 
elementele marxiste conduse de Jules Guesde. Congresul a proclamat crearea 
partidului (FMeration du Parii des travailleurs socialistes de France) şi a 
adoptat statutul partidului. - 368. 

468 ln scrisoarea către Engels din 18 noiembrie 1879 Bebe! afirma că corespon
denţa lui Auer (vezi adnotarea 465, precum şi volumul de faţă, p. 365--366) 
nu-l putea viza pe Engels, deoarece fusese scrisă la 23 octombrie, dată la care 
Auer, după cum susţinea Bebe!, încă nu citise scrisorile adresate la 17-18 sep
tembrie 1879 de către Marx şi Engels lui Bebe!, Liebknecht, Bracke şi alţii 
(vezi volumul de faţă, p. 341-355) „Este evident - scria Bebe! - că Auer se 
referea la Hans Most şi la nimeni altcineva• .  - 368. 

469 Este vorba despre corespondenţa „Cu privire la deschiderea landtagului saxon• 
publicată în ziarul „Sozialdemokrat" nr. 1 din 16 noiembrie 1879, în care se 
anunţa că Liebknecht participă la lucrările landtagului şi că a depus jură
mîntul. 

„Freiheit" nr. 47 din 22 noiembrie 1879 publică la rubrica „Cronica so
cial-politică" o notă scrisă de J. Most despre jurămîntul depus de Liebknecht. 

- 371 ,  374. 

470 ln numărul 8 al ziarului „Sozialdemokrat• din 23 noiembrie 1879 A. Bebe! a 
publicat un articol în care critica cartea lui B. Becker „Geschichte und 
Theorie der Pariser revolutionăren Kommune des Jahres 187 1 " ,  iar despre 
autor spunea că este „beţivan şi destrăbălat•. - 371.  

471 Această scrisoare se afla ln albumul de autografe date de diferite personali
tăţi, care a aparţinut revoluţionarului francez Gustave Brocher, un cunoscut 
al lui Marx şi Engels. lntr-o scrisoare adresată lui Engels (prin aprilie 1883) 
Brocher îl ruga să-i trimită un autograf al lui Marx. lntr-o a doua scrisoare 
scrisă ln jurul datei de 23 aprilie 1883 Brocher îi mulţumea lui Engels pentru 
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trimiterea autografului. Aceste scrisori îndreptăţesc presupunerea că rîndurile 
respective au fost trimise de Engels lui Brocher ca autograf al lui Marx - 372. 

472 La alegerile parţiale pentru Reichstag care au avut loc la 10 decembrie 1879 
social-democraţii au obţinut la Magdeburg 4 721 de voturi. Aceste rezultate 
dovedeau creşterea influenţei social-democraţiei. - 374. 

473 „TlnguitoriJ• (Heuler) - poreclă dată constituţionaliştilor burghezi de către 
republicanii-democraţi în perioada revoluţiei din 1848--1849 din Germa
nia. - 375. 

474 Rste vorba despre scrisoarea lui Engels către Bebe! din 16 decembrie 1879 
(vezi volumul de faţă, p. 373-375). - Iniţial, Engels a datat, probabil, această 
scrisoare adresată lui Becker 17 decembrie, modificînd apoi data în 19 decem
brie. Manuscrisul permite o asemenea concluzie deoarece corectarea făcută este 
evidentă. Modificînd data Engels a omis, evident, să înlocuiască cuvîntul 
„ieri" cu alt cuvînt. - 376. 

475 Scriindu-i la 16 decembrie 1879 lui Engels, Becker se arăta revoltat de activi
tatea anarhiştilor jurasieni stabiliţi la Geneva. - 377. 

476 Scrisoarea de faţă a fost scrisă de Engels ca răspuns la scrisoarea unei oare
care Amelie Engel care, deşi nu îl cunoştea pe Engels, 1 se adresase cerindu-l 
un ajutor material. - 378. 

477 Este vorba despre tratatul de alianţă austro-german semnat la Viena la 1 oc
tombrie 1879. lndreptat în primul rînd împotriva Rusiei şi Franţei, tratatul 
a pus bazele coaliţiei militare a Germaniei, Austro-Ungariei şi aliaţilor lor, 
care în primul război mondial s-a opus Antantei. - 380. 

478 S-a păstrat numai o copie a acestei scrisori, făcută de o mînă necunoscută. 
Probabil că, neînţelegînd scrisul lui Marx, şi nici numele de familie al destina
tarului, Kraus, necunoscutul a scris în paranteze drepte : Kranz. Pe copie se 
mai află şi alte însemnări făcute de aceeaşi persoană necunoscută. - 381. 

479 Această scrisoare a fost scrisă pe o scrisoare adresată lui Engels la 25 mar
tie 1880 de către Meyer, membru al Asociaţiei culturale a muncitorilor comu
nişti germani de la Londra (vezi adnotarea 425) . Meyer îl informa pe Engels 
despre reorganizarea şi scindarea Asociaţiei şi îl invita la şedinţa Asociaţiei 
care urma să aibă loc la 27 martie 1880. - 381.  

480 In septembrie 1850 s-a produs sciziunea Ligii comuniştilor. lncă în vara anu· 
lui 1850 în cadrul Comitetului Central al Ligii comuniştilor s-au accentuat 
divergenţele principiale în problemele de tactică între partizanii lui Marx şi 
Engels şi fracţiunea Willich-Schapper, care promova tactica sectaristă, aventu
ristă a declanşării Imediate a revoluţiei fără a se ţine seama de situaţia reală 
din Europa. Majoritatea Comitetului Central al Ligii comuniştilor în frunte 
cu Marx şi Engels a condamnat cu hotărîre fracţiunea scizionistă 11. lui Wil
lich-Schapper. 

Cu toate acestea, majoritatea membrilor Asociaţiei culturale a muncitorilor 
comunişti germani de la Londra s-a situat de partea acestei fracţiuni. ln 

această situaţie, la 17 septembrie 1850, Marx şi Engels şi tovarăşii lor de 
idei au părăsit Asociaţia culturală a muncitorilor comunişti germani. - 382. 

481 La ultimele alegeri pentru Reichstag care au avut loc înainte de promulgarea 
legii excepţionale împotriva socialiştilor (vezi adnotarea 143). la 30 iulie 1878, 

social-democraţii au obţinut peste 437 000 de voturi. - 383. 
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482 Este vorba despre introducerea la ediţia franceză a lucrării lui F. Engels „Dez
voltarea socialismului de la utopie la ştiinţă• care a apărut la Paris fn 1880, 
in traducerea lui P. Lafargue, sub titlul „Socialisme utopique et socialisme 
scientifique".  Această broşură elaborată la rugămintea lui P. Lafargue repre
zenta prelucrarea a trei capitole din „Anti-Diihring" (capitolul I din „Intro
ducere• şi capitolele I şi li din secţiunea a treia) ca lucrare aparte, de 
popularizare. Iniţial ea a fost publicată în revista socialistă franceză „La 
Revue socialiste• şi în acelaşi an a apărut în broşură. Socialistul francez 
B. Maian a vrut să scrie el introducerea la această lucrare, dar varianta pro
pusă de el s-a dovedit a nu fi acceptabilă 1 Introducerea a fost scrisă de Mane 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 19, Bucureşti, Editura politică, 1964, 
p. 246-250) . 1n broşură ea a apărut sub semnătura lui Lafargue pe care 
Marx l-a rugat : „stilizează, dar nu modifica conţinutul" (vezi volumul de 
faţă, p. 385). - 384. 

483 ln 1846-1854 F. Lassalle a pledat în procesul de divorţ al contesei Sophie 
von Hatzfeldt. Exagerind Importanţa acestul proces dus pentru apărarea unui 
membru al unei vechi familii aristocrate, punîndu-1 pe acelaşi plan cu lupta 
pentru cauza celor asupriţi, Lassalle a făcut o mare risipă de timp şi de forţe 
în detrimentul activităţii politice reale. - 385. 

484 Este vorba despre propunerea făcută de Lassalle lui Marx în ianuarie 1861 
de a edita împreună un ziar la Berlin. Condiţiile formulate de Lassalle făceau 
însă imposibilă participarea lui Marx şi Engels. 1n legătură cu cauzele care 
au determinat refuzul lui Marx şi Engels de a edita un ziar lm.preună cu 
Lassalle vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 30, Bucureşti, Editura politică, 
1969, p. 132, 138, 144-145. - 385. 

485 Această scrisoare a fost scri�ă de Marx pe ultima pagină a introducerii elabo
rate de el la ediţia franceză a broşurii lui Engels „Dezvoltarea socialismului 
de la utopie la ştiinţă" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 19, Bucureşti, 
Editura politică, 1964, p. 246-250) . - 385. 

486 ln cursul lunilor aprilie şi mai 1880 Reichstagul a dezbătut legea excepţională 
împotriva socialiştilor (vezi adnotarea 143). La 4 mai, la a treia citire a 
proiectului de lege cu privire la prelungirea valabilităţii legii plnă ln 1886, 
Hasselmann, deputat al fracţiunii social-democrate, fost lassalleean, a rostit 
un discurs ultra-„revoluţionar• în care s-a solidarizat cu teroriştii ruşi şi cu 
anarhiştii francezi ridicîndu-se făţiş împotriva liniei social-democraţiei. Redac
ţia ziarului „Sozialdemokrat• a declarat în nr. 20 din 16 mal 1880 că Hassel
mann s-a pus în afara rîndurllor partidului. 

Atunci cînd se referă la cuvîntarea lui Bebel consacrată persecuţiilor, 
Engels are în vedere, probabil, cuvîntarea rostită de Bebel în Reichstag la 
17 aprilie 1880 în legătură cu prigoana dezlănţuită împotriva social-democraţi
lor în perioada în care a fost în vigoare legea excepţională împotriva socia
liştilor. - 386. 

487 La 27 aprilie 1880 în alegerile pentru Reichstag social-democraţii au întrunit 
la Hamburg 13 155 de voturi 1 în Reichstag a intrat social-democratul Hart
mann. - 386. 

488 Na/ional-llbera/11 - partidul burgheziei germane şi, în primul rînd, al celei 
prusiene, care a luat fiinţă ln toamna anului 1866, în urma scindării partidului 
burghez al progresiştilor. ln schimbul satisfacerii intereselor economice ale 
burgheziei, naţional-liberalii au renunţat la pretenţiile lor de dominaţie politică 
şi şi-au fixat ca principal ohiectiv unirea statelor germane sub hegemonia 
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Prusiei 1 politica lor reflecta capitularea burgheziei liberale germane în faţa 
lui Bismarck. După unificarea Germaniei, partidul naţional-liberal s-a consti
tuit definitiv ca partid al marii burghezii, şi în primul rind al magnaţilor in
dustriei. ln politica internă, naţional-liberalii au devenit din ce în ce mai 
docili, renuntind, totodată, în fapt la revendicările lor liberale de mai înainte. 
- 363, 386. 

489 Scriindu-i la 19 iunie 1880 lui Marx, socialistul olandez F. D. Nieuwenhuis ii 
ruga să revadă scu:ta expunere populară a volumului I al „Capitalului• în 
limba olandeză făcută de el. Sub titlul „Karl Marx. Kapitaal en arbeid", 
lucrarea lui Nieuwenhuis a apărut la Haga în 1881. - 388. 

490 ln „Jahrbuch fiir Sozialwissenschaft und Sozialpolitik", Jahrg. I, zweite Hălfte, 
Ziirich-Oberstrass, 1880, la rubrica de recenzii au fost publicate două recenzii 
ale lui Nieuwenhuis : una la cartea lui E. Hartmann „Phănomenologie des 
sittlichen Bewusstseins•,  cealaltă - la cartea lui J. A. Levy „Engelsch 
«Katheder - Socialisme»". - 388. 

491 Este vorba despre nota lui K. A. Schramm „Zur Werththeorie" publicată în 
„Jahrbuch fiir Sozialwissenschaft und Sozialpolitik", Jahrg. I, zweite Hălfte, 
Ziirich-Oberstrasse, 1 880. ln această notă, referindu-se la o pagină din lucrarea 
lui Marx „Capitalul", Schramm ajunge la interpretări greşite ale teoriei valorii 
la Marx. - 388. 

492 Este vorba despre nota 37 din capitolul 4 al volumului I al „Capitalului" 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 23, Bucureşti, Editura politică, 1966, 
p. 1 79). ln această notă Marx foloseşte, alături de termenul „preţ de pro
ducţie ' ,  termenul care pentru el avea aceeaşi valoare, „preţ mediu". - 388. 

493 ln scrisoarea adresată lui Engels în iulie 1880, Gorbunova şi-a arătat interesul 
pentru învăţămintul profesional în diferite ţări şi dorinţa de a aplica în Rusia 
experienţa existentă în acest domeniu, şi de aceea ii ruga pe Engels să-i 
recomande materiale referitoare la problema învăţămintului profesional în 
Anglia. - 389. 

494 Este vorba despre aşa-numitele Cărţi albastre (vezi adnotarea 351) „Reports 
of the Commissionners appointed to inquire into the state of popular education 
in England 1861"  şi „Reports of reformatory and industrial school". - 389. 

495 La Paris pe strada Richelieu se afla Biblioteca Naţională. - 389. 

496 ln scrisoarea din 25 iulie 1 880 Gorbunova anunţa că în curînd se va reîntoarce 
la Moscova şi ii indica lui Engels adresa : Moskva, Bolşaia Molceanovka, dom 
Toporova. - 391 . 

491 Gorbunova ii ruga pe Engels sii-i dea unele lămurtri în legiiturii cu organizarea 
învăţămîntului profesional în Rusia. - 392. 

498 Este vorba despre procesul ln legătură cu testamentul lui Lingenau (vezi 
adnotarea 346). - 395. 

499 ln august 1 880 ziarul francez „�galite", la care colabora P. Lafargue, şi-a 
suspendat temporar apariţia din cauza lipsei de fonduri. - 395, 391. 

5'.JO Este vorba despre un atricol scris de un oarecare Hazeltine despre activitat011 
şi lucrările lui Marx. - 395. 

501 Scriindu-i la 13 august 1880 lui Marx, Sorge 11 anunţa că i-a trimis lui Engels 
ziarul new-yorkez ln care era publicat articolul lui Douai. - 395. 

502 Această scrisoare a fost scris! de Engels pe verso-ul scrisorii adresate Laurei 
Lafargue la aceeaşi datii. - 396. 
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503 Este vorba, probabil, despre locul unde se păstrau documentele Partidului 
muncitoresc francez. - 396. 

504 Este vorba de tratativele duse de Lafargue cu Grant în legătură cu proiectata 
participare a lui Lafargue la respectiva intreprindere. - 397. 

505 Este vorba despre rugămintea lui Danielson de a scrie pentru o revistă ru· 
sească un articol consacrat economiei Rusiei în perioada de după reforma 
din 1861 .  Danielson a formulat această rugăminte ln scrisoarea din 21 august 
(2 septembrie) 1880. - 400. 

506 Este vorba despre proiectul de contract al întreprinderii lui Grant, la care 
P. Lafargue intenţiona să participe. - 402. 

507 Marx a scris scrisoarea pe partea dreaptă a foii, pe care dr. Ferdinand Fleckles 
o lăsase liberă, pentru ca Jenny Marx să răspundă la întrebările aflate pe 
partea stingă. In loc să răspundă direct la diferitele întrebări, Jenny Marx 
a făcut o descriere completă a bolii. - 405. 

508 Această scrisoare a fost scrisă în legătură cu rugămintea lui Kaulitz de a 
primi o recomandare pentru un post de profesor. - 405. 

509 Este vorba despre „Chestionar pentru muncitori" (vezi K. Marx şi P. Engels. 
Opere, voi. 19, Bucureşti, Editura politică, 1964, p. 238-245) întocmit de Marx 
în prima jumătate a lunii aprilie 1880, la rugămintea lui B. Malon, editorul 
lui „Revue socialiste" care, în 1880, sub influenţa mişcării muncitoreşti şi 
socialiste în creştere din Franţa, a fost nevoit să se declare adept al socialismu· 
lui ştiinţific. „Chestionarul" a fost publicat fără semnătură la 20 aprilie 1880 
în „Revue socialiste• ,  precum şi separat, şi difuzat în întreaga Franţă. - 41 1 .  

5 1 0  Este vorba despre programul Partidului muncitoresc francez elaborat de Jules 
Guesde şi Paul Lafargue împreună cu Marx şi Engels în mai 1880. Programul 
a fost publicat sub titlul „Programme electoral des travailleurs socialistes •, în 
ziarul „f:galite" ,  seria a 2-a, nr. 24, din 30 iunie 1 880. Prima ediţie separată 
a programului a apărut în 1883 la Paris sub titlul „Le Programme du Part! 
Ouvrier".  Pe copertă erau menţionaţi ca autori J. Guesde şi Paul Lafargue. 
- 41 1 ,  466. 

511  Este vorba despre cuvintarea rostită de Clemenceau la 29 octombrie 1 880 la 
Marsilia, în care a expus programul unor reforme democratice şi sociale ca : 
înlocuirea impozitelor indirecte prin impozitul progresiv pe venit şi prin taxa 
de succesiune ; desfiinţarea cărţii de muncă ; participarea muncitorilor la regle· 
mentarea ordinii interioare în fabrici ; administrarea caselor muncitoreşti de 
către muncitorii înşişi ; interzicerea muncii copiilor sub o anumită virstă ; 
reducerea zilei de muncă etc. Unele puncte ale acestui program au fost luate 
de Clemenceau din programul Partidului muncitoresc francez (vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 19, Bucureşti, Editura politică, 1964, adnotarea 160, 
p. 592-593). Cuvîntarea lui Clemenceau reflecta tendinţa radicalilor burghezi 
de a-şi face capital politic cochetînd cu muncitorii. - 413. 

512 Este vorba despre Comitetul executiv al partidului Narodnaia Volea. - 413. 

513 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară în : J. Altmann. Antlqua· 
riat, Berlin, Auktionskatalog nr. 25, Autographen : Mai 1923, S. 21,  nr. 154. 
- 415. 

514 Această scrisoare reprezintă răspunsul lui Marx la scrisoarea lui Achilie Loria, 
din 14 septembrie 1880. Lorla îi făcea cunoscut lui Marx că ar dori să rămînă 
mai mult timp la Londra pentru a-şi relua şi aprofunda studiile ln acest 
centru de cercetare a vieţii sociale, pe baza literaturii economice engleze. 
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Pentru a-şi asigura din punct de vedere financiar şederea la Londra, el n 
ruga pe Marx să-i găsească un post de ziarist 1 de asemenea îşi exprimct 
dorinţa de a lucra ca secretar personal al lui Marx. - 415. 

515 Aceste rînduri au fost scrise de Marx pe o carte poştală, pe care este men
tionată următoarea adresă : „C. Hirsch, Esq„ 30, Calthorpe Street, Grays lnn 
Road, W.C.". - 418. 

516 lncii la 17 septembrie 1878, a doua zi după începerea în Reichstag a dez
baterilor pe marginea legii exceptionale împotriv._ socialiştilor (vezi adno
tarea 143), în scrisoarea adresată lui Engels, Marx şi-a exprimat pentru primii 
oarii poziţia criticii fatii de acest eveniment din Germania (vezi volumul de 
faţă, p. 77-78), bazîndu-se pe informaţiile furnizate de presa engleză. In scri
soarea adresată lui Engels la 24 septembrie (vezi volumul de fată, p. 86), 
Marx îl informa că Wilhelm Bracke i-a trimis „Darea de seamă stenografiată• 
a şedintelor Reichstagului, din 16 şi 17 septembrie 1878 (vezi adnotarea 158) 
şi că pregăteşte un material pe această temii pentru presa engleză. Marx a 
început sii conspecteze materialele privind desfăşurarea ambelor şedinte dar 
nu a reuşit să termine şi s-a oprit la şedinta din 1 6  septembrie. - 423. 

517 Toate sublinierile din „Darea de seamă stenografiată" aparţin lui Marx ; 
pasajele pe care în manuscris Marx le-a subliniat cu două linii sini tipărite 
cu caractere aldine. Pasajele care erau subliniate şi în „Darea de seamă 
stenografiată• sini tipărite spatiat. - 423. 

518 Crucişătorul german „Grosser Kurfiirst•, cu un echipaj de 270 de oameni, s-a 
scufundat la 31 mai 1878 în urma ciocnirii cu crucişătorul „Konig Wilhelm" . 
Interpelarea prin care se cerea o explicaţie oficială asupra scufundării vasului 
a fost fiicută în Reichstag la 13 septembrie 1878, iar răspunsul l-a dat mi
nistrul marinei, von Stosch. - 425. 

519 Atentatul comis de Vera Zasulici la 24 ianuarie (5 februarie st. n.) 1878 asupra 
lui Trepov, primarul oraşului Petersburg, şi achitarea ei de către curtea cu 
jurat! au produs o puternicii impresie în întreaga Europă. La 4(16) augu�t 1878 
Kravcinski a ucis cu o lovitură de pumnal pe Mezenţov, şeful j andarmeriei. 
- 428. 

520 Congresul de la Fribourg (Elveţia) al Federatiei jurasiene anarhiste a avut 
loc între 3 şi 5 august 1878. - 428. 

521 Uniunea naţională germană era o organizaţie a burgheziei liberale care milita 
pentru unificarea Germaniei într-un stat puternic, centralizat, făxă Austria, 
sub hegemonia unei Prusii monarhiste (pentru o aşa-numită Germanie mică) . 
Ea a luat fiinţă în septembrie 1 859 în cadrul unui congres care a avut loc la 
Frankfurt pe Main. Nucleul Uniunii nationale îl constituia partidul liberal 
proprusian de la Gotha fondat de reprezentanţii marii burghezii contrarevolu
ţionare care în iunie 1 849 ieşiseră din Adunarea naţională de la Frankfurt 
şi de liberalii de dreapta de la Gotha. După războiul austro-prusian din 1 866 
şi după formarea Confederatiei Germaniei de Nord, în noiembrie 1867, Uniunea 
naţionalii s·a declarat dizolvată. - 430. 

522 Este vorba despre următorul pasaj din „Manifestul Partidului Comunist• : 
„Comuniştii.„ declară făţiş că ţelurile lor pot fi atinse numai prin doborîrea 
violentă a întregii orinduiri sociale de pînă acum• (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Manifestul Partidului Comunist, Bucureşti, Editura politică, 1969, ed. a IX-a, 
p. 72). - 431. 

523 ln cuvîntarea rostită în Reichstag la 16 septembrie 1878, August Bebel a de
clarat că B ismarck care acum acuză social-dernocratia de revolutie a fost în 
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relaţii deosebit de strînse cu Ferdinand Lassalle. In aceeaşi şedinţă, combă
tîndu-1 pe Bebel, Eulenburg a spus : „Cind o mişcare începe sil. aibil. amploarea 
pe care o are mişcarea muncitorească, pentru guvem nu este pur şi simplu 
de dorit ci chiar necesar să nu se bazeze numai pe ceea ce se spune şi ceea 
ce se scrie despre scopurile propriu-zise ale acesteia şi sil. se informeze ci, 
pe cit posibil să cunoască chiar de la conducătorii mişcării ce scopuri urmă
resc ei, ce motive au şi apoi, dacă este cit de cit realizabil, să orienteze 
această mişcare puternică pe făgaşul paşnic al dezvoltării legale - aceasta 
înseamnă îndeplinirea datoriei ... Am arătat în repetate rinduri că în perioada 
cind a avut loc această apropiere la care s-a referit antevorbitorul, mişcarea se 
afla pe un făgaş diferit de cel de azi : atunci în frunte se aflau Lassalle şi adep
ţii lui, se ştie însă că nu a trecut mult şi această orientare a fost reprimată şi 
înlăturată de orientarea care ţinteşte mai departe, de orientarea aşa-zis inter
naţională care domină astăzi" (vezi „Stenographische Berichte liber die Ver
handlungen des Deutschen Reichstags. 4. Legislaturperiode. I. Session 1878", 
Erster Band, Berlin, 1878). - 432. 

524 Anexele de faţă cuprind scurte rezumate ale scrisorilor adresate de Marx lui 
Carl Hirsch la Paris, făcute de poliţia franceză şi care s-au păstrat în arhiva 
prefecturii poliţiei din Paris. 

Scrisorile originale ale lui Marx către Hirsch au fost confiscate, aşa cum 
se menţiona în suplimentul din 20 septembrie 1878 al ziarului „Vorwărts" ,  in 
momentul arestării lui Hirsch, la 6 septembrie 1 878 (vezi adnotarea 1 50) .  -

Aceste rezumate fac parte din amplul dosar Hirsch, care are 86 de pagini 
scrise de mină, cu următoarea menţiune : „Prefecture de police. Archives. Se
cretariat general" .  Dosarul conţine date despre vasta corespondenţă a lui 
Hirsch, printre altele despre scrisorile Eleanorei Marx către Hirsch, ca de exem
plu un rezumat al scrisorii publicate în volumul de faţă, p. 451-452. - 435. 

525 ln septembrie 1876 Marx a fost la tratament la Karlsbad (denumirea actuală 
Karlovy Vary) (vezi adnotarea 42) . - 435. 

526 Fragmentul de faţă dintr-o scrisoare pe care Jules Guesde a adresat-o lui 
Marx aproximativ la sfirşitul anului 1 878 - începutul anului 1879, are la bază 
scrisoarea publicată pentru prima oară în „Le combat marxiste• (Paris, nr. 19, 
mai 1935) . Guesde răspundea, evident, la o scrisoare a lui Marx, care pină în 
prezent nu s-a găsit. Publicăm totuşi pasajele din scrisoarea lui Guesde în 
care el se referă direct la ideile din scrisoarea lui Marx. - 436. 

521 Textul integral al acestui interviu pe care Marx l-a acordat la începutul lunii 
decembrie 1878 unui corespondent al lui „Chicago Tribune• a fost redescoperit 
de Louis Lazarus (New York) (comp. Seccond supplement to Marx and Engels : 
American manuscripts and imprints 1846, till 1898, prepared by Louis Lazarus, 
în Library Bulletin of Tamiment Institute library in New York, nr. 40 din mai 
1964) ; interviul a apărut în „The Chicago Tribune• din 5 ianuarie 1879 : un 
fragment (ultimul răspuns, vezi volumul de faţ!i, p. 447) pe care săptăminalul 
din Chicago „The Socialiste•,  l-a preluat, cu unele schimbări minore din „Tri
bune• a fost publicat de Karl Obermann, după acest izvor ln articolul său „Die 
Beziehungen von Marx und Engels zur amerikanischen Arbeiterbewegung in der 
Zeit zwischen der I. und II. Internationale" („Zeitschrlft fiir Geschichtswissen
schaft•, Berlin 1964, Nr. 1) în limba engleză şi în versiune germanii.. - 438. 

528 Este vorba despre „Statutul general şi Regulamentul de organizare al Asocia
ţiei Internaţionale a Muncitorilor• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 11, 
Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 466-481).  - 440. 
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529 Raportul oficial al ambasadorului american la Berlin, J.C. Bancroft Davis, din 
10 februarie 1871 către ministrul de externe american cuprindea şi o prezentare 
fn 12 puncte a Programului de la Gotha al Partidului muncitoresc socialist din 
Germania. Raportul a fost publicat fn „United States. State Department. Papers 
Relating to Foreign Relations of the United States•, Wa_sh!ngton 1877. - 440. 

530 Textul este dat după „Protokoll des Vereinigungs-Congresses der Sozialdemo
kraten Deutschlands, abgehalten zu Gotha, vom 22. bis 27. Mai 1875", Leipzig 
1875. 

A fost menţinut! numerotarea articolelor dată ln interviu, care nu cores
punde cu cea din originalul german al programului. - 440. 

531 In raportul lui J.C. Bancroft Davis (vezi adnotarea 529) lipsesc articolele l şi 3 
din Programul de la Gotha (respectiv 7 şi 9 fn numărătoarea din interviu) ; ca 
punct 12 Davis a dat revendicarea pe care o citează din preambulul progra
mului. - 441. 

532 August Bebel spune („Aus meinem Leben• , Dritter Teii, Stuttgart 1914, S.  24) : 
„ ( ... ) la 29 noiembrie ne-a surprins ştirea că, fn ajun, •Reichsanzeigeu a pu
blicat o proclamaţie a guvernului prin care se decreta mica stare de asediu la 
Berlin. A doua zi această veste proastă a fost urmată de alta : 67 d'ntre cei mai 
cunoscuţi tovarăşi de partid, printre care I. Auer, Heinrich Rackow, F.W. Fritz
sche au fost expulzaţi. Unii au trebuit să părăsească oraşul în 24 de ore, alţii 
fn 48 de ore ... • (vezi August Bebel „Din viaţa mea•, voi. Ill, Bucureşti, Edi
tura de stat pentru literatură politică, 1958, p. 31). - 447. 

533 Jenny Marx se referă, probabil, la moartea fiicei lui Sorge, în februarie 1873 
şi la moartea fiului mai mic al acestuia, Max, la 16 octombrie 1874, în vîrstă de 
14 ani şi jumătate. - 456. 

534 Aluzie la faptul că Lafargue era de profesie medic. - 458. 

535 Aluzie, probabil, la faptul că la 4 august 1789 Adunarea constituantă din Franţa 
a proclamat solemn, sub presiunea crescîndă a mişcării ţărăneşti, desfiinţarea 
unor servituţi feudale care la acea dată fuseseră de fapt desfiinţate de ţă
ranii r!sculaţi. Legile emise ulterior însă desfiinţau fără răscumpărare numai 
servituţile personale. Desfiinţarea tuturor servituţilor feudale, fără răscumpă
rare, a fost înfăptuită abia în perioada dictaturii iacobine, prin legea din 
17 iulie 1793. - 465. 
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apărut din 1810 pină în 1882 la Augsburg ; în epoca premergătoare revoluţiei 
din martie 1848, principalul organ de presă al marii burghezii liberale germane ; 
în deceniile al 6-lea şi al 7-lea a sprijinit planul unificării Germaniei sub hege
monia Austriei. - 193, 202. 

Arbeller-Wochen-Chronik - săptămînal socialist ; a apărut sub acest titlu din 1873 
pină în 1 890 la Budapesta ; organul de presă al Partidului social-democrat din 
Ungaria ; din ianuarie 1891 pină în 1894 a apărut sub titlul „Arbeiterpresse•.  
- 189. 

L'Avanl-garde ziar anarhist ; a apărut în 1 877-1878 de două ori pe lună la 
l.ll-Chaux-de-Fonds (Elveţia). - 314. 

Der Beobachler - cotidian, a apărut sub acest titlu din 1833 la Stuttgart ; în de
ceniul al 7-lea al secolului al XIX-iea a fost organul de presă al democraţiei 
mic-burgheze cu subtitlul „Ein Volksblatt aus Schwaben • .  - 9. 

Berllner Freie Presse - cotidian social-democrat, a apărut din 1876 pînă în 1878 
la Berlin, de la jumătatea anului 1876 sub redacţia lui Johann Most. - 32, 447. 

Braunschweiger Volkslreund - ziar social-democrat fondat de Wilhelm Bracke, a 
apărut la Braunschweig de la 15 mai 1871 pină la 29 octombrie 1878 cînd a fost 

interzis. - 5 1 .  

Bu//elln de la F�d�ralion Jurasslenne de I '  Association Inlernaliona/e des Tra
vai/Jeurs - organul de presă al anarhiştilor elveţieni ; a apărut sub redacţia 
lui James Guillaume din 1872 pină în 1878 în limba franceză, la început b ilunar, 
iar din iulie 1873 săptămînal. - 32, 33, 200, 226, 283. 

Bulleltn Jurassien - vezi Bullelin de la F�d�rallon Jurassienne de J'Assosiation 
Inlernallonale des Travallleurs. 

Chicagoer Arbeller-Zellung - publicaţie socialistă, apare din 1876 !n limba ger
mană la Chicago, pînă în 1879 de trei ori pe săptămînă, ulterior zilnic. - 360. 

The Chicago Tribune - cotidian fondat în 1846 ; a fost apropiat de Partidul repu
blican ; în afară de ediţia de dimineaţă care apărea zilnic (peste 25 OOO de exem-
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piare), de trei ori pe săptămină apărea o ediţie de seară (peste 1 OOO de exem· 
piare) iar miercurea un supliment săptămînal (cca. 50 OOO de exemplare). - 438. 

Ciornll peredel - ziar rus, organ al grupului narodnic revoluţionar „Ciomli 
peredel" ; a apărut de la începutul anului 1880 pînă la sfirşitul anului 1881 1 
din redacţie au făcut parte G. V. Plehanov, P. B. Axelrod, J. V. Stefanovici 
şi  L G. Deici 1 în total au apărut 5 numere, dintre care primele două la Geneva, 
ultimele trei la Minsk. - 413. 

La Commune - cotidian democrat mic-burghez ; a apărut în septembrie-noiembrie 
1880 la Paris sub redacţia lui Felix Pyat. - 4 1 1 ,  436. 

The Conlemporary Review - revistă lunară de orientare liberală, fondată în 1 866 
la Londra. - 41. 

The Daily News - cotidian liberal, a apărut sub acest titlu din 1846 pînă în 1930 
la Londra, organ de presă al burgheziei industriale. - 14, 28, 78, 86, 287, 298. 

The Daily Telegraph - cotidian, a apărut sub acest titlul din 1 855 pînă în 1937 
la Londra ; iniţial liberal, din deceniul al 9-lea conservator, după fuzionarea, în 
1937 cu „The Morning Post " ,  apare sub titlul „Daily Telegraph and Morning 
Post•. - 82, 85, 203, 306. 

Demokral/sches Wochenblall - a apărut începînd din ianuarie 1 868 sub redacţia 
lui Wilhelm Liebknecht la Leipzig. Deşi, ca organ de presă al Partidului popu
lar a reflectat concepţiile mic-burgheze ale acestuia, „Demokratisches Wochen
blatt• a juc;at un rol pozitiv în dezvoltarea mişcării muncitoreşti germane. A 
militat pentru unificarea pe cale democratică a Germaniei, a combătut politica 
lui Bismarck şi s-a distanţat de tactica dăunătoare a liderilor lassalleeni. Cu 
sprijinul lui Marx şi Engels Liebknecht a propagat în paginile acestei publicaţii 
ideile Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor şi a publicat principalele ei do
cumente. Din decembrie 1868 organ de presă al Uniunii generale a muncitori· 
lor germani ; a jucat un rol important în pregătirile legate de crearea Parti· 
dului muncitoresc s ocial-democrat din Germania. La congresul de la Eisenach 

(1869} a devenit organul central al partidului sub numele de „Der Volksstaat " .  

- 122. 
The Diplomatic Review - publicaţie de politică externă, a apărut sub acest titlu 

ca supliment la „The Free Press• din iunie 1 866 pînă în 1877, pînă în iulie 
1870 lunar, apoi trimestrial ; redactor a fost David Urquhart. - 190. 

Dziennik Polski - ziar burghezo-liberal, organul de presă al elementelor de 
dreapta ale burgheziei liberale din Galiţia, a apărut din 1 869 pînă în 1914 la 
Lvov. - 151. 

The Easlern Post - publicaţie muncitorească ; a apărut din 1 868 pînă în 1 873 
s ăptămînal la Londra ; din februarie 1871 pînă în iunie 1872 organul de presă 
al Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor. - 307. 

L' lgallte - publicaţie socialistă, fondată ln 1877 la Paris de Jules Guesde 1 ln 
1 886--1883 a fost organul de presă al Partidului muncitoresc francez 1 publi· 
caţia a apărut cu întreruperi în şase serii : seria 1 din 18 noiembrie 1 877 pînă 
la 14 iulie 1878. Seria 2 din 21 ianuarie 1880 pînă la 25 august 1880, seriile 
1-3 au apărut săptămînal (1 13 numere), seriile 4 şi 5 (56 numere) au apărut 
zilnic. Din seria a 6-a care trebuia să apară săptămînal a apărut un singur 
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L'lndependance belge - cotidian, fondat în 1831 la Bruxelles, apare sub acest titlu 
din 1 843 ; organ de presă liberal. - 72, 133. 

L'lntranslgeant - a apărut la Paris din 1880 pînă în 1948, fondator şi redactor-şef 
a fost Henri Rochefort (1 880--1910) ; in deceniul al nouălea s-a situat pe poziţii 
radical-republicane. - 412. 

Jahrbuch Jilr Sozialwlssenschaft und Sozialpolitlk - publicaţie cu tendinţe refor
miste ; din 1879 pină in 1881 a fost editat la Ziirich de către Karl Hochberg 
(sub pseudonimul Dr. Ludwig Richter). - 91,  101, 102, 104, 338, 340, 341 ,  348, 
359, 368, 373, 376, 388, 410. 

Journal des Debats po/iliques el /itteraires - cotidian fondat la Paris în 1789 ; 
în timpul monarhiei din iulie a fost organul de presă al guvernului, organul 
de presă al burgheziei orleaniste ; în timpul revoluţiei din 1848 a reprezentat 
concepţiile burgheziei contrarevoluţionare ; după lovitura de stat din 2 decem
brie 1851 - organul de presă al opoziţiei orleaniste moderate. - 5 1 ,  451. 

Journal des Sconomistes - publicaţie lunară liberală, a apărut din 1841 pină ln 1943 
la PMis. - 219. 

La Juslice - cotidian, organul de presă al partidului radical ; a apărut din 1 889 
pină în 1930 Ia Paris. Din 1880 pînă î n  1897, perioadă in care a fost condus 
de fondatorul lui, Clemenceau, a fost organul aşa-numitei extreme de stinga 
a partidului radical care prezenta un program de reforme democratice şi sociale 
şi exprima interesele micii burghezii şi ale burgheziei mijlocii. După amnistia 
din 11 iulie 1880 din redacţie a făcut parte Charles Longuet. - 4 1 2, 461--&64. 

Kalender - vezi Volks-Kalender. 

Kolnische Zeitung - cotidian, a apărut din 1 802 pină tn 1 945 ; organ de presă 
al marii burghezii il'enane şi al partidului naţional liberal ; in deceniul al 8-lea 
a fost purtătorul de cuvînt al lui Bismarck. - 46, 47, 56, 80, 1 87, 361, 386. 

Konlg/ich privilegirte Berllnlsche Zeitung von Staats-und gelehrten Sachen - coti
dian, a apărut din 1785 Ia Berlin ; cunoscut şi sub numele de „Vossische Zei
tung• ,  după numele proprietarului lui. - 59, 288, 293. 

Kreuz-Zeilung vezi Neue Preussische Zeitung. 

The Labour Standard - săptăminal socialist, a apărut din 1876 pină in 1900 la 
New York ; în deceniul al 8-lea Engels a colaborat la această publicaţie. - 283. 

D/e Laterne - săptăminal social-democrat, a apărut de la 15 decembrie 1878 pină 
la 29 iunie 1879 Ia Bruxelles sub redaclia lui Carl Hirsch 1 11 criticat tendinţele 
oportuniste din cadrul social-democraţiei germane. - 104, 341 ,  345, 347, 348, 
358, 360, 363. 

The Leisure Hour - publicaţie burgheză engleză, a apărut din 1852 plnă ln 1900 
la Londra. - 87. 

La LJberte - ziar democrat b elgian, a apărut din 1 865 pină fn 1 873 la Bruxelles 
(in 1872 şi 1873 a apărut zilnic) ; din 1867 unul dintre organele de presă ale 
Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor fn Belgia. - 63. 
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Londoner Journal - ziar german de orientare mic-b urgheză 1 a apărut din 1878 
ptnă ln 1891 la Londra. - 291 .  

L a  Marselllalse - cotidian republican-radical ; a apărut din 1877 pînă î n  1914 
la Paris. - 44, 302, 304, 305, 308. 

11 Martello - ziar bakunist italian ; a apărut din ianuarie pînă în martie 1877 
sub redacţia lui A. Kosta la Bologna. - 3 1 .  

Morning News - ziar conservator scoţian. - 4 1 .  

The National Reformer - săptămînal, a apărut din 1860 pînă î n  1893 1a Londra ; 
organ de presă al radicalilor burghezi. - 307, 308. 

HaqaJio. Opr9.H'L pycCKHX'L CO�HaJIHCTOB'L ziar ilegal rus, au apărut 
în total 4 numere, din martie pină în mai 1878 la Petersburg : editat de inte

lectuali revoluţionMi, a reprezentat concepţiile bakuniste 1 ziarul aspira să 
unească revoluţionarii de diferite orientări. - 292. 

Nafure. A Weekly lllustrated Journal of Science 
ştiinţele naturii, apare din 1869 la Londra. - 289. 

publicaţie pe probleme de 

Die Neue Gesellschafl. Monatsschrift fiir Sozlalwissenschaft - publicaţie refor· 
mistă, a apărut din octombrie 1877 pînă în martie 1880 la Zdrich, editată de 
Franz Wiede. - 47, 49, 60, 246, 248, 328, 353, 358. 

Neue Preusslsche Zeitung - cotidian, a apărut din 1848 pînă în 1 938 la Berlin ; 
organ de presă ultrareacţionar al iunkerimii şi marii nobilimi prusiene, în epoca 
lui Bismarck organul de presă oficial al conservatorilor ; se mai numea şi 
„Kreuz·Zeitung•,  deoarece avea pe frontispiciu crucea de fier. - 424. 

Neue Rheinische Zeilung. Organ der Demokratle - cotidian care a apărut sub 
conducerea lui Karl Marx de la 1 iunie 1848 pînă la 19 mai 1849 la Kăln. 
Din redacţie mai făceau parte, în afară de Marx care era redactor-şef, Friedrich 
Engels, Wilhelm Wolff, Georg Weerth, Ferdinand Wolff, Ernst Dronke, Heinrich 
BUrgers şi, din octombrie 1848 Ferdinand Freiligrath. Ca organ de luptă al 
aripii proletare a democraţiei, ziarul a contribuit la educarea maselor populare 
în lupta împotriva contrarevoluţiei. Articolele redacţionale care tratau princi
palele probleme ale revoluţiei germane şi ale celei europene, erau scrise, de 
regulă, de Marx şi Engels. Expulzarea lui Marx de către guvernul prusian şi 
persecuţiile împotriva celorlalţi redactori au făcut ca ziarul să-şi înceteze 
apariţia. „Neue Rheinische Zeitung• a fost „organul de presă cel mai bun, 
neîntrecut pînă în zilele noastre, al proletariatului revoluţionar•. (Lenin) . - 63, 
300, 385. 

Die Neue Well, lllustrirtes Unterhaltungsblall fiir das Volk - publicaţie socialistă, 
a apărut din 1876 pînă î n  1883 la Leipzig şi pînă î n  1919 la Stuttgart şi Ham· 
burg ; la început a fost condus de Wilhelm Liebknecht, iar apoi de Bruno 
Geiser ; în 1 876 Engels a publicat în „Neue Welt" într-o suită de articole 
lucrarea sa intitulată „Wilhelm Wolff•. - 19, 48, 219-220, 227. 

New-York Dally Tribune - cotidian, a apărut din 1841 pînă in 1924 ; fondat de 
cunoscutul ziarist şi politician american Horace Greeley ; pînă la mijlocul 
deceniului al 6-lea a fost organul aripii de stînga a whigilor americani, ulterior 
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organul partidului republican ; în deceniile al 5-lea şi al 6-lea s-a situat pe 
poziţii progresiste şi a condamnat sclavia. Marx şi Engels au colaborat la acest 
ziar din august 1851 pînă în martie 1862. - 164. 

The Nlneleenlh Century - revistă lunară liberală, a apărut sub acest titlu din 1 877 
pînă în 1900 la Londra ; după 1900 a avut titlul „The Nineteenth Century & 
After' iar din 1951 „The Twentieth Century•. - 82. 

Norddeulsche Al/gemeine Zeilung - cotidian, a apărut din 1 861 pînă în 1918 la 
Berlin ; din deceniul al 7-lea pînă în deceniul al 9-lea a fost organul de presă 
oficial al guvernului B ismarck. - 286, 428, 444. 

O operaio - ziar socialist portughez, a apărut la sfirşitul deceniului al 8-lea pină 
în deceniul al 9-lea la Oporto. - 329. 

Osterreichlsche Monatsschrifl fiir Gesellschaftswissenschaften und Volkswlrlschaft 
- publicaţie conservatoare catolică, a apărut în 1 879-1880 la Viena. - 335. 

Otecestvennîe Zapiski (0TeqeCTBeHHhle Bam1c1m) - publicaţie politică-literară, a 
apărut din 1 820 pînă în 1884 la Petersburg, a fost interzisă de guvernul ţarist. 
Din redacţie au făcut parte printre alţii V. G. Belinski (pînă în 1 846) . colaborator 
al ei a fost şi A. I. Herzen ; în 1 868 N. A. Nekrasov şi M. I. Saltîkov-Scedrin 
au luat conducerea redacţiei, care reunea în jurul ei intelectualitatea demo
crat-revoluţionară ; după moartea lui Nekrasov (1877) a propagat narodni
cismul. - 309. 

The Pall Mall Gazelle - cotidian, a apărut din februarie 1 865 pînă în 1920 la 
Londra ; din deceniul al 7-lea pînă în deceniul al 8-lea a avut orientare con
servatoare ; din iulie 1870 pînă în iunie 1871 Marx şi Engels au avut legături 
cu acest cotidian care a publicat seria de articole ale lui Engels „Insemnări 
despre război " .  - 169, 194. 

Paterson Laboc Standard - revistă săptămînală americană, a apărut la Paterson 
din 1878 pînă în 1 898. - 356. 

La Plebe - săptămînal italian, a apărut din 1 868 pînă în 1 875 la Lodi, iar din 1875 
pînă în 1883 la Milano sub redacţia lui Enrico Bignami ; pînă la începutul 
deceniului al 8-lea a avut orientare burghezo-democrată, apoi a devenit organ 
de presă al mişcării muncitoreşti socialiste ; din 1871 pînă ln 1 873, ca organ 
de presă al secţiilor din Italia ale Internaţionalei, a susţinut linia Consiliului 
General ; a publicat articole ale lui Engels şi documente ale Internaţionalei. 
- 3 1 ,  32, 35, 38, 226. 

Le Precurseur - săptămînal socialist, organ de presă al social-democraţiei din 
Elveţia romandă ; a apărut în limba franceză la Geneva la 15 decembrie 1 876 
(numărul de probă) , iar din ianuarie 1 877 pină în noiembrie 1 886 a fost editat 
şi redactat de Johann Philipp Becker ; Marx şi Engels au salutat fondarea unei 
publicaţii franceze în Elveţia menită să contracareze influenţa anarhiştilor şi 
au sprijinit publicaţia şi din punct de vedere financiar. - 207, 226, 273, 3 14, 316. 

O Proleslo - săptămînal socialist portughez, a apărut din august 1 875 plnă ln 
ianuarie 1 878 la Lisabona. - 1 4 1 ,  150, 201 . 
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Le Rappel - cotidian de orientare republicană de stinga, fondat de Victor Hugo 
şi Henri de Rochefort 1 a apărut din 1869 pînă în 1928 la Paris 1 a criticat 
cel de-al doilea Imperiu, a militat pentru sprijinirea Comunei din Paris. - 435. 

La Republique Fran<:aise - cotidian radical-burghez, fondat de Leon Gambetta 1 
apărea din 1871 la Paris. - 44, 58, 67, 306. 

La Revolulion lran<:aise - ziar francez, a apărut din 1 876 la Paris. - 455. 

La Revolulion Sociale - săptămînal anarhist, a apărut din septembrie 1 880 la 
Paris. - 4 1 1 .  

Revue des deux Mondes - revistă bilunară de istorie, politică, artă ş i  literatură, 
a apărut la Paris dm 1 829 pînă în 1 944. - 186, 219. 

La Revue socialiste - revistă lunară fondată de socialistul mic-burghez şi posibi
listul francez Benoît Malon 1 iniţial organ de presă republican-socialist, apoi 
sindicalist şi cooperatist ; în 1880 a fost editat la Lyon şi Paris, iar din 1885 
pină in 1914 la Paris. In 1880 Marx şi Engels au colaborat la această revistă. 
- 374, 41 1 .  

Le Siecle - cotidian, a apărut din 1836 pînă în 1939 l a  Paris 1 în deceniul al 7-lea 
a fost organul de presă al republicanilor moderaţi. - 44, 451. 

IJer Sozialdemokrat - organul central al social-democraţiei germane ; ln perioada 
cind a fost în vigoare legea excepţională împotriva socialiştilor, din septem
brie 1 879 pînă în septembrie 1888, a apărut la Ziirich şi din octombrie 1 888 
pină la 27 septembrie 1 890 la Londra şi era difuzat ilegal în Germania : datorită 
sprijinului multilateral acordat de Marx şi Engels ziarul a depăşit lipsurile 
teoretice manifestate iniţial, devenind agitator, propagandist şi organizator 
colectiv al partidului în lupta împotriva legii excepţionale împotriva socialişti
lor ; in 1 88 1  Marx şi Engels au început să colaboreze sistematic la acest ziar, 
colaborare care nu s-a limitat la publicarea de articole, ci s-a extins în toate 
domeniile conducerii unui ziar revoluţionar. „Sozialdemokrat• a fost stindardul 
partidului german (Engels).  - 90, 92, 96, 102, 104, 333, 336, 338, 339-345, 347, 
354, 357-359, 365--368, 371 ,  373, 374, 376, 381-383, 406, 410. 

The Spectator - săptămînal liberal, apare din 1828 la Londra, în prezent de 
orientare conservatoare. - 307. 

The Standard - cotidian conservator, fondat în 1827 la Londra. - 62, 80, 82, 257, 
298, 305--306. 

The Sun - ziar progresist burghez, fondat în 1833 la New York, din 1 868 a apărut 
sub redacţia lui Charles Dana. - 395, 408. 

Die Tagwacht - ziar social-democrat, a apărut la Ziirich în limba germană 
din 1869 pînă în 1880 ; din 1869 pină în 1 873, organ de presă al secţiilor 
germane din Elveţia ale Internaţionalei, în continuare organ de presă al Uniunii 
muncitorilor elveţieni şi al Partidului social-democrat elvetian. - 201. 

Le Temps - cotidian conservator, a apărut din 1 861 pînă în 1943 la Paris ; organ 
de presă al marii burghezii ; a făcut opoziţie celui de-al doilea Imperiu. - 451. 
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The Times - cotidian, fondat la 1 ianuarie 1785 la Londra sub titlul „Daily Uni
versel Register" ,  de la 1 ianuarie 1788 apare sub titlul „The Times• ; cel mai 
mare ziar englez de orientare conservatoare. - 44, 72, 83, 125, 251 ,  257, 306, 
318, 380, 445. 

Le Travailleur - publicaţie lunară anarhistd., a apărut din mai 1 877 pină ln apri
lie-mai 1878 la Geneva ; a fost redactată de N. Jukovski, Elisee Reclus, Elie 
Reclus. - 63. 

Tribune vezi New-York Daily Tribune. 

Ober Land und Meer - săptămînal ilustrat, a apărut din 1 858 pinii. în 1923 la 
Stuttgart. - 157. 

Vanily Fair. A Weekly Show of Political, Social & Literary Wares - săptămînal 
conservator, a apărut din 1868 pină în 1929 la Londra. - 37, 4 1 ,  232, 257. 

Das Volk - săptămînal, a apărut în limba germană de la 7 mai pină la 20 au
gust 1 859 la Londra ; a fost fondat ca organ al Asociaţiei culturale a muncitorilor 
germani şi al altor asociaţii muncitoreşti germane de la Londra ; incepînd cu 
numărul 2, Marx a devenit colaboratorul, iar în iulie conducătorul publicaţiei. 
- 202, 203. 

VoJJ,sfreund vezi Braunschweiger Volkslreund. 

Volks·Kalender - publicaţie social-democrată, a apărut din 1874 pină în 1 878 
la Braunschweig ; l!"edactor-şef şi editor era Wilhelm Bracke. - 242, 283. 

Der Volksstaat - organul central al Partidului muncitoresc social-democrat (al 
eisenachienilor) ; a apărut la Leipzig de la 2 octombrie 1 869 pină la 29 sep
tembrie 1876 (la început de două ori pe săptămină, iar din iulie 1 873 - de trei 
ori pe săptămină) . Exprima concepţiile curentului revoluţionar din mişcarea 
muncitorească germană ; a fost supus fd.ră încetare persecuţiilor din partea 
poliţiei şi a guvernului ; componenţa redacţiei s·a schimbat mereu din cauza 
arestării redactorilor, dar conducerea generală a rămas, totuiii, în miinile lui 
W1lhelm Liebknecht ; un rol important a avut August Bebe!, care conducea 
editura „Volksstaat• .  Marx şi Engels au ţinut o strinsă legătură cu redacţia 
ziarului în paginile căruia şi-au publicat în mod sistematic articolele. 
Dind o mare importanţă ziarului „Volksstaat•, Marx şi Engels urmă
reau cu atenţie apariţia lui, criticau lipsurile şi greşelile lui, ii orientau. - 13, 
19, 23, 1 1 3, 1 1 6, 1 19, 130, 1 44, 1 5 1 ,  168, 187. 

Volks-Zeilung - cotidian, a apărut din 1 853 pma în 1 889 la Berlin ; organ de 
presă al burgheziei liberale din opoziţie. - 357. 

Vorwârts - organul central al Partidului muncitoresc social-democrat din Germa· 
nia, a apărut de la 1 octombrie 1876 de trei ori pe săptămină la Leipzig. Marx 
şi Engels au acordat un ajutor multilateral ziarului ; în 1 877-1878 ziarul a publi
cat pentru prima oară lucrarea lui Engels „Anti-Diihring• ; în baza legii excepţio
nale împotriva socialiştilor, la sfirşitul lui octombrie 1 878 şi·a încetat apari· 
ţia. - 35, 48, 49, 53, 70, 187, 2 1 1 ,  220, 226, 229, 244, 246, 262, 263, 265, 268, 
274, 283, 284, 304, 347, 358, 424, 428, 435--436. 
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Vossische Zeilung vezi Koniglich prlvllegirle Berlinische Zeilung von Slaals-uncl 
ge/ehrlen Sachen. 

Vperiod-BnepeJJ:b I HenepiOJJ:H'leCHOe o6oap'hHie, ziar rus, editat în 1 875-1876 de 
către P. L. Lavrov la Londra ; exprima concep!iile aripii de dreapta a narodni
cilor Tevoluţionari. - 22, 23, 170, 186, 194. 

Vperiod - publicaţie rusă, a apărut la Ziirich (din 1873 pînă în 1 874) şi la Londra 
(din 1 875 pînă în 1 877) ; au apărut în total 5 numere ; din 1873 pînă în 1876 a fost 
editat de către P. L. Lavrov, în 1 877 (numărul V) a fost editat de către 
V. N. Smirnov şi N. G. Kuleabko-Koreţki ; exprima concepţiile aripii de dreapta 
a narodnicilor revoluţionari. - 170, 282, 284. 

Die Wage, Wochenblall liir Polilik und Lileralur - publicaţie burghezo-democrată ; 
a apărut din 1873 pînă în 1879 la Berlin, a fost editat de Guido Weiss. - 1 1 .  

Weslphii/ische Vo/kszeilung - organ de presă al progresiştilor, a apărut sub acest 
titlu din 1 862 pînă în 1863 la Haga (de trei ori pe săptămînă), a fost redactat 
de Wilhelm Hasenclever. - 53. 

The Whilehall Review - săptămînal englez de orientare conservatoare ; a apărut 
din 1876 pînă în 1929 la Londra. - 37, 4 1 ,  82, 257, 317. 

Die Zukunfl - publicaţie bilunară cu tendinţe reformiste ; a apCirut din octom
brie 1877 pînă în noiembrie 1878 la Berlin, editată şi finanţată de Karl Hiich
berg, filantrop mic-burghez care aderase la social-democraţie ; Marx şi Engels 
au criticat publicaţia pentru încercările ei de a atrage partidul pe o cale refor· 
mistă. - 54, 55, 60-6 1 ,  63, 65, 244, 248, 264, 328, 333, 353, 358, 374. 
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A 

Abdul Aziz (1830-1876) - sultan al 
Turciei (1861-1876), la începutul 
domniei a adoptat o politică de re
forme, ulterior a manifestat tendinţe 
vădit absolutiste ; în mai 1876 mişca
rea junilor turci l-a silit să abdice, 
iar la 4 iunie 1876 a fost asasinat. -
16, 19. 

Abdul Hamid al Ii-lea (1842-1918) -
sultan al Turciei (1876-1909) , supra
numit „sultanul sîngeros " ,  în timpul 
domniei lui a avut loc războiul ruso
româno-turc (1877-1878) ; a fost în
lăturat în 1909 de revoluţia „junilor 
turci " .  - 57, 259, 276. 

Abdul Kader Bey - om de stat turc, 
judecător suprem al Constantinopolu
lui şi Anatoliei, a reprezentat Turcia 
la tratativele de pace ruso-turce de 
la Adrianopol (1829) prin care, între 
altele, s-a desfiinţat monopolul turcesc 
asupra comerţului Ţării Româneşti şi 
Moldovei. - 280. • 

Abdul Kerim Paşa (1807-1885) - ge
neral turc, participant la cîteva 
războaie duse de Turcia împotriva 
Rusiei, din 1876 generalisim, la în
ceputul războiului ruso-româno-turc 
din 1 877-1878 comandant suprem al 
armatei turceşti, în urma infrîngeri
lor suferite de armata turcă sub con
ducerea sa a fost înlăturat de la 
comanda armatei (1877) , deferit justi
tiei şi exilat. - 56, 62, 238. 

Abdul Medjid (1823-1861) - sultan al 
Turciei (1839-1861 ) ,  iniţiator al unor 
reforme cu caracter liberal. - 259, 
276. 

Abeele, Henry van den anarhist 
belgian, comerciant ; delegat la con
gresul de la Haga (1872) al Inter
naţionalei I, a fost exclus din Inter
naţională prin hotărîrea din 30 mai 
1873 a Consiliului General. - 189. 

Aberdeen, George Hamilton Gordon, 
conte de (1784-1860) - om de stat 
britanic, tory, din 1850 lider al 
peeliştilor ; ministru de externe 
(1828-1830, 1841-1846) şi prim-mi
nistru al guvernului de coaliţie (1852-
1855). - 280, 281 . 

Acollas, Emile (1820-1891) jurist 
francez, publicist şi politician ; demo
crat mic-burghez. - 63. 

Agoull, Marie-Catherlne-Sophle de Fla
vigny, contesă d' (pseudonim Danlel 
Stern) (1805-1876) - scriitoare şi 
publicistă franceză. - 175. 

Alexandru al 11-lea (1818-1881) îm-
părat al Rusiei (1855-1881) ,  în timpul 
său a avut loc războiul ruso-româno
turc din 1877-1878. - 28, 42, 44, 
215, 257, 282, 339. 

Aleksandr Aleksandrovici (1845-1894) 
- în 1881-1894 împărat al Rusiei 
sub numele de Alexandru al 111-lea. 
- 257. 



556 Indice de nume 

Al/man, George James (1812-1898) -
biolog englez. - 95. 

Allmann - 165. 

A/Isop, Thomas (1795-1880) - agent 
de bursă englez, publicist, a aderat 
la cartişti ; a colaborat intens cu 
Marx în •c\iunea de ajutorare a co
munarzilor emigranţi ; prieten al fa
miliei Marx. - 67, 225. 

Andrdssy, Gyula, conte (1823-1890) -
om de stat şi politician ungur, unul 
dintre iniţiatorii dualismului austro
ungar ; prim-ministru al Ungariei 
(1867-1871) şi ministru de externe 
(1871-1879) al Austro-Ungariei ; pro
motor al politicii de maghiarizare 
forţată a românilor şi a celorlalte 
naţionalităţi din Ungaria. - 187. 

Arnim, Harry, conte de (1824-1881) 
diplomat german, adversar al lui Bis
marck ; în 1874 a fost condamnat 
pentru însuşirea unor documente di
plomatice. - 17. 

Arnoldt, Hermann - social-democrat, 
membru al comitetului local din Kă
nigsberg al fundaţiei „Johann-Ja
coby". - 301 .  

Arnould, Arthur (1833-1895) - scriitor, 
ziarist şi politician francez ; proud
honist ; membru al Comunei din 
Paris, după înfrîngerea acesteia a 
emigrat în Elveţia ; a colaborat la 
„Revolution Sociale• şi la alte pu
blicaţii anarhiste ; după amnistia din 
1880 s-a întors în Franţa. - 190, 436. 

Auer, lgnaz (1846-1907) - social-de
mocrat german, reformist, de profesie 
curelar, unul dintre conducătorii par
tidului social-democrat, de mai multe 
ori deputat în Reichstag. - 1 29, 146, 
365, 366, 368, 373, 447. 

Auerbach, Berthold (1812-1882) - scri
itor liberal ; in opera sa a idealizat 
viata micii ţărănimi din sudul Ger
maniei. - 26. 

Augusti, Bertha (1827-1886) 
itoare ; sora Linei Schăler. 
362. 

scri-
361-

B 

Bacon, Francis, viscount of Saint Al
bans and Baron of Verulam (1561-
1626) - om politic, filozof materia
list, naturalist şi istoric englez. „Ade
văratul părinte al materialismului en
glez şi al întregii ştiinţe experimentale 
moderne" (Marx) . - 439. 

Bakunin, Mihail Aleksandrovici (1814-
1876) - revoluţionar şi publicist rus, 
ulterior unul din principalii repre
zentanţi ai anarhismului ; participant 
la revoluţia din 1848-1849 din Ger
mania ; a influenţat din punct de 
vedere ideologic narodnicismul ; mem
bru al Internaţionalei I în cadrul că
reia a acţionat ca adversar înverşu
nat al marxismului, la congresul de 
la Haga din 1872 a fost exclus dia 
Interna\ională pentru activitate sci
zionistă. - 5,  9, 22, 23, 38, 122, 129. 
316, 414. 

Balzac, Honore de (1799-1850) - ce
lebru scriitor francez. - 298. 

Bamberger, Ludwig (Louis) (1823-1899) 
- om politic, economist şi publicist 
german, democrat, participant la in
surecţia din 1849 din Baden şi Pala
tinat ; a emigrat apoi în Elveţia, An
glia şi Olanda, iar din 1853 în Franţa ; 
în 11166 s-a întors în Germania şi ai 
aderat la naţional-liberali ; membru 
al Reichstagului Germaniei (1871-
1893). - 78, 298, 300. 

Bancroft, Hubert Howe (1832-1 918) 
istoric american, autor al mai multor 
lucrări de istorie şi etnografie a 
Americii de Nord şi Centrale. - 65. 

Barry, Maltman (1842-1909) - ziarist 
englez, membru al Internaţionalei I, 
delegat la Congresul de la Haga 
(1872), membru al Consiliului Gene
ral (1871-1872) şi al Consiliului fe
deral britanic (1872-1874) ; a fost 
alături de Marx şi Engels în lupta 
lor împotriva adepţilor lui Bakunin şi 
a liderilor reformişti ai trade-unionuri
lor engleze ; după ce Internaţionala I 
şi-a încetat activitatea, el a continuat 
să participe la mişcarea socialistă din 
Anglia colaborînd concomitent la zia-
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rul conservator „The Standard" ; în 
ultimul deceniu al secolului trecut a 
sprijinit aşa-numita „aripă socialistă" 
a conservatorilor. - 37, 40, 65, 8 1 ,  
82, 85, 109, 142, 251 ,  252, 257, 302-
308, 317. 

Baste/ica, Andre (1845---1 884) - tipo
graf, militant al mişcării muncitoreşti 
franceze şi spaniole ; membru al In
ternaţionalei I, adept al lui Bakunin ; 
participant la mişcările revoluţionare 
de la Marsilia din 1870, membru al 
Consiliului General al Internaţiona
lei 1 şi delegat la Conferinţa de la 
Londra (1871) .  unde s-a pronunţat 
împotriva necesităţii acţiunii politice 
a clasei muncitoare. - 189, 209. 

Bastiat, Claude-Frederic (1801-1850) -
economist francez ; a propovăduit ar
monia dintre interesele de clasă în 
societatea capitalistă, „reprezentantul 
cel mai plat şi deci cel mai reuşit 
al apologeticii vulgar-economice " .  
(Marx) . - 186, 312. 

Baudeau, Nicolas (1730-1792) abate 
şi economist francez, adept al fizio
craţilor. - 70. 

Baumann, August - zeţar, social-de
mocrat german ; în alegerile pentru 
Reichstag din 1877 a candidat la 
Berlin pentru Partidul muncitoresc so
cialist din Germania ; după ce în 1878 
a fost expulzat din Berlin, iar în 1880 
din Hamburg, a emigrat în America. 
- 447. 

Bayer, Karl Robert von (pseudonim 
Robert Byr) (1835---1902) - romancier 
german. - 157. 

Buzaine, Francois-Achille (181 1-1888) 
- general francez, din 1864 mareşal 
al Franţei, monarhist ; a condus in
tervenţia armată franceză din Mexic 
(1863-1867) ; în timpul războiului 
franco-prusian a comandat corpul 3 
armată, iar apoi armata de Rin ; a 
capitulat în octombrie 1870 la Metz. 
- 58. 

Beaconslield, conte de, vezi Disraeli, 
Benjamin. 

Beaumarchals, Pierre-Augustin Caron de 
(1732-1799) - dramaturg francez, 
cunoscut prin comediile antifeudale 
de moravuri „Bărbierul din Sevilla" 
(1775) şi „Nunta lui Figaro• (1784). 
- 298. 

Beaumont, Madame de - cumnata lui 
Mac-Mahon. - 52, 436. 

Bebe/, August (1840-1913) - strungar, 
militant de seamă al mişcării munci
toreşti germane şi internaţionale, 
prieten şi discipol al lui Marx şi En
gels ; membru al Internaţionalei I din 
1866 ; unul dintre fondatorii Partidu
lui muncitoresc social-democrat (1869) . 
din 1867 deputat în Reichstag ; fn 
timpul războiului franco-prusian s-a 
manifestat activ împotriva planurilor 
anexioniste prusiene şi pentru apăra
rea Comunei din Paris ; adversar în
verşunat al militarismului prusian, a 
militat pentru unificarea Germaniei pe 
cale revoluţionar-democrată ; militant 
al Internaţionalei a ll-a ; în ultimul 
deceniu al secolului trecut şi la în
ceputul secolului al XX-iea a luat 
atitudine împotriva reformismului şi 
revizionismului, dar în ultima perioadă 
a activităţii sale a făcut o serie de 
greşeli cu caracter centrist. - 9, 78, 
80, 83, 93, 96, 101 ,  102, 1 10, 1 1 8-124, 
129, 147 149, 149--1 5 1 ,  190, 237, 298, 
332-334, 341-355, 357-359, 362-
367, 368, 368-371 ,  373-375, 376, 423, 
425, 427' 431 , 461 .  

Becker, Bernhard (1826--1 882) - redac
tor şi scriitor german, participant la 
revoluţia din 1848-1849, reprezen
tant al Asociaţiei culturale a munci
torilor din Frankfurt la Congresul de 
constituire al Uniunii generale a mun
citorilor germani, preşedinte al aces
teia (1864-1865) . în 1870 a aderat la 
Partidul muncitoresc social-democrat ; 
delegat la congresul de la Haga (1872) 
al Internaţionalei I, după 1874 a pă
răsit mişcarea muncitorească, a pu
blicat o lucrare calomnioasă despre 
Comuna din Paris. - 16, 130, 146, 
148, 183, 184, 197, 250, 252, 371 .  

Becker, Ellsabelh (m. 1 884) - sotia lui 
Johann Philipp Becker. - 38l. 
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Becker. Johann Philipp (1809-1886) -
perier din Palatinat, militant de seamă 
al mişcării muncitoreşti germane şi 
internaţionale 1 participant la revolu· 
ţia din 1848-1849, organizatorul sec· 
ţiilor germane din Elveţia ale Inter· 
naţionalei I, din 1866 preşedinte al 
grupului de sect!i de limbă germană 
din Internatională, delegat la Confe· 
rinţa de la Londra (1865) şi la toate 
congresele Internaţionalei, redactor al 
revistei „Vorbote• (1866-1 871) şi al 
revistei „Precurseur• (din 1877), prie· 
ten şi tovarăş de luptă al lui Marx 
şi Engels. A corespondat cu Carol 
Farcas, unul din conducătorii secţiei 
din Timişoara a Internaţionalei I, că· 
ru1a la 1 ianuarie 1869 i-a trimis 
carnetul de primire în Internatională, 
împreună cu alte zece documente de 
primire a noi membri. - 32, 101 ,  
200-202, 207-209, 226-227, 273-
275, 314-315, 316-317, 330-331 ,  
337-340, 356, 361, 375--377, 382-
384, 393-394, 406, 417-418, 452-
454. 

Becker, Oskar (1 839-1868) - student 
la Universitatea din Leipzig ; în 1 861 
a fost condamnat la 20 de ani ln
chisoare pentru tentativă de asasinat 
la viaţa lui Wilhelm I, în 1 866 a fost 
graţiat. - 427. 

Beckx, Pierre Jean (1795-1887) - con
ducătorul ordinului iezuiţilor (1 853-
1884). - 268, 444. 

Beesly, Edward Spencer (1831-1915) -
istoric şi om politic englez, radical 
burghez, pozitivist ; profesor la Uni
versitatea din Londra ; a prezidat 
adunarea de constituire a Interna· 
ţionalei I care a avut loc la 28 sep
tembrie 1864 la St. Martin's Hali, în 
1870-1871 a militat în presa engleză 
în apărarea Internaţionalei I şi a Co
munei din Paris ; prieten al lui Marx. 
- 225. 

Behr, B. - editor din Berlin. - 151.  

Bernstein vezi Bornstein. 

Bernstein, Aaron (pseudonim A. Re
benstein) (1812-1884) - publicist şi 

scriitor german, liberal de stînga : 
fondatorul (1 853) şi redactorul publi
caţiei berlineze „Volks-Zeitung• ; un· 
chiul lui Eduard Bernstein. - 357. 

Bernstein, Eduard (1850-1932) - pu
blicist, social-democrat german, re
dactorul ziarului „Sozialdemokrat• 
(1881-1890) ; după moartea lui En
gels, în a doua jumătate a ultimului 
deceniu al secolului trecut, a proce
dat făţiş la revizuirea marxismului, 
devenind unul dintre fondatorii teo· 
retici ai revizionismului ; unul din
tre liderii aripii oportuniste a social
democraţiei germane şi ai Interna
ţionalei a II-a. - 90-93, 99, 102, 326-
329, 332, 333, 340, 341 , 342, 344, 345, 
347, 356-359, 368, 373, 383. 

Betham-Edwards, Matilda Barbara (1836-
1919) - scriitoare engleză. - 136-
138, 142. 

Beust, Adolf von - medic, fiul lui 
Friedrich von Beust, rudă îndepăr· 
tată cu Friedrich Engels. - 1 10, 397, 
399, 400, 404, 407. 

Beust, Friedrich von (1 817-1899) - ofi· 
ţer prusian, în 1848, din cauza con
vingerilor sale politice, a demisionat 
din armată ; în 1 848 membru al Comi
tetului Asociaţiei muncitorilor din 
Koln, redactor la „Neue Kolnische 
Zeitung fiir Biirger, Bauern und Sol
daten• ,  unul dintre conducătorii mili
tari ai insurec�iei din Baden-Palati
nat din 1849, după care a emigrat în 
Elveţia ; profesor şi reformator şco
lar la Ziirich, în spiritul lui Pesta
lozzi şi Frobel, membru al secţiei 
germane din Ziirich a Internaţionalei 
I, participant la Congresul Ligii pă· 
cii şi libertăţii de la Geneva (1867). 
- 400. 

Bignami - funcţionar de poliţie italian, 
şeful poliţiei din Torino. - 31 .  

Bignami, Enrico (1846-1921) - mili
tant al mişcării muncitoreşti şi de
mocratice italiene, ziarist, republican, a 
participat la lupta de eliberare na
ţională din Italia de sub conducerea 
lui Garibaldi ; a întemeiat secţia din 
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Lodi a Internaţionalei I ; editor al 
ziarului „La Plebe" (1868-1882) ; in
cepînd din 1871 a întreţinut o cores
pondenţă permanentă cu Engels , a 
militat pentru crearea unui partid 
muncitoresc de sine stătător în Ita
lia, a luat atitudine împotriva anar
hismului. - 31,  32, 38, 226. 

Biscamp, Elard - ziarist, democrat 
mic-burghez german, participant la 
revoluţia din 1848-1849 din Germa
nia ; a emigrat la Londra, în 1 859 a 
fondat publicaţia „Das Volk " .  - 288, 
293. 

Bismarck, Otto print de (1815---1898) -
om de stat şi diplomat al Prusiei şi 
Germaniei, reprezentant al interese
lor iuncherimii prusiene ; prim-mi
nistru al Prusiei (1862-1872 şi 1873-
1890) şi cancelar al Reichului (1871-
1890) ; a realizat unificarea de sus a 
Germaniei, pe cale antidemocratică 
recurgînd la războaie dinastice ; prin 
politica internă a asigurat alianţa din
tre iuncherime şi marea burghezie şi 
a contribuit la consolidarea militaris
mului prusiano-german ; duşman in
veterat al mişcării muncitoreşti, in 
1878 a promulgat legea excepţională 
împotriva socialiştilor, abrogată, da
torită luptei clasei muncitoare, in 
1 890 ; aceasta a fost una din cauzele 
căderii lui ; pe plan extern a pus ba
zele imperiului colonial german şi a 
fost organizatorul de fapt al Triplei 
Alianţe. - 17, 26, 79-83, 102, 105, 
123, 151,  169, 170, 1 88, 233, 258, 276, 
281 ,  285, 288, 290, 293, 295, 297, 304, 
307, 315, 317, 318,  330, 346, 348, 351 ,  
359, 365, 378, 380, 386, 387, 409, 4 1 1 ,  
423, 428, 432, 443, 444, 446--447. 

Blanc, Jean-Joseph-Louis (181 1-1882) -
ziarist şi istoric francez, socialist 
mic-burghez ; in 1848 membru al gu
vernului provizoriu şi preşedinte al 
comisiei de la Luxemburg ; s-a situat 
pe o poziţie de conciliere şi de pacti
zare cu burghezia ; în august 1 848 
a emigrat în Anglia, unde a fost unul 
dintre liderii emigraţiei mic-burgheze; 
s-a ridicat împotriva Comunei din 
Paris ; deputat în Adunarea naţională 
din 1871.  - 436. 

Blandinl - poliţist italian din Torino. 
- 31.  

Blank, Karl Emil (1817-1893) - comer
ciant german, în deceniile al 5-lea şi 
al 6-lea s-a apropiat de concepţiile 
socialiste ; soţul surorii lui Engels, 
Marie. - 191,  192, 1 96, 206. 

Bleichrăder, Gerson von (1822-1893) -
directorul unei mari bănci din Berlin; 
bancherul particular al lui Bismarck, 
consilier neoficial şi intermediar al 
acestuia într-o serie de operaţii fi
nanciare cu caracter de speculă. 
- 370. 

Blind, Karl (1 826-1907) - publicist, 
democrat mic-burghez german, partici
pant la insurecţia din 1848-1849 din 
Baden-Palatinat ; în deceniul al 6-lea 
unul dintre liderii emigraţiei mic
burgheze germane de la Londra ; dm 
1869 naţional-liberal. - 202, 203. 

Block, Maurice (1816-1901) - statisti
cian şi economist burghez francez, re
prezentant al economiei politice vul
gare. - 36, 219. 

Bios, Wilhelm (1849--1 927) - ziarist şi 
istoric, social-democrat german ; re
dactor la „Volksstaat• (1872-1874) ; 
în 1877-1878, 1881-1887, 1 900-1906 
şi 1912-1918 membru al Reichstagu
lui ; in timpul primului război mon
dial, social-şovinist ; după revoluţia 
din noiembrie 1918 preşedinte şi prim
ministru al Wiirttembergului (1918-
1920) . - 1 9, 264, 267-268. 

Bonaparte vezi Napoleon al III-iea. 

Bonaparte, Napo/eon-Joseph-Charles-
Paul, prinţul Napoleon (1822-1891) 
- fiul lui Jerome Bonaparte, vărul 
lui Napoleon al III-iea, după moartea 
fratelui său mai mare, în 1847, a luat 
numele de Jerome ; în timpul celei 
de-a doua Republici - deputat in 
Adunarea constituantă şi în Adunarea 
legislativă ; cunoscut sub porecla 
„Pion-Pion" şi „prinţul roşu • .  - 307, 
308. 

Borchardt, Louis - medic german, cu
noscut al lui Engels din Manchester. 
- 196. 
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Borkheim, Sigismund Ludwig (1825-
1 885) - ziarist, democrat revoluţio
nar german 1 p articipant la revoluţia 
din 1848-1849 din Germania (a par
ticipat la asaltul arsenalului din 
Berlin şi la insurecţia din Baden
Palatinat) ; emigrant în Elveţia şi 
Franţa, din 1851 comerciant la Lon
dra ; din 1860 a întreţinut relaţii de 
prietenie cu Marx şi Engels. - 314, 
384, 394, 414. 

Biirnstein (Bernstein). - 1. 
Bowies, Jessica (m. 1 887) - soţia lui 

Thomas Gibson Bowles. - 4 1 .  

Bowies, Thomas Gibson (1842-1922) 
publicist şi politician englez, conser
vator ; în 1868 fondatorul şi editorul 
săptămînalului „Vanity Fair".  - 4 1 .  

Bracke, Wilhelm (1 842-1880) - editor 
şi librar german, unul dintre fonda
torii Partidului muncitoresc social
democrat din Germania, unul dintre 
liderii forţelor lui marxiste ; în 1865 
a întemeiat comitetul din Braun
schweig al Uniunii generale a munci
torilor germani, din 1867 casier prin
cipal al acestei uniuni, a căutat să 
apropie opoziţia din cadrul Uniunii 
de linia lui Bebe! şi Liebknecht ; la 
congresul de la Eisenach a fost ales 
în conducerea partidului ; în septem
brie 1 870 a fost arestat împreună cu 
alţi membri ai conducerii, implicat în 
procesul de înaltă trădare de la 
Braunschweig din 1871 ; în 1877-
1 879 membru al Reichstagului ; prin 
scrierile sale a adus o importantă 
contribuţie la zdrobirea lassalleanis
mului şi la pătrunderea marxismului 
în Germania ; prieten apropiat al lui 
Marx şi Engels. - 53, 86, 1 23, 129-
130, 133, 144-147, 148, 181-185, 187, 
197-198, 21 1 ,  213-214, 220---221 ,  
232-234, 236--238, 240---244, 249-
250, 252-253, 264-265, 283, 284-286, 
341--355, 368. 

Bradiaugh, Charles (1 833-1 891) - zia
rist şi om politic englez, reformist 
burghez, redactor al s ăptămînalului 
„The National Reformer• ; după Co
muna din Paris l-a denigrat pe Marx 

şi Asociaţia Internaţională a Munci
torilor. - 303, 305--308. 

Bradshaw - 399. 

Brassey, Thomas (1805-1870) - între
prinzător de căi ferate englez, a par
ticipat la construcţiile de căi ferate 
din Europa, America, India şi Aus
tralia. - 256. 

Brassey, Thomas, conte (din 1 9 1 1) 
(1836--1918) - economist şi politi
cian burghez englez, liberal 1 mare 
întreprinzător de căi ferate şi armator, 
membru al parlamentului : fiul prece
dentului. - 256. 

Bravo. - 22. 

Brlght,  John (181 1-1889) - fabricant 
englez, lider proeminent al burgheziei 
radical-liberale ; adept al liberului 
schimb, unul dintre fondatorii Ligii 
împotriva legilor cerealelor ; de la 
începutul deceniului al 7-lea lider al 
partidului liberal (aripa de stînga) : 
ministru în mai multe cabinete libe
rale. - 190, 278, 306, 457, 466. 

Brismee, Deslre (1823-1888) - militant 
al mişcării muncitoreşti şi democra
tice belgiene : de profesiune tipo
graf; proudhonist, ulterior bakunist; în 
1865 unul dintre fondatorii secţiei din 
Belgia a Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor ; din 1869 membru al 
Consiliului federal belgian : în 1868 
delegat la congresul de la Bruxelles, 
în 1869 vicepreşedinte al congresului 
de la Base! şi în 1872 delegat la con
gresul de la Haga ; ulterior membru 
al conducerii Partidului muncitoresc 
belgian. - 256. 

Brogiie, Jacques-Victor-Albert, print de 
(din 1870) , duce de (1821-1901) po
litician monarhist, publicist şi istoric 
francez : colaborator la publicaţia 
catolică „Le Corespondant• : din 1 873 
de mai multe ori prim-ministru şi mi
nistru. - 42, 43, 45, 52, 58, 218. 

Brousse, Paul-Louis-Marie (1844-1912) 
- medic şi politician francez, socia
list mic-burghez ; participant la Co
muna din Paris, după înfrîngerea 
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acesteia a emigrat în Spania şi in 
Elvetia, a aderat Ia anarhişti ; unul 
dintre fondatorii Partidului muncito
resc francez ( 1 879), ulterior unul din
tre liderii şi ideologii posib11iştilor. 
- 23, 316. 

Bucher, Lothar (1817-1892) - jurist şi 
publicist german ; in 1 848 membru în 
Adunarea naţională prusiană (centru 
stinga) ; după infrîngerea revoluţiei 
din 1848--1 849 emigrant la Londra ; 
corespondent al publicaţiei „National
Zeitung • din Berlin ; ulterior naţional
liberal, colaborator al lui Bismarck în 
Ministerul de externe. - 105, 286, 
287, 293, 294. 

Buchez, Philippe-Joseph-Benjamin (1796-
1865) - politician şi istoric francez, 
republican burghez ; ideolog al socia
lismului catolic, discipol al lui Saint 
Simon. - 120. 

Biichner, Ludwig ( 1 824-1899) - fizio
log, naturalist şi filozof german ; par· 
ticipant la revoluţia din 1 848-1849, 
a făcut parte din aripa de extremă 
stingă a democraţiei mic-burgheze ; 
membru al Internaţionalei I, delegat 
la congresul de la Lausanne (1867) , a 
avut o atitudine negativă faţă de 
mişcarea muncitorească de-sine-stă
tătoare ; reprezentant al materialismu
lui mecanicist. - 157. 

Bullenoir, Hippolyte-Francois-Philiberl 
(1 847-1928) - istoric, scriitor şi po· 
litician francez ; în 1 877 a colaborai 
la „Vorwărts • .  - 274. 

Buflei, Louis-Joseph (1818--1898) -
politician şi om de stat francez, libe· 
ral, apoi conservator ; în 1848--1849 
deputat în Adunarea constituantă şi 
Adunarea legislativă ; în 1 87 1  mem· 
bru în Adunarea naţională, în 1872 
preşedinte al acesteia, şeful guver
nului şi ministru de interne ( 1 875-
1876), adversar î nverşunat al repu· 
blicanilor. - 1 85. 

Biilow, Hans Guido von (1 830--1894) -
pianist şi dirijor german. - 175. 

Biirgers, Heinrich (1 820--1878) - pu
blicist radical german ; în 1 844-1845 

I-a cunoscut la Paris pe Marx ; mem· 
bru al comunităţii din Kiiln a Ligii 
comuniştilor, în 1848--1 849 membru 
al redacţiei lui „Neue Rhemische 
Zeitung• , în 1850 membru al Orga
nului Central din Kciln al Ligii co
muniştilor, în 1852, fiind unul dmtre 
principalii acuzaţi in procesul comu
niştilor de la Kiiln, a fost condamnai 
Ia şase ani închisoare ; în deceniu) 
al 7-Iea a trecut pe poziţiile burghe
ziei, in 1877-1 878, ca reprezentant 
al partidului progresist, a fost mem
bru al Reichstagului. - 63. 

Burke, Edmund (1729-1797) - om de 
stat englez şi autor de scrieri poh· 
tice. - 138. 

Burleigh, Bennel ( 1 839-1914) - ziarist 
englez, unul dintre primii directori ai 
agenţiei de ştiri „Central News " ,  fon
dată in 1 870. - 405, 407. 

Burns, Lydia (Lizzy, Lizzie) ( 1 827-
1878) - muncitoare irlandeză, a par
ticipat la mişcarea irlandeză de eli
berare naţională ; a doua soţie a Iul 
Friedrich Engels. - 14, 20, 27, 38, 
45, 50, 54, 57, 67, 72, 73, 152, 154, 
1 65, 172, 173, 174, 205, 222, 224, 244, 
253, 254, 262, 295, 296, 438. 

Burns, Mary Ellen (Pumps) - nepoata 
soţiei lui Engels. - 17, 20, 34, 88, 
93, 95, 98, 103, 104, 109, 152, 154, 164, 
1 65, 173, 205, 222, 224, 227, 292, 297, 
298, 391 ,  396. 

Buri, Thomas (1837-1922) - miner 
englez, trade-unionist ; secretar al 
Uniumi minerilor din Northumberland, 
membru al parlamentului (1874-1918) , 
a promovat politica partidului l!beral. 
- 278, 379. 

Buii, Isaac (1813--1879) - jurist şi po
litician irlandez, liberal de stinga ; 
membru al parlamentului 1 in dece
niul al 7-lea a intervenit in favoarea 
fenienilor intemniţaţi ; lider al Home 
Rule League, creată în 1 873, care mi
lita pentru autoguvernarea Irlandei. 
- 65. 

Byr, Robert vezi Bayer, Karl Robert von 
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c 
Cabel, Etienne (1788-1856) - jurist şi 

publicist francez, comunist utopist ; 
în 1 834 a plecat în exil în Anglia, 
unde a fost puternic influenţat de 
ideile lui Owen ; în 1 848-1856 a în
cercat să-şi realizeze teoriile expuse 
în romanul „Voyage en lcarie" ( 1 842), 
prin înfiinţarea unor colonii comu
niste model în statul Texas din S.U.A. 
- 150. 

Cafiero, Carlo (1846--1 892) - repre
zentant al mişcării muncitoreşti ita
liene, membru al Internaţionalei I ; 
în 1 871 , fiind în corespondenţă cu 
Engels, a promovat în Italia linia 
Consiliului General ; din 1 872 unul 
dintre liderii organizaţiilor anarhiste 
din Italia, spre sfirşitul deceniului 
al 8-Iea s-a îndepărtat de anarhişti, 
în 1879 a editat în limba italiană o 
scurtă expunere a volumului I al 
„Capitalului" lui Marx. - 9, 23, 3 1 ,  
331-332, 436. 

Caird, Sir Jamea (1816--1892) - agro
nom scoţian, liberal ; membru al 
parlamentului ; autor al mai multor 
lucrări consacrate agriculturii An
gliei, Irlandei şi S.U.A. - 401 .  

Calvin, Jean (1 509-1564) - reforma
tor religios din Geneva, fondatorul 
unei orientări a protestantismului, 
calvinismul, în care şi-au găsit ex
presia interesele burgheziei în epoca 
acumulării primitive a capitalului : 
conducător al republicii teocratice 
din Geneva (1541), autor al operei 
teologice „Instituţia creştină" (1536) , 
monument al limbii franceze. - 316. 

CCllllbridge, George William Frederick 
Charles, duce de (1819-1904) - ge
neral englez, în 1854, în timpul răz
boiului Crimeii, a comandat o divizie; 
comandant suprem al armatei engleze 
( 1 856--1 895) . - 306. 

Cappe/e - cleric catolic. - 8. 

Carey, Henry Charles (1793-1879) 
economist vulgar american, protecţio
nist ; a promovat teoria reacţionară a 

armoniei dintre clase în societatea 
burgheză. - 186. 

Car/elan, William (1 794-1 869) scrii-
tor irlandez, cunoscut mai ales prin 
lucrarea „Traits and stories of the 
Irish peasentry•. - 89, 90. 

Carnarvon, Henry Howard Molyneux 
Herbert, conte de (1831-1890) - om 
de stat britanic, conservator, ministru 
al coloniilor ( 1 866--1 867 şi 1874-
1 878). - 276. 

Caro, Jakob (1836--1 904) - istoric ger
man de la sfirşitul deceniului al 7-lea 
al sec. al XIX-iea, profesor Ia Univer
sitatea din Breslau, (astăzi Wroclaw) , 
autor al mai multor lucrări de istorie 
a Poloniei şi Rusiei. - 193. 

Carol l (1 839-1 914) născut prinţ Karl 
von Hohenzollem-Sigmaringen ; dom
nitor ( 1 866--1881) şi rege al Româ
niei ( 1 881-1914). Sub domnia lui, la 
4 (16) aprilie 1877 s-a semnat o con
venţie româno-rusă, prin care Rusia 
obţinea permisiunea de a-şi trece 
trupele prin România, spre Turcia, 
obligindu-se, în schimb, să respecte 
integritatea teritorială a statului ro
mân. In urma războiului dintre 
Rusia şi Turcia, la care România par
ticipă de partea Rusiei, Ia 9 mai 1877 
se proclamă independenţa de stat a 
României. In 1883 Carol a încheiat cu 
Austro-Ungaria o alianţă politică
militară, la care au aderat Germania 
şi Italia, legînd astfel România de 
Puterile Centrale ; a susţinut partici
parea României la primul război mon
dial de partea Germaniei şi Austro
Ungariei. - 188, 277. 

Carol l (1 600-1649) - rege al Angliei 
(1 625-1649), a fost executat în timpul 
revoluţiei burgheze engleze din seco
lul al XVII-iea. -- 64. 

Carol al II-iea (1630-1685) rege al 
Angliei (1660-1685). - 64. 

Carol al X-lea (1 757-1836) - rege al 
Franţei (1824-1830) . - 281. 

Carry. - 66. 
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Castelnau, H. - socialist francez, re
dactor la ziarul „L'Intransigeant•. -
35, 36. 

Cavagnarl, Uriele - socialist italian, în 
1877 a intenţionat să editeze volu
mul I al „Capitalului" in limba ita
liană. - 256. 

Cerneaev, Mihail Grigorievicl ( 1828-
1898) - general rus, participant la 
războiul Crimeii, in 1876 comandan
tul suprem al armatei din Serbia. 
- 30. 

Cernîşev, Ivan lakovlevici - socialist 
rus, emigrant în Elveţia şi în Ger
mania. - 180. 

Cernîşevski, Nikolal Gavrllovici ( 1828-
1889) - filozof materialist şi demo
crat revoluţionar rus, unul dintre cei 
mai de seamă precursori ai social
democraţiei ruse ; scriitor şi critic li
terar. - 163. 

Challemel-Lacour, Paul-Armand ( 1827-
1896) - publicist şi politician fran
cez, republican ; după lovitura de 
stat din 1851 a fost nevoit să emi
greze, după amnistia din 1859 a reve
nit în Franţa ; din 1873 membru al 
Adunării naţionale, ambasador la 
Berna (1879) şi la Londra (1880) . 
- 58. 

Chaucer, Geoffrey (1340--1400) - cel 
mai de seamă poet englez al evului 
mediu. - 459. 

Clcerin, Boris Nikolaevlcl (1 828-1904) 
- cercetător în probleme de stat, is
toric şi filozof rus, in 1861-1868 pro
fesor la Universitatea din Moscova, 
partizan al monarhiei constituţionale; 
ln numeroasele sale lucrări el a cău
tat să demonstrP,ze că obştea agrară 
rusă îşi are originea în politica fis
cală a regimului ţarist. - 309, 3 1 1 .  

Cissey, Ernest-Louis-Octave Courtot de 
(1810--1882) - general şi politician 
francez, a participat la războiul 
franco-prusian din 1870--1871 şi la 
înăbuşirea Comunei din Paris 
(1871) . membru al Adunării naţionale 
(1871) şi ministru de război (1871-

1 873 şi 1 874-1876) 1 comandant al 
corpului 1 1 ,  a fost destituit din această 
funcţie în octombrie 1880 in urma 
unui proces de înaltă trădare. - 466. 

Clemenceau, George-Benjamin ( 1841-
1929) - publicist şi om politic fran
cez : în 1871 membru al Adunării 
naţionale, din 1876 a făcut parte din 
grupul parlamentar al radicalilor, al 
cărui lider a devenit mai tirziu ; fon
datorul şi directorul publicaţiei „Jus
tice• ; prim-ministru (1906--1909 şi 
1917-1920) , preşedinte al Conferinţei 
de pace de la Paris (1919-1920), 
unul dintre autorii Tratatului de pace 
de la Versailles (1919). - 413. 

Cobden, Richard (1804-1865) - fabri
cant din Manchester, liberal ; adept 
al liberului schimb, unul dintre fon
datorii Ligii împotriva legilor cerea
lelor, membru al parlamentului. 
- 306. 

Cohen, Ferdinand (aprox. 1842-1866) 
- fiul vitreg al lui Karl Blind, în 
mai 1866 a comis un atentat împo
triva lui Bismarck, s-a sinucis în în
chisoare. - 427. 

Cohen & Co - bancă din Londra. 
- 84. 

Cohn, Gustav ( 1840--1919) - econo· 
mist burghez german, din 1875 pro
fesor la Ziirich, iar apoi la Găttingen. 
- 102. 

Coleman, Patrick John - secretar co
respondent la Londra al uneia dintre 
&ecţiile irlandeze ale Internaţiona
lei I. - 1 34. 

Coliei - fiul lui Charles Dobson Col
let. - :n. 

Coliei - fiica lui Charles Dobson Col
let. - 37. 

Coliei, Charles Dobson - ziarist şi 
politician radical englez, redactor şi 
editor al organului urquhartist „Free 
Press•, din 18611 a editat „Diplomatic 
Review•. - 37, 38, -41, 51 ,  463. 464. 
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Cook, Flavius Josephus numit Joseph 
(1 838-1901) - pastor american, în
cepînd din 1873 a ţinut prelegeri 
popular-ştiinţifice pe care le-a publi
cat in 1 1  volume ; in 1879 şi 1880 
dintre acestea au apărut volumele 
„Labor• şi „Socialism•. - 444. 

Costa, Andrea (1851-1910) - repre
zentant al mişcării muncitoreşti şi 
socialiste italiene, în deceniul al 8-lea 
unul dintre liderii mişcării anarhiste 
din Italia ; în 1879 a militat împo
triva anarhismului, apoi pentru crea
rea unui partid politic muncitoresc de
sine-stătător ; din 1892 membru al 
partidului socialist italian, in cadrul 
căruia a aderat la aripa reformistă ; 
din 1882 membru al parlamentului. 
- 282. 

Cox. - 22 

Cromwell, Ollver (1599---1658) - om 
politic englez ; conducătorul burgheziei 
şi al nobilimii îmburghezite in timpul 
revoluţiei burgheze engleze din seco
lul al XVII-iea ; din 1649 comandant 
suprem al armatei din Irlanda şi lord
guvernator al Irlandei, a înăbuşit miş
cările democratice ale levellerilor 
(1 649) şi ale diggerilor (1651) şi miş
carea de eliberare naţională din 
Irlanda (1 649-1652) ; în 1 653-1658 
lord-protector al Angliei , Scoţiei şi 
Irlandei, a instaurat un regim dicta
torial, a pus bazele supremaţiei ma
ritime a Angliei. - 446. 

Cross, Richard Assheton, viconte (1823-
1914) - om politic britanic, conser
vator ; ministru de interne (1874-
1880 şi 1885-1 886) . - 238. 

Cuno, Theodor Friedrich (1847-1 934) -
inginer constructor de maşini german; 
în 1870 membru al Asociaţiei cultu
rale a muncitorilor de la Viena, ln 
1871-1872 a corespondat sistematic 
cu Engels, în 1871 fondator al secţiei 
din Milano a Internaţionalei I, dele
gat la Congresul de la Haga (1872) 
unde a susţinut activ politica Con
siliului General în lupta împotriva 
bakunismului ; după congres a emi
grat în S.U.A., unde a participat la 

activitatea Internaţionalei I, unul 
dintre liderii organizaţiei muncito
reşti americane „The Knights of La
bour•, colaborator al publicaţiei 
„New Yorker Volkszeitung " ,  - 33. 

D 

Da Costa, Charles-Nicolas (n. 1 846) -
socialist francez, blanquist ; fiul cel 
mare al lui Eugene-Francois Da Costa, 
participant la Comuna din Paris, după 
înfrîngerea acesteia a emigrat în 
Anglia, a fost condamnat în contu
macie la 10 ani închisoare ; după 
amnistia din 1880 a revenit în Franţa 
şi s-a retras din viaţa politică activă; 
în 1 9 1 1  a publicat o lucrare despre 
blanquişti. - 389, 390, 391 .  

D a  Costa, Eugene-Francois (1819-
1888) - profesor de matematică la 
Paris. - 389, 390, 391 . 

Damad Mahmud vezi Mahmud Dşelal 
ed-Din Paşa Daniad. 

Dana, Charles Anderson (1819-1897) -
ziarist progresist american ; aboliţio
nist ; din dece12iul al 5-lea pină în 

deceniul al 7-lea redactor la „New 
York Daily Tribune•, la „New Ame
rican Cyclopaedia •, ulterior la „Sun • 
din New York. - 95. 

Danie/son, Nikola/ Fran/evici (pseudo
nim Niko/ai-on) (1844-1 918) 
scriitor şi economist rus ; unul din• 
tre ideologii narodnicismului în ulti
mele două decenii ale secolului tre
cut ; a corespondat timp de mai mulţi 
ani cu Marx şi Engels 1 a tradus în 

limba rusă cele trei volume ale „Ca
pitalului" (volumul I împreună cu 
G. A. Lopatin) . - 308-310, 31 1-313, 
319-325, 355, 400-402. 

Darwin, Charles Robert (1809-1882) -
naturalist englez, fondatorul teoriei 
apariţiei şi dezvoltării speciilor de 
plante şi animale prin selecţia natu
rală. Concepţia sa evoluţionistă a 
avut o mare influenţă asupra filozo
fiei cunoaşterii. - 20, 30, 1 4 1 ,  157. 

Davis, John Chandler Bancroft (1822-
1907) - diplomat american, în 1874-
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1877, ambasador la Berlin. - 440, 
441 .  

Davidovski, Ivan Mihailovici - soţul 
Elisavetei Lukinicina Tomanovskaia. 
- 210. 

Dehlerev, Vladimir Gavrilovicl (1 853- \ 
1903) - psihiatru şi activist pe tărîm 
obştesc rus. - 179. 

Delius, Nikolaus ( 1 8 1 3-1888) - filolog 
german, critic al lui Shakespeare, pro
fesor la Bonn. - 216, 457. 

Demuth, Helene ( 1 823-1890) - mena
jera şi prietena credincioasă a fami
liei Marx. - 22, 27, 28, 51, 108, 133. 

De Paepe, Cesar (1 842-1890) - zeţar, 
ulterior medic ; membru al Uniunii 
federale generale din Belgia, unul 
dintre fondatorii secţiei belgiene a 
lnternaţ1onalei I, membru al Consi
liului federal belgian ; delegat la con
ferinţele de la Londra din 1865 şi 
1 87 1 ,  la congresele de la Lausanne 
(1867), de la Bruxelles ( 1 868) şi de la 
Base! (1869) , după congresul de la 
trag a (1 872) i-a sprijinit un timp pe 
bakumşti ; în 1885 unul dintre fon
datorii Partidului muncitoresc bel
gian. - 32, 199, 208, 256. 

Derby, Edward Henry Smith, Stanley, 
conte de - (1826-1893) - om poli
tic britanic, conservator, ulterior li
beral ; ministru de externe (1 867-
1 868 şi 1874-1878) . - 276, 278. 

Derossi, Karl ( 1 844-1910) - pălărier, 
ziarist, membru (din 1 869) şi secretar 
(1871-1875) al Uniunii generale a 
muncitorilor germani ; în 1875-1878 
secretar al Conducerii Partidului 
muncitoresc socialist din Germania ; 
începînd din 1879 a ajutat la difu
zarea ilegală a ziarului „Sozial
demokrat• în Elveţia ; în deceniul al 
9-lea a emigrat în America unde a 
colaborat la mai multe ziare munci
toreşti de limbă germană. - 146, 
148. 

Deville, Gabriel (n. 1 854) - publicist 
francez, socialist, membru al Parti
.dului muncitoresc francez ; autorul 

unei expuneri populare a volumului I 
al „Capitalului" şi al unor lucrări de 
hlozofie, economie şi istorie ; delegat 
la Congresul socialist Internaţional al 
muncitorilor (1889) ; la începutul se
colului al XX-iea s-a retras din miş
carea muncitorească. - 21 8-219. 

Devonshire, Spencer Campion Caven· 
dish, duce de, marchiz de Harling
lon (1833-1908) - om politic bri
tan;c, liberal ; din 1 857 membru al 
parlamentului ; lider al partidului li
beral ( 1 875-1880) ; ministru de război 
(1 882-1885). - 278. 

Dickens, Charles (pseudonim Boz) 
(1812-1 870) - scriitor realist englez. 
- 439. 

Dibici, Ivan lvanovici, conte ( 1785-
1831) - general feldmareşal rus, co
mandant suprem în războiul ruso
turc din 1 828-1829. - 279-281 .  

Disrael/ (D'Jsrael/), Benjamin (din 1876) 
- conte de Beaconslield (1 804-1881) 
- om de stat şi scriitor britanic, unul 
dintre liderii tarilor, apoi ai parti
dului conservator ; cancelar al trezo
rene1 (1852, 1 858 şi 1859 şi 1866-
1868), prim-ministru ( 1 868 şi 1 874-
1 880) , în această calitate a promovat 
o politică expansionistă în Asia şi 
Africa. - 17, 28, 125, 276, 327. 

Diszi vezi Disrael/, Benjamin. 

Dol/eschall, Laurenz (n. 1790) - funcţio
nar de poliţie la Koln (1819-1848) ; 
cenzor al lui „Rheinische Zeitung• 
pînă în noiembrie 1842. - 59. 

Dărenberg, E. - publicist german, co
laborator la „Berliner Freie Presse•. 
- 32. 

Douai, Karl Daniel Ado/ph (1819-1888) 
- ziarist, democrat mic-burghez ger
man, ulterior socialist ; originar din 
Franţa ; a luat parte la revoluţia din 
1 848-1849 din Germania ; în 1 852 a 
emigrat în S.U.A. ; a participat la 
mişcarea socialistă americană, re
dactor la mai multe ziare socialiste, 
redactor la „New Yorker Volks
zeitung• ( 1878-1888) ; a colaborat 
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sporadic la „Vorwiirts• .  - 256, 262, 
294, 395. 

Drake & Son. - 198. 

Dronke - cea de-a doua soţie a lui 
Ernst Dronke. - 31 1 ,  313. 

Dronke, Ernst (1822-1891) - publicist 
şi scriitor german, a fost influenţat 
o vreme de „adevăratul" socialism, 
de la începutul anului 1848 membru 
al Ligii comuniştilor, în 1848-1849 
unul dintre redactorii lui „Neue Rhei
nische Zeitung• ; după înfringerea re
voluţiei din 1848-1849 a emigrat în 
Franţa 1 în iulie 1850, din însărci
narea lui Marx şi Engels a făcut o 
călătorie în Elveţia cu scopul de a 
reorganiza Liga ; în momentul sci
ziunii din Liga comuniştilor a rămas 
partizan al lui Marx şi Engels ; la 
sfirşitul lui aprilie 1852 a plecat în 
Anglia unde i-a sprijinit pe aceştia 
în dezvăluirea şicanelor poliţieneşti în 
timpul procesului comuniştilor de Ia 
Kăln ; după dizolvarea Ligii, în 
noiembrie 1852, s-a retras din viaţa 
politică. - 71,  191 , 192, 195--196, 
198-199, 271 ,  310----31 1 ,  313. 

Diihring, Eugen - (1833-1921) - so
cialist mic-burghez, materialist vulgar 
german ; din 1863 docent-privat Ia 
Universitatea din Berlin, în 1877 a 
fost sancţionat pentru opoziţia făcută 
guvernului ; în deceniul al 8-Iea a 
exercitat o putemică influenţă asupra 
unei părţi a social-democraţiei ger
mane ; Engels a supus concepţiile 
lui economice şi filozofice eclectice 
unei critici nimicitoare în lucrarea 
„Domnul Eugen Diihring revoluţio
nează ştiinţa• .  - 13, 15, 18, 19, 21,  
28, 35, 36, 39, 48, 51 ,  53, 60--61 ,  64, 
186, 193, 201 ,  21 1 ,  229, 230, 237, 242, 
246, 247, 255, 263, 274, 283, 286, 288, 
292, 328. 

Dupont, Eugene (aprox. 1831-1881) -
muncitor francez, constructor de in
strumente muzicale ; mihtant al miş
cării muncitoreşti internaţionale ; par
ticipant Ia insurecţia din iunie 1848 
de la Paris, începind din 1862 a lo
cuit la Londra, membru al Consiliu-

lui General al Internationalei I 
(1864---1872) , secretar-corespondent 
pentru Franţa (1865--1871) ,  delegat la 
toate conferinţele şi congresele In
ternaţionalei I (cu exceptia congre
sului de la Basel) pînă în 1872, a mi
litat pentru aplicarea politicii lui 
Marx şi Engels, in 1870 a plecat la 
Manchester unde a înfiinţat o secţie 
a Internaţionalei I ; în 1872-1873 
membru al Consiliului federal brita
nic, în 1874 s-a stabilit în S.U.A. ; 
prieten şi tovarăş de luptă al lui 
Marx şi Engels. - 135. 

B 
Eccarius, Johann Georg (1818-1889) -

croitor din Friedrichroda, publicist, 
militant de seamă al mişcării munci· 
toreşti germane şi internaUonale ; to
varăş de luptă al lui Marx şi Engels 
şi propagandist al com1mlsmului 
ştiinlific ; membru al Ligii celor 
drepţi ; din 1847 membru al Ligii 
comuniştilor şi al Organului Central 
al acesteia, unul dintre conducătorii 
Asociaţiei culturale a muncitorilor co
munişti germani de la Londra ; a luat 
cuvîntul la adunarea de constituire a 
Asociaţiei Intemaţionale a Muncito
rilor, care a avut loc la 28 septem
brie 1864 Ia St. Martin's Hali, mem
bru al Consiliului General (1864-
1872) , secretar general (1867-1871)  
ş i  secretar-corespondent pentru Ame
rica (1870---1872) , delegat al Consi
liului General la toate congresel e şi 
conferinţele Internaţionalei I pînă în 
1872 ; în calitate de delegat al Con· 
siliului General a participat Ia con
gresul de la Niimberg, din 1868, al 
Uniunii asociaţiilor muncitoreşti din 
Germania ; secretar al Ligii pămîn
tului şi a muncii ; după 1872 s-a ală
turat liderilor reformişti ai trade
unionurilor. - 142, 208, 257, 306, 
458. 

Ecker, Karl - inginer german, inspector 
de fabrici la Hannover. - 260. 

Ehrharl, Franz Joseph (1853-1908) -
tapiţer, social-democrat german, emi
grant în Anglia ; partizan al lui Jo· 
hann Most ; din 1878 pînă în primă· 
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vara lui 1879 secretar-corespondent al 
Asociaţiei culturale a muncitorilor 
comunişti germani de la Londra ; 
membru al Reichstagului (1898-1 908) . 
- 291 ,  303. 

Eichholl, Wilhelm (1833--1895) - co
merciant, scriitor şi redactor socia
list german ; în 1859 a demascat în 
presă corupţia din politia prusiană şi 
activitatea de spionaj desfăşurată de 
Stieber, din care cauză a fost con
damnat la închisoare ; începînd din 
1859 a corespondat cu Marx pe care 
1-a cunoscut, ca şi pe Engels, în timpul 
şederii în Anglia (1861-1866) ; din 
1868 a militat în mişcarea muncito
rească de la Berlin, membru şi co
respondent al Internaţionalei I, a 
scris în colaborare cu Marx o istorie 
11 Internaţionalei I ; din 1869 mem
bru al Partidului muncitoresc social
democrat şi colaborator la presa so
cialistă din Germania. - 17. 

Bngel, Ame/ie. - 378. 

Engels, Emma (n. 1834) - soţia lui 
Hermann Engels. - 207, 260. 

Engels, Hermann (1822-1905) - fra
tele lui Friedrich Engels, fabricant la 
Barmen, din 1860 asociat al firmei 
Ermen & Engels din Engelskirchen. 
- 154, 192, 206--207, 212-213, 259-
260, 261 . 

Engels, Hermann Friedrich Theodor 
(n. 1858, m. după 1920) - nepotul 

lui Friedrich Engels, fiul lui Hermann 
Engels, in 1876--1877 a studiat eco
nomia politică la Berlin şi Bonn ; 
ulterior fabricant, asociat al firmei 
Ermen & Engels din Engelskirchen. 
- 212. 

Engels, Lydia (Lizzy, Lizzi} vezi Burns 
Lydia (Lizzy, Lizzi} 

Engels, Mathilde (1831-1905) soţia 
lui Rudolf Engels. - 126, 154. 

Engels, Paul (1857-1883) - fiul lui 
Rudolf Engels, comerciant, apoi ofi
ter. - 153. 

Engels, Rudo/l (1831-1903) - fratele 
lui Friedrich Engels, fabricant la 
Barmen, din 1860 asociat al firmei 
Ermen & Engels din Engelskirchen. 
- 124-1 26, 153-154, 296. 

Engels, Rudo/l Moritz (1858-1893) 
nepotul lui Friedrich Engels, fiul lui 
Rudolf Engels, a studiat dreptul la 
Leipzig (1876--1878) şi la Bonn (1878-
1879), ulterior asociat al firmei Ermen 
& Engels din Engelskirchen. - 212. 

Ermen. - sotia lui Heinrich Ermen. 
- 126. 

Ermen, Franz - asociat al firmei Ermen 
& Engels din Manchester, fiul lui 
Peter Albert Ermen. - 124-126. 

Ermen, Franz - asociat al firmei Ermen 
& Engels din Manchester, fiul lui 
Franz Ermen. - 1 25. 

Ermen, Gottlried - fabricant englez de 
origine germană ; ln 1841 a lnfiintat 
împreună cu Friedrich Engels senior 
filatura de bumbac Ermen & Engels 
din Engelskirchen ; ulterior principa
lul asociat al firmei Ermen & Engels 
înfiintală în 1837 la Manchester, pe 
care a condus-o după retragerea lui 
Peter Albert Ermen (1853) pînă la 
desfiinţarea ei ; a fondat in 1874-
1875 împreună cu Henry John Roby 
firma Ermen & Roby la Manchester ; 
fratele lui Peter Albert Ermen. -
124-126. 

Ermen, Heinrich - asociat al filaturii 
Gottfried Ermen din Bridgewater Mill, 
Pendlebury ; fiul lui Peter Albert 
Ermen. - 124-126. 

Ermen, Peter Albert - fabricant englez, 
de origine germană ; împreună cu 
fratii săi Gottfried şi Anton a fondat 
la Manchester, în 1820, firma Ermen, 
iar din 1837, împreuna cu Friedrich 
Engels senior, filatura de bumbac 
Ermen & Engels, pe care a condus-o 
pînă în 1853. - 124, 125. 

Esse//en, Christian (1823--1859) - de
mocrat mic-burghez şi publicist ger-
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man, redactor la „Allgemeine Arbeiter
Ze1tung " ,  emigrant în S.U.A. - 226. 

Eugenia-Maria de Montljo de Guzman, 
contesll de Teba (1826-1920) - so
ţia lui Napoleon al lll-lea, împăratul 
Franţei. A avut influenţă asupra po
liticii statului. - 301. 

Eulenburg, Botho Wend August, conte 
(1831-1 912) - om politic, conserva
tor prusian ; ca ministru de interne 
al Prusiei (1878-1 881) a participat 
la elaborarea şi aplicarea legii ex
cepţionale împotriva socialiştilor. -
11, 298, 425-431 .  

Eurlpide (480-406 î.e.n.) - dramaturg 
al Greciei antice, poet tragic. - 52. 

F 

Failly, Pierre-Louis-Charles de (1 810-
1892) - general francez, în timpul 
războiului franco-prusian a comandat 
corpul V de armată, a căzut prizo
nier la Sedan. - 58. 

Fanelli, Giuseppe (1826-1811) - re
p rezentant al mişcării burghezo-de
mocratice italiene ; a participat la 
revoluţia din 1 848-1849 din Italia şi 
la campania lui Garibaldi din 1 860 ; 
adept al lui Mazzini ; de la jumăta
tea deceniului al 7-lea prieten apro
piat al lui Bakunin, unul dintre lide
rii Alianţei democraţiei socialiste ; în 
1868 a înfiinţat în Spania primele 
secţii ale Internaţionalei şi grupuri 
ale Alianţei ; delegat la congresul 
de la Base! (1869) ; din 1865 membru 
al parlamentului italian. - 4 1 .  

Far re, Jean-Joseph-Frederic-Albert 
(1816-1887) - general francez, tn 
1 879-1881 ministru de război. - 466. 

Favre, Claude-Gabriel-Jules (1809-
1 880) - avocat şi om p olitic francez; 
unul dintre liderii opoziţiei burgheze 
republicane moderate ; ministru de 
externe şi vicepreşedinte în guvernul 
Apărării naţionale şi în guvernul 
Thiers (1870-1811),  a reprezentat 
Franţa la tratativele în legătură cu 
capitularea Parisului şi la semnarea 

păcii cu Germania (Frankfurt pe 
Main, 1871) ; călău al Comunei din 
Paris şi unul dintre iniţiatorii luptei 
împotriva Internaţionalei. - 233, 234, 
436. 

Fawcett, Henry (1833-1884) - econo
mist vulgar englez, liberal ; din 1 865 
membru al parlamentului. - 190. 

Fleckles, Ferdinand (m. aprox. 1894) -
medic german din Karlsbad, cunos
cut al lui Marx. - 12, 25, 179, 1 80-
181,  214-216, 405, 415. 

Fleury, Charles (numele adevărat Carl 
Friedrich August Krause). (n. 1 824) -
comerciant din Londra, spion şi agent 
de poliţie pru_sian. - 113.  

Forbes, Archibald (1 838-1900) - zia
rist englez, în timpul războiului 
franco-prus<ian din 1870-1811 şi al 
războiului ruso-româno-turc dm 1811-
1 878 corespondent al publicaţiilor 
„Morning Advertiser• şi „Daily 
News " .  - 28. 

Forckenbeck, Max von (1 821-1892) 
jurist şi politician german, unul din
tre fondatorii partidului progresist 
(1861) şi ai partidului naţional-liberal 

(1866) ; membru al Reichstagului (1871-
1 892) , din 1874 pînă în 1819 - pre
şedinte al Reichstagului. - 423. 

Forster, William Edward (1818-1886) -
fabricant şi politician englez, liberal ; 
membru al parlamentului, ministru 
pentru Irlanda (1880-1882), a repri
mat cu cea mai mare cruzime miş
carea irlandeză de eliberare naţio
nală. - 278. 

Fourier, Francois-Marie-Charles (1712-

1837) - socialist utopist francez, 
creatorul fourierismului. In Ţara 
Românească ideile lui au fost propa
gate de T. Diamant şi I. Heliade Ră
dulescu. - 61. 

Frankel, Leo (1844-1896) - bijutier, 
reprezentant de seamă al mişcării 
muncitoreşti ungare şi internaţionale; 
tovarăş de luptă al lui Marx şi Engels; 
membru al Comunei din Paris şi al 
Consiliului General al Internaţiona
lei I (1811 şi 1 812) ; delegat la Con
ferinţa de la Londra din 1811 şi la 
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număr în apnlie 1886. La începutul anilor 80 Marx şi Engels au colaborat la 
această publicaţie. - 283, 395, 397, 411, 460. 

L'Sgallle - a apărut săptăminal în limba franceză din decembrie 1 868 pinii în 
decembrie 1 872 la Geneva 1 organ de presă al Federaţiei romande a Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor. Iniţial a fost organul de presli al bakuniştilor. 
dar ulterior după ce s-au făcut unele schimbări in compoziţia redacţiei, s-a 
situat pe poziţii antibakuniste. - 316. 

L'Smancipation. Organe Quotidlen du Parii Ouvrler ziar socialist francez, a 
apărut de la 31 octombrie pinii la 24 noiembrie 1880 la Lyon, editat de Benoîl 
Malon. - 412. 

Erglinzungsblăller zur Kennlnis der Gegenwarl - publicaţie lunară de popularizare 
a ştiinţei, a apărut din 1865 pinii în 1871 la Hildburghausen. - 1 93. 

Le Figaro - ziar conservator, a apărut din 1 826 la Paris ; era legat de guvernul 
celui de-al doilea Imperiu. - 72, 445. 

The Fortnighlfy Review - publicaţie lunară pe teme de istorie, filozofie şi litera
tură ; a apărut sub acest titlu din mai 1 865 pinii în iunie 1934 şi din 1934 pină 
în 1954 sub titlul 11The Fortnightly" la Londra ; a fost fondată de un grup de 
radicali burghezi. - 30, 225. 

Franklurler Zeilung und Handelsblall - cotidian democrat mic-burghez, a apărut 
din 1 856 (din 1 866 sub acest titlu) pinii în 1943 la Frankfurt pe Main. - 9, 16. 
17, 83, 1 19, 1 46, 149, 189, 205, 286, 300, 451, 452. 

Fraser's Magazine - publicaţie lunară engleză de literatură, ştiinţă şi politică, de
orientare liberală, a apărut la Londra din 1 830 pinii în 1 882. - 109, 137, 142. 

Fre/heil - săptăminal german fondat la Londra la începutul anului 1879 de Johann. 
Most ; organul de presă al grupului anarhist din jurul lui Johann Most şi 
Wilhelm Hasselmann ; a propagat printre altele tactica teroarei individuale, 
renunţarea la orice activitate parlamentară şi s-a distins prin frazeologie revo
lu\ionară. Marx şi Engels au criticat aspru activitatea grupului şi atitudinea 
acestui ziar 1 1 1Freihelt" a apărut la Londra (1 879-1882), în Elveţia (1882) şi 
la New York ( 1882-1908) . - 317, 318, 326, 327, 329, 331 ,  338, 344, 356, 357. 
363, 377, 382, 383. 

Galignani's Messenger - a apărut fn limba engleză la Paris din 1814, la început 
de trei ori pe săptămină, iar apoi zilnic ; publica extrase din principalele pu
blicaţii engleze, americane şi franceze. - 72. 

Gazela Narodowa - ziar polonez burghezo-liberal, a apărut din 1 862 pină iI> 
1914 la Lvov. - 151 . 

fGrajdaninJ rpamp,aRHH - săptăminal de literatură şi politică, a apărut 
din 1872 pinii în 1 878 la Petersburg ; organ de presă al nobilimii reacţio
nare. - 195. 

Hermann. Deulsches Wochenblatl aus London - a apărut începînd din 1859 la 
Londra ; organul de presă al emigraţiei democrate mic-burgheze ; în deceniul 
al nouălea a apărut sub titlul „Londoner Zeitung. Hermann•. - 291. 

L'Homme Libre - cotidian democrat mic-burghez 1 a apărut în 1 876/1877 la Paris ; 
redactor şef al acestui ziar a fost Louis Blanc. - 306, 307. 
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Congresul de la Haga din 1872, unul 
dintre fondatorii Partidului muncito
resc ungar (1880). - 1 89-191,  201. 

Franz Joseph I (1 830-1916) - împărat 
al Austriei (1848-1 916) şi rege al 
Ungariei (1867-1916) 1 a înăbuşit Re
voluţia de la 1848-1849 din Ungaria 
şi Transilvania şi a reprimat mişcă
rile naţionale din Imperiul habsbur
gic. In timpul său s-a creat statul 
dualist Austro-Ungaria (1867). A par
ticipat la crearea Triplei Alianţe şi a 
dus o politică expansionistă în sud
cstul Europei. - 67. 

Frederic al Ii-lea (cel Mare) (1712-1786) 
- rege al Prusiei (1740-1786). - 400. 

Frederic Wilhelm al Iii-lea (1770-1 840) 
- rege al Prusiei (1797-1 840) . - 279. 

Frederic Wilhelm al IV-iea (1795-
1 861) - rege al Prusiei (1 840-1861 ) .  
- 64. 

Freund - soţia lui Wilhelm Alexander 
Freund. - 216, 435. 

Freund, Wilhelm Alexander (1833-
1918) - ginecolog, docent privat, s-a 
interesat de problema muncitorească, 
prieten al familiei Marx. - 216-217, 
435. 

Freytag, Otto - avocat, social-demo
crat german 1 apărător al lui Lieb· 
knecht, Bebel şi Hepner în procesul 
de î naltă trădare de la Leipzig din 
1872, apărător al lui Bebel şi altor 
social-democraţi în numeroase pro
cese. - 409. 

Fribourg, E. E. - gravor, ulterior co
merciant, proudhonist de dreapta ; 
participant la adunarea de constituire 
a Internaţionalei I din 28 septembrie 
1 864 de la St. Martin's Hali, unul 
dintre conducătorii secţiei de la 
Paris a Internaţionalei I, delegat la 
Conferinţa de la Londra din 1865 şi 
la Congresul de la Geneva din 1866 ; 
în 1871 a publicat o lucrare îndrep
tată împotriva Internaţionalei şi a Co
munei din Paris. - 137. 

Friedberg, Hermann (1817-1884) -
medic, din 1866 profesor la Universi
tatea din Breslau (astăzi Wroclaw). 
- 26. 

Fritzsche, Friedrich Wilhelm (1825-
1905) - unul dintre mihtanţii refor
mişti ai mişcării social-democrate şi 
sindicale germane, muncitor ţigaretar ; 
participant la revoluţia din 1848-1849, 
unul dintre fondatorii şi conducătoru 
Uniunii generale a muncitonlor ger
mani (1863) şi ai Uniunii generale a 
muncitorilor ţigaretari germani (1865). 
membru al Internaţionalei I, pre
şedinte al sindicatului muncitorilor 
din industria de ţigarete pină m 
1 878, în 1866-1878 editor şi redactor 
al publicaţiei „Botschafter". Delegat la 
Congresul de la Eisenach dm 1!!69 ş1 
la Congresul de unificare de la Gotha 
din 1875, membru al Re1ch�tagului 
Germaniei de Nord (1868-1871) şi al 
Reichstagului Germaniei (1 877-1 881) ; 
ln 1 881 a emigrat în S.U.A. - 355, 
362, 447. 

Frossard, Charles-Auguste (1807-1875) 
- general francez, în războiul franco
prusian a comandat corpul li al ar
matei de la Rin, a căzut prizon'er la 
Metz. - 58. 

Furnivall, Frederick James (1 825-1 910) 
- filolog englez, socialist creştin; a 
fondat mai multe societăţi literare, 
printre care „New Shakespeare So
ciety•. - 216. 

G 

Galliffet, Gaston-Alexandre-Auguste, 
marchiz de (1830-1909) - general 
francez ; în războiul franco-prusian 
comandantul unui regiment de cava
lerie, a căzut prizonier la Sedan ; a 
fost eliberat din prizonierat pentru a 
participa la lupta împotriva Comunei : 
a comandat o brigadă de cavalene a 
versaillezilor, călău al Comunei din 
Paris, în 1880 guvernator militar al 
Parisului. - 52, 436. 

Gambetta, Leon (1838-1882) - avocat 
şi om politic francez, lider al bur
gheziei republicane ; ca ministru de 
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interne ln guvernul Apărării naţio
nale (1 B70-1 B71) a reprimat mişcarea 
comunardă din provincie : a organi
zat în provincie rezbtenţa armată 
împotriva invadatorilor germani : a 
fondat în 1 B7 1  ziarul „La Republique 
frani;aise" : din 1B76 membru în Ca
mera deputaţilor, în timpul preşedin
ţiei lui Mac-Mahon a luptat împo
triva planurilor acestuia de a da o 
lovitură de stat : prim-ministru şi 
mi nistru de externe (1BB1-1 BB2) . -
S2, SB, 24S, 274, 413, 466. 

Gambuzzi, Carlo (1 B37-1902) - avocat 
italian, revoluţionar, la î nceputul de
ceniului al 7-lea adept al lui Mazzini, 
ulterior anarhist : unul dintre liderii 
Alianţei secrete a democraţiei socia
liste şi ai altor organizaţii anarhiste 
din Italia. - 4 1 .  

Gandolli, Mauro - comerciant italian, 
bakunist, membru al secţiei din Mi
lano a Internaţionalei I. - 33. 

Gans - medic din Karlsbad. - S. 

Gans - medic din Karlsbad, fiul pre
cedentului. - 10. 

Geib, August (1 B42-1B79) - social
democrat german, librar din Ham
burg : apropiat tovarăş de luptă al 
lui Bebe! şi Liebknecht : din 1 B64-
1 B65 membru al Uniunii generale a 
muncitorilor germani : a militat pen
tru ţelurile Internaţionalei I : în iunie 
1 B69 s-a situat pe poziţiile lui Bebe! 
şi Liebknecht, unul dintre fondatorii 
Partidului muncitoresc social-democrat 
(1B69), membru al comisiei de control 
a acestui partid la Hamburg (1 B70-
1B71) ,  casier al p artidului (1 B72-
1 B7B) , deputat în Reichstag (1 B74-
1 B76). - S3, SB, 59, 63, 129, 2 1 1 ,  339. 

Geiser, Bruno (1 B46-1B9B) - social
democrat german, ziarist : din 1 B69 
membru al Partidului muncitoresc 
social-democrat german, agitator în 
Silezia, membru al I.nternaţionalei I 
( 1 B72) . în 1B75 redactor la „Volks
staat•, ln 1 B77-1BB6 redactor la 
„Neue Welt" : deputat în Reichstag 
( 1 BB1-1 BB7) . unul dintre liderii aripii 
oportuniste a social-democraţiei ger-

mane, fapt pentru care, la sfirşitul 
deceniului al 9-lea, a fost exclus din 
Partidul social-democrat. - 3SS. 

Gigot, Albert (1B35-1913) - avocat 
lrancez, liberal, ulterior conservator : 
în 1 B77-1B79 prefectul poliţiei din 
Paris. - B2, 304. 

Gil/ol, Firmin (1 B20-1B72) - litograf 
francez, a fost primul care, în l BSO, 
a aplicat procedeul de zincografie cu
noscut sub numele de gilotaj. - 4SB. 

Girardin, Emile de ( 1 B06-1881) - pu
blicist şi politician francez, din de
ceniul al 4-lea şi pînă în deceniul al 
7-lea a fost, cu unele întreruperi, re
dactorul ziarului „La Presse " ,  apoi al 
ziarului „Liberte• : în politică s-a re
marcat printr-o extremă lipsă de prin
cipii ; înainte de revoluţia din 1B4B 
a făcut opoziţie guvernului Guizot : 
în timpul revoluţiei a fost republican 
burghez : deputat în Adunarea le
gislativă ( 1 BS0-1 BS1 ) ,  ulterior bona
partist. - 44, 464. 

Gladstone, William Ewart ( 1 B09-1 B98) 
- om politic britanic, tory, apoi pee
list : în a doua jumătate a secolului 
al XIX-iea lider al partidului liberal : 
ministru de finanţe ( 1 852-185S şi 
1 BS9-1B66) şi prim-ministru (1 B6B-
1B74, 1 BB0-1BBS, 1BB6, 1 B92-1894). -
29, 37, 3B, 4 1 ,  12S, 188, 190, 2S7, 276, 
27B, 327, 40B, 4S7. 

G/aser de Willebrord, E. - reprezen· 
tant al mişcării muncitoreşti belgiene, 
membru al secţiei de la Bruxelles a 
Internaţionalei I. - 1 33. 

Gnecco, Eudâxio Cesar d'Azedo (1 B49-
1 9 1 1 )  - reprezentant al mişcării mun
citoreşti portugheze, tipograf şi zia
rist ; în 1B7S unul dintre fondatorii 
partidului socialist din Portugalia şi 
membru al consiliului central al aces
tuia : unul dintre fondatorii ( 1 B7S) şi 
redactorii ziarului „o Protesta" .  - 201 .  

Goegg, Amand (1 B20-1 897) , ziarist ger
man, democrat mic-burghez : în 1B49 
membru al guvernului provizoriu din 
Baden : după înfrîngerea revoluţiei a 
emigrat : membru al Internaţionalei I, 
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unul dintre liderii Ligii păcii şi li
bertăţii la Geneva, membru al Comi
tetului central al Asociaţiei culturale 
a muncitorilor germani din Elveţia cu 
sediul la Geneva (1 869) ; în deceniul 
al 8-lea a aderat la social-democraţia 
germană. - 120. 

Goethe, Johann Wolfgang von (1749-
1832) - scriitor, gînditor şi om de 
ştiinţă german. - 439. 

Golohvastov, Pavel Dmitrievici (1839-
1892) - istoric şi publicist reacţionar 
rus. - 195. 

Gorbunova (în a doua căsătorie Ka
blukova) Minna Karlovna (1 840-
1 931) - statisticiană, economistă rusă, 
profesoară de şcoală industrială, 
scriitoare de orientare narodnică ; a 
studiat timp de mai mulţi ani în stră
inătate organizarea învăţămîntului 
profesional ; în deceniul al 9-lea a 
cercetat îndeletnicirile femeilor din 
gubernia Moscova ; colaboratoare la 
revista „Otecestvennîe zapiski". -
389--393. 

Gorceakov, Aleksandr Mihailovici, print 
(1798-1 883) - om politic şi diplomat 
rus, ministru de externe ( 1 856-1882). 
a promovat o politică de expansiune 
în Balcani şi de apropiere faţă de 
Franţa. - 19, 105, 193. 

Gordon, Sir Robert (1791-1847) - di
plomat britanic, ambasador extra
ordinar la Constantinopol (1 828-
1831) şi la Viena (1841-1846). - 280, 
281 .  

Goschen, George Joachim (din 1900) 
viconte Goschen of Hawkhurst 
(1 831-1907) - om politic britanic, de 
origine german ; la început liberal ; 
din 1863 membru al parlamentului, de 
mai multe ori ministru ; autor al unor 
lucrări economice şi social-politice. 
- 278. 

Gotz, E. - cunoscut din Manchester al 
lui Engels. - 196. 

Gouppy, A. - emigrant francez la Man
chester. - 134-135. 

Grant, Albert - întreprinzător german 
din Mainz. - 301, 397-399, 403-404. 

Greulich, Herman (1 842-1925) - legă
tor de cărţi german ; în 1865 s-a sta
bilit în Elveţia, din 1867 unul dmtre 
conducătorii secţiei din Ziirich a In
ternaţionalei, delegat al Asociaţiei 
culturale a muncitorilor germaru din 
Elveţia la congresul de unificare de 
la Niirnberg din 1868 şi la congresul 
de la Eisenach (1 869) ; redactor la 
„Tagwacht" din Ziirich (1869--1 880) ; 
unul dintre fondatorii Partidului social
democrat din Elveţia şi lider al ari
pii de dreapta a acestui partid, în 
timpul primului război mondial so
cial-şovinist. - 315. 

Grimm, Jacob (1785-1 863) - eminent 
filolog şi istoric al culturii germane ; 
împreună cu fratele său, Wilhelm 
(1 786-1859) a creat germanistica, 
ştiinţa literaturii şi limbii germane ; 
în 1 837 a fost destituit de la catedra 
Universităţii din Giittingen deoarece, 
împreună cu alţi şase colegi, a pro
testat împotriva abolirii constituţiei 
hanovreze ; în 1848-1849 membru al 
Adunării naţionale de la Frankfurt ; 
începînd din 1 852 a editat împreună 
cu fratele său, Wilhelm, primele patru 
volume ale „Dicţionarului german" ,  
cel dintii dicţionar istoric a l  hmbti 
germane. - 132. 

Gnin, Karl (pseudonim Ernst von der 
Haide) (1817-1 887) - publicist mic
burghez german, ta mijlocul deceniu
lui al 5-lea - unul dintre principalii 
reprezentanţi ai „adevăratului • so
cialism ; în perioada revoluţiei din 
1 848-1849 - democrat mic-burghez ; 
a emigrat la Bruxelles (1850-1 861) ; 
profesor la Frankfurt pe Main (1 862-
1 865), din 1870 profesor la Viena. 
- 1 1 . 

Grunzig, Julius (n. 1 855) - ziarist, so
cial-democrat german ; în baza legii 
excepţionale împotriva socialiştilor a 
fost expulzat din Berlin (1883). a emi
grat în America ; colaborator la 
„New Yorker Volkszeitung• şi con
ducătorul publicaţiei „New Jersey-
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Arbeiterzeitung• .  - 1 8 1 ,  1 82, 184, 
197. 

Guesde, Mathieu-Basile, numit Jules 
( 1 845--1922) - reprezentant al miş
carli muncitoreşti şi socialiste fran
ceze şi mternaţionale, la început re
publican burghez ; în prima jumătate 
a deceniului al 8-lea a aderat la 
anarh1şll ; ulterior unul dintre fon
datorii Partidulm Muncitoresc Fran
cez (1 879) şi lider al Internaţionalei 
a II-a, prop agandist al ideilor mar
xismului în Franţa ; timp de mai mulţi 
ani liderul aripii revoluţionare a miş
cării socialiste franceze, a luptat îm
potriva oportunismului ; în timpul 
primului razboi mondial social-şovi
mst. - 82, 41 1 ,  413, 436-437, 466. 

G ugenheim, J. - social-democrat ger
man, din aprilie 1 879 secretar al Aso
ciaţiei culturale a muncitorilor comu
mşti germani de la Londra. - 326, 
329. 

G uil/auPJe, James ( 1 844-1916) - insti
tutor elveţian, anarhist, adept al lui 
Bakunin ; unul dintre organizatorii 
Alianţei democraţiei socialiste, dele
gat la Congresele de la Geneva ( 1866) , 
Lausanne ( 1867) , Base! ( 1 069) şi de 
la Haga ( 1 872) ale Internaţionalei I ; 
Iedactor al zi ar el or „Le Progres • ,  „La 
Solidarite• şi „Bulletin de la Fede
ration jurassienne" ; la Congresul de 
la Haga a fost exclus, împreună cu 
Bakunin, din Internaţională pentru 
activitate scizionistă. - 23, 33, 38, 
63, 187, 188, 189, 199, 226, 256, 283, 
314,  316. 

Guil/eminot, Armand-Charles, conte de 
( 1 774-1 840) - general şi diplomat 
francez, participant la războaiele 
Republicii franceze şi ale Franţei na
poleoniene ; în 1 823 şeful statului 
major al armatei de intervenţie fran
ceze în Spania ; ambasador la Con
stantinopol ( 1 824-1831) . - 280, 281 .  

Gumpert, Eduard (m. 1 893) - medic 

german la Manchester, prieten al lui 

Marx şi Engels. - 50, 51 ,  103, 395. 

Gurevici, Grigorl levseevicl (n. 1 854 -
m. după 1920) - publicist rus, socia
list ; a aderat la narodnicism ; în 
1 874-1 879 emigrant în Germania. 
- 179. 

Gurko, Iosif Vladimirovici ( 1 828--1 901) 
- general rus, participant la războiul 
ruso-româno-turc din 1 877-1878 ; s-a 
d1stms în luptele de lingă pasul 
Şipka şi Plovdiv, guvernator general 
al Poloniei (1 882-1894) . - 74. 

Gutzkow, Karl Ferdinand (181 1-1878) -
scriitor german, reprezentant de seamă 
al grupului „Tînăra Germanie" ; re
dactor la publicaţia „Telegraph fiir 
Deutschland" ( 1 838-1 843) ; drama
turg al teatrului Curţii din Dresden 
( 1 847-1850) . - 373. 

Guyol - în deceniul al 8-lea al seco
lului trecut mandatarul lui Lavrov la 
Paris. - 1 85, 435. 

H 

Haeckel, Ernst (1 834-1 919) - biolog 
darvinist german ; reprezentant al 
evoluţionismului şi al unui materia
lism naturalist ştiinţific, ateist ; pe 
baza teoriei evoluţioniste a lui Darwin 
a tlezvoltat teoria despre legile ere
ditaţii speciilor biologice (filogeneza) ; 
contrazicindu-şi concepţiile progre
siste în domeniul ştiinţelor naturii, a 
susţinut teoria reacţionară a darvi
nismului social. - 292. 

Hales, John (n. 1 839) - ţesător, unul 
dintre liderii trade-unionurilor en
gleze ; membru al Consiliului Gene
ral al Internaţionalei ( 1 866-1 872) şi 
secretar al Consiliului (mai 1871-
iulie 1 872) ; membru al Comitetului 
executiv al Ligii pentru reformă şi 
al conducerii Ligii pămintului şi a 
muncii ,  delegat la conferinţa de la 
Londra (din 1871) şi la Congresul de 
la Haga ( 1 872) ale Internaţionalei ; 
de la începutul anului 1872 a fost 
liderul aripii reformiste a Consiliului 
federal britanic r a luptat împotriva 
lui Marx şi a adepţilor acestuia; prin 
Hotărirea Consiliului General din 
mai 1 873 a fost exclus din Intemaţio-
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nală ; prtnclpalul răspunzător pentru 
sciziunea din cadrul Consiliului fede
ral britanic. - 1 42 ,  1 88, 257, 278, 307, 
458. 

Hansemann, Ado/ph von (1 826-1903) -
mare bancher german, acţionar al 
Societătii de scont, după 1 864 con
ducătorul acesteia. - 370. 

Hanssen, Georg (1 809-1894) - econo
mist german, autor al mai multor lu
crări privind agricultura şi relaţiile 
agrare în Germania. - 29. 

Rarcourl, Sir William George Granville 
Venables Vernon (1 827-1904) - om 
politic britanic, liberal ; membru al 
parlamentului (1 868-1880) . lider al 
liberalilor (1894-1898) . - 278. 

Rarney, George Julian (1817-1897) 
militant al mişcării muncitoreşti en
gleze, influent lider al muncitorilor 
englezi din aripa de stinga a cartiş
tilor, membru al Internaţionalei l ;  
publicist revoluţionar, redactor al pu
blicaţiilor „Northern Star " ,  „Demo
cratic Review• şi „Red Republican• ; 
membru al Comitetului comunist de 
corespondenţă de la Bruxelles, unul 
dintre fondatorii organizaţiei „Frater
nal Democrats• şi militant al Ligii co
muniştilor ; pină la î nceputul dece
niului al 6-lea a întreţinut cu Marx 
şi Engels relaţii strinse, devenite apoi 
sporadice ; a suferit un timp influenţe 
mic-burgheze ; din 1 863 pină în 1888 
a trăit în S.U.A. - 88, 95, 264. 

Harney, Marie - din 1 856 soţia lui 
George Julian Harney. - 88. 

Harrison, Frederic ( 1 831-1 923) - jurist 
şi istoric englez, radical burghez, po
zitivist ; a participat activ la miş
carea democratică din deceniile al 
7-lea şi al 8-lea, membru al Inter
naţionalei I ; l-a sprijinit pe Marx în 
actiunea de ajutorare a emigranţilor 
Comunei. - 30, 218. 

liarlinglon vezi Devonshire, Spencer 
Campion Cavendish, duce de, mar
chiz de Harlington. 

Harlmann, Georg Wilhelm - social
democrat german, membru al Uniunii 
generale a muncitorilor germani , dm 
1 875 unul dintre cei doi preşedmti 
ai Partidului muncitoresc s ocialist din 
Germania, ulterior membru al Co
m1 telulu1 Central ; î n  1 880-1881 de
putat în Reichstag. - 146, 148. 

Harlmann, Lev Nikolaevic/ (1 850-1 908) 
- revoluţionar rus, ndcodnic ; în 1 879 
a participat la un atentat al orgam
zatiei „Narodnaia Valea• asupra lui 
Alexandru al II-iea, după care a emi
grat în Franţa, apoi în Anglia, iar 
î n  1 881 în S.U.A. - 462. 

Hasenclever, Wilhelm (1 837-1 889) 
social-democrat german, tabăcar, zia
rist, lassalleean ; din 1 864 membru, 
din 1 866 secretar şi din 1 870 casier 
al Uniunii generale a muncitorilor 
germani ; din 1 870 coredactor la „So
cial-Demokrat • ,  din iulie 1 871 pre
şedinte al Uniunii generale a munci
torilor germani ; din 1 876 pină în 
1878 a redactat împreună cu Lieb
knecht ziarul „Vorwărts• ; delegat la 
Congresul de unificare de la Gotha 
( 1 875) . unul dintre cei doi preşedint1 
ai Partidului mu,ncitoresc socialist din 
Germania (1 875--1876) ; deputat în 
Rcichstagul Germaniei de Nord 
(1869-1871) şi în Reichstagul Ger
maniei (1874-1878 şi 1 879-1 888) . 
53, 56, 1 1 8, 123, 146, 355. 

Hassan Cheiru//ah Ellendi. - 67. 

Hasse/mann, Wilhelm (n. 1 844) - unul 
dintre liderii organizaţiei lassalleene 
Uniunea generală a muncitorilor ger
mani ; redactor al publicaţiei „Neuer 
Sozial-Demokrat• (1871-1 875) ; dm 
1 875 membru al Partidului muncito
re�c socialist din Germania ; în 1 880 
a fost exclus din partid ca anarhist. 
- 1 1 8, 123, 133, 1 46, 386, 41 1 ,  447. 

Halz/e/dl, Sophie, contesll de (1 805-
1881) - prietena şi adepta lui Las
�alle. - 385. 

Halzleldt--Wildenburg, Edmund, conte 
de (n. 1798) - soţul contesei Sophia 
de Hatzfeldt. - 385. 
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Havas, Auguste (1814-1889) - unul 
dintre proprietarii agenţiei franceze 
de ştiri Havas fondată în 1835 de 
Charles Havas ; în 1944 a fost înlo
cuită prin agenţia France Presse. -
191.  

Hayes, Rutherford Birchard ( 1822-1893) 
- preşedinte al Statelor Unite (mar
tie 1877-martie 1881), membru al 
partidului republican. - 58. 

Heine - Bancă înfiinţată în 1797 la 
Hamburg. - 25. 

Heine, Heinrich ( 1797-1856) - cunos
cut poet şi patriot înflăcărat, adver
sar al absolutismului şi al reacţiunii 
feudal-clericale, a militat pentru o li
teratură germană democrată ; prieten 
apropiat al familiei Marx. - 268. 

Henric al IV-iea (1553-1610) - rege 
al Franţei (1589-1610). - 371 .  

Heinrich al LXXII-lea von Reuss-Loben
sleln-Ebersdorf (1797-1853) - suve
ran (1 822-1848) al micului stat ger
man Reuss, linia mai tinără. - 280. 

Heinzen, Karl (1 809-1880) - publicist 
radical german ; democrat mic-bur
ghez, adversar al lui Marx şi En
gels ; a participat scurt timp la in
surecţia din 1849 din Baden-Palati
nat ; a emigrat în Elveţia, apoi în 
Anglia, iar în cele din urmii, ln 
toamna anului 1850, s-a stabilit în 
S.U.A. - 377. 

Helene vezi De111ulh, Helene. 

Helldorfl (numit Helldorff-Bedra), Otto 
Heinrich von (1 833-1908) - politi
cian german, unul dintre liderii con
servatorilor ; deputat în Reichstag 
(1871-1874, 1877-1881 şi 1884-1893) . 
- 432. 

Hellwald, Friedrich Anion Heller von 
(1842-1892) - etnograf, geograf şi 
istoric austriac. - 157. 

Helmhollz, Hermann von (1821-1894) 
- eminent fizician ş! fiziolog german, 
materialist inconsecvent ; din 1871 

profesor la Universitatea din Berlin. 
- 20, 135, 242. 

Hepner, Ado/I (1846-1923) - social
democrat german, redactor la ziaru) 
„Volksstaat•, membru al Partidului 
muncitoresc social-democrat dm Ger
mania ; delegat la congresul de la 
Eisenach (1869) , coredactor al organu
lui de presă al partidului „Der Volks
staat• (1 869-1873) , coacuzat în pro
cesul de înaltă trădare de la Leipzig 
din 1872, delegat la congresul de la 
Haga al Internaţionalei (1872) ; în 
1882 a emigrat în S.U.A. ; în timpul 
primului război mondial social-sovi
nist. - 19. 

Hess, Moses (1812-1875) - la începu
tul deceniului al 5-lea publicist şi fi
lozof socialist-utopist german, la mij
locul deceniului al 5-lea unul dintre 
fondatorii „adevăratului" socialism ; 
membru al Ligii celor drepţi, apoi al 
Ligii comuniştilor ; în 1850 a făcut 
parte din fracţiunea mic-burgheză 
Willich-Scbapper ; membru al Uniunii 
generale a muncitorilor germani 
(1 863-1866) ; membru al Internaţio
nalei I, a participat la congresele de 
la Bruxelles (1 868) şi Base! (1869) . -
265, 271 .  

Hess, Sibylle (născută Pesch) (1 820-
1903) - soţia lui Moses Hess. - 265-
266, 271 .  

Hinsberg, Fischer & Co. - societate 
bancară dii> Barme>t. - 192. 

Hirsch, Carl (1841-1900) - ziarist ger
man, unul dintre fondatorii Partidului 
muncitoresc social-democrat dm Ger
mania, membru al Uniunii generale a 
muncitorilor germani, din care a ie
şit în 1868, unul dintre fondatorii 
Uniunii democratice a muncitorilor 
din Berlin, delegat la Congresul de la 
Eisendch (1 869) , redactor la . ,Crim
mitschauer Biirger- und Bauernfreund" 
(1870-1871) ,  primul ziar social-demo
crat din Germania ; după 1872 co
respondentul la Paris al presei so
cial-democraţiei germane ; editorul 
publicaţiei „Lateme• la Bruxelles 
(1878-1879) . - 35, 36, 51--53, 55, 
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58-6 1 ,  62, 81 ,  82, 85, 88, 90, 92, 95-
96, 98, 1 0 1 ,  102, 106, 108, 142, 146, 
218, 219, 249, 252, 283, 286, 302-305, 
332, 333, 336, 341-347, 357-360, 362-
364, 369, 371 ,  418, 435, 436, 451 ,  454, 
459. 

Hobbes, Thomas (1588-1679) - filozof 
şi gînditor politic englez, reprezen
tant al materialismului mecanicist, 
concepţiile sale social-politice vădesc 
tendinte antidemocratice. - 157. 

liăchberg, Karl (pseudonim Dr. Ludwig 
Richler) (1853-1885) - scriitor şi edi
tor german, social-reformist ; din 1876 
membru al Partidului muncitoresc so
cialist din Germania ; în 1 877-1878 a 
editat publicaţia „Zukunft", în 1879-
1 881 „J ahrbuch ftir Sozialwissen
schaft und Sozialpolitik". - 59, 60, 
62, 64, 90, 92, 96, 101 ,  102, 263, 264, 
328, 333, 336, 338-340, 343, 344, 345, 
346, 348, 357-359, 362, 363, 365, 368, 
369, 373-377, 383, 410, 436. 

llădel, Max (1857-1878) - calfă de 
tinichigiu din Leipzig ; la 11 mai 1 878 
a săvîrşit un atentat împotriva împă
ratului Wilhelm I, care a constituit 
pretextul pentru promulgarea legii ex
cepţionale împotriva socialiştilor -
42�29, 444. 

Hoffmann. - 239. 

Hoffmann, Wilhelm - muncitor german, 
emigrant la Londra. - 223. 

Hohenslaufen - dinastie regală ş1 im
perială a Sfintului Imperiu roman de 
naţiune germană (1 138-1254) . - 281 .  

Hohenzollern - familie princiară ger
mană, căreia îi aparţin dinastia elec
torilor de Brandenburg (1415-1701) ,  a 
regilor prusieni (1701-1918) şi a îm
păraţilor germani (1871-1918). Re
prezentanţi ai ramurii suabe din fa
milia de Hohenzollern-Sigmaringen au 
ocupat, între 1866 şi 1947, tronul 
României : Carol I ( 1866-1914) . Fer
dinand I (1914-1927). Carol al Ii-lea 
(193(}-1940).  Mihai I (1927-1930 şi 
1 94(}-1947) . - 258, 281 .  

Hollinger, Fidelio - emigrant german ; 
proprietarul unei tipografii dm Lon
dra în care se tipărea „Das Volk" .  
202, 203. 

Horovitz 
272. 

social-democrat german. 

Howell, George (1 833-1910) - de pro
fesie zidar, unul dintre liderii refor
mişti ai trade-unionurilor engleze, fost 
cartist, secretar al Consiliului trade
unionurilor din Londra ( 1861-1862) ; 
participant Ia adunarea de constituire 
a Internaţionalei din 28 septembrie 
1864 de la St. Martin"s Hali ; membru 
al Consiliului General al Internaţio
nalei (octombrie 1864-1869) ; delegat 
la conferinţa de la Londra (1 865), se
cretar al Ligii pentru reformă şi al 
Comitetului parlamentar al Congresu
lui trade-unionurilor britanice (1871-
1 875) ; a prezentat denaturat istoria 
Internaţionalei şi activitatea lui Marx 
în această organizaţie. - 30, 276, 288, 
301. 

Hubbard, Nicolas-Gustave ( 1828-1888) 
- economist, istoric, avocat şi publi
cist burghez francez ; după lovitura 
de stat din 1851 a emigrat, în 1 868 a 
revenit în Franţa ; autorul mai multor 
lucrări de economie. - 67. 

Hume, David (171 1-1776) - filozof şi 
istoric englez, idealist subiectiv, unul 
dintre i niţiatorii agnosticismului mo
dern ; ca economist, reprezentant al 
teoriei cantitative a banilor şi adver
sar al mercantilismului. - 39, 437. 

Hullen, Ulrich von (1468-1523) - pu
blicist şi poet german, unul dintre 
cei mai de seamă reprezentanţi ai 
umanismului, partizan al Reformei ; 
în 1521 s-a unit cu Sickingen şi a 
participat la răscoala cavalerilor din 
1522-1523. - 132. 

Hyndman, Henry Mayers ( 1842-1921) 
(în deceniul al 9-lea cunoscut sub 
pseudonimul John Broadhouse) - so
cialist englez, reformist ; fondatorul 
( 1881) şi liderul Federaţiei democrate, 
care în 1 864 s-a transformat în Fe
deraţia social-democrată ; a promovat 
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o lime oportunistă şi s!!ctară în miş
carea muncitorească ; ulterior unul 
dintre liderii Partidului socialist bri
tanic din care a fost exclus în 1916 
pentru propagandă militară imperia
listă. - 4 1 6, 4 1 7. 

Hyndman, Mathilda (m. 1913) - din 
1876 soţia lui Henry Mayers Hynd

man. - 4 1 6. 

Iacob al 11-/ea Stuart (1 633-1 701) -
rege al Angliei (1 685-1688). - 64. 

Idelson, Rosa/ia Kristolorovna (m. 1 9 1 5) 
- sot1a lui V. N. Smirnov. - 1 36, 
141.  

lgnatiev, Nikolai Pavlovlcl, conte 
(1832-1908) - general şi diplomat 
rus. A jucat un rol important în pre
gatirea diplomatică a războiului din 
1 077-1878 şi în negocierea păcii de 
la San-Ştefano ( 1 878) ; ambasador în 
Turcia ( 1 864-1877), ministru de in
terne (1881-1882) . - 16, 4 1 ,  22R. 259, 
276. 

Imandt, Peter - profesor din Krefeld, 
democrat, adept al lui Marx şi Engels ; 
participant la revoluţia din 1 848-1849, 
după înfrîngerea acesteia a emigrat în 
Elveţia şi apoi în Anglia ; membru al 
Ligii comuniştilor, profesor de limbi 
străine la Dundee. - 142. 

Irving, Sir Henry ( 1 838-1905) - actor 
şi regizor englez, renumit interpret 
al pieselor lui Shakespeare. - 451 .  

J 

Jcnny, Jcnnychen vezi Longuet, Jenny. 

Johnny, vezi Lonauet, Jean-Laurent-FrP
derick. 

Jolly vezi Schorlemmer, Carl. 

Jollymeicr, Jollymeyer vezi Schorlem
mer, Carl. 

Jorris - unul dintre asociaţii lui La
fargue la intreprinderea tipografică 
fondată în Anglia la începutul dece
niului al 9-lea. - 398-399, 403-404. 

Juch, Ernst - ziarist german, democrat 
mic-burghez ; emigrant la Londra ; 
redactor la publicaţia „Hermann" 
(1 859--1869) , fondator al publicaţiei 
„Londoner Journal" (1878). - 291 .  

Jukovski, Juli Ga/aktionovici ( 1 822-
1907) - economist burghez vulgar şi 
publicist rus : directorul băncii de 
stat, autorul unui articol despre „ca
pitalul" („Karl Marx i ego kniga o 
kapitale") care conţinea atacuri duş
manoase la adresa marxismului. -
309. 

Jukovski, Nikola/ Ivanovici (1 833-1895) 
- anarhist rus : din 1862 emigrant_ 
în Elveţia, secretar al secţiei din Ge
neva a Alianţei democraţiei socialiste ;; 
în 1812 s-a retras din Internaţională. 
în semn de protest pentru excluderea 
lui Bakunin. - 63. 

lung, Hermann (1 830-1901) - ceasor
nicar : participant la revoluţia din 
1 848-1849 din Germania ; a emigrat 
la Londra ; membru al Consiliuluio 
General al Internaţionalei şi secre
tar-corespondent pentru Elveţia (no
iembrie 1 864-1812), casier al Con
siliului General (1811-1 812) ; vice
preşedinte al Conferinţei de la Lon
dra (1865) , preşedinte al congreselor 
de la Geneva (1866), de la Bruxelles 
11 868) . de la Base! ( 1 869) şi al con
ferinţei de la Londra {1871) : membru 
al Consiliului federal britanic ; pînă 
la Congresul de la Haga din 1 812 a. 
promovat linia Consiliului General ; 
în toamna anului 1 812 a aderat la 
aripa reformistă a Consiliului federal 
britanic şi la liderii reformişti ai 
trade-unionurilor : după 1 877 s-a în
depărtat de mişcarea muncitorească. 
- 1 42, 257, 307, 458. 

Juta, Charles - fiul lui Johan Carei 
şi al Louisei Juta. - 65. 

Juta, Henry (1 857-1930) - avocat, fiul 
lui Johan Carei şi al Louisei Juta. -
65, 106, 217. 

Jufa, Johan Care/ (1 824-1886) - librar 
şi editor olandez din Kapstadt ; căsă
torit cu sora lui Marx, Louise. � - 65. 
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Juta, Karollne - fiica lui Johan Carei 
şi a Louisei Juta. - 173. 

Juta, Louise Amalia - fiica lui Johan 
Carei şi a Louisei Juta. - 88. 

K 

J<ant, Immanuel (1724-1804) - fonda
tor al filozofiei clasice germane. Scrie
rile dm domeniul ştiinţelor naturii, 
datind din prima perioadă a activi
tăţii sale şi îndeosebi ipoteza sa cos
mogonică evoluţionistă conţin ele
mente de ma terialism şl o dialectică 
spontană. Ideea enunţată de el în 
1 795 cu privire Ia necesitatea păcii 

-eterne intre popoare constituie punct:.il 
culminant al gîndirii sociale a timpu
lui. „Trăsătura fundamentală a filo
zofiei lui Kant o constituie concilie
roo materiali�mului cu idealismul, 
realizarea unui compromis intre ele, 
îmbinarea într-un singur sistem a 
unor curente filozofice Pterogene, 
opuse• (Lenin). - 1 9. 

!Kara Ha/il Effendi. - 67. 

Karcher, Theodore (1821-1885) - publi
cist francez, republican ; după lovi
tura de stat din 1851 a emigrat în 
Relgia, iar apoi în Analia. - 306. 

l<areev, Nikolai Jvanovici (1850-t!J31l  
- istoric şi publicist liberal rus. -
437. 

Kaub, Karl - muncitor german, emi
grant la Londra, după 1865 la Paris ; 
membru al Asociaţiei culturale a mun
citorilor comunişti germani de la Lon
dra ; membru al Consiliului Central 
(noiembrie 1864-1865) şi al Consiliu
lui General al Internaţionalei I (1870-
11!71) ,  delegat Ia Conferinţa de la 
Londra (1865) ; soţul surorii lui 
C. Hirsch. - 81, 85, 95, 142, 252, 
21!3. 302, 305, 435, 436, 455, 460. 

Kaufman, I/arian Jgnatievici (1 84B-
1916) - economist rus, profesor la 
Universitatea din Petersburg ; autor 
al unor lucrări consacrate circulaţiei 
banilor şi creditului. - 64, 324. 

Kaufmann, S. F. - membru al Asocia
tiP.i culturale a muncitorilor comn
mşti germani da la Londra. - 330, 
357. 

Kaufmann, Morilz (n. 1839 - m. după 
1 914) - cleric englez, a editat mai 
multe lucrări despre doctrinele so
cialist!'. - 299, 300. 

Kaulilz - notar la Braunschweig, tatăl 
lui Harry Kaulitz. - 405. 

Kaulitz, Harry - comerciant german, 
social-democrat, a desfăşurat o meri
torie agitaţie social-democrată în re
giunea Saar ; în 1877, la insistenţele 
marelui industriaş ultrareacţionar 
Stumm-Halberg, a fost condamnat la 
doi ani şi :umatat� închisoare, dm 
1880 emigrant la Londra. - 405, 407. 

Kaut•/(y, Karl (1854-1938) - scriitor 
german, redactor, la sfirş1tul de eniu
lui al 8-lea a trecut de Ia soc1alismul 
vulgar Ia marxism ; în 1883-1917 re
dactor al organului teoretic al par
tidului, „Die Neue Zeit• ; în ultimul 
deceniu al secolului trecut a fost unul 
dintre teoreticienii Partidului munci
toresc social-democrat din Germania 
şi al Internaţionalei a II-a ; la început 
a avut o contribuţie însemnată in 
propagarea marxismului, ulterior, mai 
ales după 1910, evoluează spre po
ziţii centriste, indepărtindu-"e de 
marxism şi renunţmd în cele dm urmă 
la esenţa acestuia ; în l'mpul pnmu
lui r<izboi mondial a abandonat mar
xismul, iar după 1917 s-a manifestat 
ca duşman al Puterii sovietice şi al 
mişcării muncitoreşti revoluţionare. -
150. 

Kayser, Max (1 853-1888) - social-de
mocrat german, membru al Reichsta
gului (187B-1887), a făcut parte din 
aripa oportunistă a social-democra
ţiei germane. - 91 , 104, 344, 345-
347, 360, 363, 364, 369. 

Kerslen, Paul - sculptor, social-demo
crat german. - 160. 

Kinkel, Gotlfried (1815-1882) - poet 
şi istoric de artă, democrat Inic-bur-
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ghez german ; in 1 849 a luat parte 
la msurecţia din Baden-Palatinat ; a 
fost condamnat de tribunalul prusian 
la închisoare pe viaţă, a evadat in 
1 850 ŞI a emigrat în Anglia ; unul 
dintre liderii emigranţilor mic-bur
ghezi de la Londra ; a editat publi
caţia „Hermann• (1859) ; adversar al 
lui Marx şi Engels ; în deceniul al 
7-lea partizanul unificării Germaniei 
sub hegemonia Prusiei. - 26. 

Kinke/, Marie - fiica lui Gottfried 
Kinkel. - 26. 

Kirchmann, Julius Hermann von (1 802-
1 884) - jurist şi filozof german, ra
dical ; in 1 848 membru al Adunării 
naţionale prusiene (centru stînga) , 
ulterior membru al Landtagului pru
sian şi al Reichstagului ; autor al mai 
multor lucrări de filozofie şi juris
prudenţă. - 1 1 3. 

Kislemaeckers, Henri - editor belgian, 
în 1 876 a editat la Bruxelles cartea 
lui Lissagaray „Histoire de la Com
mune de 1 87 1 " .  - 1 8 1 ,  455. 

Kllz, Frank (n. aprox. 1 848) - socialist 
englez, membru al Sociali�t League, 
s ecretar al secţiei engleze a Social 
Democratic Working Men"s Club din 
Londra ; delegat la Congresul munci
toresc socialist i nternaţional din 1889. 
- 304. 

Knles, Karl (1821-1898) - economist 
vulgar german, unul dintre fondatorii 
vechii şcoli istorice de economie po
litica din Germania. - 59, 6 1 .  

Koch, Paul d e  ( 1 794-1871) - scriitor 
burghez francez. - 298. 

Kokosky, Samuel ( 1 838-1899) - publi
cist german, în 1 872 a aderat la so· 
cial-democraţie, ulterior redactor la o 
serie de publicaţii soci al-democrate. 
- 1 97. 

Kollgen (Koellgen), Gustav Ado/ph 
( 1 805-1882) - pictor şi poet renan ; 
în deceniul al 5-lea a participat la 
mişcarea muncitorească ; prin concep
ţiile sale - apropiat de „adevăratul" 
socialism ; a corespondat cu Comi-

tetul comunist de corespondenţă de 
la Bruxelles ; participant la revoluţia 
din 1 848-1849 din Germania ; mem
bru al Uniunii generale a muncitorilor 
din Bremen, în aprilie 1849 a editat 
publicaţia „Vereinigung. Zeitung fiir 
sămtliche Arbeiter•, în care s-a mani
festat ca democrat consecvent. - 1 1 .  

Kovalevski, Maksim Maksimovicl 
( 1 851-1916) - sociolog, istoric, et
nograf şi jurist rus, politician de 
orientare burghezo-liberală ; autorul 
unor studii consacrate comunei pri
mitive. - 26, 29, 78, 83, 93, 98, 101 . 
104, 1 85, 194, 210, 309, 355, 437. 

Kovalsky. - 78. 

Kraus - soţia lui Bernhard Kraus. - 5. 

Kraus, Bernhard ( 1 828-1887) - medic 
austriac, autorul şi editorul publica
ţiei „Allgemeine Wiener medizinische 
Zeitung• ( 1 856-1 887) . - 5, 38 1 .  

Kropolkln, Piolr A/ekseevici, prinţ 
( 1 842-1 921) - revoluţionar rus, geo
graf şi explorator, ideolog de frunte 
al anarhismului, adversar al marxis
mului ; în 1876-1917 a trăit în emi
graţie. - 282. 

Kuge/mann, Franziska (n. 1 858) - fiica 
lui Ludwig Kugelmann. - 1 1 5. 

Kuge/mann, Gertrud (născută Oppen
heim) (n. aprox. 1 839) - soţia lui 
Ludwig Kugelmann. - 1 15. 

Kuge/mann, Ludwig (1 828-1902) - me
dic, democrat german ; prieten apro
piat al lui Marx şi Engels ; partici
pant la revoluţia din 1 848-1849 din 
Germania ; in 1 862-1874 s-a aflat 
permanent în corespondenţă cu Marx ; 
membru activ al Internaţionalei I la 
Hannover, delegat la congresele de la 
Lausanne ( 1 867) şi de la Haga (1 872) ; 
a avut o însemnată contribuţie la 
popularizarea „Capitalului• în Germa
nia. - 6, 167, 193, 260. 

Kuleabko-Kore/ki, Nikolai Grigorevici 
( 1 846-1931) - economist, statistician 
şi publicist rus ; unul dintre redac
torii publicaţiei „Vpered". - 284. 
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Ku/işova, Ana Mihailovna (1 854-1925) 
- revoluţionară rusă ; emigrantă în 
Elveµa şi la Paris, a aderat la anar
hişti ; la mijlocul deceniului al 9-lea 
membră a grupului „Eliberarea mun
cii" ; ulterior participantă activă la 
mişcarea socialistă italiană ; militantă 
de seamă a Partidului socialist ita
lian ; din 1877 soţia lui Andrea Costa, 
iar di n 1885 soţia lui Filipoo Turati 
- 282. 

Kullmann, Eduard (1 853-1892) - calfă 
de dogar, în iulie 1874 a săvîrşit Ia 
Kissingen un atentat împotriva lui 
Bismarck. - 427. 

Kurz, /solde ( 1 853-1 944) - s;criitoarP 
germană, a tradus în limba germană 
cartea lui Lissagaray „Histoire de Ia 
Commune de 1871 ". - 199. 213, 22'1 , 
229, 230, 232, 234, 240, 250. 264, 267. 

J<uster - ofiţer german, în 1A29 atasat 
de ambasadă al Prusiei la Constanti
nopol. - 280. 

Kyllmann. - 196. 

L 

Laaf - capelan german, sociali.t creş
tin, în 1 877 a candidat în aleqerile 
parţiale pentru Reichstag. - 220. 

/lachâtre, Maurice (181 4-1 900) - ziarist 
progresist francez, a luat parte la 
Comuna din Paris din 1 87 1 ,  a editat 
în limba franceză volumul I al „Ca
pitalului " .  - 1 1 5,  133, 162, 18ti, 218, 
233, 236, 435. 

llacroix, Sigismund-Julien-Adolphe 
(Krzyzanowski) (1 845-1907) - publi
cist francez de origine poloneză ; co
laborator şi redactor la mai multe 
publicaţii ; din 1883 membru al Ca
merei deputaţilor. - 63. 

Lafargue, Laura ( 1 845-19 1 1 )  - cea de-a 
doua fiică a lui Karl şi Jenny Marx, 
militantă a mişcării muncitoreşti fran
ceze ; din 1868 soţia lui Paul Lafar
que. - 14,  16, 22, 27, 73, 91-93, 97, 
100, 103, 104, 106, 254, 334, 394. 395. 
400, 404. 458. 

Lafargue, Paul (1842-1 9 1 1) - militant 
de seamă al mişcării muncitoreşti 
franceze şi internaţionale, medic, so
cialist francez ; propagator al mar
xismului, discipol şi tovarăş de luptă 
al lui Marx şi Engels ; membru al 
Consiliului General al Internaţiona
lei I ,  secretar corespondent pentru 
Spania ( 1 866-1868) ; unul dintre fon
datorii secţiilor dm Franţa ale In
ternaţionalei I ( 1 869-1870) . din Spa
nia şi Portugalia (1871-1872) ; delegat 
la Congresul de la Haga (1 872) ; unul 
dintre fondatorii Partidului muncito
resc francez (1 879) şi al Internaţio
nalei a II-a ; căsătorit cu fiica lui 
Marx, Laura. - 14, 20, 22, 27, 73, 
9 1 ,  92, 97, 99, 100, 103, 104, 106, 1 1 0 ,  
1 33 ,  384, 385, 394, 395, 396-400, 402-
404, 407' 41 1 ,  458. 

Lahure, Louis (aprox. 1 850-1878) - ti
pograf din Paris, a tipărit ediţia fran
ceză a volumului I al „Capitalulu1•. 
- 1 15. 

Lasker, Eduard (1 829-1884) - jurist, 
politician german ; deputat în Reichs
tagul Germaniei de nord şi în Reichs
tagul Germaniei (1 867-1884) . pînă în 
1866 membru al Partidului progresist, 
ulterior unul dintre fondatorii şi liderii 
Partidului naţional-liberal ; a avut o 
atitudine negativă faţă de politica va
mală protecţionistă a lui Bismarck, 
în 1880 s-a retras din Partidul naţio
nal-liberal. - 26. 

Lasker, Otto - fratele lui Eduard Las
ker. - 26. 

Lassalle, Ferdinand (1 825-1 864) 
scriitor şi democrat mic-burghez ger
man, a participat la revoluţia dm 
1 848--1849 din Germania, cu care pri
lej i-a cunoscut pe Marx şi pe En
gels (cu care a corespondat pînă în 
1 862) ; meritul său istoric constă în 
aceea că, prin fondarea în mai 1863 
a Uniunii generale a muncitorilor ger
mani, a venit în întimpinarea tendin
ţelor muncitorilor înaintaţi de a se 
separa din punct de vedere organiza
toric de burghezia liberală. Aceasta 
nu oferea însă clasei muncitoare o 
perspectivă revoluţionară, ci doar ilu-



580 Indice de nume 

zia că ar putea ajunge la socialism 
pe cale paşnică, cu ajutorul statului 
rnnchenst-prusian. Această ideologie 
a „socialismului de stat monarho-pru
s1an• I-a dus pe Lassalle la pactizarea 
cu B1smarck şi cu militarismul iun
rherist-prusian şi la adeziunea la rea
lizarea unificării Germaniei „de sus • 
1mb hegemonia s tatului prusian. -
I �. 1 20, 123, 130, 145, 1 47, 148, 151 ,  
268. 300, 348, 349, 385, 443. 

Lauhe. Heinrich (1806-1884) - scriitor 
!Jerman, reprezentant al grupului li
trrar „Tînăra Germanie" ; din 1849 
pînă în 1 879 directorul teatrului din 
Viena şi al celui din Leipzig, cunoscut 
regizor al timpului. - 373. 

Laura, vezi La/argue, Laura. 

Laveleye, Emile-Louis-Victor - baron 
de (1822-1R92) - istoric si economist 
burghez belgian, reprezentant al eco
nomiei politice vulgare. - 36, 186, 
219. 

Lavrov. Piotr Lavrovici (1823-1900) -
sociolog şi publicist rus, unul dintre 
ideologii narodnicismului, filozof e
clectic ; membru al Internaţionalei I ; 
din 1870 a trăit în emigraţie ; parti
cipant la Comuna din Paris, redactor 
la revista „Vpered' (1873-1876) şi 
la ziarul cu acelaşi nume (1875-1876) . 
- 23, 26, 35, 37, 48, 86, 1 1 6, 131 ,  135, 
141, 144, 154-159, 1 60, 162, 1 66, 167, 
168, 1 69, 170, 171 ,  172, 179, 185, 186, 
194, 223, 224, 225, 228, 232, 235, 236, 
284-289, 292, 435. 

Layard, Sir Austen Henry (1817-1894) 
- arheolog şi politician englez, radical 
burghez, din deceniul al 7-lea al se
colului trecut, liberal ; subsecretar 
de stat la ministerul de externe 
(1861-1866), membru al parlamentu
lui ; în 1877-1880 ambasador la Con
stantinopol. - 62. 

Leblanc, Albert-Felix (n. 1844) - ingi
ner, participant la mişcarea muncito
rească franceză ; a aderat la baku
nişti, membru al organizaţiei din 
Paris a Internaţionalei I, participant 
Ia Comuna din Paris, după infrlngerea 

acesteia a emigrat în Anglia, unde 
s-a manifestat ca bonapartist. - 307. 

Leblanc, F. D. - emigrant la Londra, 
prieten al lui Lavrov. - 1 62, 225. 

Leeson, E. - cunoştinţă din Londra a. 
familiei Engels.  - 14, 34. 

Lefrancais, Gustave (1826-1901) - pro
fesor, revoluţionar francez, proudho
nist de stinga ; participant Ia revo
luţia din 1848 ; de la sfirşitul dece
niului al 7-Iea, membru al Interna
ţionalei I, membru al Comunei din. 
Paris, după înfrîngerea căreia a emi
grat în Elveţia unde a aderat la anar
hişti. - 63. 

Le Moussu, A. - gravor, militant al 
mişcării muncitoreşti franceze, parti
cipant la Comuna din Paris, după în
frîngerea acesteia a emigrat Ia Lon
dra ; membru al Consiliului General 
al Internaţionalei I şi secretar-cores
pondent pentru secţiile franceze din 
America (1871-1872) ; delegat Ia 
Congresul de la Haga (1872) ; a spri
jinit lupta dusă de Marx şi Engels 
împotriva bakunismului. - 458. 

Lenchen, vezi Demuth Helene. 

Lessner, Friedrich (1825-1910) croi-
tor, militant al mişcării muncitoreşti 
germane şi internalionale ; prieten şi 
tovarăş de luptă al lui Marx şi Engels;  
membru al Ligii celor drepţi şi al! 
Ligii comuniştilor ; a participat la 
revoluţia din 1848-1849 din Germa
nia ; în procesul comuniştilor de Ia 
Kiiln din 1852 a fost condamnat 1._ 
trei ani închisoare : în 1856 a emi
grat Ia Londra ; membru al Asocia
ţiei culturale a muncitorilor comu
nişti germani de la Londra, membru 
al Consiliului General al Internaţio
nalei I (1864-1872) . delegat la Con
ferinţele de la Londra din 1865 şi 
1871, precum şi la toate congresele 

Internaţionalei I din perioada 1867-
1872, a luptat activ pentru promo
varea politicii lui Marx şi Engels ; 
membru al Consiliului federal brita
nic, unul dintre fondatorii Partidului 
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laburist independent. - 92, 95, 107, 
162, 223, 254, 256, 295, 453. 

Lever, Charles James (1 806-1872) -
romancier burghez englez, de origine 
irlandez. - 90. 

Levy, Joseph Moses (1812-1888) -
unul dintre fondatorii şi editorii pu
blicaţiei engleze „Daily Telegraph". 
- 82, 85. 

Lewes, George Henry (1817-1878) -
fiziolog, scriitor şi filozof pozitivist 
englez, adept al lui Auguste Comte ; 
redactor al revistei „Fortnightly Re
view• (1 865--1866). - 30. 

Library vezi Liebknecht, Wilhelm. 

Liebig, Justus, baron von (1803-1873) 
- chimist german ; pionier al chimiei 
teoretice, îndeosebi al celei organice 
şi analitice ; unul dintre întemeietorii 
agrochimiei. - 157. 

LJebknecht, Natalie (1 835--1909) - cea 
de-a doua soţie a lui Wilhelm 
Liebknecht. - 53, 2 1 1 ,  247, 253, 254, 
302. 

Liebknecht, Wilhelm (Library) (1 826-
1900) - publicist german, unul din
tre liderii de seamă ai mişcării mun
citoreşti germane şi internaţionale, 
prieten şi tovarăş de luptă al lui 
Marx şi Engels ; a participat la revo
luţia din 1848-1849 ; a emigrat în 
Elveţia şi apoi în Anglia, unde a 
devenit membru al Ligii comuniştilor; 
în 1862 s-a întors în Germania, din 
1863 pînă la începutul anului 1865 
membru al Uniunii generale a mun
citorilor germani ca persoană apro
piată a lui Marx şi Engels ; membru 
al Internaţionalei I, propagandist al 
comunismului ştiinţific, în 1 866 fon
datorul şi liderul Partidului popular 
din Saxonia ; în 1869 unul dintre fon
datorii Partidului muncitoresc social
democrat din Germania 1 redactor res
ponsabil al publicaţiilor „Demokra
tisches Wochenblatt• ,  „Volksstaat• 
şi „Vorwărts• ; a fost unul dintre duş
manii declaraţi ai militarismului pru
sian luptînd pentru unificarea Ger-

maniei pe cale revoluţionar-demo· 
erată ; deputat în Reichstagul Germa
niei de nord (1867-1870) şi în Reichs
tagul Germaniei (1 874-1900) ; în 
timpul războiului franco-prusian a 
militat activ împotriva planurilor 
anexioniste ale Prusiei şi pentru 
apărarea Comunei din Paris. - 9, 
13-17, 19, 20, 23, 33, 35, 38 , 49, 53, 
56, 58, 61, 63, 64, 86, 91, 92, 96, 98, 
101 ,  104, 1 10, 1 1 3 , 1 14, 1 1 8, 122, 123, 
129, 133, 145, 148, 151 ,  167-169, 172, 
179, 183, 186-189, 197, 202, 203, 208, 
21 1 ,  219, 230, 231 , 237, 238, 242, 244, 
247, 248, 253-255, 274, 275--277, 
278-282, 297, 300, 317,  328, 330, 333, 
341-355, 358, 359, 362, 366, 368, 37 1,  
376, 379, 380, 395, 406, 408, 410,  418, 
460, 461 ,  462, 465. 

Lieven, Kristolor Andreevici, print 
(1 774-1839) - diplomat rus, amba
sador la Berlin (1 810-1 812) , amba
sador la Londra (1812-1834) . - 281 . 

Lina, vezi Schiiler, Lina. 

Lindheimer, B. - social-democrat ger
man. - 235, 238, 239. 

Lingenau, Johann Karl Ferdinand 
(m. 1877) - socialist american, de 
origine german ; participant la revo
luţia din 1848-1849, a emigrat în 
S.U.A. ; a lăsat prin testament averea 
sa mişcării socialiste internaţionale 5i 
în primul rînd Partidului muncitoresc 
socialist din Germania. - 258, 339. 

Lissagaray, Prosper-Olivier (I 838-1901} 
- ziarist şi istoric francez ; partici
pant la Comuna din Paris, a făcut 
parte din grupul burghezo-democrat 
al neolacobinilor ; după înfrîngerea 
Comunei a emigrat în Anglia, autor 
al lucrării „Histoire de la Commune 
de 187 1 "  (1876). - 44, 182, 183, 184, 
1 87, 190, 199, 213, 214, 215, 220, 221 ,  
233, 240, 249, 250, 267, 284, 299, 436, 
455, 457, 460. 

Liszt, Franz (181 1-1886) - pianist şi 
compozitor ungur. - 175. 

Lillr�, Maxlmillen-Paul-2mile (1801-
1881) - filozof, filolog şi politician 
burghez francez. - 465. 
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Lizzie, Lizzy - vezi Burns, Lydla (Liz
zie, Lizzy ). 

Longman - casă editorială engleză, în
fiinţată la Londra în 1724. - 65. 

Longuel, Charles (1839-1903) - ziarist 
francez, proudhonist, militant al miş
cării muncitoreşti franceze ; membru 
al Consiliului General al Internaţio
nalei I (1 866-1867 şi 1871-1872), se
cretar-corespondent p entru Belgia 
(1866), delegat la Congresele de la 

Lausanne (1867), de la Bruxelles 
( 1 868) . la Conferinţa de la Londra din 
1871 şi la Congresul de la Haga 
( 1 872) ; membru al Comunei din 
Paris, după înfrîngerea acesteia a 
emigrat în Anglia ; ulterior a aderat 
la posibilişti ; în ultimele două de
cenii ale secolului trecut membru al 
Consiliului municipal din Paris ; că
satorit cu fiica lui Marx, Jenny. -
14, 16, 19, 22, 66, 72, 73, 87, 98, 106, 
107, 133, 175, 254, 307, 334, 335, 391 ,  
394, 412, 457, 461--466. 

Longuel, Charles (septembrie 1873-
iulie 1874) - fiul lui Jenny şi Charles 
Longuet. - 462. 

Longuel, Edgar (1879-1950) - nepotul 
lui Karl Marx, fiul lui Jenny şi 
Charles Longuet ; medic, reprezentant 
al mişcării muncitoreşti franceze, 
membru al Partidului socialist fran
cez, din 1938 membru al Partidului 
Comunist Francez ; în perioada ocu
pării Franţei de către hitlerişti 
luptător în Rezistenţă. - 93, 94, 96, 
107, 108, 394, 462. 

Longuel, Felicilas - mama lui Charles 
Longuet. - 43. 

Longuel, Henry (Harry) (1878--1 883) -
nepotul lui Karl Marx, fiul lui Jenny 
şi Charles Longuet. - 298--394, 462. 

Longuel, Jean - tatăl lui Charles Lon
guet. - 16. 

Longuel, Jean-Laurenl-Frederick (Johnny) 
(1876-1938) - nepotul lui Karl Marx, 
hui lui Jenny şi Charles Longuet ; 
unul dintre liderii reformişti ai Parti
dului socialist francez şi ai Interna-

ţionalei a II-a. - 1 6, 19, 73, 77, 80, 
87, 95, 99, 174, 294, 286-288, 334, 
336, 394, 457, 465. 

Longuel, Jenny (1844-1883) - fiica 
cea mare a lui Karl şi Jenny 
Marx, ziaristă, reprezentantă a miş
cării muncitoreşti internaţionale ; a 
jucat un rol important în lupta pen
tru independenţă a poporului irlan
dez ; din 1872 soţia lui Charles Lon
guet. - 14, 16, 19, 22, 27, 66, 72, 
73, 77, 87, 91, 93, 94, 96, 98, 100, 
106-108, 132-133, 174-175, 254, 291, 
296-298, 335--336, 394, 457, 461-
466. 

Lopalin, Gherman Aleksandrovici (!845--
1918) - revoluţionar rus, narodnic, 
prieten al lui Marx şi Engels ; mem
bru al Consiliului General al Inter
naţionalei I (1870) ; a tradus în limba 
rusă o mare parte din volumul I al 
„Capitalului". - 48, 54, 1 17, 133, 283, 
284, 289, 292, 435. 

Loria, AchiJJe (aprox. 1857-aprox. 1943) 
- sociolog şi economist italian, repre
zentant al economiei politice vulgare; 
falsificator al marxismului. - 372, 
415--416. 

Loris-Melikov, Mihail Tarielovici, conle 
(din 1878) (1826-1888) - general şi 
om de stat rus ; în timpul războiului 
ruso-româno-turc din 1877-1878 a 
comandat un corp de armată din 
Caucaz ; în 1 880-1 881 ministru de 
interne, a reprimat cu cruzime miş

carea revoluţionară. - 46. 

Lormier, Maria - cunoscută a fami
liei Marx. - 43, 133. 

Lover, Samuel (1797-1868) - scriitor 
burghez englez, de origine irlandez. 

- 90. 

Lowe, Roberl (Bob), viconle Sherbrooke 
(181 1-1892) - om de stat şi publi
cist britanic, a colaborat la zi arul 
„Times" ; whig, ulterior liberal, mem
bru al parlamentului ; în 1868--1873 
cancelar al trezoreriei, în 1873-1874 
ministru de interne. - 188, 190, 278. 
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Liibeck, Carl - ziarist, social-democrat 
german, în 1873 a emigrat din Ger
mania. - 99, 102, 356, 357, 360. 

Ludovic al XI V-iea (1638-1715) - rege 
al Franţei (1643-1715) .  - 324. 

Ludovic al XV-iea (1710-1774) - rege 
al Franţei (171 5-1774) . - 324. 

Ludovic al XVI-iea (1754-1793) - rege 
al Franţei (1774-1792), a fost ghilo
tinat in timpul dictaturii iacobine. 
- 64. 

Ludovic-Filip - duce d'Or/eans (1773--
1850) - rege al Franţei (1830-1848) . 
- 323. 

Luther, Martin (1483-1546) - reforma
tor religios, fondatorul protestantis
mului în Germania ; prin opera sa li
terară şi mai ales prin traducerea 
Bibliei a exercitat o mare influenţă 
asupra dezvoltării limbii literare ger
mane ; în timpul războiului ţărănesc 
din 1524-1525 Luther a condamnat 
categoric acţiunile revoluţionare ale 
ţăranilor şi „s-a alăturat biirgerilor, 
nobililor şi principilor• (Engels) . -
132, 216, 430. 

M 

Macdona/d, Alexander (1821-1881) -
unul dintre liderii reformişti ai trade
unionurilor engleze, secretar al Na
tional Miners' Union ; din 1874 mem
bru al parlamentului, a urmat politica 
Partidului liberal. - 278, 379. 

MacDonnel, J. Patrick (1847-1906) -
conducător al muncitorilor irlandezi, 
socialist, fenian ; membru al Consi
liului General al Internaţionalei I şi 
secretar-corespondent p entru Irlanda 
(1871-1872) ; delegat la Conferinţa de 
la Londra din 1 871  ş i  la Congresul 
de la Haga (1872) ; în 1 872 membru 
al Consiliului federal britanic ; in de
cembrie 1872 a emigrat în S.U.A., 
unde a activat în mişcarea muncito
rească americană. - 134. 

Mahmud al Ii-lea (1785-1839) - sultan 
al Turciei (1808-1 839) . - 279. 

Mahmud Dşe/al ed-Din Paşa Damad 
(1840-1884) - om politic turc, mem
bru al consiliului de război, de mai 
multe ori ministru de război, in 1878 
a fost destituit din funcţie şi expulzat, 
în 1880 a fost graţiat, în 1881 a fost 
condamnat la moarte pentru partici
pare la asasinarea sultanului Abdul 
Aziz ; pedeapsa i-a fost comutată in 
exil pe viaţă. - 44, 64, 67, 259, 276. 

Mac-Mahon, Marie-Edme-Patrice-Maurice, 
conte de, duce de Magenta (1808-
1 893) - militar şi politician reacţio
nar francez, din 1859 mareşal al Fran
ţei, bonapartist ; in războiul franco
prusian a comandat corpul I armată, 
apoi armata de Châlons ; a c<iZut pri
zonier la S edan ; comandant suprem 
al armatei versailleze ; unul dintre 
călăii Comunei din Paris, preşedinte 
al celei de-a treia Republici (1873-
1879). - 42, 43-45, 53, 58, 445. 

Maian, Benoît (1841-1893) - socialist 
mic-burghez francez, muncitor ; mem
bru al Internaţionalei I ; delegat Ia 
Congresul de la Geneva (1866). mem
bru al Comitetului Central al Gărzii 
Na!ionale şi al Comunei din Paris ,  
după înfringerea căreia a emigrat î n  
Italia, apoi î.n Elveţia, unde a aderat 
la auarhi�li. ulterior unul dintre li
derii şi ideologii posibilişlilor. - 63, 
190, 226, 374, 384, 411 ,  413. 

Mallhus, Thomas Robert (1766-1834) -
cleric englez, economist, ideologul 
aristocraţiei funciare îmburghezite, 
apologet al capitalismului, autorul 
teoriei reacţionare a suprapopulaţiei 
care justifica pauperizarea muncito
rilor în capitalism. - 1 20, 158. 

Marei, Henry (1838-1917) - ziarist 
radical francez, scriitor şi politician, 
redactor la „Marseillaise",  din 1 881 
membru al Camerei deputaţilor. -
305. 

Marx - funcţionar de poliţie austriac, 
şeful poliţiei din Viena. - 6. 

Marx, Eleanor (Tussy) (1855-1898) -

fiica cea mai mică a lui Karl şi Jenny 
Marx, reprezentantă a mişcării mun-
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citoreşti engleze şi Internaţionale ; 
din 1884 soţia socialistului englez 
Edward Aveling. - 10, 17, 22, 25, 27, 
72, 76, 83, 88, 89, 93, 94, 95, 97-98, 
106, 108, 1 14, 133, 173, 175---178, 1 80, 
1 81 ,  215, 216, 236, 252, 297, 298, 334, 
335, 381, 409, 451 , 452, 454-456, 459, 
460, 462. 

Marx, Jenny (născută von Westphalen) 
( 1814-1881) - soţia şi tovarăşa de 
luptă a lui Karl Marx. - 17, 22, 26, 
27, 45, 5 1 ,  66, 71 ,  77, 87, 88, 89, 92-
94, 96, 98, 100, 104, 107, 1 10, 133, 144, 
1 73, 1 74, 223, 225, 235, 252, 254, 273, 
288, 291 ,  294, 297, 336, 368, 376, 382, 
388, 394, -400, 405, 410, 415---416, 451-
453, 456---459, 465. 

Maskelyne, John Nevil (1839---1917) 
iluzionist englez, practica şedinţe de 
spiritism. - 76. 

Mason - unul dintre asociaţii lui La
fargue la î ntreprinderea tipografică 
fondata în Anglia la î nceputul dece
niului al 9-lea. - 403-404. 

Massard, Emile - ziarist francez, socia
list, membru al Partidului muucito
resc francez, din care s-a retras în 
deceniul al 9-lea al secolului trecut. 

465. 

Maver, Karl (1819---1889) - democrat 
mic-burghez german ; în 1848-1 849 
membru al Adunării naţionale de la 
Frankfurt ; după înfrîngerea revolu
ţiei din 1848-1849 a emigrat în Elve
ţia, în deceniul al 7-lea redactor al 
ziarului „Beobachter" din Stuttgart. 
- 9, 215. 

Mazzinl, Giuseppe (1805---1 872) - re
voluţionar burghezo-democrat italian, 
unul dintre liderii mişcării de elibe
rare naţională din Italia ; în 1849 
şeful guvernului provizoriu al Repu
blicii romane ; în 1850 unul dintre 
fondatorii Comitetului central demo
cratic european de la Londra ; î n  
1 864 a încercat să supună Internaţio
nala influenţei sale. - 137. 

Mehmed Ali Paşa (Karl Detroit) (1827-
1878) - general turc, de origine ger-

man, în 1 875---1876 comandantul unui 
corp de armată în Bosnia, în 1877 co
mandant suprem al armatei turceşti 
în Bulgaria, în 1878 a fost eliberat 
din funcţie ; participant la Congresul 
de la Berlin (1878), apoi comandant 
suprem în Albania. - 62, 74, 260. 

Mehmed, Sadek Eiiendi - om politic 
turc, ministru de finanţe, împuterni
cit la tratativele de pace ruso-turce 
de la Adrianopol (1829) . - 280. 

Mehring, Franz (1846-1 919) - istoric 
şi publicist german, reprezentant de 
seamă al mişcării muncitoreşti ger
mane ; în deceniul al 9-lea a aderat 
la mişcarea marxistă, a scris o serie 
de lucrări de istorie a Germaniei şi 
a social-democraţiei germane, auto
rul unei biografii a lui Marx ; colabo
rator la „Neue Zeit" ; s-a numărat 
printre liderii şi teoreticienii stîngii 
în social-democraţia germană ; a 
promovat o politică de clasă revolu
ţionară şi a făcut propagandă în fa
voarea luptei împotriva militarismu
lui şi a războiului imperialist. - 64, 
300. 

Melssner, Otto Karl (1819---1902) - edi
tor din Hamburg, a editat „Capita
lul • şi alte lucrări ale lui Marx şi 
Engels. - 1 15, 1 67. 

Mercier de la Riviere, Paul-Pierre 
( 1720---1793) - economist francez, fi
ziocrat. - 438. 

Mesa y Leompart, Jose (1 840---1904) -
socialist spaniol de profesie tipograf; 
unul dintre fondatorii secţiilor din 
Spania ale Internaţionalei I, membru 
al Consiliului federal spaniol (1871-
1 872) , redactor al ziarului „La Eman
cipaci6n" (1871-1 873) şi membru al 
Noii federaţii din Madrid (1872-1873), 
a luptat împotriva anarhismului ; unul 
dintre primii propagatori ai marxis
mului în Spania ; în 1878 a locuit la 
Paris ; în 1879 unul dintre fondata. 
rii Partidului muncitoresc socialist 

din Spania ; a tradus în limba spa• 

niolă numeroase lucrări ale lui Marx 
şi Engels. - 85, 283, 435. 
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Meşcerski, Vladimir Petrovicl, prlnl 
(1839--1914) - publicist reacţionar 
rus , monarhist 1 din 1 872 editorul 
săptăminalului „Grajdanin", ulterior 
fondatorul publicaţiilor sutelor negre. 
- 195. 

Mezenfov, Nikola/ VladJmirovicJ (1827-
1 878) - general de jandarmi ţarist, 
a fost victima unui atentat. - 428. 

Metz, Theodor. - 154. 

Mevissen, Gustav, von (1815-1899) -
bancher german din Koln, politician, 
unul dintre liderii burgheziei liberale 
renane ; fondatorul mai multor mari 
bănci de credit şi societăti industriale 
pe acţiuni. - 206. 

Meyer, H. - membru al Asociaţiei 
culturale a muncitorilor comunişti 
germani de la Londra. - 381-382. 

Meyer, Hermann (1821-1875) - mili
tant al mişcării muncitoreşti germane 
şi americane, comerciant german, so
ciahst ; participant la revoluţia din 
1848--1849 din Germania, în 1852 a 
emigrat în S.U.A„ în deceniul al 6-lea 
şi începutul deceniului al 7-lea a con
dus luota pentru eliberarea negrilor 
din statul Alabama ; unul dintre fon
datorii secţiilor din St. Louis ale In
ternationalei I ; prieten al lui Joseph 
Weydemeyer. - 164. 

Meyer, Rudolph Hermann (1839--1 899) 
- economist şi publicist german ; con
servator ; autorul lucrărilor „Der 
Emancipationskampf des vierten Stan
des• şi „Politische Griinder und die 
Corruption în Deutschland" .  - 99, 
100, 107, 325, 334, 370. 

MJdhat Paşa (1822-1884) - om politic 
turc ; în 1872 şi 1876-1 877 mare vi
zir, autorul primei Constituţii turce 
(1876) ; în 1877-1878 exilat, apoi gu
vernator al Siriei ; în 1881 a fost con
damnat la moarte pentru participare 
la asasinarea sultanului Abdul Aziz, 
a fost graţiat şi exilat pe viată în 
Arabia, unde a fost asasinat din or
dinul sultanului Abdul-Hamid II. -
44, 64, 85, 276. 

Mihallovskl, Nikola/ Konstantinovlcl 
(1842-1904) - sociolog, publicist •I 
critic literar rus, cunoscut Ideolog al 
narodnicismului liberal, adversar al 
marxismului, adeptul unei metode 
antiştiinţifice, subiective în sociolo
gie 1 redactor la publicaţiile „Otecest
vennîe Zapiski" şi „Russkoe Bogat
stvo•.  - 309. 

Mill, John Stuart (1806-1873) - econo
mist şi filozof pozitivist englez ; vul
garizator al teoriei lui Ricardo ; a pre
dicat armonia dintre interesele de 
profit ale burgheziei şi interesele de 
viată ale clasei muncitoare ; voia să 
înlăture contradicţiile capitalismului 
printr-o reformă a relaţiilor de re
partitie. - 1 1 6, 312. 

Miquel, Johannes (1828--1901) - avocat 
şi financfttr german, participant la 
revolutia din 1848-1849, membru al 
Ligii comuniştilor ; ulterior a trecut 
de partea burgheziei ; în 1859 unul 
dintre fondatorii Uniunii naţionale ; 
primar general al oraşului Osnabriick 
(1 865-1870 şi 1876-1880) , din 1867 
unul dintre liderii Partidului naţional
liberal, membru al Camerei deputaţi
lor din Prusia, deputat în Reichstagul 
Germaniei de nord şi în Reichstagul 
Germaniei. - 351.  

Moleschott, Jakob (1822-1893) - fizio
log şi filozof olandez, reprezentant al 
materialismului vulgar ; a predat în 
instituţii de învătămînt din Germania, 
Elveţia şi Italia. - 157. 

Moliere (numele adevărat Jean-Baptiste 
Poquelin) ( 1622-1673) - mare dra
maturg francez. - 439. 

Moltke, Helmuth Karl Bernhard, conte 
von (1800-1891) - general-feldmare
şal prusian, autor al unor lucrări mi
litare, reacţionar ; unul dintre ideo
logii militarismului şi şovinismului 
prusian ; şef al statului major al ar
matei prusiene (1857-1871) şi al sta
tului major imperial (1871-1888) 1 ln 
timpul războiului franco-prusian co
mandantul suprem al armatei pru
siene. - 194, 207, 277, 279. 
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Montaigne, Michel Eyqueme de (1533---
1592) - scriitor şi filozof francez, 
sceptic. - 439. 

Monteliore, Leonard (1853---1879) - pu
blicist englez. - 83. 

Moore, Samuel (aprox. 1830-1912) -
jurist englez, prieten al lui Marx şi 
Engels ; membru al Internaţionalei I 1 
a tradus în limba engleză „Manifestul 
Partidului Comunist• şi, împreună cu 
Edward Aveling, volumul I al „Ca
pitalului". - 103, 1 10, 379, 397, 404. 

Morley, John, viconte (1 838-1923) -
om politic şi publicist englez, libe
ral ; în 1867-1 882 redactor şef la 
„Fortnightly Review• .  - 225. 

Morley, Samuel (1809-1886) in-
dustriaş şi politician enQlez, liberal, 
membru al parlamentului (1865 şi 
1868-1886) ; din 1869 editorul publi
caţiei „Bee-Hive• .  - 278. 

Most, Johann Joseph (1846--1906) - le
gător de cărţi, redactor, social-demo
crat german, ulterior anarhist ; mem
bru al Reichstagului (1 874-1878) ; în 
1 876--1878 redactor la „Berliner Freie 
Presse• 1 în 1878 a fost expulzat din 
Berlin, a emigrat la Londra ; din 1879 
editorul şi redactorul publicaţiei 
„Freiheit" ; in 1880 a fost exclus din 
Partidul muncitoresc socialist din 
Germania ca anarhist ; în 1882 a emi
grat în S.U.A. unde a continuat să 
desfăşoare propagandă anarhistă. -
13---1 4, 1 8, 19, 20, 54, 98-99, 102, 
1 04, 1 67, 182, 184, 230, 255, 263, 317, 
318, 329, 331,  334, 338, 356, 357, 359, 
360, 368, 371, 373, 377, 382, 386, 407, 
410. 

Mollershead, Thomas J. - ţesător en
glez ; membru al Consiliului General 
al Internaţionalei I (1869-1872). se
cretar-corespondent pentru Danemarca 
(1871-1872), delegat la Conferinţa de 
la Londra (1871) şi la Congresul de 
la Haga (1872) ale Internaţionalei ; 
membru al Comitetului executiv al 
Ligii pămîntului şi a muncii 1 s ecretar 
al Ligii reprezentative a muncii 1 în 

Consiliul General şi î n  Consiliul fe-

deral britanic a promovat concepţii 
anarhiste opuse politicii lui Marx • 
răspunzător pentru sciziunea din Con
siliul federal britanic ; a fost exclus 
din Internaţională prin hotărîrea din 
30 mai 1873 a Consiliului General. 
- 1 42, 188, 190, 278, 458. 

Miillling, Friedrich Ferdinand Karl, ba
ron de (1775-1851) - general-feld
mareşal prusian, politician şi scriitor 
militar, a participat la războaiele îm
potriva Franţei napoleonene ; în 1829 
ambasador extraordinar la Constanti
nopol. - 279-281. 

Muhtar Paşa, Ahmed (1 832-1919) - ge
neral turc, în timpul războiului ruso
româno-turc din 1877-1878 coman
dant suprem al trupelor turceşti la 
Erzerum, ulterior mare vizir. 42. 

Miilberger, Arthur (1847-1907) pu-
blicist mic-burghez german, proudho
nist, de profesiune medic. - 15. 

Mundella, Anthony John (1 825-1897) 
- om de stat şi fabricant englez, din 
1868 membru al parlamentului, a ocu
pat o serie de posturi ministeriale. -
278. 

Miinzer (Miintzer) Thomas (aprox. 
1 490-1525) - revoluţionar, conducă
torul şi ideologul taberei ţăramlor şr 
plebeilor î n  timpul Reformei şi al 
Războiului ţărănesc german din 1 525 ; 
a propovăduit ideile comunismului 
utopic egalitar, prezentate într-o 
formă mistică ; această „mare perso
nalitate• a războiului ţărănesc a fost 
ca luptător pentru o revoluţie popu
lară care urmărea răsturnarea puterii 
principilor şi nobililor „un adevărat 
democrat în măsura în care acest lu
cru era posibil în acel timp• (Eo
gels). - 430. 

Murad al V-lea (1840-1904) - sultan 
al Turciei (mai-august 1 876), nepotul 
sultanului Abdul Aziz. - 16. 

Murhard, Franz - emigrant german în 
S.U.A. - 415. 

Mutzelberger - cleric catolic german 
la Frankfurt pe Main. - 8, 9. 
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N 
Nadler, Karl Christian Gottfried (1809-

1849) - poet german, a scris in dia
lectul din Palatinat. - 171.  

Napoleon I Bonaparte (1769--1821) 
împărat al Franţei (1804-1814 şi 
1815). - 445. 

Napoleon al 111-lea (1808-1873) - ne
potul lui Napoleon I, preşedinte al 
celei de-a doua Republici (1848-1852) , 
împărat al Franţei (1 852-1870). - 202, 
281 ,  306, 323. 

Nassauer. - R. 
Neceaev, Serghei Ghenadievicl (1847-

1882) - anarhist rus ; în 1868-1869 
participant la mişcarea studenţească 
din Petersburg ; în 1869 a înfiinţat 
la Moscova organizaţia secretă „Na
rodnaia rasprava• ; a emigrat în El
veţia ; în 1869--1871 a întreţinut le
gături strînse cu Bakunin, în 1872 a 
fost extradat guvernului rus de către 
autorită\ile elveţiene ; a murit în for
tăreaţa Petropavlovsk. - 429. 

Nesselrode, Karl Vasilievici, conte de 
(1780--1862) - om politic şi diplomat 
rus de origine germană ; a participat 
la Congresul de la Viena şi la Con
gresele Sfintei Alianţe ; ministru de 
externe (181 6-1856), cancelar. - 281 .  

Neumann. - 7 ,  8. 

Neustadt an der Hardt - participant 
Ia revoluţia din 1848-1849 din Ger
mania, emigrant în Anglia ; membru 
al Asocia\iei culturale a muncitorilor 
comunişti germani de la Londra. -
330. 

Nichol/s - cunoştinţă a familiei En
gels la Londra. - 396. 

Nicholls, Sarah - cunoştinţă a fami
liei Engels la Londra, fiica preceden
tei. - 396. 

Nieuwenhuis, Ferdinand Dome/a (1846-
1919) - reprezentant al mişcării mun
citoreşti olandeze, unul dintre fonda
torii Partidului muncitoresc social-de
l!locrat olandez ; din 1888 membru al 

parlamentului 1 vicepreşedinte al Con
gresului muncitoresc socialist inter
naţional din 1889 ; din ultimul dece
!lliu al secolului trecut anarhist. -
388, 

Nlcolae I (1796-1855) - ţar al Rusiei 
(1825-1855) , a !năbuşit răscoala de
cembriştilor (1825) şi răscoala din 
Polonia (1830--1831) şi a p articipat 
la !năbuşirea revoluţiilor din 1848-
1849 din Ungaria, Transilvania şi 
Ţara Românească. - 195, 279, 281 .  

Nikolai, Niko/aevicl, mare duce al Ru
siei (1831-1891) - fiul lui Nicolae I, 
în timpul războiului ruso-româno-turc 
din 1877-1878 comandant suprem al 
iirmatei de la Dunăre. - 46. 

Nobiling, Karl Eduard (1848-1878) -
anarhist german ; la 2 iunie 1878 a 
săvîrşit un atentat împotriva lui Wil
helm I, care a servit drept pretext 
pentru promulgarea legii excepţionale 
împotriva socialiştilor. - 365, 424-
429, 460. 

Noel - vezi lde/son. Rosa/ia Kristo
lorovna. 

Noel vezi Smirnov. Valerian Nikolae
vici. 

Novikova, Olga Alekseevna (1840--1925) 
- publicistă rusă, a trăit mult timp 
fn Anglia, in deceniul al 8-lea a fost 
de fapt agentul diplomatic al guvernu
lui rus pe lingă Gladstone. - 30, 37, 
257. 

o 
O'C/ery, Keyes (1849--1913) - istoric 

şi politician irlandez, membru al par
lamentului (1874-1880) . - 224, 232. 

O'Conne//, Daniel (1775-1847) - avocat 
şi politician burghez Irlandez, liderul 
aripii liberale de dreapta a mişcării 
de eliberare naţională din Irlanda. 
- 8. 

Offenbach, Jacques (1819--1880) - com
pozitor francez, unul dintre creatorii 
operetei clasice pariziene. - 175. 
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Oppenheim - sora lui Max Oppen
heim şi a Gertrudei Kugelmann. -
176. 

Oppenheim, Max - fratele Gertrudei 
Kugelmann. - 1 1 ,  1 1 4, 138, 139, 175, 
176. 111. 178. 

Oriol, Henri - angajat la editura lui 
Maurice Lachâtre din Paris, de la 
1nceputul deceniului al 9-lea proprie
tarul editurii ; a editat literatură so
cialistă. - 185, 435. 

Orlov, Aleksel Feodorovicl, conte, prinţ 
(din 1856) (1786-1 861) - militar, om 
politic şi diplomat rus, a condus dele
gaţia rusă la încheierea tratatului de 
la Adrianopol (1829), de la Unkiar
Ske\essi (1833) şi la Congresul de la 
Paris (1 856) . - 280. 

Orsini, Cesare - emigrant politic ita
lian ; membru al Consiliului General 
al Internaţionalei I (1 866-1867) ; a 
propagat ideile Internaţionalei în 
S.U.A. ; fratele lui F. Orsini. - 137. 

Orsinl, Felice (1819-1858) - revoluţio
nar italian, democrat burghez, repu
blican ; a luat parte la lupta pentru 
eliberarea naţională şi pentru unifi
carea Italiei ; în 1 858, în urma unui 
atentat împotriva lui Napoleon al 
III-iea, a fost executat. - 137, 445. 

Osborne, John - ştucator englez, trade
unionist ; participant la adunarea de 
la St. Marlin's Hali de la 28 septem
brie 1 864 ; membru al Consiliului Ge
neral al Internaţionalei I (1864-
1867) ; a activat intens în Liga pen
tru reformă, în Liga pămintului şi a 
muncii şi în Liga reprezentativă a 
muncii. - 278. 

Osman Nuri Paşa (1837-1900) - ge
neral turc, participant la războiul 
Crimeii, la războiul ruso-româno-turc 
din 1811-1878, comandant al arma
tei turceşti care apăra Plevna ase
diată de trupele româno-ruse ; în cî
teva rînduri ministru de război (1 878-
1 888). - 62, 74. 

Oswald, Eugen (1826-1912) - ziarist 
german, democrat mic-burghez. a 

participat la mişcarea revoluţionară 
din Baden din 1848-1849, după în
frîngerea revoluţiei a emigrat în An
glia. - 131 ,  405. 

Ollo-Walster, August (1834-1898) 
profesor, ulterior ziarist şi scriitor 
proletar german ; membru al Uniunii 
generale a muncitorilor germani, dele
gat la Congresul de la Eisenach 
(1869), fondator şi redactor al publi
caţiei „Dresdener Volksbote• (1811-
1 875), redactor la „Crimmitschauer 
Biirger-und Bauernfreund • (1875--
1876), colaborator la „Volksstaat• ; 
în 1 876 a emigrat în S.U.A., unde a. 
colaborat la diferite ziare muncito
reşti. - 151. 

Ouline, Nikolai vezi U!in, NikoJai 
lsaakovici. 

Owen, Robert (1771-1 858) - socialist 
utopist englez, fabricant, şi-a renegat 
clasa şi a trecut de partea clasei 
muncitoare. - 66, 150. 

p 
Pahlen, Feodor Petrovici, conte de 

(1780-1863) - diplomat rus, preşe
dinte al Divanurilor Moldovei şi Tării 
Româneşti (1828-1829) , ca urmare a 
instaurării administraţiei militare ruse 
în timpul războiului ruso-turc (1828-
1829) ; împuternicit al Rusiei la .în
cheierea tratatului de pace de la 
Adrianopol (1829) , din 1 832 membru 
al Consiliului de stat. - ?.AO. 

Paine, Thomas (1737-1809) - publicist 
iluminist şi om politic revoluţionar 
american de origine engleză ; în 1114 
a plecat în America de Nord, unde a 
participat la Războiul de independenţă 
a coloniilor engleze din S.U.A. (1775--
1783), în 1117-1119 secretar al Co
mitetului pentru probleme externe al 
celui de-al 2-lea congres continental, 
în 1787 a revenit în Anglia ; partizan 
al Revoluţiei franceze, persecutat în 
Anglia, în 1792 a devenit cetăţean 
francez şi a fost ales in Conventi11 
franceză ; în 1793 a fost arestat ca 
girondin, în 1794 a fost eliberat, fn 
1802 s-a întors în S.U.A. - 439. 
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Panaiev - acţionar al ziarului lui Louis 
Blanc „L"Homme Libre• . - 436. 

Parnell, Charles Stewart (1846-18911 -
politician irlandez, liberal, naţionalist ; 
din 1875 membru al parlamentului, 
conducătorul mişcării burgheziei libt>
rale moderate irlandeze pentru obţi
nerea autonomiei Irlandei pe cale paş
nică (Home Rule) , în 1879 a sprijinit 
fondarea Ligii pămîntului, al carei 
'preşedinte a devenit în 1880. - 65. 

Paul vezi Lalargue, Paul. 

Pauli, Ida - soţia lui Philipp Viktor 
Pauli, - 152, 164, 165, 172, 173, 174, 
178, 204, 221 . 

Pauli, Philipp Viktor (n. 1836 - m. după 
1916) - chimist german, prieten al 
lui Schorlemmer, a întreţinut strînse 
legături cu Marx şi Engels ; a condus 
o fabrică de produse chimice la Rhai
nau, lingă Mannheim. - 152, 153, 
1 64, 165, 171 ,  174, 178, 204, 205, 227, 
260, 290, 291 . 

Pelletan, Charles-Camille (1846-1915) 
- politician şi publicist francez, ra
dical, în 1880 redactor şef al ziarului 
„La Justice" ,  din 1881 membru al 
Camerei deputaţilor. - 463. 

Pelly, Sir William (1623-1687) - eco
nomist şi statistician englez ; „lnte
meietorul economiei politice moderne, 
unul dintre cei mai geniali şi origi
nali cercetători ai economiei" (Marx) ; 
a susţinut teoria burgheză clasică ii 
valorii muncii. - 39, 83, 437. 

Petzler, Johann - profesor de muzică 
german, democrat mic-burghez ; din 
deceniul al 6-lal\ emii:irant la Londra. 
- 87 . 

Pindar (aprox. 518 - aprox. 446 i.e.n.) 
- poet liric grec. - 324. 

Pindy, .Tean-Louls (1840-1917) - tim
plar francez, proudhonist, membru al 
Internaţionalei I şi al Comunei din 
Paris, după înfrîngerea căreia a emi
grat în Elveţia, unde a aderat la 
anarhişti. - 190. 

Pio, Louis-Alberl-Francols (1841-1894) 
- propagator al marxismului l în 1871 
unul dintre fondatorii sectiilor daneze 
ale Internaţionalei I ; redactor al zia
rului „Socialisten• ; în 1876 unul din
tre întemeietorii Partidului social-de
mocrat danez ; în 1877 a emigrat în 
America - 16, 166, 168, 232. 

Plan-Pion vezi Bonaparte, Napoleon-Jo
seph-Charles-Paul, prin/ul Napoleon. 

Poleakov, Nikola/ PetrovicJ (aprox. 
1841-1905) - editor progresist rus, 
în 1865--1873 a fost apropiat de parti
zanii lui N. G. Cernisevski ; în 1872 
a publicat prima ediţie rusă a volu
mului I al „Capitalului" lui Marx. -
1 15. 

Premerloni - poliţist italian din Te
rino. - �t. 

Proudhon. Pierre-Joseph (1809-1865) -
publicist, sociolog si economist fran
cez, socialist mic-burghez, unul dintre 
fondatorii teoretici ai anarhismului ; 
a avut o atitudine negativă faţă de 
lupta de clasă revoluţionară ; preco
niza crearea, pe cale reformistă, a unei 
societăti a micilor producători de 
mărfuri ; Marx şi Engels au criticat 
aspru concepţiile sale mic-burgheze. 
- 121,  137. 142, 150. 376. 464. 

Pumps, Pumptia vezi Burns, Mary Ellen. 

Pyat. Felix (181 0-1 889) - publicist, 
dramaturg şi politician francez, de
mocrat mic-burghez, a participat la 
rPvolutia din 1848 ; în 1849 a emi
grat în Elvetia, apoi în Belqia si An
glia ; adversar al unei mişcări mun· 
citoreşti de-sine-stătătoare, a dus timp 
de mai mulţi ani o campanie de ca
lomniere a lui Marx şi a Internaţio
nalei I, folosind în acest scop secţia 
franceză de la Londra ; deputat în 
Adunarea naţională (1871) ; membru 
al Comunei din Paris ; după înfrîn
gerea acesteia a emigrat în Anglia, 
iar după amnistia din 1880 a revenit 
în Franţa ; din septembrie pînă în 
noiembrie 1880 a editat ziarul „La 
Commune•. - 411, 436 
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Q 
Quesnay, Fram;ols (1694-1774) - eco

nomist şi medic francez, fondatorul 
teoriei fiziocrate. - 67, 68, 437. 

Qu�st, Adolphe - reprezentantul juri
dic al editurii Maurice Lachâtre la 
Paris, a tergiversat difuzarea „Capi
talului" în Franţa. - 36, 185, 218, 219, 
236. 

Quetelet, Lambert-Adolphe-Jacques 
(1796-1874) - om de ştiinţă bel-

gian ; statistician, matematician şi 
astronom 1 autorul teoriei antiştiinţi
fi

.
c� şi reacţionare a „omului m.ijlo

crn . - 6. 

R 

Racine, Jean-Baptiste 
dramaturg francez, 
clasicismului. - 439 

(1639-1699) 
reprezentant al 

Rackow, Heinrich (m. 1916) - social
democrat german, librar; membru al 
Uniunii generale a muncitorilor ger
mani 1 în 1 877 a candidat la Berlin 
din partea Partidului muncitoresc so
cial-democrat din Germania în alege
rile pentru Reichstag ; in 1878 a fost 
expulzat din Berlin, in 1879 a emigrat 
la Londra ; membru al Asociaţiei cul
turale a muncitorilor comunişti ger
mani de la Londra. - 382, 447. 

Ragsky, Ferdinand - chimist austriac, 
profesor la Viena. - 1 1 .  

Ralston, William Ralston Shedden 
(1828-1889) - scriitor englez, în de
ceniile al 7-lea şi al 8-lea a vizitat 
în citeva rînduri Rusia, autorul mai 
multor lucrări consacrate istoriei şi 
literaturii Rusiei. - 83. 

Ramm, Hermann - social-democrat ger
man, din 1875 membru al redacţiei 
ziarului „Volksstaat•, ulterior al re
dacţiei ziarului „Vorwărts• .  - 80, 
1 17, 123, 124, 219, 244. 

Rasch, Gustav (m. • 1878) - democrat 
german, publicist, de profesiune ju
rist ; participant la revoluţia din 1848 
de la Berlin ; după infringerea revo-

luţiei a emigrat în Elveţia şi Franţa J 
din 1873 membru al Partidului munci
toresc social-democrat din Germania. 
- 202-204, 245. 

Rawlinson, Sir Henry Creswicke (1810-
1895) - istoric şi orientalist englez, 
a servit ca ofiţer în Persia, membru 
al Consiliului Indiei (1858-1859 şi 
1868-1895), ambasador la Teheran 
(1859-1860) , preşedinte al Societăţii 
regale asiatice (1878-1881) şi al So
cietăţii regale de geografie (1871-
1872, 1874-1875) ; membru al parla
mentului 1 amplă activitate publicis
tică. - 1 94. 

Razoua, Eugene-Angele (1830-1877) -
ziarist francez ; colaborator la o serie 
de ziare republicane, a aderat la neo
iacobini, membru al Adunării Naţio
nale, după proclamarea Comunei din 
Paris şi-a depus mandatul de depu
tat 1 participant activ la Comuna din 
Paris, comandant al Şcolii de război, 
membru al T•ibunalului militar 1 după 
înfrîngerea Comunei a emigrat la Ge
neva, colaborator la publicaţia anar
histă „Le Travailleur•.  - 63. 

Reclus, Jean-Jacques-Elisee (1830-1905) 
- geograf şi sociolog francez, unul 
dintre teoreticienii anarhismului · 
tiupă lovitura de stat din 1851 a emi� 
grat ; în 1857 s-a înapoiat în Franţa, 
membru al Internaţionalei I, partici
p ant la Comuna din Paris, după in
frîngerea acesteia a fost expulzat din 
Franţa, redactor la „Cooperation" 
!1866-1868). - 23, 63, 1 99, 248, 436. 

Reclus, Michael-Elle (1827-1904) - et• 
nograf şi publicist francez, socialist 
utopist 1 a participat la revoluţia de 
la 1848, după lovitura de stat din 
1851 a fost expulzat din Franţa, a 
revenit în 1855 ; în timpul Comunei 
din Paris directorul Bibliotecii Naţio
nale. - 23, 63, 1 99, 248. 

Reichenbach - s criitor german, cu
noscut al lui R. Meyer. - 325. 

Reichensperger, August (1808-1895) 

jurist prusian, politician catolic 1 ln 
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1848 membru al Adunării Naţionale 
prusiene şi din iunie 1848 membru 
al Adunării Naţionale de la Frankfurt 
(aripa de dreapta) ; din 1852 liderul 
fracţiunii catolice în Landtagul pru
sian, ulterior în partidul de centru ; 
membru al Reichstagului (1867-18R4) . 
- 78, 82, 298, 43?. 

Renshaw - cunoştinţă a familiei En
gels la Londra. - 297. 298. 

Reşld Paşa (1802-1858) - om politic 
turc, a ocupat în citeva rînduri func
ţia de mare vizir şi ministru de ex· 
terne ; a fost favorabil unirii Moldo
vei şi Ţării Româneşti, urmărind 
crearea unui „stat-tampon • intre 
Turcia şi Rusia. - 280. 

Reuss, Heinrich VII, print (1 82.S-1906) 
- diplomat şi general prusian, în 
1 877 ambasador extraordinar la Con
stantinopol, în 1878-1894 ambasador 
la Viena. - 280. 

Reuter, Paul Julius, baron de (1816-
1899) - Îl\, 1851 a înfiinţat la Londra 
agenţia teregrafică Reuter. - 191 ,  
298. 

Ricardo, Da\ id (1772-1823) - econo
mist engle i ; opera sa a reprezentat 
apogeul �conom1e1 politice clasice 
burgheze. 36, 65, 120, 186, 388, 
437. 

Richter, Dmilri Ivanovici (1848-1919) 
- statistician, economist şi geograf 
rus ; în deceniul al 8-lea a trăit în 
emigraţie. - 17, 168-169 

Rlchter, Eugen (1838-1906) - politi
cian liberal de stinga german, mem
bru al Reichstagului Germaniei de 
Nord (1867) şi al Reichstagului GP.r
maniei (1871-1890) ; liderul partidu
lui progresist. - 286 

Rittinghausen, Moritz (1814-1890) 
publicist, democrat mic-burghez ger
man 1 participant la revoluţia din 
1 848-1849, colaborator la „Neue 
Rheinische Zeitung• (1848-1849) ; 
membru al Internaţionalei I ; din 1869 
membru al Partidului muncitoresc so
cial-democrat, delegat la Congresul 

de la Eisenach şi la cel de la Basel 
(1869) , membru al Reichstagulul Ger
maniei (1877-1878 şi 1881-1884) 1 
oportunist de dreapta nedeclarat, în 
1884 a fost îndepărtat din partid. -
220. 

Rivers, George - librar din Londra. -
293. 

Roby, Henry John (1830-1 915) - ju
rist englez, reformator al învăţămin· 
tului, fabricant, liberal ; profesor la 
diferite instituţii de învăţămint ; se
cretar al Schools Inquiry şi al En
dowed Schools commission (1864-
1 872) ; împuternicit al Endowed 
Schools commission (1872-1874) 1 în 
1874-1875 a fondat împreună cu Gott
fried Ermen firma Ermen. & Roby ; 
ca membru al parlamentului (1 890-
1895) , partizan al lui Gladstone 1 au
tor a numeroase lucrări şcolare. 
124-125. 

Roby, Mary Ann Mathilda (m. 1889) 
fiica lui Peter Albert Ermen ; din 
1861 soţia lui Henry John Roby ; una 
dintre puţinele lingviste culte ale 
timpului, apărătoare fermă a instruirii 
şi educării femeilor. - 124. 

Roche/ort, Victor-Henri, marchiz de 
Rochefort-Lucay (1830-1913) - pu
blicist, scriitor şi politician francez, 
republican de stinga ; editorul revistei 
„Lanterne• (1868-1869) şi al ziarului 
„Marseillaise"  (1869-1870) ; membru 
al guvernului apărării naţionale (sep
tembrie-noiembrie 1870) , după înfrin· 
gerea Comunei din Paris a fost de
portat în Noua Caledonie ; a fugit 
în Anglia, după amnistia din 1880 s-a 
întors în Franţa ; editorul publicaţiei 
„L"Intransigeant• ; la sfirşitul dece
niului al 9-lea monarhist. - 412. 

Rărig - cunoştinţă a lui Wilhelm Lieb
knecht. - 1 14. 

Rotschild - bancă internaţională. - 25. 

Roy, Joseph - traducătorul volumului I 
al „Capitalului • şi al operelor lui 
Feuerbach în limba franceză. - 465. 
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Royer - diplomat prusian, ln 1829 am
basador la Constantinopol. - 281 .  

Ruge, Arnold (1 802-1 880) - publicist 
radical, Unăr hegelian, democrat mic
burghez german ; în 1848 deputat în 
Adunarea naţională de la Frankfurt 
(aripa de stinga) ; în deceniul al 6-lea 
unul dintre liderii emigraţiei mic-bur
gheze germane din Anglia ; după 1866 
naţional-liberal ; din 1866 şi pină la 
sfirşitul vieţii a trăit la Brighton. -

91.  

Riimelin, Gustav (1815-1889) - socio
log şi statistician german, docent al 
Universităţii din Tiibingen ; autorul 
unor lucrări de statistică, etnogeogra
fie şi istorie literară. - 216. 

Russel/J, Lord John (1792-1878) - om 
de stat britanic, lider al whigilor, 
prim-ministru (1846-1852 şi 1865-
1866), ministru de externe (1 852-1 853 
şi 1859-1865) ; după 1866 a desfăşu
rat activitate publicistică. - 28, 188. 

s 
Sadek Effendi vezi Mehmed Sadek Ef

fencli. 

Saint-Simon, Claude-Henri de Rouvroy, 
conte de (1760-1825) cunoscut 
socialist utopist francez. - 61. 

Sa/isbury, Robert Arthur Talbot Gas
coyne Ceci/, marchiz de (1 830-1903) 
- om de stat britanic, conservator ; 
în 1866-1867 şi 1874-1878 ministru 
pentru problemele Indiei 1 în 1878-
1880 ministru de externe, prim-mi
nistru (1 885-1886, 1886-1892 şi 
1895-1902). - 276, 278. 

Salzmann. - mare firmă de bere din 
Cehia. - 6 

Samter, Ado/ph (1824-1883) - econo
mist burghez german, adept al lui 
Rodbertus. - 83. 

Sargant, William Lucas (1809-1889) 
pedagog şi economist englez, biograf 
al lui Robert Owen. - 66. 

Sarny, Eduard - ziarist german, re
dactor la „Frankfurter Zeitung•. 
- 205. 

Schaalfhausen, Herman (1816-1893) -
antropolog şi fiziolog german, profe
sor la Bonn (1855-1893) . - 206. 

Schăffle, Albert Eberhard Friedrich 
(1831-1903) - economist german, 
adept al economiei politice vulgare, 
sociolog, a preconizat renunţarea la 
lupta de clasă şi a recomandat co
laborarea între burghezie şi proleta
riat. - 194, 215, 359. 

Schaible, Karl Heinrich (1824-1899) -
medic şi scriitor, democrat mic-bur
ghez german, în 1849 a participat la 
insurecţia din Baden-Palatinat, ulte
rior a emigrat în Anglia. - 202, 203. 

Scheu, Andreas (1 844-1927) - militant 
al mişcării socialiste austriece (1868-
1874) şi engleze, redactor al ziarului 
„Gleichheit" ; membru al Internaţio
nalei I ; in 1874 a emigrat in Anglia; 
unul dintre fondatorii Federaţiei so
cial-democrate din Anglia. - 214, 
4 1 1 .  

Scheu, Heinrich (1 845-1926) - social
democrat austriac, delegat la Congre
sul de la Haga (1812) al Internaţio
nalei I ; în 1875 a emigrat in Anglia; 
fratele celui precedent. - 214. 

Schiller, Friedrich (1759-1 805) - mare 
poet şi dramaturg germa.n. - 63. 

Schily 
- 142. 

soţia lui Victor Schily. 

Schily, Victor (1810-1875) - avocat 
german, democrat 1 in 1849 a luat 
parte la insurecţia din Baden-Palati
nat ; ulterior a emigrat în Franţa 1 
membru al Internaţionalei I, a spri
jinit lupta Consiliului General pentru 
consolidarea Internaţionalei la Paris 1 
delegat la Conferinţa de la Londra 
din 1865. - 142. 

Schlesinger, Maximilian (1 855-1902) -
publicist, social-democrat german, 
lassallean 1 redactor al ziarului social
democrat „Die Wahrheit" din Breslau 
(1876-1878) 1 colaborator la ziarele 
„Neuer Social-Demokrat• , „Der Volks
staat•, „Vorwărts • şi la revistele „Die 
Neue Gesellschaft", „Die Zukunft• şi 
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„Jahrbuch filr Sozialwissenschaft und 
Sozialpolitik". - 102. 

Schmidt, Eduard Oscar (1823-1886) -
zoolog german, darvinist, din 1 872 
profesor la Strasbourg. - 289, 293. 

Schmidt, Johann Joseph. - 205. 

Schmitz, Richard (1834-1 893) - din 
1863 medic la Neuenahr. - 71.  

Schneider, Adam - tîmplar, la  12 iunie 
1849 a participat la atentatul împo
triva prinţului Wilhelm. - 421. 

Scholer, Lina - profesoară germană, 
prietenă a familiei Marx. - 34, 35, 
224. 

Schorlemmer, Carl (1834-1892) - cu
noscut chimist german, profesor la 
Manchester, adept al materialismului 
dialectic ; de la începutul deceniului 
al 7-lea prieten apropiat şi tovarăş 
de luptă al lui Marx şi Engels, prin 
intermediul cărora a cunoscut miş
carea muncitorească internaţională ; a 
participat intens la activitatea revolu
ţionară ; membru al Internaţionalei I ;  
profesor la prima catedră de chimie 
organică din Anglia, înfiinţată din 
1874 la Universitatea Victoria ; mem
bru al unor societăţi ştiinţifice din 
Anglia, S.U.A. şi Germania. - 72, 
73, 89, 9 1 ,  93, 95, 96-101, 103, 105, 
106, 165, 171 , 227, 252, 316, 337, 379, 
407. 

Scholl, Sigmund (1818-1895) - scriitor 
din Wiirttemberg, politician burghez, 
partizan al unificării Germaniei sub 
hegemonia Prusiei ; unul dintre fon
datorii Uniunii naţionale. - 266, 287, 
288. 

Schramm, Karl August - social-demo
crat german, reformist, unul dintre 
redactorii publicaţiei „Jahrbuch fiir 
Sozialwissenschaft und Sozialpolitik" ; 
ln deceniul al 9-lea s-a retras din 
partid. - 93, 104, 131, 133, 340, 344, 
345, 357-359, 368, 373, 383, 388. 

Schumacher, Hermann (aprox. 1826-
1 904) - economist burghez german. 
- 140. 

Schumann, Fritz - delegat al Parti
dului muncitoresc social-democrat 
din Danemarca şi al Uniunii munci
toreşti internaţionale reformiste la 
Congresul internaţional al socialişti
lor de la Paris din septembrie 1878. -
305-306. 

Schupp - cunoscuţi ai familiei Engels 
la Heidelberg, unde a învăţat Mary 
Ellen Burns în 1875-1877. - 165, 
205, 222. 

Şuvalov, Piotr Andreevicl, conte (1827-
1889) - general şi diplomat rus, şeful 
secţiei a III-a a cancelariei secrete a 
ţarului (poliţia secretă) (1866-1873), 
ambasador în Anglia (1874-1879) . -
105. 

Schweilzer, - proprietarul unei tipo
grafii din Londra, unde s-a editat 
„Londoner Journal".  - 291. 

Schweilzer, Johann Baptist, von (1834-
1 875) - unul dintre reprezentanţii de 
seamă ai lassalleeanismului în Ger
mania, avocat, ziarist şi scriitor, co
proprietar şi redactor-şef al publica
ţiei „Social-Demokrat• (1864-1867) 
din 1868 proprietar unic 1 din 1863 
membru, în 1867-1871 preşedinte al 
Uniunii generale a muncitorilor ger
mani r a susţinut politica lui Bis
marck de unificare a Germaniei sub 
hegemonia Prusiei ; a încercat să-l 
împiedice pe muncitorii germani să 
adere la Internaţionala I şi să zădăr
nicească realizarea unităţii mişcării 
muncitoreşti din Germania pe baza 
comunismului ştiinţific ; în 1872, după 
descoperirea legăturilor sale cu gu
vernul prusian, a fost exclus din 
Uniunea generală a muncitorilor ger
mani. - 348, 349. 

Schwilzguebel, AdMmar (1844-1895) -
bakunist elveţian, de profesiune gra
vor ; membru al Internaţionalei I 1 
unul dintre liderii Alianţei democra
ţiei socialiste şi ai Federaţiei jura• 
siene 1 delegat la Congresul de la 
Haga (1872) 1 în 1873 a fost exclus 
din Internaţională prin hotărîrea 
Cons!liului General. - 283. 
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Seleloge - soldat scos din armată 1 în 
mai 1850 a săvîrşit un atentat împo
triva lui Frederic Wilhelm al IV-iea. 
- 427. 

Seldlilz, Georg von - cercetător al na
turii german, darvinist. - 157. 

Serali/ier, Auguste (n. 1840) - lucră
tor de calapoade francez, tovarăş de 
luptă al lui Marx, membru al Consi
liului General al Internaţionalei I 
(1869-1872) , secretar-corespondent 
pentru Belgia (1870) şi pentru Franţa 
(1871-1872) ; în septembrie 1870, 
după căderea celui de-al doilea Im
periu, a fost trimis la Paris ca îm
puternicit al Consiliului General ; 
membru al Comunei din Paris ; dele
gat la Conferinţa de la Londra din 
1871 şi la Congresul de la Haga 
(1872) ale Internaţionalei ; membru al 
Consiliului federal britanic (1873) . 
307, 458. 

Shakespeare, Will/am (1564-1616) 
mare dramaturg şi poet englez. 
216, 236, 439, 457, 459. 

Shiplon, George - secretarul trade
unionului zugravilor, în 1871-1896 
secretar al Consiliului de la Londra 
al trade-unionurilor 1 reformist. - 278. 

Simon, Jules (numele adevărat Jules
Fram;ois-Simon Suisse) (1814-1896) 
- politician şi filozof idealist fran
cez, republican moderat burghez ; 
deputat în Adunarea constituantă 
(1848-1849), membru al Corpului le
.gislativ, ministru al instrucţiunii pu
blice în guvernul Apărării naţionale 
�i în guvernul Thiers (1870-1873), 
deputat în Adunarea naţională (1871), 
unul dintre iniţiatorii luptei împo
triva Comunei 1 prim-ministru (1876-
1877). - 436. 

Singer, Paul (1844-1911) - reprezen
tant de seamă al social-democraţiei 
germane ; în 1869 a devenit membru 
al Partidului muncitoresc social-de
moCMt ; din 1890, împreună cu 
Bebel, preşedinte al Conducerii 
Partidului social-democrat din Ger
Ulania ; deputat în Reichstag {1884-

1911),  din 1885 preşedinte al fracţiu
nii social-democrate din Reichstag 1 
oa combătut oportunismul şi ;revizio
nismul. - 343, 358. 

Smirnov, Valerian Nikolaevici (pseudo
nim Doctor Noel) (1848-1900) -
medic rus, revoluţionar narodnic 1 a 
emigrat la începutul deceniului al 
8-lea la Ziirich, apoi la Londra, Paris 
şi Berna ; membru al Asociaţiei In
ternaţionale a Muncitorilor 1 unul 
dintre redactorii ziarului „Vpered" şi 
ai revistei cu acelaşi nume. - 136, 
141 ,  170, 172, 179, 186, 282, 288, 292. 

Smith, Adam (1723-1790) - economist 
englez, unul dintre reprezentanţii 
marcanţi ai economiei politice clasice 
burgheze ; a generalizat experienţele 
perioadei manufacturiere capitaliste şi 
ale începuturilor sistemului de fa
brică şi a dat economiei politice cla
sice burgheze forma ei dezvoltată. 
- 65, 186, 388, 438. 

Sonnemann, Leopold (1831-1909) -
·
edi

tor de ziare şi politician, democrat 
mic-burghez german ; fondatorul 
(1856) şi editorul lui „Frankfurter 
Zeitung• 1 în 1859 unul dintre înte
meietorii Uniunii naţionale ; membru 
al Comitetului permanent al Uniunii 
asociaţiilor muncitoreşti din Germa
nia şi al Partidului popular ; a încer
cat, fără succes, să ţină mişcarea 
muncitorească sub influenţa burghe
z1e1 ; s-a pronunţat împotriva unifi
cării Germaniei sub hegemonia Pru
siei 1 deputat în Reichstagul Germa
me1 (1871-1876 şi 1878-1884). - 9, 
146, 149, 205, 300, 358. 

Sorge, Friedrich Adoiph (1828-19061 
- militant al mişcării muncitoreşti şi 
socialiste americane şi internaţionale; 
participant la insurecţia din Baden
Palatinat din 1849 ; în 1852 a emi
grat în S.U.A. ; prieten apropiat şi 
tovarăş de luptă al lui Marx şi En
gels 1 lider al mişcării muncitoreşti 
americane ; membru al Asociaţiei In
ternaţionale a Muncitorilor ; fondato
rul secţiilor din America ale acesteia, 
membru al clubului comuniştilor din 
New York, unul dintre fondatorii 
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Secţiei nr. 1 a Asociaţiei Internaţio
nale a Muncitorilor (1867) şi ai Parti· 
dului social la New York şi în îm
prejunnu (1 868) 1 după dizolvarea 
acestuia, unul dintre fondatorii orga
nizaţiei marxiste Uniunea generală a 
muncitorilor germani de la New York 
(1869) , care a aderat, ca Labour 
Union nr. 5 din New York, la Natio
nal Labour Union ; unul dintre fon· 
datbrii Comitetului central nord· 
american al Internaţionalei I (1870), 
delegat la Congresul de la Haga 
(1872) , secretar general al Consiliu
lui General după mutarea sediului 
acestuia la New York (1 872-1874). -
101,  1 63, 164, 1 66, 255-258, 262-
264, 294, 295, 339, 356-360, 367, 394, 
409, 410-414, 456--459. 

Spinoza, Baruch (Benedlctus de) (1632-
1 677) - filozof materialist olandez. 
- 438. 

Stai!/, Madame de (m. 1877) . - 59. 

Stai!l-Holstein, Anne-Loulse-Germaine 
Necker, baroană de (1766--1817) -
scriitoare franceză. - 59. 

Stern - soţia lui Joseph Stern, fiica 
lui Guido Weiss. - 9. 

Stern, Daniel vezi Agoult, Marie-Ca
therine-Sophie de Flavigny, con
tesă d". -

Stern, Joseph (1839-1902) - ziarist, 
democrat mic-burghez german, din 
1873 redactor la „Frankfurter Zei
tung•. - 9. 

Steward, Ira (1831-1883) - militant 
al mişcării muncitoreşti americane 1 
lider al Eight-Hour League din Boston 
şi al National Ten-Hour League ; unul 
dintre membrii fondatori ai Bureau 
of Labour Statics din Massachusets 
(1869) şi ai International Labour 
Union (1878). - 356. 

Stieber, Wilhelm (1818-1882) - con
silier de poliţie (din 1851), şeful po
liţiei politice din Prusia (1852-1860) ; 
a organizat falsuri care au constituit 
dovezi de acuzare împotriva celor 
implicaţi în procesul comuniştilor de 

la Koln din 1852 1 principalul martor 
al acuzării 1 în 1866, în timpul răz
boiului austro-prusian şi ln 1870-
187 1 ,  în timpul războiului franco
prusian, şeful poliţiei militare şi al 
spionajului precum şi al contraspio
najului german pe teritoriul Franţei. 
- 17, 81 ,  146, 151, 179. 

Stoffel, Eugene, baron (1823-1907) -
ofiţer şi scriitor militar francez 1 în 
timpul războiului franco-prusian din 
1870-1871 a făcut parte din statul 
major al armatei de la Rin ; în 1872 
a fost scos din armată. - 58. 

Stolberg-Wernigerode, Otto, conte 
(1837-1896) - om de stat şi poli
tician german, conservator ; membru 
al Relchstagului (1871-1878) , din 
1878 vicecancelar al Imperiului ger
man. - 77, 79, 298, 423, 432. 

Stosch, Aibrecht von (1818-1896) -
general, din 1871 şeful statului ma
jor al trupelor de ocupaţie germane 
din Franţa, din 1878 şeful amiralită
ţii şi ministru de stat prusian. - 425. 

Strousberg, Bethel Henry (1 823-1884) 
- constructor de căi ferate german, 
unul dintre cei mai mari speculanţi 
în acest domeniu, în 1873 a dat fali
ment ; lui i-a fost concesionată, în 
1868, de către guvernul român, la 
insistenţele lui Carol I de Hohen· 
zollern, construirea unei reţele de 
căi ferate în România ; această con
cesiune, care a costat statul român 
cu 27 450 000 de lei aur mai mult 
decît oferta altui concern, a provocat, 
mai ales după falimentul lui Strous
berg, un mare scandal politic ; în 
1878 Germania a condiţionat recu
noaşterea independenţei României de 
răscumpărarea obligaţiunilor concer
nului condus de Strousberg, ceea ce 
clasele dominante au acceptat, stir
nind indignarea maselor. - 238, 352. 

Sule/man Paşa (1840-1892) - general 
turc, în timpul războiului ruso
româno-turc din 1877-1878 coman
dantul suprem al armatei turceşti din 
Bosnia şi Herţegovina, ultenor a co
mandat armata de la Dunăre ; la în· 
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cepului anului 1878 a preluat co
manda supremă a apărării Constan
tinopolului, in februarie 1878 a fost 
revocat, acuzat de tentativă de lnaltă 
trădare şi condamnat la 15 ani de 
detenţiune ln fortăreaţă ; ulterior însă 
a fost graţiat. - 74. 

Swinton, John (1829-1901) - ziarist 
american, de ongme scoţian ; re
dactor la publicaţia newyorkeză 
„Sun• (1875-1883) ; editorul şi re
dactorul săptămînalului „John Swin
ton's Paper• (1883-1887).  - 408, 409, 
4 1 1 .  

T 

Talandier (Tallandier), Pierre-Theodore
Allred (1 822-1890) - ziarist francez, 
democrat mic-burghez ; a participat 
aa revoluţia din 1848 din Franţa ; 
după lovitura de stat din 1851 a emi
grat la Londra ; ln 1864 membru al 
Consiliului General al Asociaţiei In
ternaţionale a Muncitorilor ; in 1870 
s-a întors in Franţa ; deputat in 
parlamentul francez (1876-1880 şi 
1881-1883). - 302-308. 

Taneev, Vladimir lvanovici (1840--1921) 
- avocat rus, socialist ; din 1866 a 
fost apărător într-o serie de procese 
politice. - 210. 

1'erzaghl, Carlo (n. aprox. 1845) -
avocat italian, secretar al organiza
ţiei Federazione Operaia din Torino ; 
in 1872 agent de poliţie. - 31, 209. 

Tessendorl, Hermann Errut Christian 
(1831-1895) - procuror p rusian, din 
1873 pînă în 1879 judecător la tribu
nalul oraşului Berlin ; in 1885 pre
şedinte al colegiului penal al Curţii 
supreme de la Berlin ; organizatorul 
de tristă amintire al persecuţiilor îm
potriva socialiştilor („era • Tessendorf, 
1874-1878). - 146, 151.  

Thackeray, William Makepeace (1811-
1863) - scriitor realist englez. - 439. 

Theisz, Albert-Frederic-Jules (1 839-
1881) - gravor francez, proudhonist, 
membru al Consiliului federal al sec• 
ţiei din Paris a Internaţionalei I, 

membru al Comitetului Central al 
Gărzii Naţionale şi al Comunei din 
Paris ; după infrîngerea acesteia a 
emigrat în Anglia ; în 1871 membru 
al Consiliului General al Internaţio
nalei I şi casierul Consiliului Gene
ral. - 412. 

Thiers, Louis-Adolphe (1797-1 877) -
om de stat şi istoric francez, orlea
nist ; prim-ministru (1836 şi 1 840) 1 
în 1848 deputat fn Adunarea consti
tuantă şi în 1849-1851 deputat in 
Adunarea legislativă ; preşedinte al 
consiliului de miniştri (1871), pre
şedinte al Republicii (187 1-1873) ; 
călăul Comunei din Paris. - 4 1 ,  43, 
44, 436. 

Thunen, Johann Heinrich von (1783-
1850) - economist german, proprie
tar funcitlr in Mecklenburg ; ca teo
retician al rentei a susţinut calea pru
sacă de dezvoltare capitalistă a agri
culturii, - 140. 

Tkacev, Piotr Nikiticl (1844-1885) -
publicist şi revoluţionar rus ; ideolog 
al narodnicismului. - 5, 329. 

Tălcke, Karl Wilhelm (1817-1893� -
avocat german, lassalleean ; partici
pant la Tevoluţia din 1848 - 1 849, din 
1864 membru al Uniunii generale a 
muncitorilor germani, în 1865-1866 
preşedinte şi pînă in 1874 membru al 
conducerii acesteia ; prieten apropiat 
al lui J. B. Schweitzer ; a încercat să 
zădărnicească realizarea unităţii miş
cării muncitoreşti germane pe baza 
comunismului ştiinţific. - 1 18, 123. 

Tomanovskaia, Elisaveta Lukinicina 
[pseudonim Dmitrieva) (1851-aprox. 
1898) - revoluţionară rusă, din 1867 
pînă în 1873 a trăit în emigraţie, a 
luat parte la editarea publicaţiei „Na
rodnoe Delo" ; membră a Secţiei ruse 
de la Geneva a Internaţionalei I ;  a 
sprijinit lupta dusă de Marx împotriva 
bakuniştilor ; prietenă a familiei 
Marx ; participantă activă Ja Comuna 
din Paris, după înfrîngerea acesteia 
a părăsit Franţa şi s-a întors in Rusia, 
unde a abandonat activitatea revolu
ţionară. - 210. 
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Traube, Morilz (1826-1894) - chimist 
şi fiziolog german, căutînd să creeze 
celulele artificiale (1864-1867) a des
coperit membranele semimoi, desco
perire care a avut o mare însemnă
tate pentru teoria presiunii osmotice. 
- 135, 217. 

Treitschke, Heinrich Gotthard von 
(1834-1896) - istoric şi publicist 
reacţionar german ; din 1886 istorio
graf al statului prusian ; deputat în 
Reichstagul Germaniei (1871-1888) ; 
ideolog şi propagandist al prusacis
mului reacţionar, al şovinismului, an
tisemit ; partizan al expansiunii ger
mane. - 64. 

Trochu, Louis-Jules (1815-1896) - ge
neral şi politician francez, orleanist ; 
în deceniile al 4-lea şi al 5-lea a par
ticipat la cucerirea Algeriei, ulterior 
la războiul Crimeii (1 853-1856) şi în 
1859 la războiul din Italia ; şeful gu
vernului apărării naţionale şi coman
dantul suprem al Armatei din Paris 
(septembrie 1870-ianuarie 1871), a 
s;abotat apărarea oraşului ; deputat ln 
Adunarea Naţională din 1871. - 233, 
234, 461 . 

Tschech, Heinrich Ludwig (1 789-1844) 
- funcţionar prusian, primarul ora
şului Storkow (1837-1841), demo
crat ; a fost executat în urma unui 
atentat împotriva lui Frederic Wil
helm al IV-iea. - 427. 

Turgot, Anne-Robert-Jacques, baron de 
/'Aulne (1727-1781) - om de stat, 
economist, fiziocrat francez, discipol 
al lui Quesnay ; în calitatea sa de 
controlor general al finanţelor (1 774-
1776) a dus o politică economică pro
gresivă, ceea ce a avut drept urmare 
înlăturarea lui. - 40. 

l'ussy vezi Marx, Eleanor. 

u 
<lrquhart, David (1805-1877) - diplo

mat, publicist şi politician englez, 
turcofil ; în deceniul al 4-lea a înde
plinit misiuni diplomatice ln Turcia 1 
.a demascat ln presă politica externă 

a lui Palmerston şi a whlgilor ; mem
bru al parlamentului (1847-1852), 
tory ; fondatorul şi redactorul ziaru
lui „Free Press• (1855-1865) şi al 
revistei „Diplomatic Review• (1866-
1877). - 38, 4 1 ,  45, 1 90, 245. 

Utin (Outine), Nikolai lsaakovici (1845-
1883) - revoluţionar rus, participant 
la mişcarea studenţească, membru al 
organizaţiei narodnice „Zemlea i va
lea•, în 1863 a emigrat în Anglia, apoi 
ln Elveţia ; unul dintre fondatorii sec
ţiei ruse a Asociaţiei Internaţion;tle 
a Muncitorilor ; membru al redactlei 
ziarului „Narodnoe Delo" (1868-1870) , 
unul dintre redactorii ziarului „:ega
lite" (1870-1871 ) ,  a luptat împotriva 
lui Bakunin şi a adepţilor acestuia ; 
delegat la Conferinţa de la Londra 
din 1871 a Internaţionalei I ; după 
lntoarcerea sa ln Rusia, pe la mijlo
cul deceniului al 8-lea, s-a retras din 
mişcarea revolutionară. - 83, 180, 
194. 

Utina, Natalia Ieronimovna (n. Kor
sini) - soţia celui precedent ; scri
itoare, colaboratoare la „Vestnik Ev
ropî" şi la alte publicaţii. - 225. 

V 

Vahlteich, Juliwi (1839-1915) - so
cial-democrat german, de profesiune 
cizmar, unul dintre fondatorii Parti
dului muncitoresc social-democrat ; 
în 1863 unul dintre fondatorii Uniunii 
generale a muncitorilor germani la 
Leipzig ; a făcut parte din opoziţia 
proletară ; din 1864 membru al Uni
unii asociaţiilor muncitoreşti din Ger
mania ; în 1867 a fondat secţia din 
Dresden a Internaţionalei I şi ln ace
laşi an a fost preşedintele Asociaţiei 
culturale a muncitorilor din Dresden ; 
delegat la Congresul de la Eisenach 
şi militant de frunte al Partidului 
muncitoresc social-democrat din Sa
xonia, redactor la „Chemnitzer Freie 
Presse• (1 872) ; deputat în Reichstag 
(1874-1876 Şi 1878-1 881) I ln 1881 

a plecat în S.U.A. ; redactor la dife
rite ziare muncitoreşti de limbă ger
mană. - 9, 146, 148, 248, 255 • 
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Verglllu, Publlus Verglllus Maro (70-
19 l.e.n.) - poet latin, autorul „Enei
dei".  - 174. 

Vernoulllet, Just - directorul editurii 
„LachAtre & Co" din Paris. - 1 16, 
435. 

Vlereck, Louis (1851-1921) - referent, 
ulterior editor, redactor german 1 so
cial-democrat ; ln timpul cit a fost ln 
vigoare legea excepţională lmpotriva 
socialiştilor, unul dintre liderii aripii 
de dreapta a partidului 1 deputat ln 
Reichstagul Germaniei (1884-1887) ; 
după 1888 s-a lndepărtat de social
democraţie, ln 1 890 a emigrat în 
S.U.A. - 93, 341, 343, 345, 347. 

Vlrchow, Rudoll (1821-1902) - pato
log german, unul dintre fondatorii an
tropologiei şi etnologiei modeme, 
creatorul teoriei patologice celulare 1 
adversar al darvinismului ; umanist ; 
unul dintre întemeietorii şi liderii 
Partidului progresist ; adversar al lui 
Bismarck şi al social-democraţiei. 
243, 289, 292. 

Vogele, August - ln 1859 zeţar la ti
pografia Hollinger din Londra. - 203. 

Vogler, C. G. - editor şi librar german 
din Bruxelles, membru al Ligii comu
niştilor ; a editat lucrarea lui Marx 
„Misere de la philosophie". - 435. 

Vogt, Karl (1817-1895) - naturalist 
german, reprezentant al materialismu
lui vulgar, democrat mic-burghez ; 
membru al Adunării naţionale de la 
Frankfurt (aripa de stinga) ; în iu
nie 1849 unul dintre cei cinci regenţi 
ai imperiului ; în 1 849 a emigrat în 
Elveţia 1 în deceniile al 6-lea şi al 
7.Jea agent plătit al lui Ludovic Bona
parte ; unul dintre participanţii cei 
mai activi la prigoana împotriva re
voluţionarilor proletari ; a fost de
mascat de Marx în pamfletul intitulat 
„Domnul Vogt•. - 157, 1 93, 202. 

Voi/mar, Georg Heinrich von (1850-
1 922) - fost ofiţer, social-democrat 
german 1 redactor la „Dresdner Volks
bote• (1877) şi la „Sozialdemokrat• 
(1879-1880) , deputat ln Reichstag 

(188 1-1887 şi 189D-1918) şi ln Land
tagul Bavariei (1893-1918) ; din ul
timul deceniu al secolului trecut unul 
dintre cei mai influenţi exponenţi ai. 
oportunismului ln social-democraţia. 
germană 1 în timpul primului război
mondial social-şovinist. - 92, 359, 
363. 368. 

Voltaire, de (numele adevărat Francols 
Marie Arouet) (1694-1778) - filozof 
deist francez, scriitor satiric, istoric � 
reprezentant al iluminismului francez. 
a luptat împotriva absolutismului şi 
catolicismului. - 439. 

w 
Wagner, Cosima (1837-1930) - fiica lui 

Franz Liszt. în 1 857-1870 sotia lui 
Hans von Biilow, din 1865 (căsătoria 
a avut loc în 1 870) tovarăşa de viat& 
a lui Richard Waaner. - 175. 

Wagner, Richard (1813-1883) - com
pozitor, dirij or, poet şi scriitor ger
man, a cărui operă fn ansamblu, deşi 
contradictorie, aparţine celor mai mari 
creaţii ale muzicii ; în ce priveşte 
concepţiile sale politice şi ideologice 
a debutat ca revolutionar, iar în de
ceniul al 7-lea a devenit unul dintre 
partizanii filozofiei reacţionare a lui 
Schopenhauer şi Nietzsche. - 24, 72, 
175, 2 1 7. 

Wallace, Alfred Russel (1823-1913) -
explorator şi naturalist britanic, fon
datorul zoogeografiei ; a conceput 
principiul selecţiei naturale în acelaşi 
timp cu Darwin, dar independent de 
acesta ; ulterior adept al spiritismu
lui. - 76. 

Walster vezi Otto-Walster, August 

Wallher von der Vogelwelde (aprox. 
1 170 - aprox. 1 230) - bard şi poet 
german al evului mediu. - 131.  

Weber, Josef Valentin (1814-1895) -
ceasornicar german, participant la 
mişcarea revoluţionară din Baden din 
1 848-1849 ; membru al Ligii comu
niştilor ; după lnfrîngerea revoluţiei 
a emigrat în Elveţia, membru al Aso
ciaţiei culturale a muncitorilor comu-
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nişti germani de la Londra ; în de
cembrie 1871 a fost exclus din Aso
ciaţie pentru calomniile aduse Con
siliului General şi pentru activitate 
scizionistă. - 330. 

Weber, Louis - fiul celui precedent, 
ceasornicar, lassalleean ; membru aJ. 
Asociaţiei culturale a muncitorilor co
munişti germani de la Londra ; în 
aprilie 1865 a fost exclus din Asocia
ţie pentru intrigile urzite lmpotriva 
lui Marx şi a adepţilor lui. - 330, 
357. 

Wedde, Johannes (1 843-1890) - ziarist 
şi scriitor german, democrat ; ln pe
rioada în care a fost în vigoare legea 
excepţională împotriva socialiştilor a 
editat la Hamburg publicaţia „Biirger
zeitung•, care a fost interzisă ln 1887. 
- 46, 63, 64. 

Weller, Adam - tîmplar, emigrant la 
Londra, membru al Consiliului fede
ral britanic al Internaţionalei I (1872 
şi 1873) ; i-a sprijinit pe Marx şi 
Engels în lupta lor împotriva refor· 
miştilor englezi ; membru al Consi
liului de la Londra al trade-unionuri
lor ; ulterior membru al Federaţiei 
social-democrate fondate de Hynd· 
man. - 256. 

Welss, Guido (1822-1899) - ziarist 
german, democrat mic-burghez, parti
cipant la revoluţia din 1848-1849 din 
Germania ; în deceniul al 7-lea mem· 
bru al Partidului progresist (aripa de 
stînga) ; redactor-şef la ziarele „Berli
ner Reform• (1 863-1866) şi „Zukunft• 
(1867-1 871), editorul săptămînalului 
„Die Wage• (1 873-1 879) . - 9, 1 1 .  

Weilllng, Wilhelm (1808-1871) - mi
litant al mişcării muncitoreşti ger
mane, croitor din Magdeburg ; din 
1837 membru de frunte şi teoretician 
al Ligii celor dTepţi ; reprezentant de 
seamă al comunismului utopic egali
tar ; în 1849 a emigrat în S.U.A. ; 
în 1850-1855 a editat „Republik der 
Arbeiter• în care, Intre alţii, îi ataca 
pe Marx şi partizanii lui ; spre sfîr
şitul vieţii s·a apropiat de Internaţio
nala I. - 263, 356. 

Wellington, Arthur Wellesley, duce de 
(1769-185:!) - comandant de oşti şi 
om de stat englez, tory ; în 1808-1814 
şi în 1815 a comandat trupele engleze 
în războaiele împotriva lui Napoleon I 
pe care l-a învins la Waterloo ; şef al 
departamentului artilerie (1818-1827) ; 
comandant suprem al armatei engleze 
(1827-1828 şi 1842-1852) ; prim-mi
nistru (1 828-1830) ; ministru de ex
terne (1834-1835). - 280, 281 . 

Wessel, Jean Marc Albert (1829-1885) 
- jurist şi politician elveţian, notar 
la Geneva. - 258. 

Wesllake - 455. 

Weydemeyer, Joseph (1818-1866) 
reprezentant de seamă al mişcării 
muncitoreşti germane şi americane ; 
prieten apropiat al lui Marx şi En
gels ; la jumătatea deceniului al 5-lea 
a fost influenţat de „adevăratul • so
cialism, în 1846, sub influenţa directă 
a lui Mitrx şi Engels, a trecut pe po· 
ziţiile comunismului ştiinţific 1 mem
bru al Ligii comuniştilor, ln 1849-
1851 conducătorul circumscripţiei din 
Frankfurt pe Main a Ligii comunişti
lor ; participant la revoluţia din 1848-
1849 din Germania 1 ln 1851 a emigrat 
ln S.U.A., în timpul rlizboiului civil 
din America (1861-1 865) colonel ln 
armata statelor din Nord ; a pus ba
zele răspîndirii marxismului ln 
S .U.A. 1 a fost un propagandist deose
bit de capabil din punct de vedere 
teoretic al marxismului. - 164, 458. 

Weydemeyer, Otto - fiul celui prece
dent, �ilitant al mişcării muncitoreşti 
americane, a tradus în limba engleză 
broşura lui Johann Mast „Kapital und 
Arbeit" prelucrată de Marx. - 255, 

294. 

Whilley and Maddock - birou de no· 
tariat la Liverpool. - 31 1, 313. 

Wlede, Franz - ziarist, editorul şi re
dactorul publicaţiei „Die Neue Ge· 
sellschaft• din Ziirich 1 coredactor la 
„Zukunft• .  - 46, 47, 49, 54, 60--61 , 
64, 65, 246, 248, 328, 358. 
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Wiehe, Johann Friedrlch - zeţar, fn 
1859 a lucrat la tipografia lui Fidello 
Holllnaer din Londra. - 203. 

Wilhelm I (1797-1888) - prinţ de Pru
sia, print regent (1858-1861) ,  rege 
al Prusiei (1861-1888), împărat al 
Germaniei (1 871-1888). - 67. 105, 
279, 317, 339, 358, 446. 

Willebrord vezi Glaser de Willebrord, B. 
Willis, Edwin. - 287. 

Withers - brutar din Londra, cunoscut 
al familiei Marx. - 52. 

Wohlauer, Ferdinand - librar din Lon
dra. - 226. 

Wo/ff, Bernhard (181 1-1879) - ziarist 
german, din 1848 proprietarul publi
caţiei „National-Zeitung• din' Berlin 1 
în 1849 fondatorul primei agenţii te
legrafice din Germania. - 191, 424. 

Wo/ff, Wilhelm (Lupus) (1809-1864) -
revoluţionar proletar şi publicist ger
man 1 institutor, fiu de ţăran din Si
lezia 1 din 1831 a participat activ la 
mişcarea politică studenţească ; în 
1834-1838 a fost deţinut în închiso
rile prusiene. In primăvara anului 
1846 la Bruxelles devine unul dintre 
primii tovarăşi de luptă ai lui Marx 
şi Engels şi prietenul lor apropiat 1 
în 1846---1847 a participat intens la 
activitatea Comitetului comunist de 
corespondentă de la Bruxelles ; mem
bru al Ligii celor drepţi, unul dintre 
fondatorii Ligii comuniştilor din al 
cărei Organ Central a făcut parte în
ceplnd din martie 1848 1 în 1848-
1849 unul dintre redactorii „Noii Ga
zete Renane• 1 deputat în Adunarea 
naţională de la Frankfurt (extrema 
stingă) 1 în iulie 1849 a emigrat ln 
Elveţia, apoi în Anglia. - 107, 220. 

Wollmann - fabricant din Paris. - 25. 
Wollmann - verişoara lui F. Fleckles, 

soţia celui precedent. - 25, 214. 

Woodhull, Victoria (1838-1927) - li

derii a - mişcării feministe americane ; 

în 1871-1872 a încercat sii ace.pareze 

conducerea Federaţiei nord-americane 
a Internaţionalei I organizînd secţii 
formate din elemente burgheze şi mic
burgheze 1 a condus secţia nr. 1'2, care 
a fost suspendată de Consiliul Ge
neral şi exclusă din Internaţională de 
Congresul de la Haga. - 444. 

Wright, Caroll Davidson (1840-1909) -
economist şi statistician american 1 a 
condus Bureau of Statistics of Labour 
din Massachusetts (1873-1888). - 95, 
3.56. 

Wr6blewski, Walery (1836---1908) - de
mocrat revoluţionar polonez, unul din
tre conducătorii insurecţiei poloneze 
din 1863-1864 1 general al Comunei 
din Paris 1 membru al Consiliului Ge
neral al Internaţionalei I, secretar-co
respondent pentru Polonia (1871-
1872) 1 delegat la Congresul de la 

Haga (1 872) ; a luptat activ împotriva 
bakuniştilor. - 43, 86, 161,  458. 

z 
Zanardelli, Tito (n. 1848) - ziarist ita

lian, s ocialist 1 redactor la diferite 
publicaţii democrate şi socialiste ; a 
fost un timp adeptul lui Bakunin 1 a 
emiqrat la Paris. - 460. 

Zasulici, Vera lvanovna (1851-1919) 
participantă activă la mişcarea na
rodnică şi ulterior la mişcarea so
cial-democrată din Rusia 1 unul dintre 
fondatorii grupului marxist „Elibera
rea muncii• 1 ulterior a aderat la 
menşevici. - 428. 

Ziber, Nikolai lvanovici (1844-1888) -
economist rus 1 unul dintre primii 
popularizatori ai lucrărilor economice 
ale lui Marx în Rusia, fără a înţelege 
însă dialectica materialistă şi esenţa 
revolutionară a marxismului 1 s-a si
tuat pe poziUile reformismului ra
dical burghez. - 309. 

PERSONAJE DIN LITERA TURĂ 
ŞI DIN MITOLOGIE 

Ahile - potrivit legendei, cel mal cu
rajos dintre eroii greci care au luat 
parte la războiul troian 1 unul dintre 
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personajele principale din „Iliada" lui 
Homer. - 316. 

Cid Campeador - erou national legen
dar al Spaniei, invingatorul maurilor ; 
personaj principal al epopeii naţionale 
spaniole „Cantar de mio Cid" ( 1140) , 
al „ Cr6nica de! Cid" şi al unor nu
meroase romanţe. - 75. 

Don Quijote - eroul principal al ro
manului satiric cu acelaşi nume al 
lui Cervantes. - 453. 

Esculap (Asclepios) - in mitologia 
greacă zeul tămăduirii. - 456. 

John Buii - denumire ironică dată de 
obicei reprezentanţilor burgheziei en-

gleze ; a Cdpătat o largă răspindire 
după apariţia in 1712 a satirei poli
tice „History of John Bun• aparţi
nind scriitorului John Arbuthnot 
(1 675-1735) . - 213, 215, 406. 

Oerindur - unul dintre eroii principali 
din drama lui Adolf Mullner „Vma•. 
- 167. 

Pollux - in mitologia greacă Castor 
şi Pollux, fiii gemeni ai lui Zeus şi 
ai Ledei. Simbolul dragostei frăţeşti 
şi al prieteniei desăvîrşite. - 63. 

Shylock - personaj din comedia lui 
Shakespeare „Neguţătorul din Vene
ţia" ; întruchiparea cămătarului nemi
los. - 123. 



Cuprins 

Prefaţă . . . V-XXIV 

P A R T E A 1 N T 1 I 

CORESPONDENŢA DINTRE MARX ŞI ENGELS 

Februarie 1815-septembrie 1880 

1 8 1 5  

1 .  Marx către Engels, februarie-martie 
2. Marx către Engels, 21 august 
3. Marx către Engels, 8 septembrie 

4. Engels către Marx, 24 mai 

5. Marx către Engels, 25 mai 

6. Engels către Marx, 28 mai 

1. Engels către Marx, 25 iulie 

1 8 1 6  

8. Marx către Engels, 26 iulie 

9. Marx către Engels, 19 august . 

10. Engels către Marx, 25 august . . 

1 1 .  Marx către Engels, 1 1  decembrie . 

1 8 1 1  

12. Engels către Marx, 23 februarie 

13. Engels către Marx, 2 martie . 

14. Marx către Engels, 3 martie . 

5 
5-1 0  

10-12 

13-14 

15-11 

18-20 

20-21 

22-23 

24-26 

21-29 

29-30 

31-33 

33-34 

35-36 
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15. Marx către Engels, 5 martie 

16. Engels către Marx, 6 martie 

1 7. Marx către Engels, 7 martie 

1 8. Engels către Marx, 27 mai 

19 .  Marx către Engels, 3 1  mai 

20. Engels către Marx, 15 iulie 

21 .  Marx către Engels, 1 8  iulie 

22. Engels către Marx, 19  iulie 

23. Marx către Engels, 23 iulie 

24. Engels către Marx, 24 iulie 

25. Marx către Engels, 25 iulie 

26. Engels către Marx, 3 1  iulie 

27. Marx către Engelos, 1 august 

36-37 

37-38 

39-41 

42-43 

43-45 

45-47 

47-48 

49-50 

51-54 

55-57 

57---61 

6 1---62 

62---66 

28. Marx către Engels, 8 august 66-70 

29. Marx către Engels, 1 7  august 7 1-72 

30. Engels către Marx, 25 august 73-75 

3 1 .  Engels către Marx, sfîrşitul anului 1 877-începutul 

anului 1 878 . . 75-76 

1 8 7 8  

32. Marx către Engels, 17  septembrie 77-79 

33. Engels către Marx, 1 8  septembrie . 79-81 

34. Marx către Engels, 1 8  septembrie 81-84 
35. Engels către Marx, 19  septembrie 84 
36. Engels către Marx, 2 1  septembrie 85 
37. Marx către Engels, 24 septembrie 86-87 

1 8 7 9  

38. Marx către Engels, 14 august 88-90 

39. Engels către Marx, 20 august 90-92 
40. Engels către Marx, 25 august 92-93 
4 1 .  Marx către Engels, 25 august 94-95 

42. Engels către Marx, 26 august 96-97 
43. Marx către Engels, 27 august 97-98 
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44. Marx către Engels, 28 august 
45. Marx către Engels, 3 septembrie 

46. Marx către Engels, 9 septembrie 

47. Engels către Marx, 9 septembrie 

48. Marx către Engels, 10 septembrie 

49. Engels către Marx, 1 1  septembrie 

50. Marx către Engels, 1 1  septembrie 

51 .  Marx către Engels, 1 2  •septembrie 

52. Engels către Marx, 8 octombrie 

1 8 8 0  

53. Engels către Marx, 13  septembrie 

P A R T E A  A D O UA 

605 

98-99 

99-100 

100-101 

101-1 03 

104-105 

106 

107 

1 08 

108-109 

1 10 

SCRISORI ALE LUI K. MARX ŞI F. ENGELS 

CĂTRE DIVERSE PERSOANE 

Ianuarie 1 875-decembrie 1 880 

1 8 7 5  

1 .  Marx către Wilhelm Liebknecht, 7 ianuarie 

2. Marx către Wilhelm Liebknecht, 9 ianuarie 

3. Marx către Max Oppenheim, 20 ianuarie . 

-4. Marx către Maurice Lachâtre, 30 ianuarie . 

5. Marx către Just Vernouillet, 3 februarie 

6. Marx către Piotr Lavrovici Lavrov, 1 1  ifebruarie • 

7. Engels către Hermann Ramm, 18 martie . 

8. Engels către August Bebel, 18/28 martie 

9. Engels către Rudolf Engels, 22 martie . 

10. Marx către Wilhelm Bracke, 5 mai . 

1 1 .  Marx către Piotr Lavrovici Lavrov, 8 mai 

1 2. Engels către Eugen Oswald, 8 mai . 

13. Marx către Jenny Marx, 1 0  mai . 

14. Engels către Patrick John Coleman, 20 mai • 

15. Engels către A. Gouppy, 1 4  iunie 

1 13 

1 13-1 14 

. 1 14-1 15 

1 15 

1 1 6  

1 16-1 1 7  

1 17 

1 18-124 

124-126 

129-130 

131  

131-132 

132-1 34 

134 

135 
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1 6. Marx către Piotr Lavrovici Lavrov, 1 8  iunie 

17.  Marx către Matilda Betham-Edwards, 1 4  iulie 

18. Marx către Max Oppenheim, 1 septembrie 

19. Marx către Max Oppenheim, 6 septembrie . 

20. Marx către Max Oppenheim, 9 septembrie . 

2 1 .  Marx către Hermann Schumacher, 21 septembrie 

22. Engels către Piotr Lavrovici Lavrov, 24 septembrie 

23. Marx către Peter Imandt, 27 septembrie 

24. Marx către Piotr Lavrovici Lavrov, 8 octombrie 

25. Engels către Wilhelm Bracke, 1 1  octombrie 

26. Engels către August Bebe!, 12 octombrie 

27. Engels către August Bebe!, 15 octombrie 

28. Engels către Philipp Pauli, 8 noiembrie 

29. Engels către Philipp Pauli, 9 noiembrie 

30. Engels către Rudolf Engels, 9 noiembrie 

3 1 .  Engels către Piotr Lavrovici Lavrov, 1 2-17 noiembrie 

32. Engels către Paul Kersten, 24 noiembrie 

33. Marx către Piotr Lavrovici Lavrov, 3 decembrie 

34. Engels către Walery Wr6blewski, 4 decembrie 

35. Engels către Friedrich Lessner, 16 decembrie . 

36. Marx către Piotr Lavrovici Lavrov, 17 decembrie 

1 8 7 6  

37. Marx către Friedrich Adolph Sorge, 4 aprilie 

38. Engels către Philipp Pauli, 25 aprilie 

39. Marx către Piotr Lavrovici Lavrov, 18 mai . 

40. Marx către Friedrich Adolph Sorge, 1 4  iunie 

4 1 .  Marx către Piotr Lavrovici Lavrov, 1 4  iunie . 

42. Marx către Piotr Lavrovici Lavrov, 15 iunie . 

43. Engels către Piotr Lavrovici Lavrov, 1 6  iunie 

44. Engels către Piotr Lavrovici Lavrov, 30 iunie 

45. Engels către Philipp Pauli, 1 1  august 

46. Engels către Piotr Lavrovici Lavrov, 15 august 

47. Engels către Ida Pauli, 27 august 

48. Marx către Jenny Longuet, august-septembrie 

49. Marx către Max Oppenheim . . 

135-135 

137-133 

138-139 

139 

1 40 

1 40-141  

1 41-142 

1 42-143 

1 44 

1 44-147 

1 47-149 

1 49-151 

152 

153 

153-154 

154-159 

1 60 

1 60-161 

161  

162 

1 62 

1 63-164 

1 64-165 

1 66 

1 66-167 

167-168 

1 68-169 

1 69-170 

170-171  

171-172 

172 

173-174 

174-175 

175 
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50. Marx către Max Oppenheim, 1 septembrie 

51 .  Marx către Max Oppenheim, 6 septembrie 

52. Marx către Max Oppenheim, 9 septembrie 

53. Marx către Ida Pauli, 10 septembrie . 

.54. Marx către Max Oppenheim, 1 2  septembrie 

55. Engels către Piotr Lavrovici Lavrov, 15 septembrie 

56. Marx către Ferdinand Fleckles, 21 septembrie 

51. Marx către Wilhelm Bracke, 23 septembrie . 

58. Marx către Wilhelm Bracke, 30 septembrie . 

.59. Marx către Piotr Lavrovici Lavrov, 1 octombrie . 

'60. Marx către Wilhelm Liebknecht, 1 octombrie 

'61 .  Marx către Leo Frankel, 13 octombrie . 

62. Engels către Ernst Dronke, 15 octombrie 

'63. Engels către Emil Blank, 16 octombrie . 

64. Engels către Ernst Dronke, 20 octombrie 

'65. Engels către Ludwig Kugelmann, 20 octombrie . 

-66. Marx către Piotr Lavrovici Lavrov, 21 octombrie . 

67. Engels către Ernst Dronke, 1 noiembrie . 

-68. Marx către Wilhelm Bracke, 6 noiembrie 

69. Engels către Ernst Dronke, 1 3  noiembrie 

607 

176 

176-177 

171 

178 

178-179 

179-180 

180-18 1  

181-182 

183-185 

185-186 

1 86-189 

189-191 

191  

192 

192 

193-194 

194-195 

195-196 

197-198 

198-199 

70. Marx către Wilhelm Bracke, 20 noiembrie 199 

7 1 .  Enge1's către Johann Philipp Becker, 20 noiembrie 200-202 

72. Engels către Gustav Rasch, noiembrie . 

73. Engels către Philipp Pauli, 1 6  decembrie . 

202-204 

204-205 

74. Engels către Hermann Engels, 1 8  decembrie . 206-207 

75. Engels către Johann Philipp Becker, 21  decembrie 207-209 

1 8 7 7  

"16. Marx către Maksim Maksimovici Kovalevski, 9 ia-

nuarie . 

11. Engels către Wilhelm Liebknecht, 9 ianuarie 

78. Engels către Hermann Engels, 9 ianuarie . 

79. Marx către Wilhelm Bracke, 21 ianuarie . 

210 

21 1-212 

212-213  

213-214 
:80. Marx către Ferdinand Fleckles, 21 ianuarie . 214-21 6  
� 1 .  Marx către Wilhelm Alexander Freund, 21  ianuarie 2 16-2 1 7  



82. Marx către Frederick Harrison, 2 1  ianuarie . 

83. Marx către Gabriel Deville, 23 ianuarie . 

84. Engels către Hermann Ramm, 25 ianuarie 

85. Marx către Wilhelm Bracke, 1 4  februarie 

86. Engels către Ida Pauli, 1 4  februarie . 

87. Marx către Piotr Lavrovici Lavrov, 24 !februarie . 

88. Engels către Friedrich Lessner, 4 martie . 

89. Marx către Piotr Lavrovici Lavrov, 1 6  martie . 

90. Marx către Piotr Lavrovici Lavrov, 23 martie . 

9 1 .  Engels către Johann Philipp Becker, 24 martie 

92. Engels către Philipp Pauli, 26 martie . 

93. Marx către Piotr Lavrovici Lavrov, 27 martie 

94. Marx către Piotr Lavrovici Lavrov, 29 martie 

95. Marx către Wilhelm Bracke, 1 1  aprilie . 

96. Engels către Wilhelm Liebknecht, 1 1  aprilie 

97. Marx către Piotr Lavrovici Lavrov, 17 aprilie 

98. Marx către Wilhelm Bracke, 21 aprilie 

99. Marx către Piotr Lavrovici Lavrov, 2 1  aprilie 

100. Engels către B. Lindheimer, 21 aprilie 

1 0 1 .  Marx către Piotr Lavrovici Lavrov, 23 aprilie 

102. Engels către Wilhelm Bracke, 24 aprilie . 

103. Engels către B. Lindheimer, 26 aprilie . 

104. Engels către B. Lindheimer, 3 sau 4 mai . 

105. Marx către Wilhelm Bracke, 26 mai . 

106. Engels către Wilhelm Bracke, 25 iunie . 

107. Engels către Wilhelm Liebknecht, 2 iulie 

1 08. Engels către Franz Wiede, 25 iulie . 

1 09. Engels către Natalie Liebknecht, 3 1  iulie . 

1 1 0. Engels către Wilhelm Liebknecht, 3 1  iulie 

1 1 1 . Marx către Wilhelm Bracke, 1 august 

1 12. Marx către Wilhelm Bracke, 8 august . 

1 13. Marx către Maltman Barry, 15 august 

1 14. Marx către Wilhelm Bracke, 18 august . 

1 15. Marx către Wilhelm Bracke, 24 august . 

1 16. Engels către Natalie Liebknecht, 4 septembrie 

217-218 

218-219 

2 19-220 

220-221 

221-222 

223 

223-224 

224-225 

225 

226-227 

227-228 

228 

228-229 

229-230 

231 

232 

232-234 

235 

235-236 

236 

236-238 

238-239 

239-240 

240-242 

242-244 

244-245 

246 

247 

247-249 

249-250 

250 

251 

251-252 

252-253 

253-254 

1 17. Marx către Friedrich Adolph Sorge, 27 septembrie 255-258 
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1 18. Engels către Hermann Engels, 5 octombrie . 

1 19. Engels către Ludwig Kugelmann, 12 octombrie 

609" 

259-260 

260 

1 20. Engels către Hermann Engels, 13 octombrie . 261 

121 .  Marx către Friedrich Adolph Sorge, 19 octombrie 262-264 

122. Marx către Wilhelm Bracke, 23 octombrie 

1 23. Marx către Sibylle Hess, 25 octombrie . 

124. Marx către Sigmund Schott, 3 noiembrie . 

1 25. Marx către Wilhelm Blos, 10 noiembrie 

126. Engels către Ernst Dronke, 20 noiembrie . 

127. Marx către Sibylle Hess, 29 noiembrie . 

128. Marx către redacţia unui ziar, 19 decembrie 

1 8 7 8  

264-265 

265-266 

266-267 

267-268 

27 1 

271 

272 

129. Engels către Johann Philipp Becker, 1 1  ianuarie . 273-275 

130. Marx către Wilhelm Liebknecht, 4 februarie . 275-277 

1 3 1 .  Marx către Wilhelm Liebknecht, 1 1  februarie . 278-282 

132. Marx către Valerian Nikolaevici Smirnov, 29 martie 282 

133. Engels către Carl Hirsch, 3 aprilie . 283 

134. Engels către Gherman Aleksandrovici Lopatin, 3 apri-

lie . . 284 

135. Engels către Wilhelm Bracke, 30 aprilie 284-286 

il36. Marx către Carl Hirsch, 26 iunie . 286 

137. Marx către Sigmund Schott, 13 iulie . 287 

138. Marx către Sigmund Schott, 15 iulie . 287-288 

139. Engels către Valerian Nikolaevici Smirnov, 16 iulie 288-289 

140. Engels către Oscar Schmidt, 1 9  iulie . 289-290 

1 4 1 .  Engels către Philipp Pauli, 30 iulie . 290-292 

142. Engels către Piotr Lavrovici Lavrov, 10 august . 292-293 

143. Marx către George Rivers, 24 august 293-294 

144. Marx către Friedrich Adolph Sorge, 4 septembrie 294-295 

• l45. Engels către Friedrich Lessner, 1 2  septembrie 295 

1 46. Engels către Rudolf Engels, 1 2  septembrie 296 

147. Marx către Jenny Longuet, 16 septembrie 296-297 

148. Marx către Jenny Marx, 17 septembrie . 297-298 

149. Marx către Moritz Kaufmann, 3 octombrie 299 
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150. Marx către Moritz Kaufmann, 10 octombrie . 

151 .  Engels către Hermann Arnoldt, 21 octombrie . 

152. Marx către o persoană necunoscută, 4 noiembrie 

153. Marx către Alfred Tallandier, 10 noiembrie . 

154. Marx către Nikolai Franţevici Danielson, 15 noiem-

300--301 

301 

302 

302-308. 

brie 308-31() 

155. Engels către Ernst Dronke, 19 noiembrie . 310-3 1 1  

156. Marx către Nikolai Franţevici Danielson, 28 noiem-

brie 31 1-313 

157. Engels către Ernst Dronke, 29 noiembrie . 313  

158. Engels către Johann Philipp Becker, 12  decembrie . 314-315 

159. Marx către Jules Guesde, sfîrşitul anului 1878-în-

ceputul anului 1879. . 315 

1 8 1 9  

160. Engels către Johann Philipp Becker, 30 ianuarie . 316--317 

161.  Engels către Wilhelm Liebknecht, 1 martie . 317-318: 

162. Marx către Maksim Maksimovici Kovalevski, aprilie 318-319 

163. Marx către Nikolai Franţevici Danielson, 10  aprilie 319-325 

164. Marx către Rudolph Meyer, 28 mai . 325 

165. Engels către J. Gugenheim, 16 iunie . 326 

166. Engels către Eduard Bernstein, 17 iunie . 326--327 

167. Engels către Eduard Bernstein, 26 iunie 327-329 

168. Engels către Johann Philipp Becker, 1 iulie . 330-331 

169. Marx către Carlo Cafiero, 29 iulie . 331-332 

170. Engels către August Bebel, 4 august . 332-334 

171 .  Marx către Rudolph Meyer, 7 august 334-335 

172. Marx către Jenny Longuet, 19 august 335-335 

173. Engels către Karl Hochberg, 26 august 336--337 

174. Engels către J ohann Philipp Becker, 8 septembrie 337-339 

175. Engels către Johann Philipp Becker, 15 septembrie 339-340. 

176. Marx şi Engels către August Bebel, Wilhelm Lieb-

knecht, Wilhelm Bracke ş.a. ,  17-18 septembrie . 

177. Marx către Nikolai Franţevici Danielson, 19 septem
brie 

341-355 

355 



Cuprins 611 

1 78. Marx către Friedrich Adolph Sorge, 19  septembrie 356-360 

1 79. Engels către Johann Philipp Becker, 24 septembrie 361 

180. Marx către Bertha Augusti, 25 octombrie . 361-362 

1 8 1 .  Engels către August Bebel, 14 noiembrie . 362-367 

182. Marx către Friedrich Adolph Sorge, 14 noiembrie 367-368 

183. Engels către August Bebel, 24 noiembrie . 368-371 

184. Marx către Achille Loria, 3 decembrie . 372 

185. Marx către o persoană necunoscută, 1 1  decembrie 372 

186. Engels către August Bebel, 16 decembrie . 373-375 

187. Engels către Johann Philipp Becker, 1 9  decembrie 375-377 

188. Engels către Amelie Engel, 1879-1880 378 

1 8 8 0  

189. Engels către Wilhelm Liebknecht, 10  ianuarie 

190. Marx către Bernhard Kraus, 26 martie . 

1 9 1 .  Engels către H. Meyer, sf. lunii martie 

192. Engels către Johann Philipp Becker, 1 aprilie 

193. Engels către Paul Lafargue, 4 mai . 

194. Marx către Paul Lafargue, 4 sau 5 mai . 

195. Engels către August Bebel, începutul lunii mai . 

196. Marx către Ferdinand Domela Nieuwenhuis, 27 iunie 

197. Engels către Minna Karlovna Gorbunova, 22 iulie . 

198. Engels către Minna Karlovna Gorbunova, 2 august . 

199. Engels către Minna Karlovna Gorbunova, 5 august 

200. Engels către J ohann Philipp Becker, 17 august . 

201 .  Marx către Friedrich Adolph Sorge, 30 august . 

202. Engels către Laura Lafargue, 3 septembrie . 

203. Engels către Paul Lafargue, 3 septembrie . 

204. Engels către Paul Lafargue, 9 septembrie . 

205. Marx către Nikolai Franţevici Danielson, 1 2  septem-

brie 

206. Engels către Paul Lafargue, 12 septembrie . 

207. Marx către Ferdinand Fleckles, 29 septembrie . 

208. Engels către Eugen Oswald şi o persoană necu

noscută, 5 octombrie . 

379-380 

381 

381-382 

382-384 

384-385 

385 

386-387 

388 

389-390 

390-391 

391-393 

393-394 

394-395 

395-396 

396-397 

397-400 

400-402 

402-404 

405 

405-406 
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209. Engels către Johann Philipp Becker, 1 2  octombrie 406 

2 10. Engels către Harry Kaulitz, 28 octombrie . 401 

2 1 1 .  Marx către John Swinton, 4 noiembrie . 408-409 

212. Marx către Friedrich Adolph SoI'ge, 5 noiembrie . 410-414 

213. Marx către Friedrich Adolph Sorge, 5 noiembrie . 414-41� 

214. Marx către Ferdinand Fleckles, 12 noiembrie . 415  

215 .  Marx către Achille Loria, 13  noiembrie . 415-41& 

216. Marx către Henry Mayers Hyndman, 8 decembrie 416-417 

211. Engels către Johann Philipp Becker, 24 decembrie 411-41S 

218.  Marx către Carl Hirsch, 29 decembrie . 418  

A N E X E  

A. KARL MARX. Conspect al dezbaterilor din Reichstag cu privire la 

legea împotriva socialiştilor 421-432 

B. Unsprezece scrisori ale lui Marx către terţe persoane, al căror conţinut 

este redat incomplet după surse secundare, precum şi un anunţ publicat 

de Engels în „Vorwărts • şi un interviu acordat de Marx ziarului „Chicago 

Tribune" 434-447 

1 .  Redarea conţinutului unor scrisori ale lui Marx către Carl Hirsch . 435-436-

2. Jules Guesde către Marx, sf, anului 1 878-inceputul anului 1879 • 436-437 

3. Marx către Maksim Maksimovici Kovalevski, aprilie 1879 • 437--438 

4. Anunţul lui Friedrich Engels la moartea soţiei sale 438 

Interviu luat întemeietorului s ocialismului modern, 18 decembrie 1878 438--441 

C. Nouă scrisori ale lui Jenny Marx, Eleanor Marx şi Jenny Longuet . 449-461> 

1 .  Eleanor Marx către Carl Hirsch, 25 octombrie 1875 . 

2. Jenny Marx către Johann Philipp Becker, 16 şi 20 august 1876 

3. Eleanor Marx către Carl Hirsch, 25 noiembrie 1 876 • 

451-452 

452-454 

454-455 

4. Jenny Marx către Friedrich Adolph Sorge, 20 sau 21 ianuarie 1 877 456-459 

5. Eleanor Marx către Carl Hirsch, 8 iunie 1878 • 
6. Jenny Long-qet către Charles Longuet, 1 octombrie 1880 
7. Jenny Longuet către Charles Longuet, 27 octombrie 1880 

8.  Jenny Longuet către Charles Longuet, 3 1  octombrie 1880 

9. Jenny Longuet către Charles Longuet, 23 noiembrie 1880 

Adnotări şi indici 

Adnotări 

Indice de lucrari şi articole ale lui K. Marx şi F. Engels citate sau men-

459-46() 

461--462 
463 

464--465 

465-465 

467-601 

469-525 

ţionate 527-532 

Indice cuprinzind lucrările altor autori citate şi menţionate de Marx 

şi Engels 533-545 



Indice de reviste şi ziare menţionate 

Indice de nume . 
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613' 

546-554 

551-601 

Karl Marx (a doua jumătate a deceniului al 8-lea) 56-51 

Schema Tabloului economic 68-6� 

Prima pagină a scrisorii lui Marx către Wilhelm Bracke din 5 mai 1875 127 

Casa din Londra (41 ,  Maitland Park Road), în care a locuit Marx din mar-

tie 1875 pină la sfirşitul vieţii 136-137 

Prima pagină a scrisorii lui Engels către Lavrov din 16-17 noiembrie 1875 155 

Prima pagină a scrisorii lui Marx către Bios din 10 noiembrie 1877 269 

Soţia lui Engels, Lizzy Burns 296-297 

Fiica lui Marx, Jenny, în tinereţe 336-337 

Fiica lui Marx, Laura 392-393-

Fiica lui Marx, Eleanor 456-457 
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